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V pĜípravČ na biskupský synod o Božím slovČ (5. – 26. Ĝíjna 2008) a s ohledem na Lineamenta, která byla
k nČmu vydána, je úmyslem pĜedložit zamyšlení nad hlásání evangelia v KristovČ životČ (Ježíš „který
káže“) a v poslání Církve (Kristus „kázaný“), nad Božím slovem, jakožto prostĜedkem osobního
posvČcení (lectio divina) a nad vztahem mezi Duchem svatým a Slovem (duchovní þetba Písma svatého).

Boží slovo v životČ KristovČ
„Ježíš zaþal kázat“
S ohledem na biskupský synod, který se bude konat v Ĝíjnu, jsem uvažoval nad tím, že
letošní postní kázání budu vČnovat tématu Božího slova. PostupnČ se zamyslíme nad
hlásáním evangelia v životČ KristovČ, þili nad Ježíšem „který káže“, nad hlásáním
v poslání Církve, neboli nad Kristem „kázaným“, nad Božím slovem jako prostĜedkem

osobního posvČcení, lectio divina, a nad vztahem mezi Duchem a Slovem, v praxi
duchovní þetbou Písma svatého.
Toto kázání zaþínáme v den, kdy Církev slaví svátek Stolce svatého Petra a to není pro
naše téma bezvýznamné. PĜedevším je nám pĜíležitostí, abychom vzdali hold a naši
náklonnost a úctu tomu, který dnes sedí na PetrovČ Stolci, Svatému Otci Benediktu XVI.
Dále nám pĜipomíná to, co sám apoštol Petr píše ve svém druhém listČ, totiž, že „žádné
proroctví Písma není ponecháno soukromému výkladu“ (2Petr 1,20) a že tedy každý
výklad Božího slova se musí posuzovat živou tradicí Církve, jejíž vČrohodný výklad je
svČĜen apoštolskému magistériu, a jedineþným zpĤsobem, magistériu Petrovu.
Je pČkné, u pĜíležitosti, jakou je ta dnešní, a v kontextu souþasného ekumenického dialogu,
pĜipomenout známý text svatého Irenea: „Protože by bylo pĜíliš zdlouhavé vypoþítávat
posloupnosti všech Církví, vezmeme ohromnou, starobylou a všem známou Církev, která
byla založena a ustanovena v ěímČ dvČma nejslavnČjšími apoštoly Petrem a Pavlem …
S touto Církví, z dĤvodu jejího nejvČrohodnČjšího pĤvodu (propter potentiorem
principalitatem), musí být nezbytnČ v souladu každá Církev, þili vČĜící, kteĜí pocházejí ze
všech koutĤ – s tou, v níž se pro všechny lidi uchovává Tradice, pocházející od apoštolĤ“1.
V tomto duchu, nikoli bez báznČ a tĜesení, se chápu prezentace mých úvah nad tématem
Božího slova, v pĜítomnosti Petrova nástupce, biskupa ěímské Církve.

1. Kázání v JežíšovČ životČ
Po vyprávČní o Ježíše kĜtu pokraþuje evangelista Marek slovy: „Ježíš se odebral do
Galileje a hlásal tam Boží evangelium: Naplnil se þas a pĜiblížilo se Boží království.
ObraĢte se a vČĜte evangeliu“ (Mk 1,14s). Matouš pak píše: „Od té doby zaþal Ježíš hlásat:
„ObraĢte se, neboĢ se pĜiblížilo Boží království“ (Mt 4,17). TČmito slovy zaþíná
„Evangelium“, chápané jako Ježíšova dobrá zvČst – neboli od Ježíše vycházející a Ježíši
podrobena -, lišící se od dobré zvČsti „o“ Ježíšovi pozdČjšího apoštolského kázání,
zamČĜeném na Ježíše.
