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Z Rozšírených rehoľných 
pravidiel svätého biskupa Bazila 

Veľkého 
Máme vrodenú schopnosť milovať 

Láska k Bohu iste nespočíva v naučených prikázaniach. Veď 
sme sa od nikoho nenaučili ani radovať sa zo svetla, ani túžiť 
po živote, milovať rodičov či živiteľov. Takisto alebo ešte oveľa 
menej sa láska k Bohu zakladá na vonkajšom poučení. Ale 
hneď, ako začal jestvovať tento živý tvor (hovorím o človeku), 
bola do nás vložená ako semienko určitá sila rozumu, ktorá má 
sama v sebe schopnosť a potrebu milovať. Keď sa tejto sily 
ujme škola Božích prikázaní, obyčajne ju pozorne rozvíja a 
múdro podporuje a s Božou pomocou privádza k dokonalosti. 

Najprv musíme povedať, že sme napred dostali od Boha silu 
a schopnosť zachovávať všetky prikázania, ktoré nám dal, aby 
sme sa nemrzeli, akoby sa od nás vyžadovalo niečo nezvyčajné, 
ani sa nevynášali, akoby sme odovzdávali viac, než sme dostali. 
A keď tieto sily správne a vhodne používame, žijeme život 
ozdobený čnosťami. Ale ak ich používame zle, upadáme do 
nerestí. 

A neresť definujeme takto: Zlé a Božím prikázaniam 
odporujúce používanie schopností, ktoré nám dal Boh na 



konanie dobra. Ako zasa definícia čnosti, ktorú Boh vyžaduje, 
je: Používanie schopností pod vedením správneho svedomia 
podľa Pánovho prikázania. 

A keď je to tak, môžeme to isté povedať o láske. Dostali sme 
teda prikázanie o láske k Bohu a od prvého okamihu svojho 
bytia vlastníme vrodenú silu a schopnosť milovať. Túto 
skutočnosť netreba dokazovať argumentmi zvonka, každý to 
môže poznať sám od seba a sám v sebe. Od prírody túžime po 
dobre a kráse, hoci každému sa niečo iné zdá pekné a dobré. 
Podobne bez toho, že by sme sa to učili, milujeme tých, 
s ktorými nás spája priateľský a príbuzenský vzťah, a sami od 
seba zahŕňame veľkou priazňou tých, čo nám robia dobre. 

A pýtam sa: Čo je obdivuhodnejšie ako Božia krása? Na 
čo je vďačnejšie a milšie pomyslieť, ako na Božiu vznešenosť? 
Ktorá túžba môže byť taká vášnivá a prudká ako tá, ktorú 
vkladá Boh do duše očistenej od každej neresti, že potom 
hovorí úprimne: „Som ranená láskou!“ (Pies 2,5)? Vonkoncom 
nevýslovný a neopísateľný je jas Božej krásy. 

 
Máme rok božieho Slova 

Slová Písma sú predovšetkým Božou komunikáciou s nami. 
Biblia nie je staroveký teologicko-rituálny spis určený na 
vedecké bádanie. Je to osobné Božie slovo, ktoré zaznieva 
vekmi ku každému z nás, a to, že ho dnes máme k dispozícii 
v nám zrozumiteľnom jazyku, je obrovská výsada a milosť. 

Čítanie Biblie by v žiadnom prípade nemalo byť iba akousi 
náboženskou povinnosťou. Vypnime svoje elektronické 
zariadenia, eliminujme každý rušivý prvok a venujme jej 
pozornosť. Naučme sa ju čítať tak, že budeme schopní počúvať 
Pánov „tichý a jemný hlas“, ktorý sa nám z jej stránok 
prihovára. Boh k nám hovorí, počúvajme Ho. 

Keď čítame božie Slovo je to sám Pán Ježiš, ktorý k nám 
hovorí. Pozorne sledujme text. Keď nás nejaké slovo, veta 
osloví, alebo zaujme venujme mu čas. Spýtajme sa pána Ježiša, 
Pane čo mi chceš povedať týmto slovom. Premýšľam a hľadám 
súvislosti s mojim životom. Môže to byť slovo útechy, alebo 
posilnenie vo viere, alebo vytrvalosti v utrpení, povzbudenie 
k činu, urobiť niečo čo mi hovorí Pán, alebo viac ho 
nasledovať, venovať mu čas strelnou modlitbou počas dňa. 
Počas dňa si to slovo zopakujem a tým prežívam počas dňa 
božiu blízkosť. Sv. písmo má 7 účinkov: 
1. Tvorí: 2 Kor. 5,17 Kto je teda v Kristovi je novým stvorením. 
Staré sa pominulo a nastalo nové. 
2. Rozdeľuje: Hebr. 4,12 Lebo živé je Božie Slov, účinné 
a ostrejšie ako každý dvojsečný meč, preniká až po oddelenie 
duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky 
a úmysly srdca. 
3.  Prináša spásu: Ef 1,13 V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli 
slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho 
uverili. 
4. Zjednocuje: Jn 17 Aby všetci boli jedno ako ty Otče vo mne 
a ja v tebe, aby aj oni bili v nás jedno, aby svet uveril, že si ma 
ty poslal. 
5. Obracia Sk 9 Obrátenie Pavla na ceste do Damasku sa mu p. 
Ježiš prihovoril: Šavol, Šavol prečo ma prenasleduješ? On sa ho 
spýtal: Kto si Pane? Som ten koho prenasleduješ. Oslepol, tri 
dni nič nevidel a potom ho Ananiáš pokrstil znova uvidel 
a hlásal evanjelium v malej ázii a v Ríme. 
6. Uzdravuje Žalm 107, 20 Zoslal im svoje slovo a uzdravil ich 
a vyslobodil ich zo záhuby. 
7. Vieru Rim 10,17 Viera je z hlásania a hlásanie skrze 
Kristovo slovo. 

 
 


