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Matouš 1:18  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, syny 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. 

 

Absolutně se nedovedu vžít do toho, co prožíval Josef, když zjistil, že Marie, jeho snoubenka je 

těhotná. Nevíme, jestli mu to Marie řekla, nebo to zjistil z jejího narůstajícího bříška, ale určitě 

to pro něj byl šok. Bible to tom, nemluví, ale i kdyby mu Marie řekla o setkání s andělem, kdo 

z nás, chlapi, by jí věřil? 

 

Historická vsuvka  

V Izraeli to bylo trochu jinak než dnes u nás. Existovaly zásnuby a svatba.  

Zásnuby byly právním uzavřením manželství, s tím, že lidé, kteří byli zasnoubení spolu nežili, ale 

z hlediska práva již patřili jeden druhému. Když například snoubenec zemřel, nevěsta byla 

nazývaná vdovou, a měla všechny práva i povinnosti, které s tím souvisely. 

Svatba, tedy uzavření manželství, byla velká slavnost, židé jí slavili většinou několik dní, a to byl 

okamžik, kdy ženich přivedl nevěstu do svého domu, a začali spolu žít jako manželé.  

Jestliže si snoubenka něco v době, kdy byli zasnoubení začala s jiným mužem, byla to podle 

židovského práva manželská nevěra, a ta ses trestala smrtí, ukamenováním, cizoložníka i 

cizoložnice. (3.M 20,10 a 5.M 22,22-29) Pokud se jednalo o dceru kněze, pak byl trest ještě 

přísnější – žena byla upálená a muž byl uškrcen. Ano v době Římské nadvlády židé nemohli 

vynést nad nikým rozsudek smrti, ale veřejně takového člověka vytavit na pranýř bylo naprosto 

běžné. A mnohdy i přes římský zákaz ke kamenování rozvášněným davem skutečně došlo. 

Vzpomeňme na cizoložnou ženu, kterou přivedli před Ježíše s otázkou:  

Jan 8:3-5 Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postavili 

ji doprostřed a řeknou mu: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V 

zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" 

 

Josef musel být velice zklamaný, ale také zmatený. Má před sebou těhotnou Marii, tedy musela 

mu být nevěrná, ale na druhé straně ví, že Marie byla zbožná a čistá dívka. Nerozumí tomu. 

On sám je popisován jako člověk spravedlivý. A to, co se stalo ho postavilo do neřešitelné 

situace. Na jedné straně láska k Marii, na druhé poslušnost Zákonu. Podle zákona se nesměl 

oženit s cizoložnicí, protože by se svazkem s ní stal sám cizoložníkem. Jediná možnost, kterou 

mu Zákon dával, bylo rozvést se. Buď veřejně = procesem před svědky, čímž by jí „vystavil 

hanbě“ jak píše Matouš, to znamená soudní proces a trest. Možná ne ukamenování, ale veřejné 

odhalení, zhanobení (postavení na pranýř). Je zde použito stejné slovo jako Koloským 2,15: 



Kladno 1.12.2019  strana 2 

Koloským 2:13 Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás 

k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení 

svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil 

každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. 

 

Druhá možnost byla, rozejít se potají, tedy tichá dohoda pomocí rozlukového listu, který 

v takovém případě dal muž ženě, a kde byl písemně uveden důvod proč jí propouští. (5.M 24,1) 

Mare by tím dostala možnost vdát se za toho, kdo si s ní začal. Tím by se skandál nedostal na 

světlo a Marie by mohla začít znovu. 

 

Myslím, že tahle situace Josefovi nedával spát. Přemýšlel, hledal východisko. Podle biblických 

badatelů mu Marie o tom, co prožila neřekla. Stejně by jí asi nevěřil, bral by to jako výmluvu, 

jako naivní historku, kterou se z toho chce Marie vykroutit.   

Asi se Josefovi honily hlavou desítky řešení. Kdo má dobrou obrazotvornost, určitě si to dovede 

představit. Ale nakonec zvítězilo pragmatické rozhodnutí, které dávalo Marii šanci začít znovu 

(to je důkaz toho, že jí Josef miluje, i když to, co se stalo nechápe), a on si půjde svou cestou. 