Jde o událost, která zaujímá pĜesné místo v þase a prostoru: dochází k ní „v Galileji“,
„poté, co byl Jan uvČznČn“. Sloveso, jež evangelisté používají – „zaþal kázat“, ukazuje na
to, že jde o „poþátek“ nČþeho nového nejen v JežíšovČ životČ, ale i v samotných dČjinách
spásy. Tuto novost vyjadĜuje list ŽidĤm takto: „BĤh, který mnohokrát a mnoha zpĤsoby
mluvil v minulosti k našim pĜedkĤm skrze proroky, promluvil k nám v této poslední dobČ
skrze svého Syna“ (Žid 1,1-2). Zaþíná zvláštní þas spásy, nový ´kairos, který se šíĜí asi dva
a pĤl roku (od podzimu roku 27 do jara roku 30 po Kristu).
Této své þinnosti Ježíš pĜikládá takovou dĤležitost, že Ĝíká, že byl poslán od Otce a
posvČcen pomazáním Ducha právČ k tomu, aby „hlásal chudým radostnou zvČst“ (Lk
4,18). V situaci, kdy ho chtČli nČkteĜí zadržet, vybízí apoštoly, aby odešli: „Pojćme jinam,
do blízkých mČsteþek, abych tam hlásal radostnou zvČst; protože k tomu jsem pĜišel“ (Mk
1,38).
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Kázání je souþástí takzvaných „tajemství Kristova života“ a tak k nČmu budeme
pĜistupovat. Slovem „tajemství“ se v tomto kontextu rozumí událost Ježíšova života,
nesoucí spásný význam, a jako takovou ji slaví Církev ve své liturgií2. Jestliže neexistuje
zvláštní liturgický svátek Ježíšova kázání, je tomu tak proto, že se pĜipomíná v každé
liturgii Církve. „Liturgie slova“ ve mši svaté nČní nic jiného než liturgické zpĜítomnČní
Ježíše, který káže. Jeden text II. vatikánského koncilu Ĝíká: „Kristus je pĜítomen ve svém
slovČ, neboĢ je to on, kdo mluví, když se v Církvi þte Písmo svaté“3.
Jako v dČjinách, kdy Ježíš poté co kázal Boží království, odešel do Jeruzaléma, aby se dal
v obČĢ Otci, tak i v liturgii, poté, co znovu pronesl své slovo, obnovuje své obČtování se
Otci prostĜednictvím eucharistie. Když na konci preface Ĝíkáme: „Požehnaný, jenž pĜichází
ve jménu PánČ: Hosana na výsostech“, pĜenášíme se pomyslnČ do okamžiku, kdy Ježíš
vstupuje do Jeruzaléma, aby tu slavil svou Pachu; tady konþí þas kázání a zaþíná þas
utrpení.
Ježíšovo kázání je tedy „tajemstvím“, protože neobsahuje pouze zjevení nauky, nýbrž
vysvČtluje samotné tajemství Kristovy osoby; je podstatné pro pochopení jak toho, co
pĜedchází – tajemství vtČlení -, tak i toho, co následuje: velikonoþní tajemství. Bez
Ježíšova slova, by zĤstaly nČmými událostmi. ŠĢastnou intuicí Jana Pavla II. bylo, že
zaþlenil kázání Božího království mezi „tajemství svČtla“, jež pĜipojil k radostným,
bolestným a slavným tajemstvím rĤžence, vedle Kristova kĜtu, svatby v KánČ, promČnČní
a ustanovení eucharistie.

2. Kristovo kázání pokraþuje v Církvi
Autor listu ŽidĤm psal nČjaký þas po JežíšovČ smrti, tedy velmi dlouho poté, co Ježíš
pĜestal mluvit; a pĜece Ĝíká, že BĤh k nám promluvil ve svém Synu „v poslední dobČ,
v tČchto dnech“. Považuje tedy tyto dny, v nichž žije jako souþást „Ježíšových dnĤ“. Proto,
kousek dál, když cituje slova žalmu: „Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce“,
vztahuje je na kĜesĢany, Ĝka: „Dejte si pozor, bratĜi, aby se u nikoho z vás nevyskytlo srdce
zlé a nevČĜící, takže by odpadl od živého Boha. Spíše se navzájem povzbuzujte den co
den, pokud ještČ trvá ono dnes“ (srv. Žid 3,7s).
