
4. adventní neděle, v Javorníku 22. 12. 2019  

Neboj se, Josefe 
Základ kázání: Matouš 1:18-25                                                                               1. čtení: Iz 7:10-16 
18

 Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se 

sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. 
19

 Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit 

hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. 
20

 Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil 

ve snu a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo 

počato, je z Ducha svatého. 
21

 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho 

hříchů." 
22

 To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: 
23

 'Hle, panna počne 

a porodí syna a dají mu jméno Immanuel', to jest přeloženo 'Bůh s námi'. 
24

 Když se Josef probudil 

ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. 
25

 Ale nežili 

spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš. 

 

I. Milí bratři, milé sestry, 

za tři dny budeme chválit Boha za to, že se v Ježíši Kristu stal člověkem – kvůli nám. Události 

kolem narození Pána Ježíše, jak známo, popisují pouze dva ze čtyř evangelistů: Matouš a Lukáš. 

Každý z trochu jiného pohledu. Lukáš se na celou tu přelomovou situaci v dějinách lidstva dívá spíš 

z pohledu Marie, matky Boží. Naopak Matouš se ve svém vyprávění soustředí především na Josefa. 

O Josefovi se už v předchozích verších dozvídáme, že byl z královského rodu, přímý potomek krále 

Davida. (Mt 1:1-17) To je důležité sdělení, protože Mesiáš se má narodit v této linii. Hospodin to 

přece slíbil a skrze proroky mnohokrát vyhlásil!
1
 Pokud je tedy Ježíš skutečný, Bohem poslaný 

Zachránce, pak musí být synem Davidovým. Například apoštol Pavel hlásá židům i pohanům 

evangelium   

 3
o jeho Synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, 

4
ale Duchem svatým byl ve svém 

zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna, evangelia o Ježíši Kristu, našem Pánu.(Ř 1:3-4) 

 

To je tedy zásadní pro Ježíše. Pokud je to zaslíbený a ohlašovaný Spasitel, pak musí být z domu 

a rodu Davidova. Ale na druhou stranu: Tato informace nám příliš nepomůže, pokud chceme 

hodnotit Josefa. Copak z faktu, že je někdo z královského rodu, můžeme automaticky vyvodit jeho 

důležitost? Josef je potomkem Davidovým. No, dobře… A to znamená, že je zároveň vznešený, 

ctihodný a dobrý člověk, ke kterému bychom měli vzhlížet? Odkdy modrá krev vypovídá něco 

o mravní síle člověka? Proto je pro nás daleko důležitější, že evangelista nazývá Josefa člověkem 

spravedlivým. 

 19
 Její muž Josef byl spravedlivý… 

A Matouš tím chce říct, že Josef byl muž hluboce věřící a oddaný Hospodinu. Vyznavač. 

Praktikující žid, odlišující se od mnohých farizeů a zákoníků, které dospělý Ježíš v závěru svého 

pozemského putování otevřeně kárá:  

 27
 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí 

vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek 

zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. (Mt 23:27-28)  

Oproti nim je Josef vnitřně obnoveným člověkem. Duch svatý mu obřezal srdce.
2
 Bůh z jeho nitra 

odstranil srdce z kamene a daroval mu srdce z masa.
3
  

                                                           
1     např.: I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. (Iz 11:1)  
23 Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást, Davida, svého služebníka. Ten je bude pást a ten bude 

jejich pastýřem. 24 Já Hospodin jim budu Bohem a David, můj služebník, bude uprostřed nich knížetem. Já 

Hospodin jsem promluvil. (Ez 34:23-24) 
2     Pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. 29 Pravý žid je ten, kdo 

je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena Duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, 

nýbrž od Boha. (Ř 2:28-29) 

 



Josef je tedy jedním z posledních starozákonních svatých. Jedním z posledních skutečných 

starozákonních věřících. Byť se nedožil Kristovy smrti na kříži ani jeho vzkříšení, byl skutečně 

obráceným člověkem. Proto je právem součástí toho oblaku svědků, o kterém píše list Židům:  

 39
 A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, 

40
 

neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. Proto i my, 

obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno 

přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, 
2
 s pohledem upřeným na Ježíše, který vede 

naši víru od počátku až do cíle. (Žd 11:39-12:2)  

A to se u Josefa projevuje i navenek. V jeho činech. Mohlo by tomu být snad jinak? Vždyť se přece 

podle ovoce pozná, zda je někdo Bohem skutečně vnitřně zasažený a proměněný.
4
 A konkrétně na 

Josefovi je to znát ve chvíli strašného zklamání. Josef je zasnoubený s Marií, mladičkou dívenkou. 

