
 

4 
 

Také Josefovými útrapami prostupuje Boží vůle, Boží dějiny a jeho plán. Josef nás tak učí, že 
věřit v Boha znamená věřit i v to, že Bůh může působit skrze naše obavy, naše chyby a slabosti. 
Učí nás také, že uprostřed životních bouří nemusíme mít strach přenechat kormidlo své lodi 
Bohu. Někdy bychom chtěli mít všechno pod kontrolou, ale Bůh vidí vždy dál. 

3. Poslušný otec 

Podobně jako Bůh jednal s Marií, když jí zjevil svůj plán spásy, zjevil svoje plány také Josefovi; 
udělal to prostřednictvím snů, které jsou v Bibli, jakož i u všech starobylých národů, považovány 
za prostředky, kterými zjevuje Bůh svou vůli.13  

Josefa velice trápí Mariino nepochopitelné těhotenství: nechce ji „vydat pohaně“14 a rozhodne 
se „tajně se s ní rozejít“ (Mt 1,19). V prvním snu mu anděl pomáhá vyřešit jeho obrovské 
dilema: „Neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. 
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů“ (Mt 1,20–21). Jeho odpověď 
byla okamžitá: „Když se probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal“ (Mt 1,24). Svoje 
drama překonal poslušností a Marii zachránil. 

V druhém snu anděl Josefovi přikázal: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň 
tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil“ (Mt 2,13). Josef 
neváhal a poslechl, nekladl si otázky stran těžkostí, ve kterých se ocitl: „Vstal, vzal v noci dítě 
i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti“ (Mt 2,14–15). 

V Egyptě Josef s důvěrou a trpělivostí čekal na slíbenou pobídku k návratu do vlasti, kterou slíbil 
anděl. Ve třetím snu ho božský posel informoval o smrti těch, kteří usilovali dítěti o život, 
a vybídl jej, aby vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země (srov. Mt 2,19–20). 
Josef bez váhání znovu poslechne: „Vstal, vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské země“ 
(Mt 2,21). 

Avšak během zpáteční cesty, „když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem 
Archelaus, bál se tam jít a podle pokynu ve snu se odebral na území galilejské. Šel tedy a usadil 
se v městě, které se jmenuje Nazaret“ (Mt 2,22–23). 

Evangelista Lukáš hovoří o tom, že Josef absolvoval dlouhou a namáhavou cestu z Nazareta do 
Betléma v souladu s nařízením císaře Augusta o sčítání lidu, aby se nechal zapsat ve svém 
rodném městě. Právě za těchto okolností se narodil Ježíš (srov. 2,1–7) a byl zapsán do říšské 
matriky jako všechny ostatní děti.  

Svatému Lukášovi záleží zvláště na tom, aby zdůraznil, že Ježíšovi rodiče dbali na všechny 
předpisy Zákona: obřad Ježíšovy obřízky, Mariino očištění po porodu a zasvěcení prvorozeného 
Pánu (srov. Lk 2,21–24).15  

V každé okolnosti svého života dokázal Josef vyslovit svoje „fiat“, jako Maria při Zvěstování 
a Ježíš v Getsemanech. 

                                                           
13 Srov. Gn 20,3; 28,12; 31,11.24; 40,8; 41,1-32; Nm 12,6; 1 Sam 3,3-10; Dan 2,4; Job 33,15. 
14 V těchto případech docházelo ke kamenování (srov. Dt 22,20-21). 
15 Srov. Lv 12,1–8; Ex 13,2. 