BĤh tedy i dnes mluví v Církvi a mluví „ve svém Synu“. V konstituci Dei Verbum þteme –
„BĤh, který mluvil v minulosti, nepĜestává mluvit se snoubenkou svého milovaného Syna,
a Duch svatý, skrze nČhož zaznívá živý hlas evangelia v Církvi, a skrze Církev pak v
celém svČtČ, uvádí vČĜící do veškeré pravdy a pĤsobí, aby slovo Kristovo v nich bohatČ
pĜebývalo“4.
Ale jak a kde mĤžeme slyšet „jeho hlas“? Boží zjevení je uzavĜené; v jistém smyslu už
Božích slov nepĜibývá. A hle, objevujeme další pĜíbuznost mezi Slovem a Eucharistií.
Eucharistie je pĜítomna v celých dČjinách spásy: ve Starém zákonČ jako pĜedobraz
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(velikonoþní beránek, Melchisedechova obČĢ, mana) v Novém zákonČ jako událost
(Kristova smrt a zmrtvýchvstání), v Církvi jako svátost (mše svatá).
Kristova obČĢ se završila a uzavĜela na kĜíži; v jistém smyslu tedy už Kristovy obČti
nepokraþují; a pĜece víme, že je tu znovu obČĢ a to jediná obČĢ kĜíže, která se zpĜítomĖuje
a pĤsobí v eucharistické obČti. Událost pokraþuje ve svátosti, dČjiny v liturgii. PodobnČ je
tomu i s Kristovým slovem: pĜestalo existovat jako událost, ale nadále existuje jako
svátost.
Boží slovo (dabar) v Bibli, pĜedevším ve zvláštní formČ, kterou má u prorokĤ, je vždy
událostí; je slovem-událostí, neboli slovem, které vytváĜí urþitou situaci, jež tvoĜí
v dČjinách stále cosi nového. ýasto se opakující obrat: „Hospodinovo slovo zaznČlo k …“,
bychom mohli pĜeložit: „Hospodinovo slovo dostalo konkrétní formu u …“ (u Ezechiela,
Ageovi, u Zachariáše, atd.).
Tato slova-události pokraþují až k Janu KĜtiteli. U Lukáše þteme: „V patnáctém roce vlády
císaĜe Tibéria …, sestoupilo Boží slovo na Jana, syna Zachariášova, na poušti (factum est
verbum Domini super Johannem)“ (Lk 3,1ss). Po tomto okamžiku toto vyjádĜení zcela
z Bible mizí a na jeho místČ se objevuje jiné; nikoli už: „Factum est verbum Domini“,
nýbrž „Verbum caro factum est“: Slovo se stalo tČlem (Jan 1,14). Událost je nyní osobou!
Nikde se nesetkáme s vČtou „Boží slovo sestoupilo na Ježíše“, protože on sám je Slovem.
Po provizorních uskuteþnČních Božího slova u prorokĤ, nyní následuje uskuteþnČní plné a
definitivní.
BĤh tím, že nám dal Syna – píše svatý Jan od KĜíže – Ĝekl nám jednou provždy všechno a
už nemá co víc zjevovat. BĤh se stal jistým zpĤsobem nČmým, protože už nemá co Ĝíct5. Je
však tĜeba si dobĜe rozumČt: BĤh se stal nČmým v tom smyslu, že neĜíká nové vČci ve
srovnání s tím, co Ĝekl v Ježíši, nikoli však ve smyslu, že by už nemluvil; stále novČ Ĝíká
to, co už jednou vyslovil v Ježíši!