Nevíme, jak dlouho tohle napětí trvalo, ale jednoho dne se rozhodl. Už nechtěl a nemohl dál 

takhle žít. Je třeba udělat radikální řez.  

Přemýšlím kolik modliteb Josef vyslal k nebi, a odpověď žádná. Musel se rozhodnout sám, Bůh 

mu vysvětlení nadal. A tak se rozhodl Marii potají propustit. 

Možná, že když udělal toto rozhodnutí, konečně si oddychl. Ano, cítil bolest, zklamání, 

rozčarování, ale rozhodnutí mu pomohlo, aby už dále nepřešlapoval na místě. 

Možná, že se mu po tomto rozhodnutí konečně poprvé po dlouhé době podařilo normálně 

usnout.  

A to byl ten okamžik, kdy začal v jeho životě jednat Bůh. 

 

A zde bych se rád na chvíli zastavil. 

Nikdo z nás neprožil to, čím musel projít Josef. Početí z Ducha svatého se týkalo jen a jen Marie 

a jen a jen narození Božího Syna, Pána Ježíše. To je nám všem jasné. 

Ale stejně jako Josef jsme se mohli dostat do situace (anebo taková situace může přijít), kdy 

jsme stáli bezradně před závažným rozhodnutím. Přišlo něco, co jsme nečekali, na co jsme 

nebyli připravení, co nám totálně narušilo náš poklidný život. 

Určitě jsme stejně jako Josef nejprve začali volat k Bohu. Bože proč? Co mám dělat? Co mi tím 

chceš říct? Ale odpověď nepřicházela. Možná to trvalo den, dva, možná měsíc, možná rok, ale 

uvědomili jsme si, že nemůžeme přešlapovat na místě, že je třeba udělat rozhodnutí. Protože 

jinak nás to zničí. 

Myslím třeba na Joba. Také absolutně nevěděl, o co jde, když přišel o všechen svůj majetek, o 

děti, a ještě nakonec sám onemocněl.  Kolik se mu honilo hlavou otázek… některé z nich v knize 

Job čteme. A k tomu tlak ze strany manželky, a později ze strany svých přátel. 

Jób všechno promýšlel, zvažoval, a nakonec udělal rozhodnutí: Job 13,15 

I kdyby mne zabil, což bych v něho nedoufal? 
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Nebo Apoštolé, když kážou Krista, Bůh si je používá k záchraně lidských duší, ale často i k tomu, 

že jsou lidé skrze modlitby uzdraveni a místo vděčnosti jsou odsuzování, jejím vyhrožováno, čelí 

nebezpečí smrti. Nerozumí tomu, modlí se, a nakonec udělají rozhodnutí: SK 5,29 

 "Boha je třeba poslouchat, ne lidi.  

A dál zvěstují Krista jako Spasitele. 

  

Pro mne bude služba na Kladně vždycky spojena s dvěma zásadními událostmi. Zápas o Petra 

Jaška a zápas o našeho Bena. V obou případech to byl náš společný zápas, i když ten první se 

týkal především Vandy a jejich dětí a ten druhý zas především mě a mé rodiny. 

Stáli jsme v tom společně, a já denně děkuji Bohu za Jeho milost, kterou v obou případech 

prokázal a také za Vás, a za Vaše modlitby. Za to, že jste nebyli jako Jobovi přátelé, ale že jste 

nás nesli, podpírali, bojovali za nás. 

Ale přes to, velká Vanda musela udělat rozhodnutí, malá Vanda a Petr – děti museli udělat 

rozhodnutí, já jsem se musel rozhodnout, Gražyna se musela rozhodnout… 

 

 

Ať přijde v životě cokoliv, co jsme nečekali, co nám zhatilo plány, (může se to týkat rodiny, 

práce, přátel, kteří zradili, prostě čehokoliv) jsme vedeni k tomu, abychom udělali rozhodnutí. 

