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Dnes sa splnilo toto Písmo
Drahí bratia a sestry!
Kristus dnes vystupuje v rodnom Nazarete,
kde v synagóge v sobotu číta zo Zákona.
Keď dočítal, povedal: „Dnes sa splnilo toto
Písmo, ktoré ste práve počuli.“
Celé sv. Písmo, či už Starý Zákon, alebo
Nový Zákon, ktoré sa tu obzvlášť v nedeľu
číta pri sv. omši, sa vzťahuje na Ježiša
Krista. On je centrum celého zjavenia, lebo
On je to Slovo, ktoré vychádza z Božích úst.
Lebo ako hovorí sv. Ján: „Slovo sa telom
stalo a prebývalo medzi nami.“
Sv. Cirkev má k Božiemu slovu preto
mimoriadnu úctu. Lebo to Boh hovorí k
ľudu, keď v sa v cirkvi číta sv. písmo.
Sv. Cirkev tak zostavila pri sv. omši čítania,
že počas troch liturgických rokov sa
prečítajú všetky najdôležitejšie časti sv.
Písma. Preto je liturgický rok rozdelený na rok A, B, C. Tento rok je rok C. Nazýva sa aj rok sv.
evanjelistu Lukáša, z ktorého sa číta počas tohto roka v nedeľu počas evanjelia.
A keďže Nielen zo samotného eucharistického chleba žije človek, ale aj z každého slova, ktoré
vychádza z Božích úst, tak veriaci pri každej svätej omši sa sýtia týmto slovom Božím, ako
nadprirodzeným duchovným chlebom. Aj v Žalme 119, z ktorého sme dnes čítali, v každom svojom
verši hovorí o význame Božieho slova a Božích prikázaní pre našu spásu. Tak aj dnes sme počuli,
že tento zákon Boží osviežuje dušu, dáva múdrosť maličkým, potešuje srdce, osvecuje oči. Toto
slovo ako hovorí Ježiš: je duch a život. Preto veriaci pri svätej omši pozorne počúva, čo mu Boh
hovorí, a otvára svoju dušu a svoje srdce účinkom tohto všemohúceho a láskyplného Slova
Božieho.
Aj v 1. čítaní sme počuli z knihy Nehemiáša, ako ľud si veľmi vážil, že môže počúvať Božie slovo a
že mu tieto slová zákonníci vysvetľovali. Je tu písané, že ľud doslova plakal. Toto čítanie bolo
spojené s oslavnou hostinou, lebo to bol deň Pánov. Áno Božie slovo aj spôsobuje túto duchovnú
hostinu a dáva radosť z jeho pôsobenia a života.
Bratia a sestry, aj my s veľkou túžbou počúvajme Božie slovo, ktoré sa tu číta a vysvetľuje. Je to
pre našu dušu a srdce doslova veľkou hostinou, po ktorej túži. Vypestujme si k Svätému písmu
vrúcny vzťah, záujem čítať sv. písmo, poznať ho, a hlavne sa každý deň ním živiť, ako píše dnes
žalmista: Nech sa ti páčia slová mojich úst †
i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. *
Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ. Amen.

