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Cesta do Emauz – časť 4  
Svedectvo prorokov 

By: Dr. Derek Morris (preložil a upravil pre potreby zboru Rasto) ZV 9.7.2016 
 

 
Hlavný kázaný text:   Luk 24:27, 32.  
 
Téma:  prečo srdcia dvoch učeníkov na ceste do Emauz 

horeli, keď im Ježiš ukazoval všetko čo sa na neho 
vzťahovalo v žalmoch?  

 
Dodatok:  pretože tieto veci potvrdzovali, že Ježiš bol Mesiáš.  
 
Exegetická myšlienka:  srdcia dvoch učeníkov na ceste do Emauz horeli, keď 

im Ježiš ukazoval všetko čo sa na neho vzťahovalo 
v žalmoch, pretože všetky tieto veci potvrdzovali, že 
Ježiš je Mesiáš. 

 
Homiletická myšlienka:  Ježiš, tvoj Mesiáš, chce kráčať s tebou!  
 
Účel:  povzbudiť poslucháčov aby preskúmali dôkazy  v 

prorockých knihách, vzťahujúce sa na Ježiša Mesiáša 
a prijali Ho ako svojho osobného Spasiteľa a povedali 
druhým, že Ježiš ich Mesiáš, chce tiež kráčať s nimi! 

 
 
 
Milujem spievať piesne. Niekto povie 

slovo alebo vetné spojenie, vo mne 

to evokuje kúsok z piesne a ja 

začnem spievať. K niektorým slovám 

jednoducho patrí nejaká melódia. 

Mozog si to tak dobre spojí dokopy, 

že sa na to nedá zabudnúť. Ale 

radšej príklad. Odchádzam z domu 

a okrem pozdravu pridám aj slová 

„vrátim sa skoro“. Lenže za tým už 

mám v hlave známu pieseň od 

Tublatanky.  

„Ja sa vrátim, vrátim, do roka a do 

dňa sa ti vrátim. Domov bez sĺz, 

moja láska, za tebou. ... 

Alebo iná situácia.  

Janka ma milo prekvapí malým 

darčekom. Vo mne sa pohne múza 

a začnem ju chváliť: Si báječná 
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žena. Lenže potom už sa mi derie na 

pery známa pieseň:  

„Když si báječnou ženskou vezme 

báječnej chlap 

tak mají báječnej život plnej 

báječnejch dní bez útrap, 

celej den jen tak jen tak sedí a 

popíjejí Chatoneaux d'Pappe,... 

Asi najlepším mojím parťákom na 

spievanie bol Jožko Plachý. Tí starší 

odrastení Pathfinderi si na to určite 

budú pamätať. Keď bola slina ani 

rozprávať sme sa nemohli. Na 

akékoľvek slovo vo vete bola jedna 

pieseň.  

Mozog si slovo spojí s melódiou 

takým spôsobom, že sa na to nedá 

zabudnúť. 

Aj starý Izrael poznal túto techniku 

pamätania si, a tak aby Slová Božie 

nezabudli, vytvoril na ne melódiu. 

Spievanie žalmov nie je nová 

myšlienka. Uvedomujeme si, že v 

Biblii je celá zbierka Duchovných 

piesní? Nazýva sa Žalmy. 

V skutočnosti by sa mala nazývať 

Knihy Žalmov, pretože pozostáva 

z 5tich kníh spojených do jednej. 

A určite viete, že je viac žalmistov. 

Kto bol najznámejší žalmista? Dávid! 

Tak je. Ale existuje mnoho ďalších 

žalmistov, ktorí prispeli do piatich 

kníh Žalmov: Dávidov syn Šalamún, 

Asaf, syn Kórachov, Mojžiš. Áno je 

to tak, Mojžiš napísal pieseň, ktorá je 

zapísaná v Žalmoch. Každý z nich 

bol inšpirovaný Bohom aby vydal 

svedectvo v piesni. Ak v týchto 

piesňach vyrastáte pamätáte si ich, 

stačí len aby ste sa so slovom – 

výrazom stretli a už sa vám to spojí 

s melódiou a spievate celý žalm. 

