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nastartovat, najdeme-li odvahu žít ho podle evangelia. Nezáleží na tom, jestli se zdá, že se vše 
zvrtlo a něco je už nevratné. Bůh může dát rozkvést květům na poušti. Třebaže nám naše 
svědomí něco vyčítá, Bůh „ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí“ (1 Jan 3,20). 

Opět se vrací křesťanský realismus, který nezavrhuje nic z toho, co existuje. Skutečnost ve své 
tajemné neochvějnosti a složitosti obsahuje smysl života s jeho stinnou i světlou stránkou. 
Apoštol Pavel proto praví: „Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému“ 
(Řím 8,28). A svatý Augustin dodává: „i to, co se nazývá zlem (etiam illud quod malum 
dicitur)“.19 V této plné perspektivě dává víra smysl každé události, radostné i smutné. 

Nemůžeme si myslet, že věřit znamená nacházet snadná utěšující řešení. Víra, které nás naučil 
Kristus, je ta, kterou vidíme u svatého Josefa. On nehledá zkratky, ale k událostem, které ho 
potkávají, přistupuje čelem a bere na sebe zodpovědnost. 

Josefova přívětivost nás zve, abychom přijímali druhé takové, jací jsou, bez výjimky, zvláště 
slabé, protože Bůh volí to, co je slabé (srov. 1 Kor 1,27). Je otcem „sirotků, ochránce vdov“ 
a přikazuje milovat cizince.20 Napadá mě, že Josefovy vlastnosti mohly být pro Ježíše podnětem 
k podobenství o milosrdném otci a marnotratném synu (srov. Lk 15,11–32). 

5. Otec odvážně vynalézavý 

První etapou každého pravého vnitřního uzdravení je přijetí vlastního údělu, neboli otevření se 
také tomu, co jsme si ve svém životě nevybrali. Je zapotřebí ale dodat další důležitou vlastnost: 
odvážnou vynalézavost. Nastupuje zejména ve chvílích, kdy se setkáme s těžkostmi. Těžkost nás 
může buďto zastavit, a vyklidíme pole, nebo jí můžeme čelit. Právě těžkosti někdy umožní, že se 
v nás probudí zdroje, které jsme netušili. 

Při četbě evangelií o Ježíšově dětství nás napadne otázka, proč Bůh nezasáhl přímo a jasně. Bůh 
však zasahuje skrze události a lidi. Josef je člověk, skrze kterého se Bůh stará o počátky dějin 
vykoupení. On je opravdovým „zázrakem“, kterým Bůh zachraňuje Dítě a jeho matku. Nebe 
zasahuje a důvěřuje v odvážnou vynalézavost tohoto muže: přišel do Betléma, a když nenašel 
příbytek, kde by Maria mohla porodit, uklidí a připraví stáj, aby se stala pokud možno útulným 
místem Božímu Synu, přicházejícímu na svět (srov. Lk 2,6–7). Před hrozbou Heroda, který chce 
dítě zabít, je Josef opět ve snu varován, aby je bránil. Uprostřed noci zorganizuje útěk do Egypta 
(srov. Mt 2,13–14). 

Při povrchní četbě těchto událostí máme dojem, že svět je vydán napospas silným a mocným. 
Podstata radostné zvěsti evangelia však spočívá v tom, že navzdory zpupnosti a násilí 
pozemských vládců Bůh vždycky najde způsob, jak uskutečnit svůj plán spásy. I náš život někdy 
vypadá, že je vydán zvůli mocných. Evangelium nám ale říká, že to, na čem záleží, dokáže Bůh 
vždycky zachránit, pokud použijeme odvážnou vynalézavost nazaretského tesaře, který umí 
proměnit problém v příležitost, maje na prvním místě důvěru v Prozřetelnost. 

Zdá-li se někdy, že nám Bůh nepomáhá, neznamená to, že nás opustil, ale že důvěřuje nám 
a tomu, co dokážeme vymyslet, vynalézt, vyřešit. 

                                                           
19 Srov. Enchiridion de fide, spe et caritate, 3.11: PL 40, 236. 
20 Srov. Dt 10,19; Ex 22,20-22; Lk 10,29–37. 