3. Svátostné slovo, které se slyší
Už nejsou slova-události, þili pronesená v daném þase a prostoru a jako taková
neopakovatelná; jsou však slova svátostná. Svátostná slova jsou Boží slova „vyĜþená“
jednou provždy a shromáždČná v Bibli; slova, která se vracejí, aby se stala „aktivní
skuteþností“ pokaždé, když je Církev s autoritou pronáší, a Duch svatý, který je inspiroval
se vrací, aby je roznítil v srdci toho, kdo jim naslouchá. „Z mého vezme a vám to oznámí“,
Ĝíká Ježíš o Duchu svatém (Jan 16,14).
Když se mluví o Slovu jako o „svátosti“, bereme tento výraz nikoli v technickém a
vyhranČném smyslu „sedmera svátostí“, nýbrž v nejširším smyslu, kdy se o Ježíši mluví
jako o „prvotní svátosti Otce“ a o Církvi jako o „všeobecné svátosti spásy“6. Maje pĜed
oþima definici svatého Augustina o svátosti, jakožto „slovu, které se vidí“ (verbum
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visibile)7, zvykli jsme si naopak definovat Boží slovo jako „svátost, která se slyší“
(sacramentum audibile).
V každé svátosti se rozlišuje viditelné znamení a neviditelná skuteþnost, kterou je milost.
Slovo, které þteme v Bibli samo o sobČ není než hmotným znamením (jako voda pĜi kĜtu a
chléb pĜi eucharistii)., spojení mrtvých hlásek nebo maximálnČ slovem lidského slovníku,
jako kterékoli jiné; zasáhne-lui však víra a osvícení Duchem svatým, pak prostĜednictvím
tohoto znamení tajemnČ vstupujeme do kontaktu s živou pravdou a Boží vĤlí, a slyšíme
samotný hlas KristĤv.
„Kristovo tČlo, píše Bossuet, není už v úctyhodné svátosti reálnČ pĜítomné, nakolik
Kristova je v hlásání evangelia. ZpĤsoby, které vidíte v tajemství eucharistie jsou znamení,
ale to, co je v nich obsaženo je samotné tČlo Kristovo; slova Písma, kterým nasloucháte,
jsou znamení, ale myšlenka, k níž pĜivádČjí, je samotnou pravdou Božího Syna“.
Svátostnost Božího slova se ukazuje v tom, že mnohdy pĤsobí zjevnČ za hranicemi
chápání þlovČka, který mĤže být omezený a nedokonalý, pĤsobí takĜka samo sebou, ex
opere operato, jako Ĝíká teologie. Ve slovech Písma je cosi, co jedná za hranicemi
jakéhokoli lidského vysvČtlení; existuje zĜejmá disproporce mezi znamením a skuteþností,
kterou pĤsobí, na niž dává pomyslet, stejnČ jako je tomu u svátostí.
Když prorok Elizeus Ĝíkal syrskému Námanovi, který k nČmu pĜišel, aby byl uzdraven
z malomocenství, že se má sedmkrát ponoĜit do Jordánu, tento s hnČvem namítl: cožpak
nejsou lepší Abana a Parpar, Ĝeky damašské, než všechny vody izraelské? Nemohl bych se
umýt v nich, abych byl uzdraven? (2Král 5,12). Náman mČl pravdu: syrské Ĝeky byly
nepochybnČ lepší a na vody bohatší; pĜesto, když se vykoupal v JordánČ, byl uzdraven a
jeho tČlo bylo jako tČlo mladíka, k þemuž by nikdy nedošlo, pokud by se vykoupal ve
velkých Ĝekách své zemČ.