 

Pokud se jedná o důsledek hříchu  

Kdyby se Josef a Marie spolu před svatbou vyspali a čekali by dítě, tedy zhřešili by, protože Bible 

vysloveně říká, že sex patří do manželství, a ne do období kdy spolu dva lidé teprve chodí, 

Pak je třeba udělat jasné rozhodnutí: nevinit okolnosti, nevinit druhého, neschovávat se za to, 

že je to ve společnosti běžné, ale dělat pokání. Vyznat hřích, prosit Ježíše o odpuštění. Vrátit se 

zpátky a začít s Boží milostí znovu. 

Tady nepomohou modlitby tipu: Bože proč se to stalo, co tím myslíš, proč jsi tomu nezabránil… 

Jediná správná modlitba zní: Bože, buď milostiv mne hříšnému. 

 

Pokud se jedná o důsledek jednání lidí 

Pokud nám ublížili lidé, a to se stává často. Ať už vědomě, nebo nevědomky, není jiné cesty než 

odpustit. Protože pokud neodpustíme, pak sami sebe uzavíráme do vězení, z kterého není 

úniku. 

Nedávno mne nově oslovilo podobenství o nemilosrdném služebníkovi.  

Matouš 18:34-35 A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. 

Tak bude jednat s vámi můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru." 

Přemýšlel jsem, o jakém vězení Pán Ježíš mluví. Dá se to vykládat různě, ale já jsem si najednou 

uvědomil, že to může být vězení, které si vytvoříme sami. Neodpuštěním. 

Znáte nějakého člověka, který neodpustil a nese si v sobě křivdu celý život? Dokonce si ji hýčká, 

stále to připomíná, zaobírá se tím. Výsledkem je zatrpklý, nepříjemný, protivný morous, 

s kterým nikdo nechce mít nic společného. Zůstává sám, uzavřen do svého vězení. 

Vězení s klíčem uvnitř (Kateřina Lochmanová)  

A přitom cesta ven existuje, tím klíčem je odpuštění. Odpuštění, ke kterému nás volá a ke 

kterému nám dá sílu Bůh. 
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Jediná cesta, jak z této situace vyjít je vzít vážně modlitbu: odpusť nám naše viny, jako i my 

odpouštíme našim viníkům.  

Odpuštění je o rozhodnutí, a pokud se rozhodneme, pak Bůh nám dá sílu to udělat. 

 

 

Když neznáme příčinu… 

Ale co když to není ani otázka hříchu, ani toho že nám někdo ublížil a my jsme neodpustili (nebo 

že jsme neodpustili sami sobě)), co pak? Modlil jsi se a žádná odpověď nepřišla. Co pak? 

Příběh Josefa nám napovídá: Udělej rozhodnutí. Ne nějaké rozhodnutí. Ale rozhodni se podle 

toho, co ti v dané situaci říká Bible, jak rozumíš biblickým principům. 

Josef se nerozhodoval na základě emocí, nebo toho, jak takovýto problém řeší společnost okolo 

něj (Židovské nebo Římská – to by byl podstatný rozdíl). Josef se rozhodl podle toho, co ho učila 

Tora, jak rozuměl Bibli. 

Čteš Bibli, modlíš se, hledáš Boží vůli, pak se rozhodni podle toho, co Bible říká, co říká tvé 

svědomí, když jsi nedostal přímou odpověď od Boha. 

Možná se zeptáš, a co když se rozhodnu špatně, a pak ponesu důsledky svého rozhodnutí celý 

život? Správná otázka. Ale v našem příběhu na ní dostáváme odpověď. 

Josef udělal rozhodnutí a jde spát. 

Mat 1,20 Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, syny 

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´. 

 

Víte, že někdy k nám Bůh hovoří, když spíme? Může to být skrze sen, vidění, hlas, nebo 

konkrétní Boží slovo.  

Vzpomeňte na krále Davida, který se rozhodl, že postaví Hospodinu chrám. Prorok Nátan mu 

jeho plán schvaluje a požehná mu k tomuto rozhodnutí. Pak jde spát. A v noci k němu promluví 

Bůh, že s tím nesouhlasí. Že má jiný plán. Ne David mě, ale já mu postavím dům. A chrám 

postaví jeho syn. 

