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Zásadný dôkaz – časť 1 

Svedectvo učeníka Kleofáša 

Dr. Derek Morris, Emeritný Profesor na Southern Adventist University 

(preložil a upravil pre potreby zboru Rasto) 

Časť písma:  Luk 23: 13-32 

Téma:  Ako učeníci na ceste do Emauz odpovedali po to, čo stretli Ježiš, počúvali jeho 

učenie a nakoniec ho spoznali 

Výsledok:  Verili, že on je Mesiáš 

Exegetická myšlienka:  Keď sa dvaja učeníci stretli s Ježišom na ceste do Emauz, počúvali jeho učenie, 

a nakoniec ho spoznali, uverili, že je Mesiáš 

Homiletická myšlienka: Ježiš tvoj Mesiáš chce s tebou kráčať! 

Účel:  Povzbudiť poslucháčov aby preskúmali dôkazy, že Ježiš je Mesiáš a prijali ho ako 

osobného Spasiteľa. 

 

Úvod 

Iba Lukáš zaznamenáva tento príbeh. 

Ani slovo v Matúšovi alebo Marekovi 

alebo Jánovi. Pri prvom čítaní nám tento 

príbeh dáva viac otázok ako odpovedí. 

A predsa, keď som študoval tento príbeh 

cesty od Emauz pri príprave tohto kázania, 

vnímal som akoby som chodil po svätej 

zemi. 

Príbeh, o ktorom hovorím nájdeme 

v Lukášovi 24 kapitole od verša 13.  

„V ten istý deň dvaja z nich išli do 

dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od 

Jeruzalema vzdialená na šesťdesiat stadií.“  

Aký to bol deň, na ktorý sa Dr. Lukáš 

odvoláva? Poďme naspäť do Luk 24, 1. 

Toto je deň, ktorý kresťania nazývajú 

Veľkonočná nedeľa. Prvý deň v týždni. 

Ježiš bol ukrižovaný v piatok.  V sobotný 

deň odpočíval v hrobe. A v prvý deň 

v týždni išli ženy k hrobu a kameň bol 

odvalený. Dvaja anjeli sa podelili 

o nádhernú správu zaznamenanú v Luk 

24:5-6:  

„Prečo hľadáte živého medzi 

mŕtvymi? Nie je tu. Bol vzkriesený!“ 
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Toto je ten „ten istý deň“, keď podľa 

Lukáša dvaja „z nich išli do dediny zvanej 

Emauz.“  

Z akej skupiny pochádzali títo dvaja? 

„Dvaja z nich“ Nuž podľa Luk 24:9, žena, 

ktorá počula tú nádhernú správu od 

anjelov, podala správu. „jedenástim 

a všetkým ostatným.“ Vidíte to v Luk 

24:9? Najbližší nasledovníci sú nazývaní 

ako Dvanásti. Ale Judáš zaprel Ježiša 

a zradil ho bozkom. Šimon Peter tiež 

zaprel Ježiša a zradil Ho zaklínaním. Ale 

Šimon Peter robil pokánie v slzách. Judáš 

na druhej strane prežíval iba výčitky 

svedomia a obesil sa. Takže teraz boli iba 

jedenásti a nie dvanásti. Ale všimnite si 

prosím v Luk 24:9, že žena svedčila 

o Ježišovi a jeho vzkriesení z mŕtvych 

nielen iba Jedenástim, ale aj „všetkým 

ostatným“. Ježiš mal oveľa viac učeníkov 

ako len Dvanástich. Lukáš zaznamenal, na 

začiatku Skutkov apoštolských, že tam 

bolo okolo 120 Ježišových nasledovníkov.  

Dvaja, ktorí kráčali po ceste do 

Emauz boli „dvaja z nich“. Dvaja učeníci 

Ježišovi. Jeden z nich je dokonca 

identifikovaný v Luk 24:18. Volal sa 

Kleofáš. Kto bol Kleofáš? Eusebius, v 4 

storočí prišiel s myšlienkou, že Kleofáš bol 

bratom Jozefovým, a preto bol Ježišovým 

strýkom  V súčasnosti niektorý naznačili, 

že Kleofáš sa oženil s Máriou, matkou 

Ježišovou, potom ako ovdovela. Ani jedno 

z týchto tvrdení sa nedá potvrdiť z Písma. 

Niektorí sa zamýšľali, že Kleofáš je ten istý 

Kleofáš spomínaný  v Jánovi v Ján 19:25. 

