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Porodí syna a dáš mu meno Ježiš;
 lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ (Mt 1, 21)



Obrázok preniká zvláštne tajomno. V popredí dominuje postava muža, ktorého
tvár je prežiarená.
Je v tomto svete, ale akoby vnímal niečo z tajomného sveta.
I keď názov obrazu je Jozefov sen, nevidíme Jozefa ako spiaceho. Anjel sa
vznáša za hlavou Jozefa.
Jozef vníma slová anjela. Pre nás nie je podstatné, či Jozef spal a sníval alebo
sníval s otvorenými očami a mysľou pohrúženou do Božieho tajomstva. Autor
obrazu to majstrovsky vystihol tým, že slová anjela obklopujú postavu Jozefa.
Pre nás je dôležité pochopiť, že Jozef tieto slová jasne vníma a vie, že
v tajomstve Máriinho počatia má i on svoje miesto: Dáš mu meno Ježiš. To bude
jeho úloha. Meno Ježiš znamená Spasiteľ, Záchranca. Lebo on vyslobodí svoj
ľud z hriechov. Jozef je prijatý do Božieho plánu spásy a prijíma poslanie.
Jeho tvár je prežiarená tým svetlom, ktoré prináša spásu. Hoci dieťa ešte nie je
narodené, on už vidí Máriu s dieťaťom v náručí.
Anjelove slová ho sprevádzajú v náročných chvíľach života. Na ceste do
Betlehema, Egypta a neskôr do Nazareta. Jozef nám chce povedať: neuzatvárajte
sa pred Božím vedením a radami.
Nebuďte v zajatí slepej poslušnosti zákonu. Otvorte sa Boží zámerom. Pozerajte
dopredu a nechajte sa viesť. Pochopte, že cesta nie je cieľom. Boh nás ňou vedie
k sebe.
V Jozefovom živote sa to udialo. Počúvaním a postupným chápaním zažiari
svetlo v jeho duši.
Jozef sa nechá viesť. Robí to, čo mu Boh hovorí.
Neopustí Máriu. S Máriou neopustí ani Božie dieťa. Ide tam, kam ho Boh pošle.
Je tam, kde je to potrebné. Preberá zodpovednosť.
Stará sa, stojí stále blízko, aby chránil dieťa a jeho matku.
Dáva dieťaťu meno „Ježiš“, ako povedal anjel.
Ježiš znamená: Boh pomáha, Boh uzdravuje, Boh zachraňuje.

Vo Svätom písme sa nezachovalo ani jedno Jozefovo slovo, ale sa zachovali
Jozefove skutky.
Vo vrave slov, v záplave hlasov, v hluku a uponáhľanom tempe utíšme sa i my
a pozorne počúvajme. Tak budú môcť naše skutky vydávať svedectvo tam, kde
bežné slová zanikajú.

Pane daj, aby moje ticho bolo schopné počuť tvoj hlas
prostredníctvom  tých, ktorí mi ho zvestujú.

Túžim byť pozorný na tvoje slovo a hovoriť o tebe svojimi skutkami.