Tak je tomu i s Božím slovem obsaženým v Písmu. Mezi národy, ale i v Církvi byly a
budou knihy vznešenČjší, než nČkteré z knih Bible (staþí pomyslet na Následování Krista),
nicménČ žádná z nich nepĤsobí tak jak pĤsobí byĢ nejskrovnČjší z inspirovaných knih. Po
skonþení þetby mešního evangelijního úryvku, Církev vyzývá pĜedþítajícího, aby políbil
knihu a Ĝekl: „AĢ slova evangelia zahladí naše hĜíchy“ (per Evangelica dicta deleantur
nostra delicta). Uzdravující síla Božího slova je dosvČdþena v samotném Písmu:
„Neuzdravila je ani bylina ani olej, Ĝíká se o izraelském národČ na poušti, ale tvé slovo.
Pane, které uzdravuje všechno“ (Mdr 16,12).
Zkušenost to potvrzuje. Slyšel jsem jednoho þlovČka, který v televizním programu,
kterého jsem se úþastnil, vydal toto svČdectví. Byl alkoholikem v posledním stádiu; bez
pití už nevydržel ani dvČ hodiny; rodina byla na pokraji zoufalství. Pozvali ho spolu se
ženou na setkání nad Božím slovem. Dali mu þíst úryvek z Písma. Jedna vČta jím projela
jako ohnivý blesk a cítil, že je uzdraven. NáslednČ pak, pokaždé, když byl v pokušení
napít se, bČžel a znovu otevĜel Písmo svaté na tom místČ. Jen co zase pĜeþetl ona slova,
cítil, jak se mu opČt vrátila síla, takže dnes je zcela zdráv. Když chce Ĝíct, jaká to byla vČta,
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hlas se mu zlomí dojetím. Bylo to slovo PísnČ Písní: „Tvá nČha je sladší než víno“ PíseĖ
1,2). Tato prostá slova, domnČle cizí jeho pĜípadu, zpĤsobila zázrak.
Podobnou epizodu þteme ve VyprávČních ruského poutníka. Nejproslulejším však je
pĜíbČh AugustinĤv: Když þetl slova svatého Pavla ěímanĤm 13,11ss: „Zanechme skutkĤ
temnoty … Većme poþestný život, jako ve dne; ne v necudnostech a prostopášnostech
…“, pocítil „jas klidu“, jenž se mu rozhostil v srdci a poznal, že je uzdravený z otroctví
tČla8.

4. Liturgie slova
Existuje prostor a okamžik, kde dnes Ježíš mluví nejslavnostnČjším a nejjistČjším
zpĤsobem, a to je liturgie slova ve mši svaté. Tato, jak jsem Ĝíkal na zaþátku, není než
liturgickým zpĜítomnČním Ježíše, který káže. V poþátcích Církve byla liturgie slova
oddČlena od eucharistické liturgie. Uþedníci, jak zpravují Skutky apoštolĤ, „den co den
všichni spoleþnČ, chodili do chrámu“; tam naslouchali þetbČ z Bible, recitovali žalmy a
spoleþnou modlitbu s ostatními Židy; dČlali to, co se dČlá pĜi liturgii slova; potom se
shromažćovali oddČlenČ ve svých domech, aby „lámali chléb“, totiž aby slavili eucharistii
(srv. Skt 2,43).
Velmi záhy se však tato praxe stala nemožnou, a to jak kvĤli nepĜátelství ze strany
židovských pĜedstavených, tak vzhledem k tomu, že Písma pro nČ nabyla nového
významu, zcela zamČĜeného na Krista. Proto se i naslouchání Písmu pĜesunulo z chrámu a
synagogy do míst kĜesĢanského kultu, a stalo se dnešní liturgií slova, která pĜedchází
eucharistické modlitbČ. V popisu eucharistického slavení, jak je zaznamenal svatý Justin
ve II. století je liturgie slova nejen její integrující souþástí, ale ke þtením ze Starého zákona
se už pĜipojovala ta, jenž svČtec nazývá „pamČti apoštolĤ“, tedy evangelia a listy,
prakticky Nový zákon.
