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Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii.“  
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4. NEDĚLE ADVENTNÍ CYKLU A 

Evangelium (Mt 1,18-24) 

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. 

Ale dříve než začali spolu žít, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž 

Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně s ní rozejít. Když už to 

chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, 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.“ To všecko se stalo, aby se 

naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno 

Emanuel, to znamená 'Bůh s námi'.“ Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu 

anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. 

 

K POROZUMĚNÍ TEXTU 

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena 

s Josefem. Ale dříve než začali spolu žít, ukázalo se, že počala z Ducha 

svatého. Uvedenou perikopou se navazuje na rodokmen v Mt 1,1-17 a 

podrobněji se přibližuje Ježíšův původ naznačený v Mt 1,16 ("Jákob pak měl 

syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus"). Maria byla 

zasnoubena s Josefem: zasnoubení bylo mnohem "závaznější" v tehdejší 

společnosti než dnes. Bylo to jakási malá svatba (ženě bývalo kolem 12-13 let) 

a jen formálním rozvodem se mohl přetnout snoubenecký vztah. Dívka se už 

mohla nazývat manželkou (a muž manželem), i když bydlela ještě u rodičů. 

Velmi důležité je věta, že Maria počala z Ducha svatého: je tu ve hře Boží 

tvůrčí moc, která tajuplně spolupůsobí při početí dítěte. Díky této mimořádné 

spolupůsobení Ducha je dítě „výjimečné“: skrze ně Bůh projeví svou přízeň a 

svou blízkost. Právě tato přítomnost Ducha dává tušit, že začíná slíbená "nová 

éra", eschatologická doba. 

Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se 

tajně s ní rozejít. Verš je přeložen poněkud problematicky: přesnější verze by 

byla „Josef byl spravedlivý, i když ji nechtěl vystavit hanbě“. Mezi těmito 

dvěma větami je určité napětí: Josefova spravedlnost, tj. poslušnost zákonu, 

převážila nad jeho city k snoubence. Pro případ „nevěry“ zákon určoval 

kamenování (Dt 22,20-21.23-24). Josef nechtěl vystavit Marii veřejné pohaně, a 

proto se rozhodl pro tajný rozvod za přítomnosti dvou svědků. V tomto 

postoji se zrcadlí jeho spravedlnost a zároveň mírnost. 
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Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu 

Davidův, 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.“ Teprve sen změní tento úmysl: andělské poselství vrhá 

světlo na pravý původ dítěte. Josef je osloven jako syn Davidův: tím se 

podtrhuje, že Ježíš je z Davidovy linie (Josef byl jeho otcem před zákonem). 

Ježíš (hebr. Jehošua, tj. Hospodin spasí, zachrání) nevysvobodí z politické 

nadvlády Říma, ale od hříchu, tím pádem také ode všech jeho následků: 

nemocí i smrti. On bude Emanuel: Bůh se v něm prokáže jako Bůh, který je pro 

člověka, blízko něj. Totéž potvrdí Kristus na konci evangelia (hle, já jsem s 

vámi až do konce světa: Mt 28,20). 

To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: „Hle, panna 

počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená 'Bůh s námi'.“  

V těchto slovech vystupuje evangelista jako „učitel“. Velmi často se totiž v jeho 

evangeliu používá "formule naplnění": tak se stalo, aby se naplnilo… Jméno 

Emanuel, jak je použito o Ježíši, je součástí jeho identity jako Syna Božího. 

Také je přípravou na zaslíbení zmrtvýchvstalého Pána, že bude se svými 

učedníky po všechny dny až do skonání tohoto věku.  

 

SHRNUTÍ 

V tomto úryvku autor koncentruje naši pozornost na jména: jméno v semitské 

kultuře říká, kdo jsme a jaká je naše úloha, funkce nebo poslání. První jméno je 

Ježíš, ten, který vysvobozuje z hříchů – to je jeho poslání. Druhé jméno je 

Emanuel – ten, který je s námi až do konce věků. Záměrem tohoto textu je tedy 

prokázat, že Ježíš je Mesiáš. Kromě významu jmen to dokazuje jeho původ 

z Davidova rodu a zastínění Duchem svatým, proto se rovněž uvádí jeho 

nadpřirozené početí. 

 

VÝZVA NA TÝDEN 

Zamysleme se 

Mladší:  

Josef a Maria byli lidé, kteří byli Ježíši úplně nejblíž… Odmalička mu byli 

nablízku – a přesto si někdy nevěděli rady, někdy dokonce udělali nějakou 

chybu. To hlavní je, že si vždycky přáli, aby je vedl Bůh. Podobně i my 

můžeme někdy udělat chybu nebo nám některé věci nebudou jasné, ale když 

budeme chtít, aby nás Bůh vedl, udělá to. I kdyby to mělo být ve snu nebo 

tam, kde bychom to třeba vůbec nečekali! 
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Starší: 

Bůh už dávno předpověděl skrze proroky, že se Ježíš narodí. Otázkou jen bylo 

jak a skrze koho… My už teď můžeme před sebou vidět ty dva úžasné lidi, 

kteří se k tomu nejlíp hodili, Marii a Josefa. Jak bychom je mohli 

charakterizovat? Hledali to, co si Bůh přeje, a pak upřímně dělali to, co si 

mysleli, že je nejlepší – a Bůh jim žehnal. A když někdy náhodou udělali 

chybu – Bůh si našel nějaký prostředek, jak jim ukázat jinou cestu. Podobně 

bychom to mohli dělat i my – a tak trochu jako oni pak přivádět Ježíše na svět. 

Zkusme si 

Mladší / Starší 

Jistě jste si všimli, že se v dnešním evangeliu opakuje mnohokrát pojmenování 

postav, které v něm vystupují. Vyzkoušejte si, jak umíte pozorně poslouchat: 

jeden člen skupiny evangelium znovu přečte, ostatní počítají, kolikrát se 

v textu objevila slova Josef, anděl, Marie. Dokážete je odhalit všechna? 

Víte, kde byste ve Starém zákoně našli citát, o kterém se píše, že ho Pán řekl 

ústy proroků? Zkuste ho přímo najít nebo alespoň zjistit, v knize kterého 

proroka je – je to jeden z nejdůležitějších textů adventní doby! 

V posledním adventním týdnu si můžete jako připomínku nedělního textu 

vyrobit papírového anděla: 

 Jednodušší verze: https://www.jaksetodela.cz/video/5812/andel-z-

papiru-jak-vyrobit-papirovych-andel 

 Složitější verze: 

https://www.youtube.com/watch?v=K8xPhuJYcG4&feature=share 
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