
3. adventná – 16.12.2018 

Predvoj 
Kráčaj predo mnou, Pane, do Tvojich stôp položím svoje nohy / by žil som vždy k Tvojej sláve 
a bojoval boj života dobrý. / Vyber sa za mnou na ceste žitím  a chráň moje kroky neisté / nech 
Tvoju pomoc blízko vždy cítim a neodbočím nesprávnym smerom Kriste. / Buď však už navždy 
po mojom boku a nedaj mi padnúť do hriechu priepasti / len s Tebou sa vyhnem diabla útoku  

a silný zostanem po každom nešťastí. 

 

Lukáš 1:76-77 „A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo 

pôjdeš pred tvárou Pánovou, aby si Mu pripravoval cestu, a učil Jeho ľud 

poznaniu spasenia“.  

 

Keď potrebujeme niečo vybaviť, zariadiť, niekam ísť, musíme si často nájsť 

známosti. Niekoho, kto náš príchod a náš problém predostrie na konkrétnom 

úrade či pri nejakom úradníkovi, aby sme potom ľahšie vyriešili, čo nás trápi. 

Je dobré mať konexie, pretože život je jednoduchší, ak sa môžeme spoľahnúť 

na človeka, ktorý nám vopred pripraví cestu. Uľahčí to iste život aj nám, aj 

danému úradu, pretože sa môžeme dopredu pripraviť na to, čo nás čaká a čo 

potrebujeme. Teda bez akéhosi „predvoja“ by bol život ťažší.  

 

Aj Pán Boh si to myslí. Preto: predtým, ako poslal na túto zem svojho Syna, 

povolal do služby mnohých služobníkov, ktorí Ježišovi slúžili ako 

„predvoj“. Pán Boh nedal svojmu Synovi narodiť sa do nepripraveného sveta, 

ale už od prvého hriechu – cez životy mnohých – pôsobil na ľudí, na svet tak, aby neskôr mohol 
poslať Toho hlavného. Boli by sme tu dlho, kým by sme všetkých vymenovali. Ale takými 
„základnými“ členmi Ježišovej prípravnej flotily boli aj Abrahám, Jákob, Dávid, Šalamún, 

mnohí proroci až po Jána Krstiteľa, ktorý uzatvoril celú skupinu pripravovateľov. 

 

Pán Boh však aj naďalej povoláva svojich služobníkov, ktorí neohlasujú prvý 

príchod Krista na túto zem, ale sú zavolaní svedčiť o Ježišovi, ktorý sa vráti ako 

Sudca živých a mŕtvych. Tým dnešným predvojom sme aj my – tí, ktorí sme 

spoznali Ježiša a prijali Ho za Spasiteľa. My sme tí, čo tu na zemi majú svoju 

úlohu svedkov a ktorí svojim životom pripravujú tento svet na Ježišov opätovný 

a posledný príchod. Zaradili sme sa do celého radu Božích služobníkov, do 

elitnej spoločnosti. 

 

Preto nás aj dnešná Večera Pánova povzbudzuje a pripomína nám, že vo svojej 

viere nie sme osamotení, že náš život má svoj význam a že sme povolaní byť 

svedkami Ježiša, ktorí nezostal malým dieťatkom v jasličkách, ale stal sa 
Spasiteľom sveta. Lenže aj my sami musíme byť presvedčení, že príde, ak 



o tom máme hovoriť aj iným. Si si istý, že sa Ježiš vráti a vezme nás 

k sebe?  

 

Boží služobníci kráčajú pred tvárou Pána. Títo služobníci, končiac 

vtedy Jánom Krstiteľom boli obdarovaní nielen tým, že išli pred Spasiteľom, 

ale aj tým, v akom výsostnom postavení žili. Žiť pred tvárou Pána totiž 

znamenalo žiť pod Jeho dozorom, vôľou, podľa Jeho predstáv, znamenalo to, 

prijímať odpustenie a mať výsadu byť Bohu blízko. V SZ to bolo občas doslovne, 
keď ľudia videli Boha ako sa zjavuje v rôznych podobách, ktorí sa s Ním priamo zhovárali. 
Neskôr Ján Krstiteľ videl svojho Spasiteľa na vlastné oči a do konca jeho života ho zaujímal 
Ježišov názor. Pretože aj on sa snažil žiť vo vedomí, že je pred tvárou svojho Pána, videný, 

milovaný, povolaný.  

