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Z akého rodu pochádzaš? 

Drahé slávnostné zhromaždenie! Z akej rodiny pochádzate? Je veľmi dôležité si 

uvedomiť, aký je náš rod, pretože po predkoch dedíme nielen telesné 

predpoklady, ale aj gény, vlastnosti, tradície a myslenie. Hoci si povieme, že 

my s našimi predkami či rodinou nič nemáme spoločné, nie je to tak. 

Jednoducho niektoré veci si so sebou nesieme. Ale občas je nám dopriate, ak na 

tom aj my intenzívne pracujeme, že tú rodovú líniu  prelomíme a zachováme sa 

inak, ako by to urobili naši príbuzní či predkovia.  

 

Sú však Vianoce a vtedy zvykneme byť aj ako rodiny jeden k druhému bližšie. 

Veď sa aj hovorí: rodinu si nevyberieš a musíš sa s ňou naučiť iba žiť. Nie 

vždy je to ľahké, ale napokon: rodina – to sú ľudia, na ktorých sa môžeme 

spoľahnúť a ktorí nám pomôžu za každých okolností. Teda: to je naša zbožná 

túžba a u niektorých je to aj vzácna realita.  

 

Rodina je teda dôležitá. Rod, z ktorého pochádzame určuje akí sme. Preto je 

dobré poznať čí sme. Veď aj pri narodení dieťaťa zvyknú ľudia hádať, na koho 

sa to bábätko podobá. Možno to tak bolo aj pri Ježišovi Kristovi. Aj On 

pochádzal z nejakého rodu, patril do nejakej rodiny a to určovalo nielen Jeho 

„osud“, ale v konečnom dôsledku aj ten náš.  

 

Prv ako o tom budeme bližšie rozprávať na základe Ježišovho rodokmeňa, 

spolu sa takto pomodlime: Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že si zostúpil z neba k nám na zem 
a stal si sa človekom, so všetkým, čo k tomu patrí, pravda okrem hriechu. Ďakujeme Ti, že si 
nám blízko a že  s nami počítaš v tomto i večnom živote. Ďakujeme Ti, že si nás nenechal 
napospas hriechu, zla, diabla či smrti, ale nastavil si svoje telo úderom duchovných nepriateľov. 
Ďakujeme Ti, že sme súčasťou Božej rodiny a to pre Tvoju obeť a milosť. Pomôž nám žiť  tak, 
ako sa to na Božie deti patrí a daj, aby sme raz, keď príde aj náš čas odchodu z tohto sveta, 
prišli domov, do nebeského kráľovstva, kde budeme s Tebou, milostivý náš Pane, požehnaný 

naveky. Amen.  

 

Lukáš 3:23-38 „Sám Ježiš .... bol Boží“.  

 

Keby sme si prečítali všetky mená z Ježišovho rodokmeňa, asi by sme sa 

unudili. Najmä, ak nepoznáme príbehy, ktoré sa za nimi skrývajú. No nikto 

v tom rodokmeni nie je navyše, zbytočný. Každý z nich tam má svoje 

významné miesto a všetci reprezentujú ľudstvo ako také. V ich životoch a v ich 

príbehoch je Ježiš Kristus, Mesiáš, narodený v Betleheme, spriaznený 

s ľudstvom, s nami dnes. My sme súčasťou Jeho rodokmeňa a On je 

súčasťou nášho života.  



Ježiš zostúpil na zem ako Boží Syn. To Pán Boh jasne potvrdil pri Ježišovom 

krste: „Ty si môj milovaný syn, v Tebe sa mi zaľúbilo“ (Lk 3:22). Ježiš bol 

a stále je Boh. Nie je žiadny poloboh, či nejaká kreatúra, ale je to 100 % Boh. 

So všetkým, čo k tomu patrí. Hoci na čas stratil niektoré božské výsady, 

neprestal byť Synom Hospodina, neprestal sám byť Bohom. A preto všetko, čo 

urobil, čo povedal, čo zasľúbil, môžeme brať vážne a v dôvere sa Mu odovzdať. 

Pretože On nebol poznačený hriechom, ale celý čas nosil na sebe božskú slávu 

svätosti, bez hriechu. Hoci v tej strategickej chvíli na kríži niesol na pleciach 

hriechy všetkých ľudí všetkých čias. Ale aj tam sa prezentoval ako Boh, ktorý 
porazil hriech, diabla, zlo a v nedeľné veľkonočné ráno aj smrť. Pán Ježiš teda 

patrí do Božieho rodu a je jednorodeným Božím Synom. Ale nie jediným.  