Nebudeme z toho dělat pravidlo, protože Bůh je suverénní v tom, jakým způsobem, ke komu 

mluví. Ale jedno je možné z Bible vyčíst. 

Pokud jsme zaneprázdnění, plní vizí, práce, aktivit, nebo naopak plní bolestí a zklamání, je těžké 

proniknout touto slupkou, která nás obklopuje. Ano i v takové chvíli mže Bůh promluvit, 

příkladem je Saul na cestě do Damašku. Oslní ho světlo, díky kterému oslepne, spadne z koně, a 

slyší hlas. Je to dramatické, zastavení, kterým dává Bůh najevo svou autoritu, suverenitu a moc. 

Ale většinou Bůh mluví, když se ztišíme. 

Vzpomeňte na Eliáše (1. král 19), Hospodin mu slíbil, že odpoví na jeho otázky. Stojí na Boží 

příkaz na vrcholu hory. Přichází vítr tříštící skály, pak zemětřesení, poté oheň – ale v tom všem 

Hospodin nebyl. Po všech těch úkazech uslyší tichý a jemný hlas. Hlas Boží.  
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Nebo mladý hoch Samuel, slouží Hospodinu ve svatyni. Řekli bychom si: ideální místo kde s ním 

Hospodin může mluvit, kde bude vnímat jeho hlas. Ale Hospodin si počká až usne a pak k němu 

promluví. Protože všechna ta duchovní služba může Boží hlas přehlušit. 

Proto je tak důležité, abychom si udělali čas na to být sami s Bohem. Odložit sluchátka 

s hudbou, vypnout počítač, mobil, televizi. Odejít někam do ústraní od lidí, odložit všechny 

starosti, úkoly, plány a v modlitbě, meditaci, možná i s půstem nad Božím slovem otevřít mysl i 

srdce Bohu, aby k nám mohl hovořit. 

Jenže to je pro nás uspěchané lidi těžké. Ani čtyřicetidenní půst nám v tom někdy nepomůže. 

Můžeme se modlit a postit, a přitom být zaměstnání svými povinnostmi, nebo obtěžkáni 

starostmi, které v podstatě nedovolí Duchu svatému, aby k nám mluvil. Anebo mluví, ale my 

neslyšíme, protože náš vnitřní hlas je silnější než tichý hlas Ducha svatého. 

Ale Bůh není limitován tím, jak jsme nastaveni. On zná cestu do našeho srdce. A proto občas 

přichází v noci, ve spánku, ve snu, kdy nejsme zahlceni hlukem, slovy, vjemy… 

Přichází ve snu, a mluví k nám. Ano, je třeba mít rozpoznání. Ne každý sen je od Boha. 

Ale když Bůh promluví, když je to skutečně Bůh, pak to někde hluboko uvnitř víme. Náš duch, 

kterého do nás Bůh vložil nám to potvrdí. Otázka je, co s tím uděláme. 

Co udělal Josef? Jak reagoval? 

Když by to ráno Josef konzultoval s přáteli, nebo se svým rabínem, asi by mu řekli: stále o tom 

přemýšlíš, tak se nediv, že se ti o tom zdá. To je normální psychologický jev. To nemůžeš brát 

vážně. Tvůj mozek ti chce zabránit udělat to, pro co jsi se rozhodl. Zahoď to, zapomeň na to, a 

drž se toho, pro co jsi se včera rozhodl. Potajmu Marii propusť. 

Ale Josef to s nikým nekonzultoval. On věděl, že to je Boží odpověď.  

Udělal rozhodnutí, ale protože Bůh to viděl jinak, tak ho včas zastavil. Stejně jako zastavil 

Abrahama na hoře Morija, když měl nůž v ruce, aby obětoval Izáka. Stejně jako Eliáše, když 

utíkal před Jezábel a chtěl zemřít, stejně jako Tomáše, který ve své bolesti nevěřil že Ježíš vstal 

z mrtvých. 

Když k nám totiž promluví Bůh, tak víme že to Bůh byl. Není na to žádný test, žádný návod, 

protože Bůh ke každému z nás mluví jinak, ale jeho hlas není možné nepoznat. 

Pán Ječíš říká: mé ovce znají můj hlas (Jan 10,27). 

