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NÁHODY 
Text: Luk.2,1-7 
 

Koľkokrát sa nám stalo, že naše dlhodobo pripravené plány či starostlivo plánované akcie odrazu, 
z minúty na minútu stroskotali? Asi každý z nás by o tom mohol rozpovedať svoj príbeh, či už 
úsmevný, alebo so smutným koncom. V dnešnej dobre je takýto scenár žiaľ dosť častý. Veď stačí 
jeden telefonát typu: „prepáč, mal som pozitívny výsledok testu a ty si bol predvčerom so mnou, 
musíš ostať v 10.dňovej karanténe a mal by si sa hneď dať otestovať.“ Poznáme takéto scenáre? Ja 
žiaľ áno. Potom, keď opadne prvý šok, prekvapenie či sklamanie, tak sa snažím modliť a pýtať Boha, 
prečo sa toto stalo a nestalo sa to, čo som plánoval ja a na čom bol duševne aj mysľou nastavený. 
Priznám sa, že nie vždy dostanem odpoveď a nie vždy tomu rozumiem. No ZO SKÚSENOSTI ŽIVOTA 

S BOHOM VIEM, ŽE VŠETKO, ČO ON UROBÍ, MÁ ZMYSEL, ŽE VŽDY SLEDUJE MOJE DOBRO (aj keď často nie tak, ako 
by som to chcel ja). Tiež viem, že Boh v mojom – našich životoch -  robí v prvom rade veci s ohľadom 
na večnosť. lebo o ňu tu ide. Pán Ježiš nás nenecháva na pochybách, keď hovorí: „Lebo kto by chcel 
svoj život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, 
keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil?“Luk.9,24-25 

 
Nijaký deň v mojom živote nie je náhodný alebo bezvýznamný, nejaký dobrý skutok nie je 

zbytočný. V kontexte dnešného premýšľania sa pozrieme, ako to všetko začalo s Betlehemským 
príbehom. Kráľ nariadil sčítanie ľudu. Jozef bol prinútený cestovať s manželkou vo vysokom štádiu 
tehotenstva (s čím určite nerátal), ubytovňa tak ako všetky podobné zariadenia v Betleheme boli 
beznádejne plné, bola noc. Všetko ako keby „hralo“ proti Jozefovi s Máriou, nič z toho, čo naplánovali 
a do čoho vkladali nádeje, sa nestalo.  

NO PRÁVE Z TAKÝCHTO NEPRÍJEMNOSTÍ SA ZRODILA NÁDEJ. A stále sa rodí. Nikto nemá rád 
nepríjemnosti. No práve Vianoce a adventný čas nám pripomínajú, že „všetky veci slúžia na dobro 
tým, ktorí milujú Boha,.“Rim.8,28 PRÁVE Z PÁDOV A RUÍN NAŠICH PLÁNOV SA MÔŽU ZDVIHNÚŤ 
VÝHRY A VÍŤAZSTVA. A zažijeme ich aj my, ak sa rozhodneme dôverovať BOHU a uveríme, že ON vie 
lepšie ako my, čo je pre nás najlepšie, aj keď nám sa to môže ľudským pohľadom javiť úplne inak. 
Všetko robí pre naše dobro, nepripúšťa žiadne náhody. Na to nás príliš miluje.  

 
 
S úctou a modlitbou za nás Stanislav Kocka 
 
Pieseň na povzbudenie 
https://www.youtube.com/watch?v=WNadhwE5LIY 
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