
Štedrý večer – 24.12.2018 

Tvoj príbeh 

Milosť Pána Ježiša nech je s nami. 

 

Lukáš 2:4-7 „Vybral sa aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta 

Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, 

aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou, Máriou, ktorá bola tehotná. Keď tam 

boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, 

obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, pretože nemali miesta v ubytovni“.  

 

Vianočný čas je obdobím rozprávok. Neviem, ktorú máte najradšej? Každý  

z nás sa dokáže ponoriť do krásneho príbehu, kde všetko končí dobre, láska 

víťazí nad nenávisťou a dobro nad zlom. Chceme mať v srdci ten príjemný 

pocit, keď je všetko, ako má byť a my sa cítime sviatočne. Škoda, že si tú 

atmosféru nenosíme vo vnútri počas celého roka, ale iba na Vianoce. Možno je 

to práve tými rozprávkami.  

 

My sme počuli časť príbehu o narodení Ježiša a hoci je to vianočný príbeh, 

vôbec nie je rozprávkový. Presne tak ako nie je rozprávkou život nikoho z nás. 

Vianočný príbeh narodenia Pána Ježiša je teda tvojim aj mojim príbehom. 

Boríme sa s rovnakými starosťami aj radosťami ako vtedajší aktéri príbehu.  

 

Jozef je otec rodiny. Vytvoriť si rodinu vôbec nebolo ľahké. 

Pravdepodobne mu manželku vybrali rodičia a sobáš dohodli. Ale ako to už 

v živote býva: veci sa skomplikovali a keď malo dôjsť k sobášu, Jozef chcel 

cúvnuť. Nakoniec si to rozmyslel, lebo ho Pán Boh upozornil na to, že rozchod 

s Máriou nie je správny krok života. Mal však zrazu na krku ženu, ktorú mu 

určila rodina s dieťaťom, ktoré ani nebolo jeho a ešte musí putovať, aby 

vyhovel svojmu panovníkovi a splnil si občiansku povinnosť. V Nazarete mali 

možno všetko pripravené a tak pre Jozefa nebolo ľahké s manželkou vo 

vysokom štádiu tehotenstva putovať do Betlehema. Vianočné pohľadnice 

zobrazujú šťastnú rodinku na osliatku ako ide v ústrety krásnej budúcnosti. 

Reálne to však nebol šťastný výjav. Jozef by mal byť zobrazený ako 

ustaraný mladý muž, ktorý nevie, čo ho čaká a má obavu o seba, o rodinu. 

A táto obava sa usídli v jeho srdci navždy a to preto, lebo napriek 

všetkému svoju rodinu miluje.  

 
Milí muži, nie je to príbeh aj o vás, ktorí milujete svoje rodiny a dali by ste za ne všetko? Nie je 
to o vás, ktorí ste možno zlyhali a lásku k svojim najbližším ste vymenili za pohodlie, za 

pohladkanie svojho ega, za peniaze, prestíž, za slobodný život iba pre seba, bez obete?  

 



Predstavte si na Jozefovom mieste seba: ste v cudzom meste, kde síce máte rodinu, ale všade je tak 
veľa ľudí, že vás ani oni nedokážu prijať. Sám s rodinou, o ktorú sa treba postarať: dať strechu 
nad hlavou, zabezpečiť stravu, pomôcť pri pôrode, byť oporou a pomocou manželke, ktorá 
privedie na svet život. Na strane druhej na vás tlačí spoločnosť, zamestnávateľ, kolegovia, aby ste 
boli dokonalými mužmi, ktorí sú stále pripravení splniť požiadavky a pracovať neustále, aj na 
úkor rodiny. Nikoho nezaujíma či vládzete, či chcete, či môžete, každý od vás niečo vyžaduje. 

A vy sa musíte rozhodovať a starať sa o tých, ktorých vám Pán Boh zveril.  

