
3.adventná – 15.12.2019 

Prvorodený z mŕtvych 
Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že si bol vo svojej obeti a službe tomuto svetu verný. 
Splnili sa v Tebe zasľúbenia nášho nebeského Otca, ktoré sú svedectvom Jeho lásky voči nám. 
Ďakujeme Ti, že si sa nám stal blízkym a my môžeme, na základe Tvojho svedectva, vedieť, že 
náš nebeský Otec nás miluje a zaujíma sa o nás. Ďakujeme Ti za to, že si svoju lásku potvrdil 
aj utrpením a smrťou a dal si sa umučiť pre naše spasenie. Chválime Ťa, že si verný svedok 
a prosíme: mocou svojho Ducha  nás prebuď zo smrti hriechov k životu v Tvojej prítomnosti. 

Zjav sa nám dnes cez svoje slovo aj sviatosť Tvojej svätej večere. Očakávame na Teba.  

 

Zjavenie 1:4-5 „Milosť vám a pokoj od .... Ježiša Krista ..... prvorodeného 

z mŕtvych ....“.  

 

Čas adventu a Vianoce je pre nás obdobím radosti. Stretávame sa s blízkymi. 

Častejšie si sadneme za jeden stôl. Venujeme sa jeden druhému. Ale zároveň je 

to aj obdobie smútku, keď si uvedomíme, že nám pri stole niekto chýba. 

Rodičia, deti, súrodenci, rodina, priatelia, známi, ktorí odišli cestou smrti 

z tohto sveta. Už netrávia pozemské Vianoce s nami a to nás robí smutnými.  

 

Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem ako Spasiteľ a Záchranca. Priniesol 

posolstvo nebeských výšin a zasľúbenie večného života do tohto 

pominuteľného a krehkého sveta, do života dočasných a ako hmla sa 

rozplývajúcich sa ľudí. Hoci sám musel prejsť utrpením a smrťou, stal sa 

Darcom života pre tých, ktorých má nebeský Otec nesmierne rád. O tom nám 

hovorí druhá definícia Ježiša Krista zo Zjavenia Jána: On je Prvorodený 

z mŕtvych. Čo to znamená? 

 

1. Zámer Jeho života bol jasný od začiatku. Od narodenia, cez dary 

mudrcov a Simeonovo proroctvo, naplnením starozmluvných slov, bola Ježiša 

smrť. Spelo to k nej, akoby nebolo inej cesty. Nebolo ľahké prijať údel 

odsúdeného, preto v Getsemane Ježiš hovorí: „ak sa Otče dá s tým niečo robiť, 

prosím, nedaj, aby som to musel podstúpiť, ale ak si sa rozhodol inak, nech sa 

stane Tvoja vôľa“. Nebolo ľahké nosiť od narodenia na chrbte terč, do 

ktorého diabol, hriech a smrť strieľajú svoje ohnivé šípy. A napriek tomu 

Ježiš kráčal v ústrety svojmu „osudu“, aby sme v Ňom poznali Mesiáša.  

 

Ježiš na túto zem neprišiel s postranným úmyslom a nestal sa tým, čím bol 

preto, lebo myslel na seba, ako je to často s celebritami, politikmi či známymi 

ľuďmi. On už od počiatku, ba skôr, ešte predtým, ako sa stal človekom, myslel 

na každého z nás. Vieme si vôbec predstaviť, čo to znamená? Ľudia na nás 

zabúdajú, odcudzia sa, nahnevajú, prestanú nás milovať, nemilujú nás 



dostatočne, ale nie On. On od počiatku myslel na teba aj na mňa a všetko, čo 

robil, konal z lásky k nám. Aj Jeho smrť bola prejavom lásky. Lebo sa obetoval 

za priateľov, za Božie milované deti, za stvorenia, ktoré si tú lásku vôbec 

nezaslúžia, ale ktoré ju z milosti dostávajú. Jeho smrť je dôkazom neutíchajúcej 

lásky, lebo Boh nás od počiatku miloval.  

 

Večera Pánova nám to pripomína. Je to osobná sviatosť, hoci sa deje 

v spoločenstve s mnohými. Pretože sa intímne dotýka nás ako bytostí, 

každého z nás iným, nám primeraným, potrebným spôsobom. Kiežby sme si 

pripomenuli, že sme boli milovaní skôr ako sme sa narodili, že sme boli 
súčasťou Kristovho diela spásy skôr, ako sme uverili. Jeho zámer života bol 

jasný: zachrániť každého z nás.  

