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6. 11. 2022 – Další blázen 

 

1. čtení: Mt 18, 2-5 
 
Píseň: NEZ619 – Rok za rokem 

 
Základ kázání: Mt 1, 18-25 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

i v řadě příkladů novozákonních postav, které překračovaly 
svůj stín, svou dobu, svá lidská předurčení se budeme setkávat 
s postavami známými i jasnými. Také se budeme věnovat 
příkladům Hospodinovy svatosti na lidech spíše neznámých. A 
nebo na nepříliš oblíbených nebo známých textech u postav 
známých. 

Také proto je Josef velmi vhodným prvním příkladem. Jméno 
Ježíšova otce znají i dnes občas i lidé z mimocírkevního prostředí. 
Zároveň jde však o osobu v podstatě neznámou. Mimo vánoční 
příběh se s tímto Josefem nesetkáme. V Lukášově podání je pak 
zmíněn ve dvou větách, je tam spíše kulisou. V Matoušově podání 
je uveden na scénu jako spravedlivý člověk. Tedy jako člověk 
dobrý před Hospodinem. Který vzápětí propouští svou snoubenku, 
možná už manželku, v níž roste přímo Boží syn, Bohem zaslíbený 
Mesiáš a Spasitel, Ježíš Kristus. 

V lidských očích jde o spravedlnost jasnou a samozřejmou. 
Proč by měl Josef vychovávat kukačku – dítě někoho jiného? Proč 
by se měl starat o Marii, která má zřejmě už několik měsíců dítě 
s někým jiným? Kolik mužů by takovou ženu přijalo, nepropustilo? 
A kolik žen by se v takové situaci stejně domáhalo mužovi péče – 
nikterak výjimečně snahou těhotenství s někým jiným navléknout 
na svého partnera?1 

                                                 
1
 Např. studie z r. 2006 uvádí, že asi 2-4% mužů vychovávají nevědomky cizí dítě. Pro 

představu to je asi milion otců jen v USA. 
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Tak jde o konflikt, který není ani dnes nijak výjimečný. 
Nakonec nevěru přiznávají dvě třetiny mužů i žen. Tím víc se 
Josefova spravedlnost zdá být samozřejmou. Vždyť chtěl Marii 
propustit plně podle Mojžíšova Zákona – Tóry. Tedy zcela a plně 
v souladu s Biblí. Čímž by také velmi rychle skončil celý Nový 
Zákon. 

Jenže co se nestalo: Přišel Hospodin a Josefovo rozhodnutí 
rozporoval. Hospodin rozporoval Josefovu spravedlnost, získanou 
poslušností Tóře, tedy Hospodinovu zákonu! No, to je začátek 
Nového Zákona srozumitelný a nechaotický. Vždyť Josefovo 
rozhodnutí bylo také pro dobro Mariino – aby nebyla vystavena 
hanbě za to, že otěhotněla s někým jiným, než byl její 
manžel/snoubenec. Co na tom může Hospodinu vadit? Co lepšího 
měl Josef udělat než splnit Boží zákon? 

V první řadě měl být poslušný Bohu. Snadno a často si i 
křesťané pletou živého Boha s Biblí. Psané lidské slovo se slovem 
živého Boha. Církev s Hospodinem. Věrnost a službu sboru 
s věrností a službou Bohu. O to snadněji lidé bez vyznání. 

A Josef nakonec zvolil poslušnost živému Bohu před 
Zákonem, tradicí, normálností, vlastní bolestí, ponížením i 
trapností. Josef se nakonec rozhodl dát na slovo živého Boha, které 
se dodnes zdá neuvěřitelným. Na slovo, které bylo okamžitě 
v napětí až rozporu s tisíciletou tradicí lidskou i Božího zákona: 
Rozhodl se starat o dítě, které s Marií počal někdo jiný, jako by 
bylo jeho vlastní. Rozhodl se přijmout Marii za svou manželku. 

Kvůli snu. Jakoby absurdit a neuvěřitelnosti vánočního 
příběhu bylo málo. Kvůli snu se Josef rozhodl vychovávat dítě, 
které není jeho. A pečovat o manželku, která zplodila dítě s někým 
jiným. Kvůli snu! Sen byl pro Josefa přednější zažité, rozumné 
lidské tradice i biblického slova! 

Vždyť ten sen vypráví naprosto šílenou pohádku: Bůh zplodil 
s Marií tohle její dítě. To ale přece dělají pohanští bohové – 
například Zeus. Biblický Hospodin přece takový není! Bůh 
křesťanů a Židů má přece být úplně jiný než bohové ostatních 
náboženství! Obsah tohoto zlomového snu je navíc opět 
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v okamžitém napětí, ne-li rozporu, s židovstvím! Nekonečně svatý, 
naprosto jiný a transcendentální Bůh má dítě s člověkem! 
S prachem země, hříšníkem. S vdanou/zasnoubenou ženou! 

