
Církev prvorozených 

 
Dnes bych se s vámi rád podělil o tom, jak rozumím prvorozenectví. Byl 

bych moc rád, kdybychom se mohli spolu zapřemýšlet nad duchovním 

významem tohoto biblického principu, se kterým se setkáváme jak ve 

starém zákoně, tak v nové smlouvě a je živý skrze celé dějiny popsané v 

Písmu. Než si přečteme základní verše Písma pro dnešní kázání, rád bych 

se pomodlil. 

 

Základem pro dnešní kázání, jsou tyto místa Písma: 

 

Žid 12,22-24 

 

Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha, nebeskému 

Jeruzalému, k desetitisícům andělů, k slavnostnímu shromáždění, k církvi 

prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu soudci všech, k 

duchům spravedlivých, kteří došli cíle, k prostředníkovi nové smlouvy 

Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova. 

 

Ž 89,27-30 

 

On ke mně bude volat: tys můj otec, můj Bože, tys skála mé spásy! 

A já ho ustanovím prvorozeným, nejvyšším z králů země. Navěky mu 

zachovám své milosrdenství, má smlouva s ním bude trvalá. Ustanovím 

natrvalo jeho potomstvo a jeho trůn po všechny dny nebes. 

 

Zde jsou napsány velmi zajímavé věci.  Ve 12 kap. Židům nám apod. Pavel 

píše, že jsme mimo jiné přistoupili, nebo že stojíme před církví 

prvorozených. Co to znamená? Je velmi zajímavé, že těch prvorozených je 

více, není to pouze jeden první syn, je to církev prvorozených. V 89 žalmu 

se zde mluví o Davidovi, který volal k Bohu: “Otče tys má spása“. Bůh 

odpovídá: “Já ho ustanovím prvorozeným, nejvyšším z králů země. Z 

Písma víme, že David rozhodně nebyl prvorozeným synem Jišaje. Také 

nevíme kdo byla jeho matka. David pouze vyznává v Žalmu 51,7, že byl 

počat v hříchu. Když prorok Samuel vešel do Jišajova domu a požádal ho, 

aby předvedl své syny, Davida vůbec nedal přivést. Písmo mluví o tom, že 

předvedl svých sedm synů. Samuel se zeptal:“ To jsou všichni?“ (2 Sam 

16,11). Až poté Jišaj přiznal, že je zde ještě jeden nejmladší osmý v řadě.  



Pojďme si říci jednu zásadní věc. Bůh zde říká, že má pravomoc ustanovit 

prvorozeným, někoho, kdo je až osmý v řadě a kterého otec nepředvedl, 

když byl žádán, někoho, kdo nemá jednoznačný manželský původ. To je 

hodně zajímavá věc zvláště ve starozákonní době.  

Pojďme se podívat na některé atributy, nebo znaky prvorozenectví právě v 

době starého zákona. Základní význam, kterou prvorozenost v SZ má je 

popsán ve 4. Mojžíšově 3,13. Píše se zde toto: 

 

Neboť mně patří všechno prvorozené. Tehdy, když jsem v egyptské zemi 

pobil všechno prvorozené, zasvětil jsem pro sebe všechno prvorozené v 

Izraeli, člověka i zvíře. Budou patřit mně. Já jsem Hospodin. 

 

Toto bylo v Izraeli dodržováno a například v době Ježíšově čteme, že Pán 

Ježíš byl přinesen do chrámu a bylo za něho obětováno byl a zasvěcen 

Hospodinu, byl prvorozený. Je velmi důležité si uvědomit, že prvorození 

synové byli vykupováni před Bohem. Zvířata byla obětována, ale všichni 

prvorození z lidí byli vypláceni za 5 šekelů stříbra (4.Moj 18,14, 2.Moj 

13,15). Jak je v Exodu napsáno, je to v připomínku vysvobození z Egypta, 

kde Bůh pobil vše prvorozené. Pevně věřím, že můžeme učinit závěr, že k 

základnímu duchovnímu významu prvorozenectví v Kristu je vykoupení. 

Tedy ti, za které bylo zaplaceno krví Kristovou, která mluví lépe než 

Abelova a před kterou stojíme, jak jsme na začátku četli. Jsou to tedy ti, 

kteří si uvědomují, že vykoupit se z otroctví hříchu a smrti nemohou sami 

a že patří Bohu.  Stejně jako Hospodin vysvobodil starozákonní Izrael z 

Egypta, vysvobodil i věřící v Ježíše Krista z otroctví hříchu a smrti, ze 

kterého nebylo úniku. Pojďme se podívat na další význam prvorozenectví. 