 
Milí muži, buďte ako Jozef – buďte tu pre svoje rodiny, zahoďte sebectvo, 

pýchu, ješitnosť a obetujte sa pre tých, ktorí s vami kráčajú cestou 

života. Buďte skutočnými a láskavými manželmi, ktorí nepomáhajú svojim 

ženám v domácnosti, ale sú im partnermi a spolupodieľajú sa na vytváraní 

rodinného zázemia. Buďte otcami, ktorí slúžia svojim deťom či vnúčatám ako 

vzor, aby  zo synov a vnukov raz vyrástli chlapi, zodpovední v práci, obetaví 

v rodine a užitoční pre spoločnosť. Buďte aj mužmi viery, pretože to je vaša 

úloha od Pána Boha, aby ste viedli svoje rodiny vo viere v Pána Ježiša, aby ste 

Jemu dôverovali a On vám pomôže potom byť nielen mužmi, ale aj chlapmi, 

ktorí sa dokážu postarať o svoju rodinu nielen po finančnej stránke, ale aj 

celkovo.  

 

Mária je ženou, ktorá sa za pochodu učí byť matkou a zvládať všetky 

povinnosti manželky, mamy, gazdinky, Božej vyvolenej služobníčky. 

Jednoducho to prišlo: Pán Boh jej povedal, že bude mať syna a ona sa s tým 

učila žiť. Podrobila sa Božej vôli, ale to neznamenalo, že to bude ľahké. Mladé 

dievča, ktoré si muselo vziať za muža Jozefa, lebo tak jej to nariadili, nepýtajúc 

sa, či ho  miluje. Ale určite si ho zamilovala, musela s ním prežiť celý život 

a on jej zas dokazoval, že za tú lásku stojí. Teraz však s Jozefom 

a nenarodeným dieťaťom putuje do neznámeho prostredia, bez mamy a otca, 

bez pomoci a istoty. Ide však, aby stála pri svojom mužovi a aby sa on mohol 

ľahšie postarať o svoju manželku. Určite bola nešťastná, keď nenašli miesto, 

ktoré by vyhovovalo jej aj dieťatku. Bola vystrašená z toho, kto sa o ňu postará. 

Nikdy predtým nerodila. Bude mať všetko, čo potrebuje k starostlivosti 

o svojho prvorodeného syna? Nájde sa nejaká dobrá žena, ktorá jej pomôže pri 

pôrode a povaruje dieťa, kým si ona oddýchne? Alebo bude na všetko sama? 

Bude musieť vychovávať stvorenie, ktoré jej Pán Boh dal na zodpovednosť, 

zvládne to? Bude Božou služobníčkou aj v čase ťažkostí? Bude dobrou 

manželkou, matkou, bude sa vedieť o všetko postarať a viesť domácnosť? Bude 

si ju jej muž vážiť a milovať? Tento strach určite Máriu prenasledoval. 

A nielen na ceste do Betlehema, ale aj po celý zvyšok života.  

 



Milé ženy, nie je to váš životný príbeh? Vás, drahé ženy, ktoré ste sa mnohého vzdali, aby ste sa 
postarali o tých, ktorí vám boli zverení? Nie je to príbeh vás, ktoré musíte deliť čas medzi prácu 
a rodinu a neviete, čo skôr, aby boli všetci spokojní? Nie je tento príbeh aj o vás, ktoré na seba 

nemáte čas, pretože ste ho všetok dali iným? Alebo o vás, ktoré sa v rodine necítite dobre?  

 

Predstavte si seba na Máriinom mieste: putujete s mužom do mesta, o ktorom 

ste iba počuli, pretože  ste doteraz nemali čas, ani možnosti niekam vycestovať. 

