
Stôl Božieho Slova (alebo čo o     ňom hovorí dnešná Cirkev v     konštitúcii Dei Verbum)  

Božie Slovo podľa Dei Verbum 21

Úvod

Ježiš porazil smrť, Slovensko porazilo Talianov vo futbale. Ľudia zvolali: , Góól“. To, že Ježiš porazil smrť je ten najväčší gól. Čo je 
pre nás norma? Prečo tu spievame o Ježišovi, nestačí to povedať normálne, tichšie. Videli ste fanúšikov po góle jemne tichúčko 
povedať gól? Ani by nemôžeme mlčať. Nedá sa to. Kričíme a tancujeme na koncertoch, môžeme aj tu. 
„Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.  Spievajte mu a hrajte, rozprávajte o jeho 
obdivuhodných skutkoch. Jeho svätým menom sa honoste; nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána.“  Ž 105,1-3  Reveme 
a tešíme sa  na futbale, aby sme povzbudili naše mužstvo. Tešme sa, lebo je to normálne a Božie Slovo hovorí, že to máme robiť. 

Ako vníma súčasná Cirkev Božie Slovo? Pozrime sa na posledný dokument, ktorý je oficiálnym učením Katolíckej Cirkvi o tom, 
akú veľkú silu pripisuje Božiemu Slovu.
Na 2. Vatikánskom koncile v rokoch 1962 – 1965 nevyhlásila Cirkev žiadnu novú dogmu, ale snažila sa podať 2000- ročné učenie 
Cirkvi moderným novým spôsobom dnešnému ľudstvu. 
Konštitúcia Dei Verbum (Božie Slovo) v časti „Sväté Písmo v živote Cirkvi (v 21-26. článku ) hovorí, o konkrétnych veciach, ako 
máme pristupovať k Božiemu Slovu v našich farnostiach, spoločenstve, ale i v osobnom živote.
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21 článok – „Cirkev vždy mala v úcte Božie Písma tak, ako samo Pánovo telo – najmä v posvätnej liturgii. Neprestáva prijímať  
chlieb života zo stola Božieho slova a zo stola Kristovho tela, a podávať ho veriacim“.

Prečo? Pretože to slovo je sám Ježiš Kristus. Milujem Krista (v Eucharistiu) a nemilujem jeho Slovo? Máme Písmo pohodené, Bibliu 
berieme ho ako jednu z náboženských knižiek ako napr. životopis sv. Františka atď. – ale v tejto knižke nie je prítomný sám Boh.
Aká je naša úcta pred Božím Slovom? Je to živý Kristus podobne ako v Eucharistii.
Veľa kresťanov katolíkov nevie, že Biblia je ten istý Kristus ako Eucharistia, len je to iný spôsob. 

Jn 6, 35 – „Ježiš im povedal: "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude 
žízniť.“

Ježiš hovorí o chlebe života – vo vysvetlivke katolíckej sa hovorí len v súvislosti s Eucharistiou, ale po grécky tu Ján nehovorí 
o Eucharistii. Chlieb života je Ježiš Kristus. Ak jem Ježiša Krista v Eucharistii, ale ak ho neprijímam v Božom Slove, nenaplnil som 
tento verš. Aj Božie Slovo treba jesť.
Koľko katolíkov pojedli na kilá Eucharistie, ale nechytili do ruky Biblie?

„Sväté písmo spolu s posvätnou Tradíciou Cirkev ustavične pokladala a pokladá za najvyššie pravidlo viery.“– slová svätých, výroky 
, ktoré môžu byť neomylné často staviame oproti Božiemu Slovu. Slová sv..Terezky a sv. Františka mnohokrát kladieme vyššie ako 
Bibliu. Sú to skúsenosti z určitých storočí, aké mali vtedy svätí, ale Biblia platí pre každú dobu.
 Sv. Pavol povedal, že : “ keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako  
sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!“ Gal 1,8-9

Ľudia mnoho nabaľujú k evanjeliu a zabudnú na podstatu, kúsok si zoberieme od don Bosca, kúsok od sv. Františka, pomiešame to, 
zmiešame s našim pohanstvom a myslíme si, že to je správne kresťanstvo. Ako sa máme riadiť Božím Slovom, keď ho neprijímame?

Pravidlá cestnej premávky treba vedieť presne, nemôžme sa riadiť tým ,čo si myslíme, alebo podľa toho ako jazdia v Afganistane, 
alebo zo skúseností od kamarátov. Treba poznať pravidlá Božieho Slova, aby sme sa nimi mohli riadiť.