Prvorození byli zasvěceni Hospodinu a to mělo samozřejmě vliv na jejich 

způsob života. Např. po smrti Otcově prvorozený syn vedl po otci rodinu a 

přebíral po otci kněžské postavení v rodině. Znamenalo to určitým 

způsobem přebrat otcovské kněžské povinnosti v rodině. Jsem přesvědčen, 

že to není pouze ji duchovně i prakticky vést a přinášet za ni oběti do 

chrámu, ale i modlitba za ní a její ochrana a práce v její prospěch. To jsou 

již věci, které vyžadují určité charakterové vlastnosti. Vraťme se k Žalmu 

89. Vykladači říkají, že zde je prvorozenectví Davidovo předobrazem 

mesiášského krále, kterého očekával Izrael. Pojďme si přečíst co je v 

tomto smyslu napsáno o Kristu. 

 

Kol 1,15 

On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. 



 

Kol1,18 

 

On je hlavou těla církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám 

zaujal ve všem první místo.   

 

Zde apoš. Pavel vykresluje Božství i lidství Pána Ježíše Krista. On je 

prvorozený všeho stvoření. Je nade vším a vše na nebi i na zemi bylo 

stvořeno pro něho a skrze něho. On je věčné Slovo Boží, které je v lůnu 

Otcově, jak píše Jan (J 1,18 ). Je ale také člověk. Ap. Pavel to připomíná v 

18. verši, je prvorozený z mrtvých. Pán Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. 

Jako člověk zemřel a také jako člověk vstal z mrtvých. Až přijde podruhé 

budou následovat další. Učinil jako člověk dokonalou oběť, obětoval svůj 

život pro církev a tím ji vykoupil. Jsem hluboce přesvědčen, že toto 

souvisí s prvorozenectvím, jak je vidí Bůh Otec. Prvorozený přináší oběť. 

Opět připomínám počáteční text. Stojíme před prostředníkem nové 

smlouvy Ježíšem, člověkem Ježíšem. Je nám blízko, je člověk jako my. Ap. 

Pavel píše toto: 

 

1. Tim 2,5 

 

Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk 

Kristus Ježíš.  

 

Proč vyvolil Bůh Davida za prvorozeného a za krále nad Izraelem? Proč je 

učiněn předobrazem Krista? Pojďme se na to trochu podívat. Víme, že 

David pásl ovce svého otce. Když byl Samuel u Jišaje na návštěvě, museli 

ho právě z pastvin zavolat. V 17. kap 1. Samuelovy David popisuje 

Saulovi, jak bojoval o ovce svého otce se šelmami. Přemohl a zabil lva i 

medvěda, když uchvátili ovci. Byl ochoten se postavit a bojovat i když to 

bylo nebezpečné a bojoval se silnějšími, než byl on. Když to král Saul 

vyslechl nechal Davida s Goliášem bojovat. David pak bojoval s Goliášem 

za boží lid a zvítězil. Bojoval za ovce svého Otce, to je srdce Kristovo. 

Přinášel oběť za ně. Vystavoval se nebezpečí, aby je chránil. To bylo v 

jeho srdci. Když Samuel uviděl Jišajova prvorozeného Elíaba, řekl si, že 

jistě je Hospodinův pomazaný. Bůh ale Elíaba zavrhl (1 Sam16,7). 

Hospodin se dívá na srdce člověka, ne na jeho výšku a vzhled, jak se zde 

píše. Je také určitě důležité, že si David uvědomoval, že je to Bůh, který ho 

vysvobodil ze spárů lva i medvěda a stejně tak Goliáše (1 Sam 17,37). 



Mluvil jsem výše o tom, že prvorozený syn přebíral od otce kněžskou roli 

v rodině a že přinášel oběť před Boha za otce, staral se o ni a chránil ji. My 

máme duchovní rodinu, tou je Boží lid, věřící v Krista Ježíše. Jsem 

přesvědčen, že k základnímu znaku či charakteru duchovního 

prvorozenectví je ochota a touha přinášet oběť za svoji duchovní rodinu. 

Toto měl David v srdci a proto ho Bůh ustanovil prvorozeným a králem 

nad starozákonním Izraelem.  Je ještě jeden velmi zajímavý starozákonní 

příběh, ve kterém hraje prvorozenectví důležitou roli. Je to příběh Jákoba. 

Jákob byl vlastně druhorozený syn a velmi toužil po prvorozenectví. V 

jedné chvíli, kdy jeho bratr přišel unavený a hladový z pole Jákob využil 

situace. Navrhl Ezauovi, aby mu za jídlo prodal prvorozenectví a ještě 

žádal o přísahu. Ezau s tím souhlasil, prvorozenectví mu prodal a ještě to 

odpřisáhl. To jistě ukazuje na to, že Ezau si prvorozenectví moc nevážil, 

Písmo říká, že jím pohrdl. Prodal ho za skývu chleba a talíř čočky. Jákob 

pak vzal věci do svých rukou, podvedl svého otce vydával se za Ezaua a 

podvodem získal jeho požehnání pro prvorozeného syna. Jákob poté musí 

utéci od rodiny před hněvem svého bratra, který ho chce zabít.  

