7. Ježišov a Máriin ochranca
Útek do Egypta
Niekto by si mohol pomyslieť, že taký sv. Jozef určite nemal žiadne problémy. Keď
bolo treba, všetko mu povedal anjel a šlo všetko veľmi hladko. Lenže to nie je pravda! Z
predchádzajúcich stretnutí vieme, že to tak nebolo. To nie je tak, že k nám sa anjel neprihovára,
čo a ako máme spraviť. Prihovára sa, ba dokonca samotný Boh k nám hovorí – prostredníctvom
prikázaní, rodičov, cez naše svedomie. Takmer vždy vieme, čo máme robiť, ale lenivosť
a strach nám to nedovolia . Ale ak to spravíme, problémy sa budú strácať jeden za druhým.
Prekážkou pre človeka je len naša nedôvera Bohu. Jozef vždy dôveroval a vždy bol poslušný
Božiemu hlasu. Preto potom, keď odišli mudrci, ktorí sa prišli pokloniť Dieťatku, neváhal, keď
vo sne opäť počul anjela. „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň
tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.” (Mt 2,13) Viete si
to predstaviť? Vstaň, vezmi a utekaj – čiže bez prípravy musíš vyraziť na ďalekú a nebezpečnú
cestu do cudziny. A skutočne hneď vyrazili. Potvrdzuje to aj ďalší úryvok evanjelia podľa sv.
Matúša „On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta.” (Mt 2,14) Toto všetko
sa odohralo v tú jednu noc. Jozef nediskutoval., nehovoril, že sa mu to iba snívalo.
Boh sa aj k nám prihovára rôznymi spôsobmi, vyplnenie jeho vôle si vyžaduje dôveru a
„vykročenie do tmy.” Niečo podobné sa kedysi stalo Donaldovi Turbittovi. Bol to Američan,
ktorý založil katolícke spoločenstvo Mužov sv. Jozefa a hlásal evanjelium. Bol bohatým
majiteľom troch stavebných firiem. Raz v noci počul, že má zanechať všetko čo má a venovať
sa len evanjelizácii, čiže ohlasovaniu Ježiša. O tretej hodine ráno sa zobudil s takým silným
presvedčením že Boh chce, aby sa prestal venovať podnikaniu. Ale ja nie som ako sv. Jozef,
pomyslel si. Náhodne otvoril Bibliu a čítal: „Predaj všetko čo máš, rozdaj chudobným a
nasleduj ma.” Ráno poprosil aj manželku, aby sa pomodlila a otvorila Sväté písmo. Žena sa
pomodlila, otvorila Bibliu a ukázala manželovi vetu, na ktorú jej padol zrak: „Predaj všetko, čo
máš”. Ešte v ten istý deň popoludní predal Donald Turbitt dve firmy a tretiu odovzdal synovi.
Na jednom zo stretnutí s Mužmi sv. Jozefa povedal: „Ak sa ti aj zjaví anjel vo sne a povie ti
niečo, čo nechceš spraviť, splnenie tej úlohy bude veľmi náročné. Ale keď si poslušný Bohu,
budeš za to odmenený.“
Niekto by sa mohol opýtať, prečo anjel neprišiel za Máriou, ako tomu bolo pri
zvestovaní. Preto, lebo ochrana matky a dieťaťa je úlohou muža. Tak sa správa otec - skutočný
otec. Otec bráni svoju rodinu. Je pripravený pre rodinu prinášať veľkú obetu, a keď treba,
obetuje aj svoj život. Vždy reaguje, keď je rodina v ohrození. A ako spozná, že je rodina v
ohrození? Modlí sa a počúva. Bez toho je ťažké počuť Boží hlas
Otázky:
1. Kto a v akých okolnostiach odovzdal Jozefovi správu o úteku?
2. Kam mala utekať Svätá Rodina?
3. Aký bol dôvod úteku?
Úlohy:
1. Popros večer sv. Jozefa (ak je to možné aj s tvojim otcom), aby orodoval za vašu rodinu.
2. Zisti na mape, aká je vzdialenosť medzi Betlehemom a Egyptom.
3. Nájdi v Evanjeliu podľa sv. Matúša úryvok, v ktorom sa hovorí o Jozefovom úteku s malým
Ježišom a Máriou a prečítaj si ho.
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