Keď tak premýšľame o týchto 

biblických piesňach, známych ako 

žalmy, pravdepodobne myslíme na 

piesne chvály, bohoslužobné piesne, 
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piesne vyznania a prosebné piesne. 

Ale väčšina ľudí si asi neuvedomuje, 

že takmer 90 proroctiev o Ježišovi sa 

nachádzajú v Žalmoch. Dnes 

budeme skúmať niektoré z týchto 

proroctiev, ktoré sa nachádzajú 

v Žalmoch a dokončime tak sériu 

o najúžasnejšej kázni, ktorú kedy 

človek mohol dostať priamo od 

samotného Mesiáša, a ktorú sa 

dozvedeli učeníci na ceste do 

Emauz.  

Ak si ešte pamätáte posledné kázne, 

balili sme sa o tom ako Ježiš dal 

najúžasnejšiu biblickú hodinu dvom 

učeníkom na ceste do Emauz. Táto 

prechádzka alebo skôr 10-11km túra 

trvala podľa tempa od 2 do 4 hodín. 

Možno sa príležitostne na ceste 

zastavili a potom znova pokračovali. 

Dr. Lukáš nám hovorí v Luk 24:27, 

že Ježiš keď kráčal so svojimi dvoma 

učeníkmi na ceste do Emauz, že: 

„počnúc Mojžišom cez všetkých 

prorokov, vykladal im, čo sa naňho v 

celom Písme vzťahovalo.“ 

V tejto sérii kázaní sme sa zamýšľali 

nad Mojžišovým svedectvom a zistili 

sme, že všetky jeho proroctvá 

poukazovali na Ježiša ako Mesiáša. 

Vzali sme do úvahy aj svedectvo 

prorokov o Mesiášovi a zistili sme, 

že všetky tieto proroctvá poukazovali 

na Ježiša ako Mesiáša. Môžete sa 

pýtať, prečo vôbec skúmame 

svedectvo Žalmistov? Nuž, pozrime 

sa na Ježišov výrok, ktorý povedal 

večer v ten istý deň. Luk 24: 44-45  

„Potom im hovoril: Toto sú moje 

slová, ktoré som vám povedal, kým 

som bol ešte s vami: Musí sa vyplniť 

všetko, čo je o mne napísané v 

Mojžišovom zákone, Prorokoch a 

Žalmoch.45Vtedy im otvoril myseľ, 

aby chápali Písma,“ 
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V dnešnom zamyslení, by som sa 

chcel zamerať na jeden zo 150 

žalmov, ktorý obsahuje úžasné 

proroctvo o Mesiášovi a každý 

prorocký detail tohto žalmu sa naplnil 

v živote, smrti a vzkriesení Ježiša. 

Každý detail tejto Biblickej piesne 

o Mesiášovi poukazuje na Ježiša 

ako Mesiáša.  

Možno už tušíte, ale žalm, ktorý 

dnes budeme skúmať je Dávidov 

Žalm 22. Prosím zoberte si svoje 

Biblie a otvorte si ich na žalme 22. 

Urobíme to teraz opačne ako pri 

spievaní mojich ranných piesní. My 

si budeme spievať/čítať žalm 

a zamýšľať sa nad tým, kde sme to 

už počuli/čítali. Keď budeme spolu 

čítať tento žalm/pieseň 22, zastavte 

ma, ak uvidíte časť, ktorá sa vyplnila 

na Kristovi. Ja napríklad prečítam v.1 

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma 

opustil“ a vy poviete „Stop“ Ježiš 

kričal tieto slová z kríža! Má niekto 

z vás krížové odkazy v dolnej časti 

textu? Kde boli tieto slová boli 

zaznamenané o 1000 rokov neskôr 

v Novom Zákone? Mar. 15:34 

Takže poďme čítať spolu. Žalm 22:1-

8 

„Bože môj, Bože môj! Prečo si ma 

opustil? Ďaleko si od mojej spásy, 

ďaleko od môjho kriku.3Bože môj, 

volám vo dne — neodpovedáš. 