Marie patří jemu. Je to už jeho žena. Za rok si ji má brát, čímž celý tento výlučný vztah potvrdí.  

Ale někdy v té době – mezi zásnubami a svatbou – se Josef dozví, že Marie otěhotněla. To pro něj 

musela být rána přímo na solar. Dýka vražená do zad. O tom, že Marie počala z Ducha svatého, 

neměl ten člověk ani páru. Uvažoval tedy tak, jak by uvažoval každý z nás. Marie čeká dítě s jiným 

mužem. Marie musela být nevěrná.  

Jenže co s tím? Předstírat, že se nic neděje a strčit před tímto problémem hlavu do písku – to nemělo 

smysl. Josef se s ní tedy musí rozloučit. Má právo to udělat veřejně a bylo by mu to ke cti. Jí by to 

bylo k hanbě.  

Jenže Josef je plný Božího milosrdenství a soucitu. A tak celou situaci chce rozseknout jinak. 

Rozhodne se učinit pěknou věc: Potají Marii propustit. Nevystavit ji hanbě a pohaně. Má ji rád 

i přes to, co mu učinila, a nechce se jí mstít. Žádná odveta – přestože na ni měl nárok. Muselo ho to 

velmi bolet… Ale milosrdenství u něj zvítězilo nad přísnou spravedlností.  

Bratři a sestry, přesně toto od nás svět potřebuje nejvíc: Milosrdenství. Soucit. Bez Božího 

milosrdenství, které si budeme navzájem prokazovat, se totiž svět ponoří do úplné temnoty! 

 

II. Ale abychom Josefa nepřechválili... On se zároveň bojí. Má strach. Proto ho musí podepřít Bůh 

sám, aby jednal odvážně, ve víře. A ne aby jednal ze strachu. Tak k němu ve spánku přichází Boží 

anděl, aby mu celou situaci vysvětlil a povzbudil ho k odvážnému činu víry. 

 20
 Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, synu Davidův, 

neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 
21

 

Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů." 

Neboj se... Čeho se Josef nemá bát? Všimněte si, bratři a sestry, anděl mu neříká: Neboj se mě, 

Josefe. To musel říct betlémským pastýřům té noci, kdy se narodil Ježíš. Ale Josef spí a zdá se mu 

sen. On se anděla ve snu nebojí. Tak z čeho má tedy strach?  

Josef se bojí přijmout těhotnou Marii za svou ženu. Má strach z toho, co by tomu řekli lidé kolem 

nich: Jeho rodina, jeho přátelé. Možná se bojí i samého Boha. Vždyť by se jednalo o cizoložství, 

tedy přestoupení sedmého přikázání. A možná se bojí i sebe samého. Našel by v sobě sílu po celý 

zbytek života milovat ženu, která ho ještě před svatbou podrazila? Našel by v sobě lásku k dítěti, 

které – biologicky vzato – není jeho? Shrnuto, podtrženo: Zatím se jednalo jen o poloviční 

milosrdenství. Josef chtěl potají propustit Marii a nevystavit ji hanbě.  

Ale anděl Hospodinův po Josefovi vyžaduje, aby učinil ještě něco navíc. Aby učinil ještě jeden 

krůček víry, nebo vlastně jeden významný krok dopředu, a těhotnou Marii přijal za svou ženu. 

                                                                                                                                                                                                                 
3  Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich 

hnusných model. 26 A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce 

kamenné a dám vám srdce z masa. 27 Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými 

nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. (Ez 36:25-27) 
4      Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? 17 Tak každý dobrý strom dává dobré 

ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. 18 Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést 

dobré ovoce. 19 Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. 20 A tak je poznáte po jejich 

ovoci. (Mt 7:16-20) 



 

III. Když jsem nad tímto příběhem přemýšlel, napadla mě otázka: Proč to všechno Bůh nesdělil 

Josefovi dávno předtím? Proč ho na to včas nepřipravil? Vždyť Hospodin plánoval už před 

stvořením světa, že se v Kristu stane člověkem.
5
 A svému lidu to opakovaně dával vědět ústy 

proroků už po celá staletí.
6
 Proč tedy už dlouhou dobu před početím anděl Páně neřekl Josefovi, co 

se chystá? Třeba už v průběhu jeho dospívání. Nebo alespoň těsně před zásnubami. Copak v nebi 

zaspali? Copak selhala nebeská pošta? Pevně věřím, že neselhala. Andělská pošta řízená přímo 

Bohem musí fungovat lépe, než Česká pošta, DPD či PPL.  

