
Boh sa prihovára ľuďom 

V prvej časti svätej omše je centrom slovo, ktorým sa spoločenstvu veriacich prihovára Boh. 
Miesto, odkiaľ sa číta toto slovo, je ambona, alebo aj oltár Božieho slova. Pravidelným čítaním 
a počúvaním Božieho slova sa v človeku buduje viera a vytvára osobný vzťah s Bohom.  

Biblia 

Je kniha opisujúca dlhé obdobie, v ktorom Boh vstupuje do ľudských dejín a postupne 
odkrýva svoju tvár. Začalo sa to povolaním Abraháma, z ktorého potomkov sa sformoval Izraelský 
národ.  Ten v priebehu dejín čoraz viac rozumel tajomstvu Boha, ktorý sa dával spoznávať cez to, čo 
konal a hovoril. Ľudia, ktorí s citlivým srdcom odovzdávali ďalším generáciám všetko to, čomu 
dokázali porozumieť zo vznešenosti, veľkosti a dobroty Toho, ktorý ich sprevádzal ako verný 
ochranca.  

Najskôr cez hovorené slovo a neskôr v písanej podobe. Svätopisci odkrývali Boha, každý 
svojim spôsobom. Jedni písali o významných udalostiach ako zmluva s Abrahámom, východ z Egypta, 
putovanie cez púšť do zasľúbenej zeme, narodenie, život, smrť, zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, dejiny 
Cirkvi.  

Ďalší pomocou príbehov odovzdali to, o čom ich poučil Boh. Proroci priamo ohlasovali 
vypočuté slová od Boha. Je tam prítomná aj poézia, lebo kde je láska, tam sa objaví verš. Na mnohých 
miestach je modlitba, ktorá je otvoreným oknom do srdca človeka osvieteného večnou pravdou.  

Boh zjavuje vo svätom písme o sebe pravdu celkom jednoduchým jazykom. Biblia opisuje 
obyčajný život, ľudia sa narodia, zápasia so životnými situáciami, milujú, zrádzajú, odpúšťajú, plačú, 
skáču od šťastia a radosti, ženia sa, vydávajú, majú deti a nakoniec ich stretáva smrť. Každodenný 
život a skúsenosť ľudí si Boh vybral, aby im v nich odkrýval svoj vnútorný život.   

Ako porozumieť Božiemu slovu? 

Je to možné vtedy, ak sa naučíme počúvať a citlivo vnímať každodenné udalosti v živote. Boh 
sa chce každému človeku v priebehu cesty životom postupne zjavovať. Pre ľudí s otvoreným srdcom 
sa Sväté Písmo stáva cestou k osobnému stretnutiu so živým Bohom. Vo svätej omši je prestretý stôl 
Božieho slova, ktoré chce preniknúť a stať sa pokrmom a svetlom pre každého človeka, ktorý ho 
počúva.  

Objaviť Ježišovu prítomnosť v Eucharistii, ukrytú v chlebe a víne, predpokladá počutie 
Božieho hlasu, ktorý človeka oslovuje po mene. Je to brána do tajomného sveta, v ktorom je 
prítomný Boh. Kto sa tam ocitne, ten už ho už nebude chcieť opustiť.  

Čo má dieťa vedieť? 
 
1. Ako sa Boh dáva ľuďom poznať?  
Cez všetko, čo urobil a povedal. Je to zapísané v Biblii, ktorá je Božím slovom. 
2. Prečo pred čítaním Evanjelia robíme krížik na čele, perách a srdci? 
Na čele preto, aby sme si počuté slovo zapamätali. Na perách, aby sme počuté slovo ohlasovali iným. 
Na srdci, aby sme Božie slovo mali uchované v srdci a podľa neho žili. 
 
Úloha: 
Prečítajte si s dieťaťom nejaký príbeh z Božieho slova, ktoré je vám blízky. (Napríklad 1 Sam 3, 1-21)  
Zapíšte si jednu myšlienku, ktorú ste si zapamätali pri nedeľnej svätej omši pri čítaní Božieho slova. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
O povolaní chlapca Samuela, ktorý sa stal veľkým prorokom Izraela.  
(Je to jedenáste storočie pred narodením Ježiša Krista.) 
1 Sam 3, 1-21 
1 Chlapec Samuel posluhoval pred Pánom pod dozorom Héliho. Božie slovo bolo v tých dňoch vzácne a videnie 
nebolo časté. 2 I stalo sa v ktorýsi deň, že Héli ležal na svojom mieste. Oči mu začínali hasnúť, takže nevi-
del. 3 Božie svetlo ešte nevyhaslo a Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola archa zmluvy. 4 Tu zavolal na Sa-
muela Pán. On odpovedal: „Tu som!“ 5 Bežal k Hélimu a vravel: „Tu som, pane, volal si ma!“ On odvetil: „Nevo-
lal som, spi ďalej!“ Odišiel teda a spal. 6 Ale Pán volal zasa: „Samuel!“ Samuel vstal, išiel k Hélimu a vravel: „Tu 
som, volal si ma.“ On odpovedal: „Nevolal som ťa, syn môj, spi ďalej!“ 7 Samuel však ešte nepoznal Pána, Pá-
novo slovo sa mu ešte nezjavilo. 8 A Pán opäť, tretí raz volal Samuela. On vstal, išiel k Hélimu a vravel: „Tu som, 
volal si ma.“ Vtedy Héli pochopil, že chlapca volá Pán. 9 A Héli povedal Samuelovi: „Choď, ľahni si. A ak ťa bude 
zasa volať, povedz: Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!“ Samuel odišiel a spal na svojom mieste. 10 Pán prišiel, za-
stal si a volal ako predtým: „Samuel, Samuel!“ A Samuel odvetil: „Hovor, tvoj sluha počúva!“ 11 Tu Pán povedal 
Samuelovi: „Hľa, ja urobím v Izraeli vec, ktorú keď niekto počuje, bude mu cvendžať v obidvoch ušiach. 12 V ten 
deň splním na Hélim všetko, čo som o jeho dome hovoril, od začiatku až do konca. 13 Oznámil som mu, že bu-
dem večne trestať jeho dom pre hriech, lebo vedel, že sa jeho synovia rúhajú, a nekarhal ich. 14 Preto som Hé-
liho domu prisahal: Vinu Héliho domu nemožno nikdy napraviť ani obetami, ani darmi.“ 15 Samuel spal až do 
rána a potom otvoril dvere Pánovho domu. Samuel sa bál oznámiť videnie Hélimu. 16 Ale Héli zavolal Samuela 
a povedal: „Samuel, syn môj!“ On odpovedal: „Tu som.“ 17 I spýtal sa ho: „Čo ti hovoril? Nezataj to predo 
mnou! Nech ti Boh urobí to a to, ak predo mnou zatajíš niečo z toho, čo ti hovoril!“ 18 Nato mu Samuel rozpo-
vedal všetko, nezatajil mu nič. A on povedal: „Je Pán. Nech urobí, čo uzná za dobré!“ 19 Samuel dorastal, Pán 
bol s ním a ani jednému z jeho slov nedal padnúť na zem, 20 takže sa celý Izrael od Danu až po Bersabe dozve-
del, že Samuel ako Pánov prorok je spoľahlivý. 21 A Pán sa ďalej zjavoval v Šíle, lebo Pán sa zjavoval Samuelovi v 
Šíle podľa Pánovho slova. 


