
Myšlienky na december 2021 

1. „Miernosť je láska, ktorá sa neskorumpovaná udržiava kvôli 
milovanému.“ (sv. Augustín) 

2. „Ako Najsvätejšia Trojica učinila všetko z ničoho, tak Pán učiní 
zo zlého to najlepšie.“ (sv. Juliana z Norvich) 

3. „Nič nie je kresťanskej duši tak neprirodzené ako pýcha.“ 
(sv. Ján Zlatoústy) 

4. „Môj Bože, akí sme slabí, keď nás ponecháš na seba samých!“ 
(sv. Ján Mária Vianney) 

5. „Tomu, kto sa modlí, je potrebné viesť veľký zápas, pretože pri-
chádza mnoho prekážok, ktoré nám do cesty stavia zlý.“ (sv. Maká-
rius Veľký) 

6. „Statočnosť je láska, znášajúca všetko pre milovaného.“ 
(sv. Augustín) 

7. „Nože, človiečik môj, zanechaj teraz na chvíľu svoje práce, skry 
sa trochu pred svojimi hlučnými myšlienkami.“ (sv. Anzelm) 

8. „Nerozvážne súdy sa bijú s čnosťou lásky k blížnemu!“ (sv. Ján 
Mária Vianney) 

9. „Spravodlivosť je láska, ktorá dobre usudzuje, lebo slúži milova-
nému.“ (sv. Augustín) 

10. „Bez bremena utrpenia nie je možné dosiahnuť výšku milosti. 
Dar milosti sa zvyšuje, keď sa utrpenie stupňuje.“ (sv. Ružena Lim-
ská) 

11. „Aby sme zachránili svoje duše, musíme žiť podľa evanjelia, nie 
podľa zásad sveta.“ (sv. Alfonz Mária de Liguori) 

12. „Bolesť ti pripomína zranenia a je najlepšou pripomienkou tvo-
jich pádov.“ (sv. Ján Zlatoústy) 

13. „Nech ťa hľadám s túžbou a nech túžim po tebe hľadaním, 
nech ťa nájdem milovaním a nech ťa nájdeného milujem.“ (sv. An-
zelm) 

14. „Ak sa budete vyvyšovať a myslieť si, že ste kýmsi, Boh odíde 
od vás a ponechá vás na vašu úbohosť.“ (sv. Augustín) 

15. „Každý dobrý skutok je plodom lásky.“ (sv. Ján Zlatoústy) 

16. „Noste Boha k chorým; bude to mať väčšiu hodnotu ako ktorá-
koľvek iná služba.“ (sv. páter Pio) 

17. „Keď človek stavia dom, zbiera veľa potrebného. Tak aj my 
odumierajme po častiach a zo všetkých čností postavíme v nás 
dom duchovný.“ (sv. Pimen Veľký) 

18. „Múdrosť je láska, ktorá vie rozlíšiť, čo jej prispieva k dobru 
a čo ju deformuje.“ (sv. Augustín) 

19. „Nezabudnite, že svätosť nespočíva v mimoriadnych činoch, 
ale v tom, že si svoje povinnosti plníte dobre.“ (sv. Maximilián Kol-
be) 

20. „Modlitba je azylom pre všetky starosti.“ (sv. Ján Zlatoústy) 

21. „Ak Boh na teba zošle veľa utrpenia, je to znak toho, že má 
s tebou veľké plány a chce ťa urobiť svätým.“ (sv. Ignác z Loyoly) 

22. „Jedine láska dáva uspokojivú odpoveď na zmysel utrpenia.“ 
(sv. Ján Pavol II.) 