Volám v noci — neviem sa utíšiť. 

4Ty, Svätý, tróniš nad chválami 

Izraela. 5Naši otcovia dúfali v teba, 

dúfali, a ty si ich vyslobodzoval. 

6Volali k tebe, a boli zachránení. 

Dúfali v teba, a neboli zahanbení. 

7Som ako červ, nie ako človek; 

ľuďom som na posmech, ba aj 

vlastní ma zavrhli. 8Všetci, čo ma 

vidia, posmievajú sa mi, uškŕňajú 

sa, pokyvujú hlavou: 9Spoľahol sa 

na Hospodina, mal by ho 
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zachrániť. Nech ho vytrhne, veď 

má v ňom záľubu.“ 

Mali ste kričať Stop – tu zastav!. Vari 

sa Ježišovi nepriatelia neposmievali 

Ježišovi a nenadávali mu, zatiaľ čo 

on bol visel na kríži? Pozrime sa 

spolu do Mat 27-39-43 

„Tí, čo tade prechádzali, rúhali sa 

mu, výsmešne potriasali hlavou 40a 

hovorili: Ty, čo zbúraš chrám a za tri 

dni ho postavíš! Zachráň sám seba, 

ak si Syn Boží, a zostúp z kríža! 

41Podobne sa mu posmievali aj 

veľkňazi so zákonníkmi a staršími: 

42Iných zachraňoval, sám seba 

nemôže zachrániť! Je kráľom Izraela, 

nech teraz zostúpi z kríža a uveríme 

v neho! 43Dúfal v Boha, nech ho 

teraz vyslobodí, ak ho má rád! Veď 

povedal: Som Boží Syn!“ 

Toto posmievanie a nadávky bolo 

prorokované 1000 skôr! 

Pokračujme v čítaní: Žalm 22:10-16. 

„10Veď ty si ma vytiahol z lona 

matky, na jej prsiach dával si mi 

nádej.11Od svojho zrodu odkázaný 

som na teba, ty si môj Boh už od 

lona matky.12Nebuď ďaleko odo 

mňa, blíži sa súženie a niet toho, kto 

by pomohol.13Obkľúčilo ma mnoho 

býčkov, bášanské býky ma 

obstúpili.14Roztvorili tlamu proti mne 

ako dravý a revúci lev.15Som ako 

rozliata voda, uvoľnili sa mi všetky 

kosti. Moje srdce je ako vosk, 

roztopilo sa vo mne.16Hrdlo mi 

vyschlo ako črepiny, jazyk sa mi 

prilepil na podnebie, vrhol si ma do 

prachu smrti.“ 

Počkaj!, Zastav sa! Pamätám si 

Ježišov výkrik z kríža. Je 

zaznamenaný v Ján 19:28. Čo to 

Ježiš vykrikoval? „Som smädný!“ 

A  1000 rokov skôr bolo toto 

proroctvo vyslovené žalmistom 

v slovách 
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„16Hrdlo mi vyschlo ako črepiny, 

jazyk sa mi prilepil na podnebie...“ 

Pokračuje v žalme. Žalm 22:17: 

„Psy ma obkľúčili, zovrela ma tlupa 

zlosynov, prebodli mi ruky a nohy.“ 

Tak čo, zvoláte Stop!? Toto je 

proroctvo o ukrižovaní, presne tak! 

Existujú dva spôsoby akými môže 

byť odsúdený kriminálnik pripevnený 

na kríž. Niektorí boli jednoducho 

priviazaní ku krížu a nechali ich 

zomrieť. Iní boli priviazaní a pribití na 

kríž. Ako vieme, že Ježiš bol pribitý 

na kríž? Ako vieme, že Ježiša 

prebodli? Pamätáte si slová učeníka 

Tomáša, zaznamenané v Ján 20:25? 

