
LOGOS JE POSTAO TIJELOM
Židovska nacija, ne uspijevajući održati Sinajski Savez 
Zakona, nije uspjela učiniti dobro kao Abrahamovo sjeme 
sposobno blagosloviti svijet. Tada je došlo vrijeme da Bog 
osigura Mesiju – Otkupitelja i Izbavitelja za Izrael i sve 
narode. On će postati tijelo, od Abrahamove obitelji, ispuniti 
uvjete Saveza Zakona, a zatim kroz samožrtvovanje će 
postati Abrahamovo sjeme na Duhovnom nivou postojanja, 
u stanju pomoći svima koji će doći Ocu po Njemu.

U Evanđelju svetog Ivana (1:15) Isus u Svojem 
predljudskom postojanju opisan je kao Božja Riječ ili 
Logos: „Prvorođenac svega stvorenja.” Kološanima 1:15.

Drevni kraljevi koji su se obraćali svom narodu sjedili 
su iza rešetke ispred koje je stajao predstavnik koji je 
izgovorio Kraljevu poruku narodu. Takav predstavnik 
nazvan je Logos – kraljeva riječ ili glasnik. Ilustracija je 
snažna, lijepa, kada se primijeni na Jedinorođenog Sina 
Božjeg, kroz koga Bog govori čovječanstvu – Crkvi sada, 
svijetu uskoro, kroz Mesijansko kraljevstvo.

Doslovni prijevod Ivana 1:1 baca mnogo svjetla na 
subjekt koji je do sada bio u mraku. „U početku je postojao 
On koji bijaše Riječ. On je bio s Bogom i bio je bog. U 
početku je bio kod Boga. Stvorio je sve što postoji, i ne 
postoji ništa što nije On stvorio. Tako je On, koji bijaše 
Riječ, postao čovjekom i živio je ovdje na zemlji, među 
nama. Bio je pun milosti i istine. A mi smo vidjeli njegovu 
slavu, slavu Očeva Sina jedinca. Isus nam govori istu stvar 
drugim riječima, govoreći: „On je bio početak Božjeg 
stvaranja.” (Otk 3:14.) „On je bio početak i kraj, prvi i 
posljednji, Alfa i Omega.” (Otk 21:6.) Misao je jasna; 
Jehova Bog izravno nije stvorio nijedno drugo biće osim 
Logosa, a On je vrlo velik i poput Jehove. Kako jasno, ali 
nakratko, sve to navodi sv. Ivan!

Sljedeće u Božanskom programu bilo je navještenje 
Mariji, zatim, najveći događaj povijesti, rođenje našeg 
Otkupitelja.

NAVJEŠTENJE

JOSIP I MARIJA KREĆU NA PUT

DOLAZAK U SVRATIŠTE