Biblická þtení, kterým se naslouchá v liturgii, nabývají nového a silnČjšího smyslu, než
když se þtou v jiných kontextech. Jejich cílem ani tolik není, aby se lépe poznala Bible,
jako když se þte doma þi v biblické škole, nýbrž aby se poznal ten, který se zpĜítomĖuje
pĜi lámání chleba, aby se pokaždé vrhlo svČtlo na nČkterý zvláštní aspekt tajemství, které
se chystáme pĜijmout. Skoro programovým zpĤsobem je to patrné na pĜíbČhu emauzských
uþedníkĤ: bylo to pĜi naslouchání výkladu Písma, kdy srdce uþedníkĤ zaþala roztávat,
takže ho pak dokázali poznat pĜi lámání chleba.
Jeden pĜíklad za mnohé: þtení XXIX. nedČle v mezidobí cyklu B. První þtení je úryvek o
trpícím služebníku, který na sebe vzal nepravosti lidu (Iz 53,2-11); druhé þtení mluví o
Kristu veleknČzi, zkoušeném ve všem jako my, vyjma hĜíchu; evangelijní úryvek mluví o
Synu þlovČka, který pĜišel, aby dal svĤj život jako výkupné za mnohé. Všechny tyto tĜi
úryvky vrhají svČtlo na základní aspekt tajemství, které se chystáme slavit a pĜijmout
v eucharistické liturgii.
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Sv. Augustin, Vyznání, VIII., 12.
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PĜi mši svaté se slova a pĜíbČhy nejen vyprávČjí, nýbrž znovu prožívají; vzpomínka se
stává skuteþností a pĜítomností. To k þemu došlo „za onoho þasu“, se odehrává „v tomto
þase“, „dnes“ (hodie), jak se liturgie s oblibou vyjadĜuje. Nejsme pouze posluchaþi slova,
ale pĜímými úþastníky a þiniteli v nČm. Toto slovo se obrací k nám, zde pĜítomným; jsme
povolání, abychom my sami zaujali místo pĜipomínaných postav.
Také zde napomĤže k pochopení pár pĜíkladĤ. V prvním þtení se þte pĜíbČh o Bohu, jak
mluví k Mojžíšovi z hoĜícího keĜe: my se pĜi mši svaté nacházíme pĜed skuteþným hoĜícím
keĜem … ýte se o Izaiášovi, jak dostává na rty ĜeĜavý uhel, který ho oþišĢuje k poslání: my
se chystáme pĜijmout na své rty pravý hoĜící uhel, toho jenž pĜišel aby pĜinesl oheĖ na
zemi … Ezechiel je vyzván, aby snČdl svitek prorockých Ĝeþí a my se chystáme jíst toho,
který je samotným slovem, které se stalo tČlem a stalo se chlebem …
VČc bude ještČ jasnČjší, když ze Starého zákona pĜejdeme do Nového, od prvního þtení
k úryvku evangelia. Žena, která trpČla krvácením si je jistá, že bude uzdravena, podaĜí-li se
jí dotknout lemu Ježíšova šatu: co Ĝíci o nás, kteĜí se chystáme dotknout víc než jen lemu
pláštČ? Jednou jsem naslouchal evangelijnímu pĜíbČhu o Zachovi a byl jsem zasažen jeho
„aktuálností“. Já jsem byl Zachem; ke mnČ se obracela slova: „Dnes musím být v tvém
domČ“; byl jsem to já, o nČmž se mohlo Ĝíct: „Vešel jako host k hĜíšníkovi!“, a byl jsem to
já, komu potom, co jsem ho pĜijal ve svatém pĜijímání Ježíš Ĝekl: „Dnes pĜišla do tohoto
domu spása“.
A tak je tomu s každým
evangelijním pĜíbČhem. Jak
se neztotožnit pĜi mši se
Simonem,
který
tiskne
v náruþí
DítČ
Ježíše,
s Tomášem, který se dotýká
jeho
ran?