Zrazu to na vás príde a vy neviete, čo máte čakať. Máte starosti, či budete mať 

všetko potrebné k pôrodu a ku starostlivosti o ten malý vzácny dar. Máte obavu, 

či splníte očakávania svojho manžela a či sa stanete tou, ktorá udržiava domáci 

krb. Rozmýšľate, či si budete môcť oddýchnuť niekedy a myslieť iba na seba 

a či niekto bude niekedy myslieť na vás. Pozerajúc sa na malého človiečika 

premýšľate, že o chvíľu vyrastie  a vám jeho život pretečie pomedzi prsty. Čo 

s ním bude? Aký bude keď vyrastie? Budete mu dobrým príkladom a stane sa 

užitočným pre tento svet? Nebudete niekedy musieť hľadieť aj na jeho nezdary, 

pády, utrpenie či dokonca smrť? Dieťa sa narodilo a vám pribudli radosti 

i starosti. Musíte sa každý deň rozhodovať ako žiť tak, aby ste splnili Božiu 

vôľu a konali všetko vo vedomí, že máte rodinu, pre ktorú musíte byť silná 

a všetko zvládať.  

 
Milé ženy, buďte ako Mária: dostali ste od Pána Boha neopakovateľný 

dar materstva, rodičovstva. Byť matkou je niečo nádherné, ale zároveň 

ťažké: svojou výchovou, láskou, prísnosťou, vierou formujete budúcu 

generáciu. Robte to vždy vo vedomí, že vám deti boli dané ako dar od Pána 

Boha a vôbec nezáleží na tom, či sa ešte len majú narodiť, alebo sú malé, či 

dospelé. Stále sú to vaše deti. Pán Boh vám dal v tomto svete úlohu a vy ju 

máte splniť. Nie je ľahká, pretože práve vy najčastejšie prežívate aj smútok, 

bolesť a utrpenie v súvislosti so životom rodiny, v súvislosti s deťmi. Preto 

musíte byť silné a emancipované. Ale nezabudnite byť aj ženami, nežnými, 

jemnými, láskavými. Takými, akými vás chce Pán Boh mať. Buďte ženami 

viery, ktoré majú v srdci dôveru voči Pánovi Ježišovi, vo viere vychovávajú 

aj svoje potomstvo a za každých okolností dokážu povedať: som 

služobníčka Pánova, nech sa stane všetko podľa Božej vôle.  

 

Milé deti, ale toto je príbeh aj o vás: lebo aj vy ste sa narodili na tento svet a Pán Boh vám 

dal toľko veľa darov, ktoré si nenájdete pod stromčekom, že Mu za ne máte byť vďačné. Pán 
Boh vám dal život, celý je pred vami. Dal vám rodinu, ktorá sa o vás stará a ešte lásku, radosť 
a vieru v zázraky. Naučte svojich rodičov veriť v Pána Boha a ukážte im, o čom Vianoce 
skutočne sú. Vy im povedzte o Ježišovi, ktorý sa narodil, aby nás zachránil a že nás chce raz 

priviesť do svojho kráľovstva. Naučte rodičov modliť sa, zastaviť sa a užívať si život. 

Lebo narodený Ježiš toto učil aj svojich rodičov, svoju rodinu, aj všetkých ľudí, 



ku ktorým bol poslaný. Máte možnosť niečo naučiť tých, ktorí sa občas tvária 

príliš múdro a chcú vás poučovať, no v srdci im chýba to, čo vy v tom 

srdiečku máte a to je viera, že všetko raz bude dobré, ak máme pri sebe Pána 

Ježiša. 

 

Vianočný príbeh je o Ňom. Nie je taký rozprávkový ako by sa mohlo zdať, 

pretože v konečnom dôsledku speje ku golgotskému krížu. Preto je to príbeh 

reálny. Veď život každého z nás sa skladá z chvíľ radosti i starosti, narodenia aj 

smrti. Preto môžeme vedieť, že nám Boh rozumie a že nás miluje za každých 

okolností. A to všetko preto, aby nás raz vzal k sebe, nie síce do rozprávky, ale 

do reálnej večnosti v Jeho prítomnosti. Vojsť tam však môže iba ten, kto verí – 

nie v rozprávkového a vianočného Ježiška, ale v Pána Ježiša Krista Spasiteľa 

sveta, ktorý nám ukázal, aký blízky nám je. Amen.  
 