Tomáš povedal: „Pokiaľ neuvidím na 

jeho rukách stopy po klincoch, ak 

nevložím prst do rán po klincoch a 

nevložím svoju ruku do jeho boku, 

neuverím“. Toto proroctvo žalmistu 

napísané 1000 rokov skôr sa 

naplnilo! „...prebodli mi ruky a 

nohy.“ 

Ale pokračujme v texte v 18-19 

„Môžem si spočítať všetky kosti. Oni 

sa prizerajú, oči si pasú na mne.19 

Delia si moje rúcho, o môj odev 

losujú.“ 

Stop! Áno čítal som o niečom čo 

bolo naplnené, keď bol Ježiš 

ukrižovaný. Správne. Matúš, Marek, 

Lukáš aj Ján zaznamenali naplnenie 

tohto žalmistovho proroctva. 

Spomeňme aspoň jedno svedectvo 

z Matúša. Mat. 27:35 „Keď ho 

ukrižovali, hodili lós a rozdelili si jeho 

rúcho.“ 

Toto proroctvo bolo naplnené 

s prekvapujúcou presnosťou!  

Žalm 22: 20-23: 

„Ty sa však nevzďaľuj, Hospodin, 

Sila moja, ponáhľaj sa mi na pomoc! 

21Zachráň mi pred mečom život, to 

jediné, čo mám, z moci psov. 22 
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Vytrhni ma z tlamy levovej, spred 

rohov byvolov! — A ty si ma 

vypočul. 23Svojim bratom chcem 

ohlasovať tvoje meno, v 

zhromaždení ťa chcem chváliť.“ 

Všimli ste si, že Žalm 22 urobil vo 

verši 22 náhlu zmenu? Zrazu je tu 

celkom nová téma chvál 

a uctievania. A čo označuje prechod 

z kriku v atmosfére ťažkostí do slov 

chvály a uctievania? Verš 22 

v Žalme 22. Žalmista používa vetu: 

„a ty si ma vypočul.“ Mesiáš mal 

istotu, že Jeho krik bol vypočutý 

v atmosfére Jeho ťažkostí!  

Odpovedal si mi. Mesiáš zachytí 

záblesk toho čo bolo prorokované 

žalmistom Dávidom v Ž 16:9-11: 

„Preto sa srdce teší a duša mi plesá, 

ba aj telo bude v bezpečí,10lebo ma 

nenecháš v ríši smrti a svojmu 

zbožnému nedáš uzrieť 

porušenie.11Dávaš mi poznať cestu 

života, plnosť radosti v tvojej 

prítomnosti. Po tvojej pravici je 

večná blaženosť.“ 

Tu to máte! Čisté svedectvo 

o vzkriesení! A keď prišli ženy 

k hrobu skoro ráno, prvý deň 

v týždni, dvaja muži oblečení, ktoré 

žiarili ako svetlo im povedali: 

„Prečo hľadáte živého medzi 

mŕtvymi? Nie je tu; Bol vzkriesený!“  

Mohli by sme stráviť zvyšný čas 

nášho štúdia a vziať do úvahy 

mnohé ďalšie proroctvá o Mesiášovi 

v žalmoch, všetky, ktoré boli 

naplnené na Ježišovi. Ale chcel by 

som zhrnúť túto poslednú štúdiu zo 

série na ceste do Emauz veľmi 

dôležitou otázkou! Prečo Lukáš 

zaznamenal v evanjeliu tento príbeh 

o kráčajúcom Ježišovi spolu so 

svojimi učeníkmi na ceste do 

Emauz? Aký bol Lukášov zámer pod 

vedením Svätého Ducha? Nuž 
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vieme, že Lukáš mal zvláštnu 

správu, ktorú chcel zdeliť okolitému 

svetu. Je to jasne vyjadrené v Luk 

19:10: „Lebo Syn človeka prišiel 

hľadať a spasiť, čo zahynulo.“  

 