 

2. Kriesil mŕtvych a tým sa prezentoval ako Boží vyslanec. Znakom 

pravého Mesiáša bolo viac pozitívnych hodnôt: „Slepí vidia, chromí chodia, 

malomocní sa čisti, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje 

evanjelium“ (Matúš 11:5). Ježiš ako Boh mal moc uzdravovať, ale aj odpúšťať 

hriechy, či kriesiť. Aj v Starej zmluve máme príbehy o tom, ako napr. Eliáš 

vzkriesil syna chudobnej vdovy. Ale Ježiš tento akt záchrany nerobí „len“ ako 

prorok, ale ako Boží Syn, Boh sám. Týmto spôsobom sa prezentoval ako 

Mesiáš, ktorého Izrael očakával a ktorý mal zmeniť svet.  

 

Pán Ježiš vzkriesil pravdepodobne 3 ľudí, Jairovu dcéru, mládenca z Naimu 

a Lazara. Všetci traja zažili túto božskú moc na sebe preto, aby Ježiš ukázal, že 

kontinuita Božieho plánu spásy je dodržaná. Zázraky mohli robiť čarodejníci, 

učiť ľudí mohli rabíni, uzdravovať mohli lekári, ale kriesiť mohol iba Boh. To 

je výsostne božská kompetencia. Ježiš Kristus nám teda ukazuje, že už 

nemusíme  čakať iného Mesiáša, pretože On splnil všetky podmienky 

a predpoklady, aby Ním bol, aby sme Ho ako Mesiáša spoznali.  

 

Večera Pánova je sviatosťou, ktorá nám pripomína, že Ježiš má moc 

kriesiť. Raz iste aj z mŕtvych, keď príde ten správny čas a On sa vráti na túto 

zem. Dovtedy má moc kriesiť nás z hriechov, v ktorých sme mŕtvi. Len On nás 

môže oživiť ku skutočnému životu a dať nám silu do zápasov, ktoré nás čakajú. 

Kiežby sme na to pamätali, že Ježiš je Boh a že má moc dať život tam, kde 
vládne smrť. Prišiel predsa ako Boží vyslanec, ako Boh sám, aby sme život 

mali a mali ho v hojnosti.  

 

3. Zomrel aj vstal z mŕtvych  a viac neumiera a smrť nad Ním 

nemá moc. Ježiš teda nebol vzkriesený ako prvý. Ale bol vzkriesený ako prvý 

z tých, ktorí viac neumrú. On ide ako predvoj pred tými, ktorí veria v Neho 



a budú vzkriesení k životu večnému. Ježiš zomrel, ale vstal aj z mŕtvych a tým 

smrti ukázal, že nie je všemocnou pani, ale že On – Boh má v rukách živých aj 

mŕtvych a má moc nad životom i umieraním. Preto Ho môžeme očakávať ako 

Mesiáša, ktorý nám prinesie konečné vyslobodenie od smrti.  

 

Ježiš Kristus je teraz Živým Pánom. A to je obrovskou zárukou pre splnenie 

našich nádejí. Lebo ak On žije, aj my budeme žiť. Ak On zvíťazil nad smrťou, 

aj my s Jeho pomocou zvíťazíme. Ak Kristus hovorí, že ten, kto verí v Neho, 

bude žiť naveky, tak sa toho môžeme plne chytiť a dôverovať tomu, že sa tak 

stane. Máme nádej na opätovné stretnutie s tými, s ktorými sa lúčime v tomto 

svete. Kristus je zárukou večného prebývania v nebeskom kráľovstve a to je 

v tomto pominuteľnom svete viac ako krásne.  

 

Večera Pánova je pre nás sviatosťou volania, pozvania. Každý z nás sme 

pozývaní k dôvere, aby sme potom, či žijeme a či umierame, patrili Pánovi 
a s Ním raz jedno boli v Jeho kráľovstve večnosti. Je to potešiteľná správa, 

že Pán Boh s nami ráta nielen v tomto svete, ale aj v budúcnosti neba. 

A to všetko vďaka Pánovi Ježišovi, ktorý je Prvorodený z mŕtvych a my 

všetci Ho budeme nasledovať.  

 

Keď nám toto obdobie pripomína našim blízkych zosnulých. Keď myslíme na 

tých, ktorí prirodzene alebo tragicky, dobrovoľne alebo nedobrovoľne opustili 

túto zem. Keď si uvedomujeme svoju pominuteľnosť, potom pamätajme aj na 

tú dobrú správu, ktorá k nám zaznieva z Božieho slova o Ježišovi Kristovi. On 

je Prvorodený z mŕtvych a každý, kto verí v Neho, Ho bude nasledovať. 

Amen.  