Hospodin ale stál při Jákobovi. Zjevoval se mu ve snu i v bdělosti, 

rozmnožil jeho stáda, když byl mimo domov u svého strýce Lábana, 

Pomohl mu i mimo svůj domov vybudovat velkou rodinu. Když později 

sestupoval Jákob s celou rodinou do Egypta za Josefem čítala jeho rodina 

s potomstvem již 70 duší. (Gen 46,27) V Egyptě se Izrael velmi rozmohl a 

vznikl z něho národ, který Hospodin skrze Mojžíše před faraonem označil 

za svůj. Písmo říká toto: 

 

2. Moj  4,22 

 

Pak řekneš Faraonovi: Toto praví Hospodin: Izrael je můj prvorozený syn. 

 

Jsem hluboce přesvědčen, že Jákob velmi přemýšlel o Abrahamově 

zaslíbení. Toužil být u toho, když bude budován Boží národ a toužil být 

jeho otcem. Věřím, že než zemřel v Egyptě, viděl, jak se jeho potomstvo 

rozrůstá a naplňuje se Boží zaslíbení, jak roste Boží lid. Ezau se o tyto věci 

zjevně nezajímal neměl je v srdci. Jákob ale ano. Mohu jednoznačně říci, 

že tomu zasvětil svůj život. Proto Hospodin říká, že Jákoba miloval, ale 

Ezaua zavrhl (Mal 1,2-3, Ř 9,13). Hospodin Jákoba provázel celý život a 

proměňoval ho. Když před smrtí žehnal Josefovým synům, tak zkřížil ruce 

a pravou položil na hlavu Efrajimovu. Josef mu řekl toto: Otče ne tak 

vždyť Manases je prvorozený. Vlož pravici na jeho hlavu. Jákob to odmítl 



a řekl: Vím, můj synu, vím. Měl hlubokou zkušenost s Božím jednáním v 

jeho životě a prorocký vhled. Když Jan popisuje ve Zjevení Nebeský 

Jeruzalém, vidí dvanáct bran se jmény dvanácti kmenů synů Izraele. 

Někdy mám pocit, že trochu podceňujeme, kdo Abraham, Izák a Jákob 

byli. V Písmu jsou totiž úplně otevřeně popsány jejich nedokonalosti a 

chyby. Často se mluví o těch jejich chybách. Podíváme-li se ale do 11 kap 

Židům tak se o nich v 13-16 verši píše, že vyznali že jsou na zemi cizinci a 

příchozí a že vyhlížejí vlast. Že touží po vlasti nebeské, Bůh se za ně 

nestydí a připravil jim město. Nebeský Jeruzalém. Já věřím, že oni jsou ti 

duchové spravedlivých, kteří došli již cíle (nebo jsou učiněni dokonalými) 

a před kterými stojíme. 

 

Můj příběh. 

O těchto věcech jsem více začal přemýšlet, když mne opustila první žena. 

-díky bolesti jsem začal více prožívat, že mám duchovní rodinu 

-dřív jsem se tím nezabýval 

-já, Bůh a ti druzí 

-měl jsem jen informaci a tom, že něco takového existuje 

-nezasahovalo to mé srdce, měl jsem ho tvrdé 

-teprve když mne zasáhla těžká bolest a ztráta rodiny, byl jsem připraven 

vnímat více Boží rodinu 

-věřím, že v tom pomalu rostu 

-když jsem byl mladší četl jsem o Jákobovi, jak se mu Bůh zjevoval, říkal 

jsem si, že jsem asi moc citlivý a možná to pro mne není vhodné a že proto 

to neprožívám, nevěděl jsem o tvrdosti svého srdce 

-poté, co jsem pustil Boží rodinu do svého srdce se to změnilo 

 

Příběh o borovicích 

 

Nalezení mojí druhé ženy 

 

Díky Pánu si začínám poslední dobou více uvědomovat, co je Nebeské 

království a na čem záleží. Na závěr bych přečetl toto: 

 

Ž 137,5-6 

 

Jestli na tebe zapomenu, Jeruzaléme, ať na mne zapomene má pravice. At´ 

mi jazyk přilne k patru, jestliže si tě nebudu připomínat, jestliže nebudu 

považovat Jeruzalém za vrchol své radosti. 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               
 


