
5. Putovanie do Betlehema 

Historický súpis ľudu 

 

Každý z nás je pokrstený. V ten deň, keď sme prijali krst, stali sme sa Božími deťmi. 
Obdržali sme nezmazateľný znak toho, že patríme Ježišovi Kristovi. A tento fakt sa nedá už 
ničím zmeniť. Tento náš krst bol následne zapísaný do farských kníh. Ak ste prijali krst v našej 
farnosti, ste zapísaní v našich knihách. Je tam uvedený dátum vášho krstu, vaše meno, mená 
vašich rodičov a mená krstných rodičov. Ak neviete, kedy a kde ste boli pokrstení, opýtajte sa 

na to vašich rodičov. Je to veľmi dôležitá správa. 

Už sme trošku spoznali sv. Jozefa. Už o ňom niečo vieme. Dnes uvidíme, že úlohu 
manžela bral veľmi zodpovedne. Určite by svoju úlohu nezvládal, keby to bolo iba jeho 
rozhodnutie, ale keďže sa zveril do Božích rúk, Boh mu dával silu. Pozorne čítajte, čo o ňom 
napísal sv. Lukáš v evanjeliu: „V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis 
ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať 
sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, 
do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa 
dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.” (Lk 2,1-5). Každý 
musel prísť do mesta, z ktorého pochádzal, aby sa tam mohol v špeciálnych knihách zapísať, 
že existuje. Rímsky cisár, Oktavian Augustus chcel vedieť, koľko má obyvateľov, čo robia a 
aký majú majetok. Jozef, poctivý človek, poslušný Božiemu aj ľudskému právu, nemal 
pochybnosti a rozhodol sa ísť do Betlehema. Ako tu mal nechať svoju mladú manželku? Veď 
len nedávno začali spolu bývať. Spomínate si, ako Jozef voviedol Máriu do svojho domu?  Ako 
sa už zabývali, Mária sa starala o domácnosť a o svojho muža. Jozef pracoval v dielni. A opäť 

niekto narúša ich pokojný život.  

Vyrazili teda do Betlehema. Pred sebou mali viac ako 150 km dlhú cestu. Pre 
porovnanie, je to ďalej ako z Vranova do Košíc. A Jozef predsa nemal auto, len oslíka, na 
ktorom sedela predovšetkým Mária. Cesta bola veľmi náročná. Územie hornaté, k tomu veľmi 
zima, veľké víchrice a ľadový dážď. Boli čoraz viac unavení. Naviac bolo kvôli spisu všade 
mnoho ľudí a večer bolo veľmi náročné nájsť si miesto na spanie. Nikoho nezaujímalo, že 
prichádza tehotná žena. Každý hľadel len na seba. Neraz museli spať pod holým nebom. Jozef 
sa veľmi bál o Máriu. Čoraz častejšie zastavovali a ich cesta do Betlehema sa čoraz viac 
vzďaľovala. Už nemali čo jesť. Zdalo sa, že táto cesta nemá konca. Ešte museli zvládnuť jedno 
vyvýšenie a konečne sa pred nimi objavili prvé obydlia Betlehema. Jozef bol šťastný a plný 

očakávania. Veď to bolo jeho rodné mesto. Avšak…O tom  sa dozviete až zajtra. 

Otázky: 

1. Prečo Mária s Jozefom odišli z Nazaretu?  

2. Koľko kilometrov musela Mária s Jozefom prejsť cestou do Betlehema?  

3. Ako sa volá krajina, v ktorej leží Betlehem a v akej nadmorskej výške je položené toto mesto?  

Úlohy: 

1. Pomodli sa za svojich rodičov a krstných rodičov. 

2. Pripomeň si dátum tvojho krstu a ak ho nevieš, opýtaj sa svojich rodičov.  
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