
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ježíš jako Josef, Mojžíš a proutek (Mt 2.13-23) 

       (bohoslužby pro děti)    
 

 

                                                                    Litomyšl 4.2. 2018 
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text Mt 2. 13-23 

 

poslání Ko 3. 1-17 

 

písně 182, 632, S254, 672, 702 

 

 

182 Pán Bůh je síla má 

632 Neskládejte v mocných naději 

S254 Po Vánocích 

672 Den nám moudrost, odvahu 

702 Mír na zemi daruj nám 
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Milé děti, milí bratři a sestry, 

 

1. V tomto školním roce v nedělní škole vyprávíme našim dětem 

příběhy o Ježíšovi. Pokusíme se při dnešních bohoslužbách trochu 

osvěžit naši paměť. Prosím vás při tom o spolupráci a o rozhovor. 

Kde máme vyprávění zapsána zapsána? Jak se jmenuje kniha, kde se 

můžeme dočíst o Pánu Ježíši Kristu?   

2. Kolik máme v Bibli Evangelií a jak se jmenují? Z kterého 

evangelia v minulém pololetí byly příběhy vybrány? Evangelium 

podle Marka. V tomto pololetí se budou vyprávět příběhy podle 

Matouše. 

3. Před měsícem skončilo období Vánoc. Dnes podle plánu nedělní 

školy vrácíme k vánočnímu příběhu v podání evangelisty Matouše. 

Matouš bere velmi vážně Starý zákon a poměrně často na něj 

odkazuje. A tak i Ježíšův přípěh začíná ve Starém zákoně. A to 

rodokmenem od Abrahama přes Davida až k Josefovi. A o Ježíšovi se 

zde mluví jako o synu Abrahamovu a synu Davidovu. A nakonec ho 

za svého syna přijme, adoptuje Josef.  

4. Doma si zkuste přečíst tento Ježíšův rodokmen. Najdete tam také 

tři pozoruhodné ženy. Věděl by někdo, které?  I když je to vlastně 

rodokmen Jozefův. Ježíš je Syn Boží. Ale Josef Ježíše přijme, 

adoptuje za svého.  

5. Josef ještě před svatbou zjistí, že jeho snoubenka Marie je těhotná. 

A on neví, co s tím. Ale ve snu mu to osvětlí anděl Páně. Řekne mu, 

že dítě, které čeká jeho snoubenka Marie je počato z Ducha svatého. 

Je to tedy od počátku Boží záměr. Narodí se proto, aby vysvobodil 

Boží lid od jeho hříchů. 

6. Josef poslechne a vezme si Marii za manželku. Až se jí pak narodí 

syn, dá mu jméno Ježíš. Co toto jméno znamená? (Hospodin 

vysvobozuje) Jeho narození je naplněním Božích zaslíbení (Iz 7.14), 

kde se o něm mluví jako o Immanuelovi (S námi Bůh). 

7. Po Ježíšově narození nám pak Matouš nejprve vypráví o  tom jak 

za Ježíšem přišli mudrci, mágové, astrologové z dalekého Východu.  
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Uviděli jeho hvězdu na východu slunce. A tak se vydali hledat 

„narozeného krále židovského.“ Mudrci přinášejí malému Ježíšovi 

opravdu královské dary. A klanějí se mu a své dary mu obětují.  

8. Ale jsou to pohané! Nevěří v Hospodina, ale věří ve hvězdy. Kde 

jsou ale ti, kteří věří v Hospodina? Poznají i oni, že Ježíš je opravdu 

Spasitel poslaný od Boha, že je král, jehož království ovšem není z 

tohoto světa? Ale kde se přesně Ježíš narodil jim neukáže jen hvězda. 

Dozví se to až z prorockého zaslíbení - Mi 5.2. 

9. Ale hned potom vypráví Matouš napínavý příběh, ve kterém jde 

malému Ježíšovi skutečně o krk. Král Herodes ho chce zlikvidovat co 

nejdříve, aby v budoucnu nemohl ohrozit jeho královské postavení. A 

tak se Ježíš potkává s krutým zápasem o moc sotva se objevil na 

tomto světě. 

10. Ale Ježíš je pod Boží ochranou. A tak mu ani mocný a krutý 

Herodes nemůže ublížit. Nemůže překazit Boží záměr záchrany 

světa. Boží anděl ukáže Josefovi na hrozící nebezpečí a vybídne ho, 

aby uprchl do Egypta. A Josef poslechne a ještě v noci se vydá na 

cestu. Je to zvláštní. Pro Josefa to je veliká chvíle. Vždyť Josef 

zachraňuje toho, který přišel, aby zachraňoval. Josef je zde zachránce 

Spasitele. 