 

Aj my žijeme pred Božou tvárou. V zmysle predvoja, že kráčame pred 

Kristom, ako ohlasovatelia Jeho príchodu. Ale kráčame pred tvárou Pána 

Ježiša Krista ako Božie deti. Vykúpené, očistené, milované a povolané do 

služby Tomu Najvyššiemu Pánovi. Máme úžasné možnosti poznávať Pána 

Boha, hoci iba nedokonalo, ale predsa. Môžeme počúvať Jeho slovo, prijímať 

sviatosti, hovoriť s Ním v modlitbe, podriaďovať sa Jeho vôli a konať všetko 

tak, ako to od nás vyžaduje. Máme možnosť ísť v tomto živote tou istou cestou 

dôvery a lásky, akou kráčal náš Majster. Môžeme žiť v bezprostrednej blízkosti 

nášho Pána.  

 

Dnešná sviatosť nám pripomína, že sme Bohom milovaní ako Jeho deti. Že 

nepozná prekážku, ktorá by nám bránila byť v Jeho blízkosti. Ako závdavok, 

záruku a motiváciu k dôvere v to, že budeme s Pánom naveky, nám ponúka 
práve telo a krv svojho Syna, Pána Ježiša Krista. Hoci sme teda hriešni, 

môžeme žiť pred Božou tvárou, v Jeho blízkosti. Pamätáme na to? Učí nás 

to väčšej dôvere a zodpovednosti za život? 

 

Pán Boh nás tu povolal, aby sme žili pred Jeho tvárou, lebo kto iný by mohol 

ľuďom ukázať, ako a kde získať spasenie? Pán Boh dal ľuďom do 

srdca túžbu po večnosti, dokonalom dobre, neskutočnej láske. Každý človek si 

hľadá boha, ktorý by zaplnil jeho prázdnotu. Bohovia sa časom nezmenili, iba 
nadobudli novú tvár a podobu. Preto si Pán Boh povolal najprv služobníkov, ktorí pripravovali 
cestu do ľudských sŕdc pre Toho, kto sám bol spasením. Úlohou Jána Krstiteľa bolo svojim 
životom ukazovať na Pána Ježiša. Ako on sám povedal: ja nie som Spasiteľ, ja som len Jeho 
služobník a kázal ľuďom o príchode Božieho kráľovstva a ukazoval im, ako sa na neho 

pripraviť.  

 



My tu nie sme na parádu. Nielen preto, aby sme si užili život. Sme tu, aby sme 

tam, kde nás Pán Boh postavil, zvestovali Jeho lásku a slúžili povolaním, 

na ktoré nás vybavil potrebnými darmi. Tým, že sme uverili, dostali sme aj 

výsadu a právo hovoriť o Bohu každému. Zároveň je to naša povinnosť – 

nepatrí to len k povinnostiam farárov, presbyterov či biskupov, ale každého 

jedného z nás. Veď sme dostali na starosť mnohých ľudí, ktorým je potrebné 

hovoriť o Ježišovi – našim deťom, vnúčatám, súrodencom, rodičom, partnerom, 

spolužiakom, kolegom, susedom... Jednoducho každému, aby sme potom, keď 

sa Ježiš vráti, neboli smutní z toho, kto všetko s Ním nepôjde a to iba preto, 

lebo sme neučili Boží ľud poznaniu spásy. 

 

Večera Pánova nám chce pomôcť a posilniť nás v tejto službe a svedectve. 

Kiežby cez náš život, naše slová, postoje a skutky, mnohí spoznali Pána Ježiša, 
ako prichádzajúceho Kráľa, ktorý prišiel spasiť všetkých. Už sme sa ujali tejto 

úlohy svedka? Nie sú vianočné sviatky ideálnym časom na zvesť o Božej 

láske a spasení v Ježišovi Kristovi?  

 

Je dobré mať niekoho, kto ide pred nami, aby nám niečo vybavil. Je dobré, ak 

my ideme pred Kristom, lebo k tomu sme povolaní, aby sme žili pred tvárou 

nášho Boha a aby sme Jeho ľud učili poznaniu, že v Ježišovi je spása. Buďme 

v tejto úlohe zodpovední. Amen.  

 


