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MĄDROŚĆ

LUDZI GÓR_____________

_____________

Kultura ludzi gór

będzie tak długo 

żywa, jak długo 

będzie opowiadać

o prawdzie i jak

długo opowiadana

przez nią prawda

będzie rozumiana

i przyswajana.



MĄDROŚĆ

LUDZI GÓR_____________

_____________

Gdzieś u podstaw

przeżycia miłości

spoczywa głębokie 

przekonanie, że

człowiek jest dla

drugiego człowieka

darem Boga.



MĄDROŚĆ

LUDZI GÓR_____________

_____________

Rysem znamiennym

ludowej religijności

jest wiara. Bóg jest 

wszędzie obecny,

przy każdej sprawie

człowieka.



Być człowiekiem to

znaczy zawsze: umieć

wyjść poza samego 

siebie, umieć siebie

przekroczyć.

CZŁOWIEK_____________

_____________



Rozumieć drugiego 

człowieka to znaczy:

uchwycić go w czymś,

co dla niego jest

najbardziej zasadnicze,

najbardziej kluczowe.

CZŁOWIEK_____________

_____________



Kto nie podejdzie do 

drugiego człowieka

z miłością, ten nigdy

nie wniknie w jego

najgłębsze zakamarki,

w jego intymność.

CZŁOWIEK_____________

_____________



Jeżeli ktoś jest 

zupełnie zamknięty

na odczuwanie wartości,

nie zrozumie drugiego.

Zawsze będzie traktował

drugiego jako narzędzie.

CZŁOWIEK_____________

_____________



SPOTKANIE_____________

_____________

Od czasu do czasu 

dopada nas 

doświadczenie

szczególne, takie,

z którego wynika

nasze osobiste

dorastanie do świadectwa.



Spotykając, czujemy: 

wszystko trzeba

będzie zacząć od

nowa. Dawne gesty

i dawne słowa muszą

nabrać nowego sensu.

SPOTKANIE_____________

_____________



DOM_____________

_____________

Dwóch rzeczy 

potrzeba, aby mógł 

powstać dom:

spotkania człowieka

z człowiekiem

i wierności.



DOM_____________

_____________

Powiedz mi, w jakiej 

przestrzeni żyjesz, 

a ja ci powiem, jaką

wolnością jesteś wolny.



DOM_____________

_____________

Człowiek jest jedyną 

istotą na świecie, 

która na rzucony

w jej stronę kamień

może odpowiedzieć

chlebem.



DOM_____________

_____________

Nowa europejska 

wolność ma być 

podobna do wolności,

jaką człowiek ma

we własnym domu, gdzie

czuje się „sobą u siebie”.



MIŁOŚĆ_____________

_____________

Łaska jest taka, jaka 

jest miłość. 

Łaską jest odkrycie,

że jesteśmy dla siebie

stworzeni.



MIŁOŚĆ_____________

_____________

Miłość może powstać 

tam, gdzie jest różnica 

między dwojgiem.

Ale sama różnica nie

wystarczy. Miłość łączy

różnice w jedność.



GRA_____________

_____________

Logika gry domaga 

się od człowieka 

sprawności. Logika

człowieczeństwa

domaga się dobroci.

Jedynie dobro nadaje

sens.



GRA_____________

_____________

Człowiek o ciasnej 

duszy tworzy wokół 

siebie ciasny świat,

człowiek o szerokiej

duszy tworzy szeroki

świat.



PRAWDA_____________

_____________

Prawda jest bramą 

do otaczającego

nas świata. Jeżeli 

chcemy żyć w świecie

rzeczywistym, a nie

w świecie fantazji,

musimy odkryć 

prawdę o świecie.



PRAWDA_____________

_____________

Należy odpowiedź 

dostosować do stopnia

rozumienia pytania. 

I należy się starać, by

prawda była podana

tak, żeby była prawdą

do końca.



WOLNOŚĆ_____________

_____________

Nawet najżyźniejsza 

ziemia nie sprawi,

aby plewy wydały 

swój owoc. I z ludźmi

podobnie.



WOLNOŚĆ_____________

_____________

Człowiek może 

doprowadzić do

śmierci duszy sam, 

gdy nie wierzy, że ją

w ogóle ma.



NIENAWIŚĆ_____________

_____________

Dopiero w piekle

pełnego sensu

nabierają słowa: „Nie 

zabijaj”. Niezależnie

od powikłań twojej

miłości, od bólu

zawiści - nie zabijaj.



NIENAWIŚĆ_____________

_____________

Intencja pokojowa

polega na

przypominaniu 

pradawnego

wydarzenia

braterstwa: cokolwiek

by się działo między

ludźmi, człowiek jest

człowiekowi bratem.



CIERPIENIE_____________

_____________

Idziemy drogą, którą

już ktoś przeszedł,

drogą wydeptaną  

przez ludzkość,

drogą wielokrotnie

przetartą. Gdy

cierpienie i choroba

wmawiają

człowiekowi, że tylko

on cierpi, to wtedy

okłamują człowieka.



CIERPIENIE_____________

_____________

Dziwną

i tajemniczą

istotą jest 

człowiek. 

Całą jego naturę

zbudowano

na ufności.


