
Adv 4 ned A – 22.12.2019 – Spravedlivý Josef - Iz 7, 10-14 - Řím 1, 1-7 - Mt 
1, 18-24 
 

V jedné meditaci nad dnešními liturgickými texty je řečeno o Josefovi: 
 
Dnešní čtení nám představují dvě postavy, jejichž odpověď na Boží zaslíbení 

se diametrálně liší – pochybovačného krále Achaze a uvěřivšího Josefa...  
Josef nese jméno jednoho z významných otců starozákoního lidu a ve svém 

životě ztělesňuje víru patriarchů. Podobně jako Abrahám, otec věřících, je i Josef 
ochoten s důvěrou vykročit na cestu Božího plánu.  

Je to muž „spravedlivý“ – uvěřil Božím zaslíbením i v okamžiku, kdy se mu 
zdají být nepravděpodobná, podivná a nepohodlná. Jeho život se zcela převrací 
v okamžiku, kdy přichází na svět ten, jehož jméno znamená spásu.  

(LD 1, str. 188-9) 
 

Když se podíváme na události kolem Ježíšova příchodu do našeho světa z 
perspektivy spravedlivého Josefa, uvědomíme si, že Josef měl své představy o 
životě, své plány pro život, své záměry, které chtěl uskutečnit. 

 
A zdá se, že Bůh tyto jeho záměry a plány totálně rozbourává, že mu dělá 

takříkajíc „škrt přes rozpočet“. 
 
Ovšem Josef se díky své odvážné víře dovede s novou situací srovnat, on 

dovede přijmout nový plán, Boží plán pro svůj život.  
 

Ten mu nakonec dává mnohem víc, než co by mohl dosáhnout svými záměry. 
Josefovi je v dítěti Ježíši darován Bůh sám, spása, Emanuel. 

 
Ta perspektiva spravedlivého Josefa může být výzvou pro náš vlastní život 

víry. A sice výzvou ke svobodě.  
 

Výzvou k tomu, abychom byli svobodní ve vztahu ke svým představám o 
životě, ke svým životním plánům, abychom na nich křečovitě neulpívali a nechtěli si 
prosadit jen svou.  

 

Abychom si klidně, když na to přijde, nechali své dosavadní představy 
rozbourat. Abychom počítali s tím, že Boží záměry jsou větší a úžasnější, a abychom 
měli tu otevřenost a odvahu je přijmout. 

 
Bůh mohl vstoupit do našeho světa, mohl se v Kristu stát člověkem mimo jiné 

proto, že se našli lidé jako Maria a Josef, kteří měli tu svobodu a byli ochotní vzdát se 
svých plánů ve prospěch Božího velkého plánu, kteří byli ochotní dát své životy 
k dispozici pro Boží dílo.  

 
Toto dílo proměnilo a stále proměňuje náš svět. A bude moci pokračovat i 

skrze nás, pokud budeme skutečnými křesťany, lidmi víry, kteří jsou ochotní otvírat 
své životy a dávat je k dispozici pro to, co poznávají jako Boží plán.  

 
 