Proč si nevybral nějakou svobodnou holku? Takhle má začít 
vysvobození nejen Božího lidu z hříchů – průšvihem, hanbou, 
ostudou a na první pohled hříchem? Navíc se, podle Izaiáše, má 
takový syn, pokud by vůbec měl existovat, jmenovat Immanuel, ne 

Ježíš! I Matouš sám se ohání tímhle oddílem! 
V lidském pohledu je tedy celá situace padlá na hlavu. Také 

proto se přece Josef rozhodl spravedlivě propustit Marii. Vždyť 
narození Ježíše je v rozporu s Biblí – když už, tak to má být 
Immanuel! Boží intervence podporuje, co je dodnes 
nezanedbatelnou praxí – že nevěrné ženy navlékají těhotenství se 
svými milenci na své manžely. 

Ale také to vše podporuje praxi, která je dodnes zcela 
vzácnou: Že jsou muži, kteří vychovávají dítě někoho úplně cizího 
dobrovolně a vědomě. Třeba adoptované sirotky a odložené děti. 
Třeba děti zcela cizích lidí v přechodné péči. Třeba děti, které si 
manželka „přinesla“ z předchozích vztahů. Třeba děti, které jsou 
plodem manželčiny nevěry, kterou jí stejný manžel až josefovsky 
odpustil. Není asi překvapivé, že takových mužů je méně než těch, 
kteří vychovávají cizí dítě nevědomky. 

Protože Josefův příklad je jen těžko následovatelný. Boží Syn 
už se znovu narodit nemůže. A kdo, kromě Hospodina, má kredit 
na nárok: „Starej se o cizí dítě, jako by bylo tvoje!“ „Přijmi 
nevěrnou ženu za svou manželku!“2 

A kdyby už v tom všem nebyla zřejmá svatost a 
transcendence Josefa, pak přidávám: Josef očividně odvedl sakra 
dobrou práci při výchově Ježíše. Ačkoli Ježíš nebyl jeho. Ačkoli měli 
zřejmě s Marií také další děti, které už Josefovy byly. Josef 
vychoval Ježíše tak dobře, že ten se plně přidržel Boží vůle. Boží 
vůle šílené, neslýchané – stejně jako jeho táta Josef. Ježíš se plně 
přidal k Boží vůli, že zemře strašlivou smrtí pro záchranu všech 

                                                 
2
 I zde však máme slyšet hlubokou podobnost Josefa se starozákonními postavami – zde 

s prorokem Ozeášem! 
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lidí. Poté, co se ani Židé ani jeho nejbližší nedají pohnout Ježíšovy 
slovy, mocnými činy, učením. Poté, co i Ježíšova rodina ho bude 
považovat za vyšinutého (Mk 3, 21). 

Josef odvedl tak dobrou práci v péči a výchově svého 
adoptivního syna Ježíše, jako žádný jiný otec. Ačkoli Ježíše 
nezplodil. Vychoval Ježíše tak dobře a správně, že Ježíš později zve 
k přijetí třebas i jednoho jediného cizího dítěte v Božím jménu. 
Jako byl sám přijat svým adoptivním otcem Josefem. 

Tak je i na Josefovi zřejmá hluboká lidskost. Hluboká 
normálnost, předurčenost a ovlivněnost dobou, v níž žil. Tradicí, 
ve které vyrůstal. Proto by Josef Marii propustil, nebýt Božího 
aktivního zásahu. Jako takřka každý muž, který by zjistil, že jeho 
manželka/snoubenka otěhotněla s někým jiným. 

Ale stejně zřejmá je snad také Josefova svatost a 
transcendence. Překročení, v čem a jak byl on sám vychováván 
rodinou, společností, náboženstvím. Překročení příkazů a textů 
Bible ve prospěch poslušnosti a služby Bohu živému, svatému, 
svobodnému. Protože Josef plně přijal iracionální, nebiblické Boží 
slovo ze snu, aby přijal Marii, svou manželku. Aby vychovával dítě 
někoho jiného. Dítě zplozené skoro jako v pohanských 
náboženstvích. 

Aby také Josef spolupřinesl vysvobození nejen Božího lidu 
z jeho hříchů svou mnohaletou, vytrvalou službou. V Josefově 
případě službou nemanželskému dítěti. Ačkoli to znamenalo veliké 
pokoření v očích ostatních lidí. Aby Josef spolupřinesl dobro 
někomu jinému. Aniž by tímto Božím rozhodnutím sám něco 
získal. Činem, který je dodnes lidmi považován za až šílený a 
společensky neprospěšný. Jako jsme se stejným setkávali u 
starozákonních svatých a příkladných lidí. 

Amen. 

 
Píseň: NEZ313 – Ozvi se, Pane můj 


