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AI Ľudia, ktorí sa pripravujú na kariéru manažéra, sa okrem iného 
učia, ako pripravovať prezentácie. Dobre si uvedomujú, že viac ako 
70 % informácií prijímame zrakom. Preto musí byť prezentácia 
vytvorená tak, aby bola príťažlivá pre oči podobne ako reklama. 
Využívajú princíp, ktorý poznali už naši dedovia a babičky: čo oko 
nevidí, to srdce nebolí. 
KE Ježiš veľmi dobre vie, aký dôležitý je pre každého človeka zrak. 
Veď ho stvoril on a Otec. Pre neho však nejde len o zmyslový pohľad, 
ale o celkový, či celostný pohľad. Preto hovorí: „Duch Pána je nado 
mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. 
Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú 
vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ 
DI Na prvý pohľad sa zdá, že ide o vetu, ktorá vyjadruje Ježišovo 
poslanie, ale keďže je rozvitá, stráca sa jasnosť poslania. Hlbšia 
analýza nám však ukáže, že táto veta má zvláštnu literárnu formu, 
ktorá sa nazýva chiazmus. Je to bežná literárno-štylistická figúra 
charakteristická pre antické texty. Názov tohto štylistického útvaru je 
odvodený od tvaru gréckeho písmena chí (X), podľa prepojenia 
významov "krížiť". V našom prípade možno dnešnú vetu rozdeliť na 5 
výrokov, z ktorých tretí je ústrednou myšlienkou a posolstvom, kým 1. 
a 5. výrok a aj 2. a 4. výrok sú podobne synonymné. Pán ma poslal... 
1 - ... aby som hlásal evanjelium chudobným. 
2 - ... Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, 
3 - ... A SLEPÝM, ŽE BUDÚ VIDIEŤ, 
4 - ... utláčaných prepustiť na slobodu, 
5 - ... ohlásiť Pánov milostivý rok. 
Ježiš jasne hovorí, že najdôležitejším poslaním je vrátiť zrak slepým. 
Kristus prichádza obnoviť zrak najmä duchovne slepým. A to sme my 
všetci bez rozdielu. Stále niečo oslepuje a zaslepuje náš vnútorný 
zrak. 
PAR Ako môžeme aj my spolupracovať s Ježišovým Duchom, aby 
sme boli oslobodení od duchovnej slepoty? Sme pozvaní počúvať 
Ježiša rozumom, lebo ten hľadá pravdu. To preto, aby sme mohli 
hlbšie porozumieť posolstvu Božieho slova. Po druhé, berieme si 
Božie slovo k srdcu - to znamená, že hľadáme dobro. Takto chceme 
nájsť spôsob, ako aplikovať Božie slovo v našom živote. V treťom rade 
môžeme počúvať uchom duše, aby sme hľadali Božiu vôľu. Tu sa 
otvárame pôsobeniu Božieho slova, aby mohlo zmeniť náš život. 

MY V Kanade žil úspešný obchodník Charles Pitts. Bol praktizujúcim 
kresťanom. Čím viac však rástla jeho obchodná prax, tým viac 
upadala jeho praktická kresťanská viera. Úspech a bohatstvo mu 
zaslepili oči a zapchali uši viery. V jednej chvíli Charlesa prepadlo 
hlboké zúfalstvo. Nevedel, čo má robiť. Nespokojnosť s kvalitou jeho 
života sa prehlbovala. Preto siahol po Písme. Jeho Biblia už dlho 
ležala nepoužívaná a zaprášená na poličke v jeho izbe. Tam narazil 
na tieto slová: "Lebo čo je človeku na úžitok, keď získa celý svet, ale 
sám seba zničí alebo poškodí?" Charlesa to podnietilo k zamysleniu. 
Svoj objav si nenechal pre seba. O celej záležitosti dlho diskutoval so 
svojou manželkou. Rozhodol sa zmeniť svoj život. Začal sa viac 
venovať osobnej modlitbe. Chcel, aby mu Boh ukázal cestu vpred. Po 
dlhom čase urobil ešte zásadnejšie rozhodnutie. Predal svoj obrovský 
majetok. Kúpil si malý hotel s golfovým ihriskom. Väčšinu výnosov 
však venoval na misijnú činnosť Cirkvi. Jeho slepota bola vyliečená. 
Do jeho života vstúpil pokoj a mier. 
Vzhľadom na dnešnú nedeľu Božieho Slova uvediem ešte príklad 
nášho zakladateľa sv. A. Janssena. Jeho už od detstva priťahovalo 
tajomstvo Božieho Slova, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. 
V rodnom dome sa totiž od jesene do jari vždy v rámci večernej 
modlitby čítal Prológ Jánovho evanjelia. P. Arnold dokázal vo 
vzletných slovách Prológu odhaliť tajomstvo nesmiernej Božej lásky, 
ktorá dostala ľudskú tvár. Kontemplovanie tohto tajomstva ho čím 
ďalej, tým viac premieňalo. Z navonok strohého a odmeraného muža 
sa stával jemný človek, plný dojatia a vrúcnosti. Najviac sa to dalo 
pozorovať pri vianočnej polnočnej slávnosti, keď niesol Jezuliatko v 
procesii a vložil ho do jasličiek.  
Úcta ku vtelenému Božiemu Slovu sa však u neho neobmedzovala 
iba na sviatky Zvestovania a Narodenia Pána. Svätý Arnold dal svojmu 
prvému misionárskemu spoločenstvu názov: Spoločnosť Božieho 
Slova. Chcel, aby jeho misionári si nielen ctili Božie Slovo, ale ho aj 
nasledovali.  
ADE Hovorí: „Ježišovi Kristovi, vtelenému Božiemu Slovu, sa chceme 
klaňať, jeho milovať a nasledovať. Veď on je naša cesta, pravda a 
život." Amen. 
 