Všechno bylo jistě dokonale naplánováno. Bůh to schválně oznámil Josefovi se zpožděním. Proč? 

Zřejmě proto, aby se s tím Josef popral. Aby s tím zápasil. A aby se potom svobodně a ve víře 

rozhodl jít do tohoto rizika. Kdyby se to Josef dozvěděl dřív, než se s Marií seznámil, stal by se 

z něj takový lidský automat na splněná Boží přání. Ale Josef se musel sám rozhodnout, zda řekne 

své „ano“ na tuto Boží výzvu. 

A to se nám také stává, bratři a sestry. V mnoha různých situacích. Pán Bůh nám neříká dopředu 

všechno, co má s námi v plánu. Rovnou nás, beze slova, postaví před těžkou výzvu. A my se 

musíme za pochodu rozhodovat, hodnotit, přemýšlet, modlit se, hledat Boží vůli, snažit se 

zaslechnout to správné Boží slovo do té situace, prosit o jeho sílu a podporu. A to pro nás není úplně 

příjemné a komfortní. Nicméně je to nezbytné. Nezbytné pro růst naší víry. Nezbytné pro růst 

vnitřního člověka, pro růst Krista v nás. 

 

IV. Josef nakonec poslechl Hospodina. To musel být obrovský vnitřní zápas, který by jistě strčil 

klání mezi Barcelonou a Madridem do kapsy! Ale víra zvítězila nad strachem. Navenek si už Josef 

s andělem nepotřebuje nic vysvětlovat. Nevyjadřuje své pochyby, otázky, váhání. Možná je má, ale 

nemluví o nich. Josef je vůbec příkladem tichého a poslušného věřícího člověka. Vždyť v celém 

Novém zákoně neřekne ani slovo! A to je na Josefovi inspirující – zvlášť v naší užvaněné době, ve 

které se zbytečná slova a věty hromadí a převalují jak ty odpadky.  

Uvěřit, poslechnout a bez zbytečných řečí vykonat... Možná s malou, ustrašenou dušičkou. Ale 

zároveň s velkým srdcem otevřeným pro Hospodina a pro své bližní. Matouš celkem suše toto 

vyprávění uzavírá slovy: 

 24
 Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou 

manželku k sobě. 
25

 Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš. 

Josef přijímá Marii i s Božím dítětem, které se v ní rodí. Přijímá dítě za své. Přijímá toto Boží dítě 

do lidské rodiny. Do své rodiny s královskými kořeny. Pod svá křídla. Do své péče. Byť to dítě, 

biologicky vzato, není jeho, on je prohlásí za své. Jakožto otec mu dává jméno. Jméno, které mu 

právem patří. Ježíš. Tedy „Spása“. „Záchrana“ pro celé lidské pokolení. Pro tuto záchranu jednou 

Ježíš bude muset podstoupit daleko větší zápasy a přinést mnohem větší oběti, než které podstoupil 

a přinesl Josef sám. 
 

Modleme se: Laskavý Bože, milující Otče, mluvíš k nám skrze své anděly a proroky. Oni nám 

oznamují tu dobrou zprávu, že k nám přišla spása skrze tvého Syna Ježíše Krista. My ti za tento dar 

spásy v Kristu děkujeme a chválíme tě. Vždyť v Kristu jsi přišel mezi nás, stal ses Immanuelem, 

Bohem s námi. Prosíme tě o posilu tvého Ducha, abychom – stejně jako Josef – směli růst ve víře, 

v poslušnosti, v milosrdenství vůči lidem kolem nás a v lásce vůči tobě. Amen. 

                                                           
5       

18 Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni 

pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, 19 nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez 

poskvrny 20 byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. (1Pt 1:18-20) 
6       např.:  5 Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno 

jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje." 6 Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez 

konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. (Iz 9:5-6) 