Počuli ste už trilógiu o stratených 

podobenstvách? Stratená ovca, 

stranená minca a stratený syn? Iba 

jeden pisateľ evanjelií zahrnul trilógiu 

o stratených do evanjelia. Môžete 

hádať kto? Ano, iba Lukáš. A viete 

prečo? Luk 19:10. „Lebo Syn 

človeka prišiel hľadať a spasiť, čo 

zahynulo.“ 

A po týchto slovách zaznamenáva 

Lukuš príbeh dvoch učeníkov na 

ceste do Emauz. Ako sa mali pred  

tým ako sa k nim pripojil Ježiš? Boli 

stratení. Ale mám pre vás dobrú 

správu! „Syn človeka prišiel hľadať a 

spasiť, čo zahynulo“. A tak Ježiš, 

Vzkriesený Pán, sa pripája k dvom 

učeníkom na ceste do Emauz 

a Otvára pred nimi písmo. On otvára 

ich oči, On otvára ich myseľ aby 

rozumeli.  

A aký je výsledok? Luk 24:32 „Tu si 

povedali: Či nehorelo naše srdce, 

keď sa s nami cestou rozprával a 

vysvetľoval nám Písma?“ Ich srdcia 

horeli, pretože boli úplne 

presvedčení, že Ježiš je Mesiáš.  

V mojom živote som sa aj ja stratil. 

Stratený v mojom sebectve. Stratený 

vo svojich hriechoch. Ale dnes som 

vďačný Bohu, že Ježiš, môj Mesiáš 

ma našiel. Som vďačný Ježišovi, 

môjmu Mesiášovi, že so mnou kráča! 

Je niekto z vás, kto sa stratil na 

svojej životnej ceste a ste dnes 

vďační, že Ježiš tvoj Mesiáš ťa 

našiel? (Zdvihnúť ruku – Chváľme 

nášho Boha) 

A je tu niekto, kto počúval správu 

z tejto série kázaní a je presvedčený, 
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že Ježiš je Mesiáš naplnený 

v proroctve Mojžiša, prorokoch 

a žalmoch. Chcel by som ti vyjadriť 

tieto slová, Ježiš nie je iba ten 

zasľúbený Mesiáš! On je TVOJ 

Mesiáš. A Ježiš tvoj Mesiáš chce 

kráčať s tebou! Nie je to úžasná 

správa? Bez ohľadu, kde sa 

nachádzaš na svojej životnej ceste. 

Bez ohľadu na to ako si zmätený 

alebo aký slabý sa cítiš. Ježiš, tvoj 

Mesiáš chce kráčať s tebou! 

Po tom čo Kleofáš a jeho priateľ 

prijali túto úžasnú biblickú lekciu, ich 

porozumenie sa otvorilo, a ich oči sa 

tiež otvorili. Spoznali Ježiša, a ich 

srdcia boli naplnené radosťou. Luk. 

24:31 zaznamenáva: „Vtom sa im 

otvorili oči a spoznali ho. Ale on im 

zmizol.“ Ale napriek tomu, že im 

zmizol z dohľadu, stále zostával v ich 

srdciach. A čo títo učeníci urobili? 

Sadli si a oslavovali? Nie! Ponáhľali 

sa späť do Jeruzalema, ďalších 10-

12 km – potme. Prečo? Pretože sa 

chceli zdieľať s dobrou správou že 

Ježiš, ten Mesiáš bol vzkriesený 

z mŕtvych! 

Keď spoznáme Ježiša ako Mesiáša, 

Záchrancu sveta nebudeme len 

sedieť a oslavovať. Sú okolo nás iní, 

ktorí potrebujú spoznať, že Ježiš je 

Mesiáš a že Ježiš ich Mesiáš, chce 

kráčať s nimi! Pamätaj na Kleofáša 

a jeho priateľa. Ponáhľali sa naspäť 

k priateľom, kolegom, a odovzdali im 

svedectvo, že Ježiš je Mesiáš, 

Spasiteľ Sveta.  

Takže premýšľajte, kto potrebuje 

počuť dobrú správu o Ježišovi? 

Môžete im odovzdať vaše svedectvo. 

Môžete im predstaviť radikálne 

dôkazy o Ježišovi. Môžete im 

povedať dobrú správu: „Ježiš, tvoj 

Mesiáš, chce kráčať s tebou!“ 

Amen 
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