Dnešním
evangeliem, ve feriálním
slavení
pátku
druhého
postního
týdne,
je
podobenství o zlých vinaĜích
(Mt 21,33-43): „naposled
k nim poslal svého syna; Ĝekl
si: Na mého syna budou mít
ohled!“Vzpomínám si jaký
úþinek mČla tato slova na mČ, když jsem jim jednou spíše roztržitČ naslouchal pĜi mši. Týž
Syn se chystá, aby se mi dal ve svatém pĜijímání: byl jsem pĜipraven, abych ho dokázal
pĜijmout s úctou, jakou nebeský Otec oþekává?
Nejen skutky, ale i slova evangelia, jimž ve mši nasloucháme, nabývají nového a
silnČjšího významu. Jednoho letního dne jsem slavil mši svatou v maliþkém klauzurním
klášteĜe. Evangelijním úryvkem byl Mt 12. Nikdy nezapomenu, jaký dojem na mnČ
zanechala Ježíšova slova: „Hle, tady je nyní nČkdo víc než Jonáš … Tady je nyní nČkdo
víc než Šalomoun“. Bylo to, jako bych je v tu chvíli slyšel poprvé. Pochopil jsem, že ta
7

dvČ pĜíslovce „tady“ a „nyní“ znamenají skuteþnČ tady a nyní, totiž v tuto chvíli a na
tomto místČ, nejen v dobČ, kdy žil Ježíš na zemi, pĜed mnoha staletími. Od onoho letního
dne se mi ta slova stala drahými a blízkými novým zpĤsobem. ýasto mi pĜi mši svaté,
když pro promČĖování poklekám v nitru vyvstane: „Hle, tady je nyní nČkdo víc než
Šalomoun! Tady je nČkdo víc, než Jonáš!“
„Vy, kdo jste zvyklí úþastnit se božských tajemství, – Ĝíkával Origenes kĜesĢanĤm své
doby, - když pĜijímáte tČlo PánČ, uchováváte ho s veškerou pozorností a úctou, aby ani
drobet neupadl na zem, aby nic z posvČceného daru nepĜišlo nazmar. Jste právem
pĜesvČdþeni, že by bylo hĜíchem nechat z nČj v nedbalosti upadnout úlomky. Jestliže pro
uchování jeho tČla jste tak peþliví, a je dobĜe že jimi jste -, vČzte, že opomíjet Boží slovo
není menší vinou, než nechávat ladem jeho tČlo“9.
Mezi tolika Božími slovy, která den co den slyšíme pĜi mši svaté nebo v liturgii hodin, je
skoro vždy nČkteré urþeno zvláštČ
nám. Ono samo dokáže naplnit celý
náš den a osvítit naši modlitbu. Jde o
to nedopustit, aby padlo do prázdna.
Rozmanité sochy a basreliéfy
dávného východu pĜedstavují písaĜe,
jak naslouchá hlasu panovníka, který
diktuje þi mluví: je vidČt, jak je celý
v pozoru: nohy zkĜížené, trup
vzpĜímený, oþi dokoĜán, uši napnuté.
Je to postoj, který se u Izaiáše
pĜipisuje
Pánovu
Služebníku:
„Každého rána mi probouzí sluch,
abych ho poslouchal, jak je
povinnost uþedníkĤ“ (Iz 50, 4). Tak
musíme být i my, když se pronáší
Boží slovo
PĜijmČme tedy jako by se obracela
k nám výzva, kterou þteme v úvodu
k ěeholi
svatého
Benedikta:
„S oþima otevĜenýma Božímu svČtlu,
s pozorným sluchem a plným údivu
naslouchejme Božímu hlasu, jenž se
k nám den co den obrací a volá:
Uslyšíte-li
dnes
jeho
hlas,
nezatvrzujte svá srdce, a dále: kdo
má uši, slyš co Duch Ĝíká církevním
obcím“10.
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Origenes, In Exod. hom., XIII, 3.
Západní mnišská pravidla, Qiqajon, Comunità di Bose, 1989, str. 53.
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