23. „Vojdi do komôrky svojej mysle, vyžeň všetko von okrem Boha 
a tých vecí, čo ti pomôžu ho hľadať.“ (sv. Anzelm) 

24. „Keď Boh lieči rany z hriechov, nezostáva po nich žiadna sto-
pa.“ (sv. Ján Zlatoústy) 

25. „Každý sa bude zodpovedať za svoje vlastné omyly, nech teda 
pozerá na seba samého a neodsudzuje druhých.“ (sv. Ján Mária 
Vianney) 

26. „Centrom morálnosti je láska k Bohu, ktorá je vždy v jednote 
s láskou k blížnemu.“ (sv. Augustín) 

27. „Ak neprinesiete aj lásku k posteli chorého človeka, neverím, že 
lieky budú veľmi užitočné.“ (sv. páter Pio) 

28. „Panna Mária nás učí, že byť blízko Krista znamená byť blízko 
kríža.“ (sv. Ján Pavol II.) 

29. „Utiekajte sa k Bohu všetci, ktorí ste zhrešili, pretože má moc 
odpúšťať hriechy a ospravedlňovať previnenia.“ (sv. Izák Sýrsky) 

30. „Svet by mal mier, keby vladári nasledovali evanjelium.“ 
(sv. Brigita Švédska) 

31. „Hovorím vám, že menej budete trpieť pri nasledovaní kríža ako 
pri službe svetu a jeho potešeniam.“ (sv. Ján Mária Vianney) 
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 Milí priatelia! 

  

  Dnešnému človeku nie je 

ľahké sprostredkovať po-

znanie, ktoré je v nábožen-

stvách viazané na slovo. Vy-

slovíme tisíce slov, hodíme ich do vetra, pripisu-

jeme im väčšiu či menšiu dôležitosť, porušíme 

dané slovo a zabudneme na to, čo sa dostalo do 

našich uší. Nejakým veľmi mechanickým spôso-

bom oddeľujeme slovo od toho, čo opisuje, 

a kladieme väčšiu váhu na samotný jav ako na 

spôsob, akým sa o ňom komunikuje. Problematika 

okolo „slova“ však stojí za zváženie, najmä z bib-

lického hľadiska. Biblia je totiž utkaná zo slov 

a žiada nás, aby sme objavili ich bohatstvo, vide-

li ich silu a zažili ich hĺbku. Zdá sa, že práve 

Písmo nám môže vrátiť túto správnu perspektívu 

pri pohľade na slovo. Nemožno ho podceňovať, 

uberať nabok, dávať prednosť tomu, čo vidia 

oči alebo čoho sa dotýkajú ruky.  



Význam slova 

  Keď vstúpime do židovskej školy, alebo otvo-

ríme dvere synagógy, nezažijeme ticho, na aké 

sme zvyknutí v kresťanských priestoroch. Bu-

deme tam počuť vravu a neraz aj takú silnú 

ako v úli. Prečo? Pretože slovo je u židov na to, 

aby sa hovorilo! Musíte ho vokalizovať, aby sa 

stalo slovom, ktoré sa dá pokladať za skutočné 

a hodnoverné. Až potom sa na ňom dá stavať. 

Hebrejský výraz dawar - slovo je jedným z pr-

vých cudzích výrazov, ktoré sa učia študenti 

teológie. Tento výraz, je mimoriadne bohatý na 

teologickú hĺbku. Bez neho sotva možno tlmo-

čiť pravdu o Bohu Stvoriteľovi, všemohúcom 

vládcovi sveta, alebo o Ježišovi – vtelenom 

Slove. Pri úvahách nad slovom dawar možno 

otvoriť tému o inšpirácii Biblie, jej svätosti 

a o sile jej textu. Určite by tento termín ne-

mal byť vyhradený len pre skupinu, ktorá sa 

akademickým spôsobom ponára do tajomstva 

Boha. Špecifickosť výrazu by mala byť známa 

každému kresťanovi. Keď sme aspoň trochu 

okúsili hĺbku hebrejského pojmu, možno bude-

me menej prekvapení, že Ježiš je stotožňovaný 

so slovom v Jánovom evanjeliu. Máme tu do či-

nenia s ponížením Boha, s určitým obmedzením, 

podriadením sa ľudskému poznaniu. Judaizmus 

sa niekedy nazýva náboženstvom knihy. To má 

naznačovať súvislosť jeho učenia s knihou na-

písaného Písma. Božie slová, ktoré človek naj-

prv počul a potom aj napísal sú darom, na kto-

rom je postavená biblická viera. 

