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Josef jako hlava rodiny učil Ježíše být poslušný rodičům (srov. Lk 2,51) podle Božího přikázání 
(srov. Ex 20,12). 

V útočišti Nazareta, v Josefově škole, se Ježíš učil plnit Otcovu vůli. Tato vůle se mu stala 
každodenním pokrmem (srov. Jan 4,34). I v té nejtěžší chvíli svého života v Getsemanech 
upřednostnil Otcovu vůli před svou16 a „stal se poslušným až k smrti […] k smrti na kříži“ 
(Flp 2,8). Autor listu Židům proto uzavírá, že se Ježíš „naučil svým utrpením poslušnosti“ 
(Žid 5,8). 

Ze všech těchto událostí plyne, že „Bůh vyzval svatého Josefa, aby přímo sloužil osobě i poslání 
Ježíše vykonáváním svého otcovství: vlastně tím způsobem Josef spolupracuje v plnosti času na 
velkém tajemství vykoupení a je vpravdě „služebníkem spásy.“17  

4. Přívětivý otec – Otec, který přijímá 

Josef přijímá Marii, aniž by si kladl jakékoli podmínky. Důvěřoval andělovým slovům. 
„Ušlechtilost jeho srdce mu umožňuje, aby všechno, co se naučil ze Zákona, podřídil lásce. 
Dnes, v tomto světě, kde zjevně dochází k psychologickému, verbálnímu i fyzickému násilí na 
ženě, se Josef ukazuje jako uctivý, delikátní muž, který, ač nemá všechny informace, se 
rozhoduje pro Mariino dobré jméno, pro její důstojnost a život. V pochybnostech o tom, jak 
nejlépe si počínat, mu Bůh osvícením jeho úsudku pomáhá, jak se rozhodnout.“18  

V našem životě častokrát dochází k událostem, jejichž smysl nechápeme. Naší první reakcí je 
mnohdy zklamání a vzpoura. Josef nechává stranou svoje úsudky, aby dal prostor tomu, co se 
děje a co pro něj může vypadat záhadně. Událost přijímá, přebírá za ni zodpovědnost a smiřuje 
se se svým životním údělem. Pokud svůj životní úděl nepřijmeme, nedokážeme jít dál, protože 
budeme vždycky v zajetí svých očekávání a následných zklamání. 

Duchovní život, který nám Josef ukazuje, není cestou, která vysvětluje, nýbrž cestou, která 
přijímá. Pouze skrze přijetí a smíření je možné vytušit větší příběh a hlubší smysl událostí. Je to 
jako ozvěna Jobových zanícených slov, jimiž odpověděl manželce, která jej nabádala, aby se 
vzbouřil proti veškerému zlu, které jej potkalo: „Dobro bereme od Boha, a zlo brát nemáme?“ 
(Job 2,10). 

Josef není člověkem pasivní rezignace. Jeho nasazení je odvážné a rozhodné. Přijetí je způsob, 
kterým se v našem životě projevuje dar statečnosti, pocházející od Ducha Svatého. Jedině Pán 
nás může obdarovat silou přijímat život takový, jaký je, včetně jeho rozporuplných, nečekaných 
a bezútěšných aspektů. 

Ježíšův příchod mezi nás je Otcovým darem, aby se každý mohl vyrovnat s realitou svého života 
i tehdy, když ji ne zcela chápe. 

Jako Bůh řekl našemu světci: „Josefe, synu Davidův, neboj se“ (Mt 1,20), jako by opakoval 
i nám: „Nebojte se!“ Je třeba odložit vztek i zklamání a dát prostor tomu, co jsme si nevybrali, 
a přece se to děje, nikoli se světskou rezignací, nýbrž s velkou odvahou. Když takto život 
přijmeme, pronikneme k jeho hlubšímu smyslu. Život každého z nás může znovu zázračně 
                                                           
16 Srov. Mt 26,39; Mk 14,36; Lk 22,42. 
17 Jan Pavel II., apoštolská adhortace Redemptoris custos, č. 8. Česká biskupská konference, 2006. 
18  Promluva při beatifikační liturgii, Kolumbie (8. září 2017), in AAS 109 (2017), 1061. 