„Keďže ono ako Bohom vnuknuté, je raz navždy napísané nepremeniteľné podáva slovo samého Boha a v slovách prorokov 
a apoštolov dáva zaznievať hlasu Ducha Svätého.“

- v našom srdci môže zaznieť hlas Ducha Svätého, voláme Ho na naše stretká, nech sa nás dotkne a pritom sa nás môže dotýkať na 
stránkach Svätého Písma. Treba ich otvoriť a zachytíme jeho hlas.

„Preto všetka kazateľská činnosť Cirkvi ako aj samé kresťanské náboženstvo má sa živiť a viesť svätým Písmom“ – umierame 
(duchovne) od hladu, neživíme sa Božím slovom. Máme nedeľné raňajky s     Božím slovom na sv. omši raz za týždeň  , niektorí viac. 
Nejedol by si týždeň?  Hladoval by si. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst." Mt 4,4 - Každý 
deň otvárajme Božie slovo, lebo budeme duchovne podvýživení, chudokrvní.
Vydal by si sa sa na cestu a raz za týždeň sa pozrel do mapy? Tak zablúdiš napr. do Mongolska. Živme sa Božím slovom denne.

„Veď v posvätných knihách ide s veľkou láskavosťou v ústrety svojím dietkam Otec, ktorý je na nebesiach a prihovára sa im.“ – Otec 
na nebesiach sa mi prihovára a ja si pustím Markízu, alebo surfujem na nete a nepočúvam Ho. 

„A v Slove Božom je toľká sila a účinnosť, že ono je oporou a životnou silou pre Cirkev a pre jej dietky posilou vo viere, pokrmom pre 
dušu a čistým nikdy nevysychajúcim prameňom duchovného života.“ – Kŕmime sa duševne mnohokrát, čítame kresťanské knihy , 



máme veľa informácii, ale keď čítame Božie Slovo, rastie náš vzťah s Bohom. Má životnú silu. Keď sa ním nekŕmim, som slabý ako 
mucha. 

„Preto obzvlášť o Svätom písme platí: „živé a účinné je Božie slovo“ (porov. Hebr 4, 12), „ono má moc budovať a dať dedičstvo  
medzi všetkými posvätenými“ (Sk 20, 32; porov. 1 Sol 2, 13).

Hebr 4,12 – „Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od 
špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“

Má silu, aby vás vybudovalo a dalo vám podiel medzi všetkými posvätenými – zrelými kresťanmi sa nestaneme bez Božieho Slova.
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„Sväté Písmo má byť veriacim, čo najprístupnejšie.“ 29 eur stojí momentálne (r.2010)
Evanjelické stojí 4 eurá, chýba tam 6 kníh SZ. Je to chyba, treba s tým niečo urobiť.
Prístupné je momentálne v audio forme v mp3 formáte.
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„Cirkev poučovaná Duchom Svätým usiluje sa čoraz dôkladnejšie pochopiť Písmo Sväté, aby mohla neprestajne sýtiť svoje deti  
Božím Slovom.“ – štúdium Božieho Slova
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„Svätý cirkevný snem vyzýva naliehavým a dôrazným spôsobom všetkých veriacich, aby si častým čítaním Svätého Písma nadobudli  
nesmierne vzácne poznanie o Ježišovi Kristovi.“
Lebo „nepoznať Písmo znamená nepoznať Krista“

 „A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za  
odpadky, aby som získal Krista.“ Flp 3,8

- Poznanie znamená mať osobný vzťah, nie len vedomosti, to mi spásu neprinesie.

Sv. Hieronym – jeden z najznámejších prekladateľov Sv. Písma – „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ – Veľa ľudí nepozná Krista 
a pritom majú Bibliu k dispozícii. 
Všetko ostatné pokladá Pavol za odpadky, za stratu v porovnaní s poznaním JK.

„Nech však pamätajú, že čítanie Svätého písma má sprevádzať modlitba, aby sa nadviazal rozhovor medzi Bohom a človekom.“ 
„Aby sa nadviazal rozhovor medzi Bohom a človekom, lebo, keď sa modlíme, Bohu sa prihovárame a počúvame ho, keď čítame 
Božie výroky.“ Nejdeme si prečítať niečo o     Bohu, ideme sa stretnúť s     ním v     Božom Slove  . To nie je čítať o ňom, ale stretnúť sa 
s ním. 
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„A tak čítaním a štúdiom Sv. Písma, nech sa slovo Pánovo rýchlejšie šíri a oslávi. Nech čoraz viac prenikne do ľudských sŕdc.“

„Možno očakávať nové vzpruženie duchovného života zo zvýšenej úcty k slovu Božiemu ,
ktoré zostáva naveky.“ 

Táto konštitúcia je len takou smerovkou k Božiemu Slovu. Nie je samotným Božím Slovom, ale môže nám lepšie pomôcť 
nasmerovať nás k nemu. 
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