 

Slovo ako dar 

  Slovo sa nielen hovorí, ale aj počúva. Nemož-

no ho podceňovať či odsunúť nabok, aby sa 

uprednostnilo to, čo vidia oči alebo čoho sa 

dotýkajú ruky. Ľudia v Biblii berú toto slovo 

mimoriadne vážne. Ide o vypovedané slovo, 

ktoré zaznelo a bolo ho počuť. Nie náhodou 

Boh pri uzatváraní zmluvy s Izraelom prikazuje 

počúvať ho: „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, je-

diný Pán“ (Dt 6, 4). V prvom rade tu nejde 

o záznam, potvrdený svedkami, ale o artikulo-

vané slovo. Zachovanie tohto slova vo forme 

záznamu je druhoradé, vynútené poznaním 

nespoľahlivej ľudskej pamäte. Zápis v čitateľ-

nej podobe poslúži na zopakovanie autentické-

ho slova. Naše zmluvy, naše záväzky by mali 

byť spísané, aby sa stali dôveryhodnými. Dneš-

ní ľudia majú k tomuto slovu odlišný prístup. 

Boja sa spoliehať na to, čo bolo povedané. 

Radšej to zálohujú záznamom. Slovo začína 

mať význam, keď je zapísané, potvrdené sved-

kami, skontrolované a konfrontované s faktami. 

Veľa sa rozprávame, avšak menej robíme, do-

konca aj meníme názor a používame slová ako 

nástroj manipulácie alebo hovorené slová po-

pierame. Biblické chápanie slova dawar je 

o tom, že hovorené slovo sa považuje za viero-

hodné. Aj keď slovo je „niečo“, je to takis-

to proces. Robí to, čo znamená. Má aktívnu 

moc. „Slovo, ktoré vychádza z mojich úst, sa ku 

mne nevráti, kým neurobí, čo som chcel, a ne-

splní svoje poslanie úspešne“ (Iz 55, 11), povie 

Boh prorokovi Izaiášovi. 

Slovo ako realita 

  Charakteristickým znakom hebrejského jazyka 

je to, že ťažko možno preložiť niektoré z jeho 

slov jedným výrazom. Pre „dawar“ nájdeme 

v hebrejskom slovníku aj ďalší význam, ako 

„vec-predmet“, teda „niečo konkrétne“. Našej 

západnej mysli bude toto slovo možno prchavou 

a snáď aj vágnou realitou. U biblického človeka 

je to iné. Dawar je niečo silné a isté ako betón. 

Podľa Biblie Boh tvorí prvým slovom v akte kre-

ácie. Nedá sa mu uprieť, že malo konkrétne 

a viditeľné účinky. Kniha Genezis to tlmočí vý-

razom: „stalo sa tak“. Dôsledok slova je naplnený 

významom konkrétneho. Keď Gréci mohli byť 

pobúrení tým, že v Jánovom evanjeliu Logos 

(Slovo) sa stalo telom, Židia boli už istým spôso-

bom pripravení na túto pravdu. Ich problémom 

nebolo, či sa dar môže stať telom, ale či darcom 

môže byť Boh. V tejto hĺbke biblického daru je 

nepochybne aj úloha pre človeka, stvoreného na 

Boží obraz a podobu. Urobte zo svojich slov 

konkrétnu, skutočnú realitu, keď o Slove bude-

me znovu počúvať na Vianoce. Možno sa tak opý-

tať, či táto moc patrí iba Slovu Božiemu? A čo 

slovo muža? Človek bol stvorený na Boží obraz. 

A hoci sú slová, ktoré vyslovuje, niekedy podce-

ňované, svoju silu má aj ľudské slovo. Myslím, že 

sme na to zabudli... Vráťme sa preto na začiatok 

a uvážme, že v Biblii nie sú „len slová“. 
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