Jakmile se Josef probudil, udělal to, co mu Bůh řekl.  

Mat 1,24  Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal 

svou manželku k sobě. 

 

Jako si nedovedeme představit co prožíval Josef za muka, když zjistil, že je Marie těhotná, tak si 

nedovedeme představit tu radost, kterou oba prožívali, když si vyprávěli o tom, co prožili. Marie 

o svém setkání a rozhovoru s andělem Gabrielem, a následně o prorockém slovu Alžběty, která 

jí potvrdila, že to vše nebyl jen sen. Josef o svém zápase, a o Boží odpovědi, která přišla za 

minutu dvanáct. O tom, jak mu vše anděl vysvětlil a objasnil. Jak dokonce argumentoval slovy, 

které prorocky pověděl prorok Izajáš. Myslím, že to byla svatá chvíle, plná radosti, ale i bázně 

před Hospodinem, a také plná vděčnosti. Úplně asi nerozuměli tomu, co vše je čeká, jaký to 

bude mát dopad na jejich další život, ale věděli že jsou oba součástí Božího plánu, a že je 

Hospodin povede a své plány naplní. A oni jsou toho součástí.  

 

Všimněte si, že Bůh jednal s každým úplně jinak. 
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Marie se setkala přímo s andělem, dokonce spolu diskutují, a když Marie váhá, a argumentuje, 

že nemůže mít dítě, když nežije s mužem, anděl jí ukazuje na příkladu Alžběty, že pro Boha není 

nic nemožného.  

Zatímco k Josefovi přijde ve snu, neprobíhá žádný dialog, dostává informace o tom, co se stalo, 

a co má dělat. O co jde: dítě bylo počato z Ducha svatého, a stalo se to proto, že Bůh se rozhodl 

splnit svůj slib a posílá Mesiáše, který vysvobodí lid z jeho hříchů. 

A proto: přijmi manželku, dítěti dej jméno (to znamená že se k tomuto dítěti přiznává jako ke 

svému), a postarej se o ně. 

A protože Josef byl muž spravedlivý, a bylo pro něj důležité co říká Tóra, cituje anděl proroka 

Izajáše, a tím potvrzuje, že to, co se stalo a čeho je součástí je dávný Boží plán, který se dnes 

stává skutečností. 

 

 

Závěr: 

Co dělat, když nás v životě zaskočí něco neočekávaného, těžkého, bolestného: 

Modlit se, ptát se Boha. 

Pokud je příčinou náš hřích, pak ho vyznat, opustit a přijmout odpuštění 

Pokud je příčinou neodpuštění, pak odpustit (druhým, sobě). 

Pokud nevíme odkud vítr fouká, modlit se, hledat v Božím slově a na základě toho, jak 

rozumíme principům Božího království udělat rozhodnutí. 

 

A nežít ve strachu, protože pokud jsme se rozhodli špatně, Bůh nás v tom nenechá. Zastaví nás 

a ukáže nám cestu. Někdy Bůh ukáže cestu hned, někdy během našich modliteb, a někdy čeká 

až se rozhodneme, aby nás pak v případě potřeby zkorigoval, nasměroval správným směrem.  

 

Ale rozhodnutí je důležité. Nerozhodnost je útěk.  

Když přebírá Jozue vedení Izraele po Mojžíšovi, několikrát slyší slovo: buď rozhodný! 

 

Ale neboj, poslední slovo k tvému rozhodnutí poví Bůh. A když tě Bůh nasměruje jinam, pak je 

ne tobě jediné: poslušnost. 

 

Pro mne je nejdůležitější to poslední. Nemusím žít ve strachu, že se rozhodnu špatně, protože 

poslední slovo poví Hospodin. Ne můj pragmatismus, moje emotivní, nebo realistické 

rozhodnutí, ale Boží odpověď, Boží pokyn je tím, podle čeho se nakonec rozhodnu. Bůh je se 

mnou, a On se postará, aby mi ukázal, kam jít. 

Bůh je se mnou. Bůh je s námi. Immanuel, to je to, čím vrcholí andělova řeč k Josefovi. 

 

 

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


