Ako čítať Sväté písmo s úžitkom?
Treba dovoliť, aby sa ťa Božie Slovo skutočne dotklo, aby sa stretlo s tvojim
životom v celej jeho šírke minulosti, prítomnosti i budúcnosti.
1. Správne čítaj Božie Slovo: nepodľahni pokušeniu čítať Božie Slovo
vo svetle tvojich očakávaní, potrieb a obáv. Pri čítaní totiž
neposudzuješ Božie Slovo, ale posudzuješ vlastný život
vo svetle slov evanjelia. Vzbuď si preto úmysel navrhnutou
modlitbou v knihe Evanjelia.
2. Rátaj s rôznymi pocitmi pri čítaní: sú nezávislé od tvojej vôle.
Zastav sa aj pri pozitívnych pocitoch (entuziazmus, ochota, nádej,
vnútorný pokoj, atď.), ako aj pri tých negatívnych (vnútorný odpor,
únava, nuda, atď.). Božie Slovo sa totiž v tebe dotýka aj miest
veľmi zranených a tých, ktoré si si ešte možno neuvedomil: „lebo
Božie Slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč.
Preniká až do oddelenia duše od ducha a kĺbov od špiku, a
rozsudzuje túžby a úmysly srdca“ (Hebr 4,12).
3. Uvedom si, že čítanie Svätého písma je srdečným rozhovorom
s Bohom: obsah tohto rozhovoru môže byť tiché radostné
chválenie Pána, ale môže to byť aj bolestný výkrik, ktorý vyrastá so
stretnutia tvojho života s Bohom a jeho Slovom. Vždy je to ale
stretnutie s priateľom. Priateľovi vždy hovoríme pravdu, hoci by
bola ťažká a bolestná.
4. Prijmi Božie Slovo, ktoré čítaš a počúvaš: podobne ako Boh, získaš
ohromnú schopnosť chápať skutočnosti tohto sveta. Nič ti nebude
plytké, budeš kráčať svetom ako ten, kto vidí. Táto vnútorná
priezračnosť a schopnosť „vidieť“, ako plody čítania, ti dovolia
obdivovať Ježišovu osobu, jeho život, učenie, smrť
a zmŕtvychvstanie a zjednotiť sa s Ním, lebo On je stredobodom
všetkého.
5. Úprimne odpovedz na otázky: Čo sa dialo vo mne pri čítaní? Čo sa
ma zvlášť dotklo? Čo mi Boh cez to všetko povedal? Ku ktorému
bodu by som sa mal ešte vrátiť? A zakonči navrhnutou modlitbou.
Modlitba po čítaní Svätého písma
Sláva buď večná Otcovi, jeho milému Synovi
i Duchu Tešiteľovi, čo všetko v láske obnoví. Amen
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I.
BOŽIE SLOVO A CIRKEVNÍ OTCOVIA
Čo je Božie slovo?
Sväté písmo je neoceniteľným pokladom. Je slovom Boha, a teda je slovom
pre život.
Odpoveď na otázku: čo je Božie slovo? sa nachádza v týchto slovách: „Boli
tvoji a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz spoznali, že všetko,
čo si mi dal, je od teba. Lebo slová, ktoré si ty, Otče, dal mne, ja som dal im.
A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty
poslal“ (Jn 17,6-8).
Slovné spojenia „tvoje slovo“, „všetko, čo si mi dal“, „slová, ktoré si mi dal“,
„vyšiel som od teba“, sú synonymá. To znamená, že slová, ktoré Ježiš
povedal, predstavujú jeho samého, Slovo, ktoré od večnosti vyslovuje
nebeský Otec.
Sv. Augustín o tom takto povedal: „Otec dal Synovi všetko tým, že ho
splodil.... Akým iným spôsobom by dal Otec svojmu Synovi ďalšie slová, keď
Otec vo svojom jedinom Slove neopakovateľne vyjadril všetko?“
Ja som Pravda
Obyčajne čítame a študujeme, čo nám príde, a ako mnohí iní hľadáme
pravdu. Ak ale hľadáme pravdu, prečo ju hľadáme inde, keď vieme, že
pravda žije vtelená v Ježišovi? Veď on sám povedal: „Ja som Pravda“.
Preto berieme do rúk Evanjelium podľa Lukáša a čítame ho pomaly slovo
po slove, vetu po vete. Ak ho budeme takto čítať, zistíme, že sme ho
v skutočnosti vôbec nepoznali. Bude pre nás zrazu nové.
A to preto, lebo na každom kroku vyžaruje Múdrosť. Každé Ježišovo slovo
je ako lúč rozžeraveného Božského svetla!
Ku žiadnej knihe sa nedá prirovnať Evanjelium, lebo v ňom rozpráva sám
Boh: „Kto prichádza z hora, je nad všetkými. Kto je zo zeme, patrí zemi
a hovorí pozemsky.“ (Jn 3,31). Ježiš a my sa teda odlišujeme týmto: On
prichádza z hora, my prichádzame zo zeme.
Preto sú jeho slová jedinečné a večné: „Tráva zoschne, kvet zvedne, ale
slovo nášho Boha trvá naveky“, povedal prorok Izaiáš (40,8). Jeho slová sa
javia príťažlivé, napísané akoby božským umením. Vlastnia vznešenú
velebnosť, ale aj ohromný majestát, lebo platia pre ľudí všetkých čias. Je to

preto, lebo Ježiš vstal z mŕtvych: on žije a je prítomný. Takto zmýšľala
prvotná Cirkev, a takto máme zmýšľať aj my.
Keďže Ježiš vstal z mŕtvych a žije, jeho slová – aj keď boli povedané
v minulosti – nie sú iba jednoduchým pripomenutím, ale sú slová, ktorými
sa On obracia na nás dnes.
Najväčšou Ježišovou silou boli jeho slová. On, Božie Slovo, vyjadroval sa
ľudskými slovami: aký to obsah, aká intenzita, aký dôraz, aký hlas!
A teda všetko, čo nie je inšpirované Bohom, je v porovnaní s Evanjeliom
akoby riedené, aj keby to boli duchovné témy. Sv. Bazil k tomu hovorí:
„Jedného dňa akoby som sa zobudil z dlhého sna. Zahľadel som sa
do nádherného svetla Evanjelia a objavil som márnivosť múdrosti vládcov
tohto sveta, ktorí budú nakoniec zničení“.