Jánovi 19:25 čítame:  

„Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, 

sestra jeho matky, Mária Kleofášova a 

Mária Magdaléna.“ 

Ak je Kleofáš v Lukášovi tá istá osoba, 

potom Keofášova žena bola jednou zo 

svätých žien, ktoré nasledovali Ježiša. Bola 

prítomná pri kríži s Máriou matkou 

Ježišovou, s Máriinou sestrou a s Máriou 

Magdalénou. Mohla pravdepodobne byť 

aj medzi ženami, ktoré boli pri hrobe 

a počuli nádhernú správu od anjelov, „On 

tu nie je! Bol vzkriesený“ 

Tento uzáver môže byť podporený 

prehlásením, ktoré Kleofáš vyriekol neskôr 

v Luk. 24:22, keď povedal: „Niektoré z 

našich žien nás aj vyľakali. Pred svitaním 

boli pri hrobe,23a keď nenašli jeho telo, 

prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a tí im 

hovorili, že žije.“  
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Ale ako objavíme v ďalšej pasáži 

príbehu, Kleofáš je skeptický tejto správe. 

Možno že ste zvedaví na druhého učeníka. 

Kto to bol? To nevieme. Niektorí 

navrhovali, že to je Matej, ten ktorý bol 

neskôr nahradený losom za Judáša 

jedného z Dvanástich. Ale Doktor Lukáš 

neposkytuje žiadne informácie. Existuje 

však jeden zaujímavý odkaz, ktorý dáva 

Lukáš. V luk 24:29, povedali títo dvaja 

učeníci, „Ale oni naňho naliehali: Zostaň s 

nami, lebo sa zvečerieva a deň sa schýlil.“ 

Čo sa môžeme naučiť z tohto odkazu? 

Zostaň s nami? Pravdepodobne títo 

učeníci boli rodina. Je to dosť možné. A 

Tak ako bratia Peter a Andrej. Alebo Jakub 

a Ján. Možno že to bol Kleofáš a jeho brat. 

Alebo to bol otec a syn. Vyzerá to akoby 

bývali pod jednou strechou a zároveň boli 

obaja Ježišovými učeníci.  

Niektorí z vás si možno myslia, 

„Nevime veľa o týchto  jednotlivcoch. 

Možno je to Márii Kleofášovej manžel, ale 

to tiež nie je isté! A tiež nepoznáme toho 

druhého učeníka. Kde sa nachádza 

Emauz? Žiaľ ani to nevieme! Emauz 

nebolo opevnené mesto ako Betlehem 

alebo Jeruzalem. Tie sa nazývali grécky 

„polis“, z ktorého vzniklo aj známe slovo 

metropola (metropolis). Ale Emauz je 

spomínaný ako dedina, malá usadlosť. 

Toto  je jediné miesto v Písme, kde sa 

spomína Emazu. Archeológovia nie sú si 

istý miestom, kde sa nachádza jeho 

poloha, hoci text  nám hovorí , že bolo asi 

60 štádií od Jeruzalema. A jedna štádia 

bola asi 185 m. Takže 60 štádií je asi 11 km 

vzdušnou čiarou. Takže to môže byť 12-13 

km kľukatou cestou. Táto vzdialenosť je 

pre vás dôležitá, pretože nám dáva 

informáciu ako ďaleko učeníci kráčali po 

ceste. Vzdialenosť nám dáva predstavu 

kedy začala ich cesta.  

Ako dlho trvá taká 12-13 km 

prechádzka. Asi 2 hodiny normálnej 

chôdze. Ale pravdepodobne cesta do 

Emauz trvala dlhšie. Po ceste sa rozprávali. 

Lukáš nám hovorí, že keď prišli do Emauz, 

začalo sa stmievať. Západ slnka v tejto 

oblasti bol okolo 18:30. Takže z tohto 

môžeme vydedukovať, že dvaja učeníci 

opustili Jeruzalem niekedy po obede. 

Počuli správu od „svojich žien“ skoro zrána 

a teraz boli na ceste domov do svojej 

malej dedinky Emauz. Pravdepodobne 

nepočuli svedectvo Márii Magdalény, 

ktorá stretla Ježiša blízko pri hrobe.  
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Takže títo učeníci kráčajú po ceste do 

Emauz a zhovárajú sa udalostiach 

posledných dní. A toto je chvíľa, keď dej 

príbehu sa zaujímavo otočí. Pozrime sa 

spolu do záznamu v Luk 24:14-16. 

„A rozprávali sa o všetkom, čo sa 

udialo.15Ako sa tak zhovárali a vzájomne 

uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a šiel 

s nimi.16Ich oči boli zastreté, aby ho 

nepoznali.“ 

Ježiš. Vzkriesený Pán, ich zastihol na 

ceste. Ale všimnime si, „ich oči boli 

zastreté, aby ho nepoznali.“ Čo to 

znamená? Vyzeral Ježiš inak po svojom 

vzkriesení? To si nemyslím. Ostatní učeníci 

ho spoznali okamžite. Takže čo sa tu deje? 

Mali zastreté oči aby ho nespoznali. 

Pravdepodobne to čo sa tu deje nie je 

prirodzené. Je to pravdepodobne niečo 

nadprirodzené. Pozorne počúvajte zvyšok 

príbehu a premýšľajte aby ste porozumeli, 

prečo mali zastreté zmysly aby Ježiša 

okamžite nespoznali.  