11. Josef adoptoval Ježíše do abrahamovsko - davidovké tradice. A s 

ním nyní Ježíš sestupuje do Egypta. Jde cestou, kterou kdysi šel 

praotec víry Abraham. Jde cestou, kterou kdysi šel Jákobův syn 

Josef, když ho jeho bratři prodali jako otroka do Egypta. A Josef pak 

zachránil nejenom Egypt, ale také své bratry i svého otce. 

12. Jde do Egypta, kde se ve zlých časech krutého otroctví také 

narodil krásný chlapec. Jak se jmenoval? (Mojžíš) I jemu šlo o život. 

Vždyť zlý farao, který si hrál na boha, nařídil, aby Izraelci všechny 

své narozené chlapečky házeli do Nilu. Zlý farao a zlý Herodes. Dva 

králové, kteří jako by si z oka vypadli. Mojžíš přežil díky odvaze své 

maminky a sestry. I Ježíš přežil díky odvaze svého pěstouna Josefa.  

13. Ježíš přežil především díky Boží ochraně. Mojžíš z Boží milosti 

vyvedl Izrael z egypstského otroctví. Ježíš pak z Boží milosti vyvede 

ty, kteří mu věří, z otroctví hříchu. 

14. Ježíš se hned v ranném dětství stal uprchlíkem. Kolik dětí, kolik 

rodin před ním i po něm, zažilo něco podobného. Ježíš byl na útěku 

před krutým vladařem a šlo mu o život. 
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15. Ti, kteří takto utíkají, si zaslouží soucit. Zaslouží si pomoc a 

ochranu. Ježíš zažil, co to je být uprchlík. A tak je s těmi, kteří utíkají 

před bídou, před krutostí, před nenávistí, před válkou. I dnes je Ježíš s 

těmi, kteří utíkají, aby si zachránili život. 

16. Matouš nám zde připomíná také slovo Ozeáše proroka: „Z Egypta 

povolal jsem syna svého“(Oz 11.1). Ozeáš zde myslí na to, že pro 

Hospodina je Izrael jeho synem. Je jeho synem, o kterého pečuje a 

chrání ho.  

17. Všichni známe ten příběh, jak Hospodin vysvobodil Izrael z 

egyptského otroctví. A Matouš jej dává do souvislosti s příběhem 

Ježíšovým. Právě Ježíše si Bůh povolá  jako svého syna. Povolá si 

ho, aby byl jako Josef Egyptský a jako  Mojžíš Spasitelem jeho lidu. 

17. Herodesovo vraždění neviňátek v Betlémě je jedna z nejkrutějších 

scén, kterou v Bibli máme. Krutý a nemilosrdný vladař poručil 

zabíjel malé a bezbranné, poručil zabíjel ty, jenž se ničím neprovinili. 

Jen se narodili ve špatnou dobu na špatném místě. Král Herodes je 

ten, kdo ničí život. Židovský král Ježiš je ale ten, kdo vysvobozuje ze 

smrti, kdo život dává. 

18. Herodes si ale vražděním nevinných chlapců příliš nepomohl. 

Malého Ježíše se mu zabít nepodařilo. A on sám za krátký čas 

zemřel. V dějinách po tomto králi zůstala jen odporná stopa. 

19.  Josef má znovu sen. A anděl ho povzbuzuje, aby se s rodinou již 

vrátil do země izraelské. A slova jsou nápadně podobná slovům, které 

Bůh říká Mojžíšovi, když ho posílá do Egypta k faraonovi. Ježíš bude 

tedy mít podobně jako Mojžíš poslání od samotného Hospodina: 

„Onť zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich“(Mt 1.21).  

20. Josef s rodinou se však nevrátí do judského Betléma. Syn Heroda 

velikého a jeho nástupce v Judsku – Herodes Archelaos měl totiž 

špatnou pověst. Navazoval na krutovládu svého otce. A tak Josef šel 

raději až na severní konec izraelské země – do Galilee. Zde vládnul 

také Herodův syn – Herodes Antipas, ale jeho vláda byla 

snesitelnější. A tak se Josef i s rodinou usadil v malém městečku 

Nazarét.  

21.Matouš nás i zde odkazuje na prorocké zaslíbení, ale není zcela 

jasné na jaké. Snad myslí na Izaiášovu slovo o výhonku z pařezu Izai 

(Iz 11.1). Nazaret by se totiž dal přeložit jako „Výhonkov“ (hebr. 

necer = výhonek).  
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22. Ježíš je ten, který navzdory všemu i králi Herodesovi zůstal 

naživu. Ježíš jako proutek, výhonek, Ježíš Nazaretský naváže a 

dokončí Boží dílo záchrany, spásy v rodě Izai, v rodě Davidově.  A 

jeho spása bude mít smysl nejenom pro celý Izrael, ale pro celý svět. 

A i pro každého z nás. 

                                                                               Amen       

  

  

   

     

    

 

 

 

 


