
Vtělení - Bůh se stal člověkem       1. 3. 2020 
Pohled na Muže z Turínského plátna a malé dítě v jeslích nás vede k zamyšlení nad 
tématem vtělení.


Bůh se stal člověkem “pro nás a pro naši spásu”, jak vyznáváme ve vyznání víry.


Proč se stal člověkem?  

Katechismus katolické církve (456-460) nám říká:

Slovo se stalo tělem,


- aby nás spasilo tím, že nás smíří s Bohem 
- abychom tak poznali Boží lásku 
- aby bylo naším vzorem svatosti 
- abychom měli „účast na božské přirozenosti“  

V článku 461 se říká: 

Církev přejímá výraz svatého Jana („Slovo se stalo tělem” Jan 1,14) a nazývá „vtělením“ 
skutečnost, že Boží Syn vzal na sebe lidskou přirozenost, aby v ní uskutečnil naši 
spásu. Církev opěvuje tajemství vtělení v jednom hymnu, který uvádí svatý Pavel: „Mějte 
v sobě smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, 
že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se 
jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na 
kříži“ (Flp 2,5-8).


Jakou cenu zaplatil? 

Turínské plátno nám ukazuje cenu, která byla zaplacena za uskutečnění naší spásy.

Vidíme muže plného bolesti (Iz 53,3) s mnoha ranami na jeho těle, ale zároveň jsme slovy 
papeže Benedikta XVI. přitahováni k této ikoně Vzkříšení: “Myslím si, že když jej tisíce a 
tisíce lidí přichází uctít, nepočítaje ty, kteří jej rozjímají za pomoci obrazů, činí tak proto, že 
v něm spatřují nejenom temnotu, ale také světlo; ani ne tak porážku života a lásky, ale 
spíše vítězství života nad smrtí, lásky nad nenávistí; vidí v něm sice Ježíšovu smrt, ale tuší 
Jeho Zmrtvýchvstání; v lůně smrti nyní pulsuje život, neboť tam přebývá láska.” 

Turín 2. 5. 2010

Plné znění homilie najdete v sešitě, který je v kapli k dispozici.


Co mohu dělat? 

Mohu se zastavit u tohoto Muže z Turínského plátna a mohu spolu s papeži posledních 
dob s velikou pravděpodobností vyznat, že je to Ježíš Nazaretský, pravý Bůh a pravý 
člověk.


Beránek, který snímá naše hříchy a nese naše bolesti. Na jeho rány můžeme hledět 
s vírou, že “Jeho rány nás uzdravili”(1 P 2,25).




 

V neděli jsme četli evangelium o pokušení na poušti (Mt 4,1-11), kde nám Ježíš ukázal na 
to, jak zvítězit nad pokušením - držet se Božího slova a vykládat je – jak říká koncil – 
v tom Duchu, ve kterém bylo napsáno (srov. Dei Verbum 12), tzn. v Duchu svatém. 


Můžeme děkovat za Boží lásku, která se stala Tělem a přebývala mezi námi a za to, že 
jeho rány jsou skutečné tak, jako je skutečná jeho láska. 


Myslím, že bychom neměli též přeslechnout starozákonní výzvu k volbě života, jak jsme ji 
slyšeli ve čtvrtek po Popeleční středě v prvním čtení Dt 30,15-20: 


Mojžíš pravil lidu: „Hleď, předkládám ti dnes život a štěstí, smrt i neštěstí. Jestliže 
budeš poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která já ti dnes přikazuji, a 
budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš-li chodit po jeho cestách a 
zachováš-li jeho přikázání, nařízení a ustanovení, budeš žít a rozmnožíš se a 
Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná na zemi, do níž přicházíš, abys ji obsadil. Když se 
však tvé srdce obrátí a nebudeš poslouchat, dáš-li se svést, aby ses klaněl jiným 
bohům a ctil je, oznamuji vám dnes, že jistě zahynete a nebudete žít dlouho na 
zemi, kterou se chystáte obsadit, až přejdete Jordán. Nebe a zemi beru si dnes 
proti vám za svědka: Předkládám ti život, nebo smrt, požehnání, nebo kletbu. Vyvol 
si život, abys žil ty a tvoje potomstvo. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej 
jeho hlas a lni k němu, neboť jen tak budeš žít a dlouho zůstaneš na zemi, o níž 
přísahal Hospodin, že ji dá tvým otcům Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi.“ 

Texty Písma jsou z ekumenického překladu.

Katechismus katolické církve - http://www.katechismus.cz

Texty papeže - http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=12757
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