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Sobota 14. januára 2017 

Piesne: ES č. 642, 3 

Text: J 1, 14 – 18 

„A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu 

jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Boh tvorí Slovom svet a všetko, čo je v ňom. Nie je to obyčajné slovo. Je to Slovo, ktoré sa 

v určenom čase stalo telom. Je to Slovo – Kristus, ktorý vstupuje do sveta, aby prebýval medzi 

nami, no nielen to, ale predovšetkým aby zjavil skrze svoje vykupiteľské dielo Božiu slávu. Veď 

to dobré, stvorené Slovom na začiatku, sa narušilo hriechom. Bolo narušené dokonalé 

spoločenstvo človeka so svojím Tvorcom. Boh sa však rozhodol konať v prospech svojho 

stvorenia, a to výnimočným, jedinečným a neopakovateľným spôsobom. V „plnosti času“ sa to 

Slovo stáva telom. Boh sám vstupuje do tohto sveta ako jeden z nás, a zároveň ako Ten, ktorý sa 

vzdáva svojej slávy, aby nám vydobyl večnú slávu. Toto je prejav Jeho lásky, lebo všetko, čo 

koná, je poháňané láskou k človeku. V Kristovi je plnosť všetkého pre náš život. Jedine tam 

nájde človek naplnenie hlbokej túžby po Bohu – lásky, ktorá mu bola pri stvorení daná do srdca. 

Ján svedčí, že Jeho príchodom sme prijali milosť nad milosť. Pripomína nám to Boh sám skrze 

slová apoštola Pavla: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, 

schudobnel pre nás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou.“ (2K 8, 9) Už len to, že sa stal človekom, 

bol prejav Jeho milosti. No tým najväčším prejavom milosti bolo, keď podstúpil smrť za 

hriešneho človeka. Do poslednej čiarky svojím dokonalým životom naplnil zákon za nás. To, 

čoho sme neboli schopní my sami pre hriech, urobil On za nás. Dokonca berie trest za 

nenapĺňanie zákona za naše hriechy na seba, aby sme my, hriešni ľudia, mohli mať spoločenstvo 

so svätým a dokonalým Bohom už tu, na zemi, a raz aj vo večnosti. Skrze Ježiša Krista je teda 

zjavená pravda o milujúcom a milosrdnom Bohu. K dôvere v takého Boha ťa dnes volá 

svedectvo Jána Krstiteľa. On, milujúci a milosrdný, ťa chce aj dnes viesť. Zároveň je to práve 

On, ktorý v Krste svätom teba – Božie dieťa – volá k vydaniu rovnakého svedectva o milosti 

a pravde ľuďom, ktorí sa ti nielen dnes stanú blízkymi. Amen. 

 

Modlitba:  

Láskavý a milostivý Bože! Ďakujem, že si v plnosti času poslal svojho Syna, aby sa stal plnosťou 

všetkého pre nás. Ďakujem, že Jeho chudobou som mohol zbohatnúť. Prosím, udržuj ma svojou 

milosťou pri pravde, aby som po všetky dni svojho života kráčal za Tebou. Prosím o silu 

k svedectvu o Tvojej sláve, kdekoľvek ma pošleš. Amen. 
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