Buďte svätí spoločne!
Ježiš nás teda svojimi slovami povzbudzuje ku svätosti. Avšak nie
samostatne, ale volá nás, aby sme sa stali svätými spoločne. Sv. Maxim
vyznavač hovorí: „Podstatou duchovných slov je vzájomné obohatenie: aj
pre toho kto počúva, aj pre toho kto rozpráva.“ A sv. Bernard, učiteľ Cirkvi:
„Vyznávam sa, že keď vám hovorím, cítim v mojej hrudi vašu vrúcnosť: čím
viac načúvate, tým viac cítim náklonnosť Ducha svätého.“
Toto je dôvod, prečo si hovoríme, čo zažívame s Božím slovom, lebo keď
darujeme, obohacuje sa náš duchovný svet. A keď nedávame, naša duša sa
ochudobňuje.
Záver

Ako vnímať Boha dnes
So Slovom Božím sa môžeme stretnúť rôznymi spôsobmi, napr. pri sv.
omšiach alebo pri meditácii. Sú ale dva privilegované spôsoby počúvania
Boha: 1) počúvať hlas Boha v našom vnútri a 2) uskutočňovať vybraté Božie
slovo počas krátkeho obdobia.
1) Keďže sme kresťania (sme pokrstení), Duch svätý pomaly
zvnútorňuje Božie slová do nášho srdca. Sv. Ján apoštol k tomu
hovorí: „Božie slovo ostáva vo vás“ (1Jn 2,14) a „pravda zostáva
v nás a bude s nami na veky“ (2 Jn 1,2).
2) Uskutočňovať vybraté Božie slovo počas krátkeho obdobia je
akoby abeceda poznávania Krista. Stačí zopár písmen a pravidiel,
aby sme vedeli písať a čítať. Ak to ale neovládame, zostaneme
analfabeti po celý život. Pár viet z Evanjelia teda stačí, aby sa v nás
začal formovať Kristus.
Sv. Bonaventúra k tomu hovorí: „Ježišov učeník sa musí zahĺbiť do
Svätého písma ako deti, ktoré sa učia a, b, c... Potom začínajú
skladať slabiky, potom čítať a neskôr chápať celý zmysel viet.“
Je to Duch svätý, ktorý nás povzbudzuje žiť Ježišove slová. Je to vnútorný
hlas, ktorý nás povzbudzuje: „A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len
poslucháčmi, ktorí klamú sami seba“ (Jak 1,22) a „tak každý, kto počúva
tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si
postavil dom na skale“ (Mt 7,24). Sv. Hilár, biskup z Potieres hovorí: „Nie je
nič v slovách Božích, čo by sa nemalo uskutočniť. Všetko to, čo bolo
povedané, má v sebe potrebu uskutočnenia.“

Čítajme teda Božie slovo a nechajme sa ním inšpirovať počas dňa, aby sme
sa mohli navzájom povzbudzovať.
Vďaka Božiemu slovu sa dejú naozaj nové veci. V minulosti sa nehovorilo
o živote podľa Božieho slova. Počúvalo sa na sv. omšiach, snažili sa ho
porozumieť pri štúdiu a podľa neho sa robili nejaké predsavzatia. Avšak
život podľa Božieho slova spôsobuje, že už viac nežiješ ty a ja, alebo my, ale
žije Slovo vo mne a v tebe a v nás.
Toto je kresťanská revolúcia.
Slovo Božie je teda semienkom stromu, ktorý má kvitnúť v každom z nás
a rastie zo srdca celého spoločenstva, ktorým si ty. A práve o semienku,
ktoré sa rozsieva a prijímajú ho rôzne druhy terénu, rozprával Ježiš.
Osudom semienka je odumrieť, aby vyrástol strom; osudom Božieho slova
je, aby sme ho prijali do nás, a tak aby vyrástol Ježiš v nás a medzi nami.
Sv. Hieronym k tomu hovorí: „Ohlasovanie evanjelia je najmenšia
filozofická náuka. Keď sa ohlasuje pohoršenie kríža, nevzbudzuje sa nič iné
ako veriť v smrť a zmŕtvychvstanie človeka Ježiša z Nazaretu. Porovnaj toto
ohlasovanie s inými filozofickými náukami a zistíš, že Evanjelium je
najmenšie semienko medzi všetkými semenami. Tieto rozvinuté náuky ale
neukazujú nič živé, konkrétne a oživujúce, ale všetky sa ochabnuté a zhnité
vyčerpajú ako vysychajúca zelenina a tráva a nakoniec umierajú. Napriek
tomu, Evanjelium, toto zdanlivo malé a krehké ohlasovanie, ak sa rozvinie v
duši veriaceho i na celom svete, nestane sa zeleninou, ale vyrastie na veľký
strom.“
***

