
 

vlč. Josip Čulig, kapelan župe sv. Anastazija, Samobor

9. dan, 9. ožujka 2017. 

Nakana: 

Molimo kako bismo rasli u radosti znajući 

da služimo Bogu živomu. 

 

Sveto pismo: 

 

»I Riječ tijelom postade i nastani se među 

nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju 

ima kao Jedinorođenac od Oca - pun 

milosti i istine.« (Iv 1, 14) 

 

Razmatranje: 

Božja riječ je ona koja nam u životu 

pokazuje put, uči nas kako živjeti, kako se 

odnositi prema drugima, kako podnositi 

nepravdu, patnju i bol, kako voljeti Boga, 

sebe i druge. Na izvanredan način je ta 

Riječ uvijek u službi života, radosti, mira, 

milosti, istine i služenja. Ta i takva Riječ 

nam pokazuje pravo Božje lice u osobi 

Isusa Krista. Riječ se utjelovljuje, među 

nama je i postaje spasiteljska, otkupiteljska 

i pastirska.  

Da bi Bog dokazao čovjeku koliko ga ljubi 

i da ga želi spasiti šalje tako svoju Riječ, 

svoga Sina da postane čovjek, nikakav 

iznadčovjek nego sasvim običan čovjek, 

sasvim obično dijete. On dolazi na svijet, 

ulazi u našu povijest, prihvaća naše 

čovještvo, sav teret ljudske egzistencije. 

Bog se, dakle, utjelovio kao sasvim običan 

čovjek i živio među ljudima. Za tijelo 

evanđelist Ivan ovdje rabi riječ sarks, što 

znači meso, odnosno tijelo u najsurovijem 

smislu te riječi, tijelo sa svim manama i 

nedostatcima, ljudsko tijelo kao počinitelja 

grijeha. Riječ postaje tijelom da bi nas u 

tijelu ozdravila. Bog se utjelovljenjem 

toliko ponizio i poklonio pred čovjekom 

pokazujući time svu besmislenost sotonina 

napastovanja na grijeh u Edenskom vrtu. 

Grijehom čovjek nije postao kao Bog, ali 

zato je Bog u svojoj velikoj ljubavi postao 

čovjekom. On nije više neki daleki i strani 

Bog, nego Emanuel - s nama Bog. On se 

rodio prije više od 2000 godina, ali i danas 

živi i danas nam dolazi. Dolazi nama koji 

se zovemo njegovim imenom, dolazi nam 

u sakramentima, posebno euharistiji, dolazi 

nam u bližnjem, u malenoj novorođenoj 

dječici, a i osobito u slabima, siromašnima 

i potrebnima.  

Molimo da nam da milost da Ga tako 

prepoznamo i primimo, da spoznamo 

vrijeme kada nas Bog pohađa, te da u 

radosti služimo Bogu i jedni drugima. 

Molitva: 

Vječna Riječi Očeva, koja si tijelom 

postala i nastanila se među nama, 

prosvijetli nas da Te upoznamo, da Te 

primimo i klanjamo Ti se. Daj nam da 

upoznajući Tebe upoznajemo Oca, te 

postanemo i uvijek budemo djeca Božja u 

ljubavi prema životu. I daj nam da 

upoznamo Tvoju slavu, slavu koju imaš 

kao Jedinorođenac od Oca i radosna srca i 

ponizna duha služimo Tebi i svim 

bližnjima, koji živiš i kraljuješ u vijeke 

vjekova. Amen! 


