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AI „Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť 
hriechu a noc nevery a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach 
všetkých ľudí.“ Autorom tejto jednoduchej modlitby je sv. Arnold 
Janssen, ktorého narodeniny do neba sme my Verbisti, ale tiež 
mnohí veriaci slávili minulú nedeľu. 
KE Túto jeho modlitbu, ktorú nám iní pripisujú aj ako heslo našej 
rehoľno-misionárskej spoločnosti, pripomínam v súvislosti 
s dnešnou nedeľou Božieho slova i s dnešným evanjeliom: „Ľud 
bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo 
sedeli v temnom kraji smrti.“ Ešte raz si pripomeňme začiatok tej 
modlitby: „Pred svetlom Slova...“ 
DI Aké je to Slovo, ktoré dáva svetlo? Mohli by sme len tak 
ľudsky odpovedať – slovo povzbudenia, slovo riešenia. Lenže 
svätý Arnold chápe to Slovo, ktoré dáva svetlo oveľa hlbšie. 
Píše: „Pod menom „Božie Slovo“, ako to stojí v názve našej 
Spoločnosti, rozumieme ponajprv Slovo Otca, ktoré je Synom, 
ďalej slovo Syna, ktorým je evanjelium a napokon slovo Ducha 
Svätého, ktorým je celé Božie zjavenie.“ Takto vlastne inými 
slovami vyjadruje pravdu slov z knihy Múdrosti 18, 14-15: „Veď 
kým všetko objímalo hlboké ticho a noc v rýchlom behu došla do 
polovice, zoskočilo tvoje všemohúce slovo z neba, z 
kráľovského trónu, ako tvrdý bojovník doprostriedka zeme.“ 
Skrátene povedané: V hlbokom tichu zoskočilo tvoje všemohúce 
slovo z neba. 
Sv. Arnold v druhej polovici tej modlitby hovorí: „...nech žije srdce 
Ježišovo v srdciach všetkých ľudí.“ V tej jeho modlitbe sa 
nachádza úžasná pravda – svetlo slova môžeme získať najviac 
v tichu modlitby. Alebo sa to dá vyjadriť ešte jednoduchšie: 
„Ježišu, tichý a pokorný srdcom, sprav srdcia naše podľa srdca 
svojho.“ Slovo Božie-Kristus v sile Ducha Svätého osvecuje 
našu dušu v pokore a tichu. 
PAR Keď som si pripravoval túto homíliu, ešte raz som si čítal 
Nótu /smernicu/ o nedeli Božieho slova, ktorú vydala 
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu. Okrem iného sa tam píše, 
aké dôležité je posvätné ticho aj vo svätej omši: - bod 5. „Zvlášť 
dôležitú úlohu má ticho, ktoré podporuje meditáciu a umožňuje 
tomu, kto počúva Božie slovo, aby ho vnútorne prijal.“ 
Svetlo Božieho Slova predpokladá ticho. Jeden duchovný autor 
k tomu dodáva: „Mlčanie je podmienkou ticha, ale nie je ticho. 
Ticho je slovo, je to myšlienka. Ticho je slovo a myšlienka, 
v ktorom sa koncentrujú všetky slová a myšlienky.“ Toto 

vyjadrenie sa mi zdá byť najlepšou odpoveďou tým, ktorí majú 
veľký problém s poklonou Najsvätejšej sviatosti oltárnej pri tichej 
adorácii. Ticho pri adorácii môže byť zdrojom slova a svetla, 
ktoré v nás prehlbuje vzťah s Bohom. 
Božie slovo sa dá najlepšie počuť len v tichu. Nedeľa Božieho 
slova nie je o tom, aby sme tancovali okolo Biblie, ale aby sme 
vytvárali priestor pre ticho, ktorým nás Božie slovo nielen 
oslovuje, ale aj osvetľuje náš život. Preto tá modlitba sv. Arnolda: 
„Pred svetlom Slova...“ 
MY Romano Guardini to vyjadruje takto: „Veľké veci sa 
odohrávajú v tichu. Nie v hluku a pri inscenovaní vonkajších 
udalostí, ale vo svetle vnútorného pohľadu, v nenápadnom hnutí 
rozhodnosti, v skrytých obetiach a víťazstvách, kedy sa láska 
dotýka srdca a čin si žiada slobodného ducha. Len mlčanlivé 
mohutnosti sú skutočne silné.“ 
Kardinál Sarah v knihe Sila ticha túto hlbokú pravdu vyjadruje 
takto: „Ak sa človek zahalí tichom, tak ako sám Boh prebýva vo 
veľkom tichu, ocitá sa blízko neba, alebo skôr dovolí Bohu, aby 
sa v ňom prejavil. S Bohom sa nestretneme inak než vo večnom 
tichu, v ktorom prebýva. Boží hlas je tichý. Aj človek sa musí 
nakoniec usilovať o to, aby sa stal tichom. Ak žijeme s tichým 
Bohom a v ňom, sami sa stávame tichými. Duchovnému 
človekovi, ktorý okúsil Boha, sa zdá, že ticho a Boh je to isté. 
Veď Boh hovorí v tichu a jedine ticho sa zdá byť schopné vyjadriť 
Boha.“ A dodáva: „Aby sme našli Boha, je potrebné vyjsť 
z vlastnej vnútornej vravy. Boh zostáva ticho prítomný aj napriek 
veľkým vzrušeniam, obchodným záležitostiam, lacným 
rozkošiam. Je v nás ako myšlienka, slovo a prítomnosť, ktorých 
tajné zdroje sú skryté v samotnom Bohu. Mocnosti tohto sveta, 
ktoré sa snažia formovať moderného človeka, ticho nanešťastie 
systematicky zaháňajú.“ 
ADE Ak teda chceme Božie slovo brať vo svojom živote vážne, 
musíme sa učiť mlčanlivosti a tichu. Len tak do nás vnikne Božie 
svetlo, ktorým môžeme potom byť pre svet okolo nás. Preto sa 
my verbisti modlíme denne  spolu so svätým Arnoldom: „Pred 
svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a 
noc nevery a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí.“ 
Amen. 
 
 