 

Ježiš zostúpil na zem ako človek. Toto nám zas pripomína rodokmeň Pána 

Ježiša, lebo hoci bol Božím Synom a Boh bol Jeho Otcom, Ježiš patril medzi 

ľudí tým, že sa narodil Márii a Jeho pozemským, adoptívnym otcom bol Jozef. 

Práve tu sa nám narodený Mesiáš stáva blízkym. Veď sa len pozrime, kto 

všetko v Jeho rodokmeni je.  

 
1. sú tam ľudia nedokonalí. Či už hovoríme o niektorých kráľoch alebo 

o ženách, ktoré sú v Matúšovom podaní Ježišovho  rodokmeňa alebo aj Ježišov 

otec Jozef  - každý z nich je poznačený hriechom a vo svojej ľudskej podstate 

je nedokonalý. Ešte aj Dávid ako „predchodca“ Mesiáša tu stojí ako človek, 

ktorý zapredal vlastné zásady pre chvíľu potešenia. A Adam? Ten ticho stojaci, 

prikyvujúci a nebrániaci sa muž zo záhrady, ktorý porušil jediný Boží zákaz, 

tiež reprezentuje celé ľudstvo. Nájdeme tu ľudí, mužov i ženy, ktorí zlyhali 

a svojimi hriechmi sú nám blízki. Všetci sme zhrešili a predsa všetci sme 

súčasťou Božieho plánu záchrany v Ježišovi Kristovi. A to je milosť. 

Obrovská, každé ráno sa obnovujúca a nám darovaná, hoci si ju nezaslúžime.  

 
2. nie každý tam splodil a bol splodený (viac Matúš). To poukazuje na Boží 

zásah v životoch ľudí z tohto rodokmeňa. Pri každom však platí, že Boh 

rozhoduje o tom, kto sa narodí, pretože On drží v rukách náš život, naše 

prichádzanie na tento svet. A teda nikto tu nie je náhodou. Ani Ježišovi 

predkovia, ani nikto z nás. Ježiš svojim rodokmeňom teda naznačuje, že život 

každého z nás je v Božích myšlienkach, v Božom pláne, že Pán Boh naozaj 

s každým z nás, napriek našim hriechom, ráta. Vybavil nás všetkým potrebným 

a postavil nás na konkrétne miesto, pretože s nami má presný plán. No ten 

najdôležitejší je, že sa máme stať Božími deťmi. Boli sme „splodení“ vierou 

v Božieho Syna. A tak sme sa stali z Božej milosti, vďaka pôsobeniu Ducha 

Božieho, súčasťou Božej rodiny. Každý tu má svoj význam a cieľ a ten 

musíme počas pozemského putovania nájsť.  



3. Ježiš bol Boží. Pán Boh píše dejiny po svojom. Rovnými či krivými cestami 

dosahuje svoj cieľ. Ale čo je podstatné: na úplnom začiatku, tak ako na konci 

stojí On sám. My všetci sme teda zahrnutí v Jeho láske a tak sa nielen Ježiš stal 

na Vianoce súčasťou nášho sveta, ale vďaka Nemu sa my stávame súčasťou 

Božieho sveta. Nielen Ježiš je Boží, ale každý jeden z Jeho rodokmeňa je Boží. 

Nezáleží pritom či bol lepším alebo horším človekom, či bol mužom alebo 

ženou, či bol mladý alebo starý, každý patrí nebeskému Otcovi. On to vie a aj 

nám to dokázal, teraz je rad na nás, aby sme to pochopili a prijali. On je našim 

Bratom a my sme s Ním spriaznení vierou v Jeho milosrdenstvo. Je to nádejná 

a dobrá správa pre každého z nás: v Kristovi sme všetci Boží. To neznamená, že 

sa nám len dobre povedie, ale to znamená, že On bude stáť na konci nášho 

života, lebo On je Začiatok i Koniec, Alfa i Ómega a tak ako nás na túto zem 

povolal, tak s Ním vykročíme v ústrety večnosti.  

 

Možno ste na svoju rodinu hrdí a možno sú v nej ľudia, ktorí vám ublížili. Ale 

to nevadí. Lebo oveľa dôležitejšie je, že sme súčasťou Božej rodiny, 

Ježišovho rodu. A to znamená, že  sme milovaní aj keď sme hriešni, že s nami 

má náš nebeský Otec plán a že v Ježišovi Kristovi patríme všetci Bohu, sme 

Boží. Kiežby toto určovalo náš život na tomto svete a napokon aj na svete 

budúcom. Amen.  

 