Poďme spolu čítať Luk 24:17 

„I spýtal sa ich: O čom sa takto 

idúcky rozprávate? Oni sa zronení 

zastavili“ 

Máme dojem, že oni zastali aby boli 

bez slov. V šoku. Akoby: „Kde po kanáloch 

ste chodili?“  Potom Kleofáš vyjadril 

slovami svoje myšlienky. Luk 24:18:  

„jeden z nich, menom Kleofáš, mu 

povedal: Ty si vari jediný návštevník 

Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po 

tieto dni stalo!“ 

Môžete zachytiť prekvapenie 

v Kleofášovom hlase. Ale Ježiš viedol 

Kleofáša aby vyjadril svoje myšlienky. „A 

čo?“ „A čo sa stalo?“, spýtal sa Ježiš. 

Kleofášovú odpoveď môžeme čítať v Luk. 

24:19-24.  

„Odpovedali mu: To, čo sa stalo s 

Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorok, 

mocný v čine i v reči pred Bohom, aj pred 

všetkými ľuďmi.20Ako ho veľkňazi a naši 

poprední muži dali odsúdiť na smrť a 

ukrižovali.21A my sme dúfali, že on vykúpi 

Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to 

všetko stalo.22Niektoré z našich žien nás 

aj vyľakali. Pred svitaním boli pri 

hrobe,23a keď nenašli jeho telo, prišli a 

tvrdili, že sa im zjavili anjeli a tí im hovorili, 

že žije.24Niektorí z našich išli k hrobu a 

zistili, že je to tak, ako povedali ženy. No 

jeho nevideli.“ 
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Čo počujete v Kleofášovom 

svedectve? Sklamanie. Znepokojenie. 

Pochybnosť. Kleofáš nazval Ježiša 

„prorokom, mocným v čine i reči“, ale 

nenazval Ježiša Mesiášom. A Kleofáš 

nepovedal, „Ženy videli anjelov, ktorí 

povedali, že Ježiš je živý.“ Ale radšej, „oni 

prišli a povedali nám, že sa im zjavili anjeli 

(mali videnie), ktorí im hovorili, že žije.“ 

Počujete ten rozdiel? Kleofáš a učeník bez 

mena nekráčali po ceste do Emauz radujúc 

sa, že Ježiš je Mesiáš, a že Bol vzkriesený 

z mŕtvych. Boli sklamaní. Znepokojení. 

Pochybovali čo Bol Ježiš tým za koho ho 

považovali.  

A ako Ježiš odpovedal? Pozrime Luk 

24: 25-26 

„Ježiš im povedal: Vy nechápaví a 

ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili 

proroci!26Či nemusel Kristus toto všetko 

pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy?“ 

Prečo Ježiš nepovedal iba: To som Ja! 

Ježiš! Bol som vzkriesený zo smrti! Máte 

nejaké návrhy? Pre tú istú príčinu, prečo 

mali zastretú myseľ aby ho nepoznali! 

Ježiš im chcel povedať niečo veľmi 

dôležité. Čo by sa stalo, keby im Ježiš 

priamo povedal: To som Ja! Ježiš! Bol som 

vzkriesený zo smrti!? Títo učeníci by boli 

tak natešení, že by nepočúvali ani jediné 

slovo navyše, ktoré by povedal.  

Lenže Ježiš sa chcel zdieľať s veľmi 

dôležitou správou. V skutočnosti si 

myslím, že toto bola tá najdôležitejšia 

Biblická štúdia, ktorá kedy bola 

prednesená! Čo bolo obsahom tejto 

Biblickej lekcie? Luk 24:27 

„A počnúc Mojžišom cez všetkých 

prorokov, vykladal im, čo sa naňho v 

celom Písme vzťahovalo.“ 

 

Nechceli by ste byť na tejto Biblickej 

hodine? Od Mojžiša cez všetkých 

prorokov, im Ježiš vysvetlil čo bolo v Písme 

o ňom napísané! Pokúsime sa spolu 

zrekonštruovať túto Biblickú štúdiu ako 

časť tohto kázania, a ja sa modlím aby to 

čo sa stalo učeníkom na ceste do Emauz 

stalo sa aj našou skúsenosťou.  

Čo sa im stalo? Pozrime sa na 

svedectvo v Luk 24:32 

„Tu si povedali: Či nehorelo naše 

srdce, keď sa s nami cestou rozprával a 

vysvetľoval nám Písma?“ 
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Čo znamenajú tieto slová pre teba? 

„či nehorelo naše srdce?“ Boli 

presviedčaní. Vnímali, že odkrývali tajný 

poklad. Vnímali, že kráčali po svätej zemi. 

Pred tým ako sa stretli s Ježišom 

a ukázal im všetky dôkazy v Písme, ktoré 

sa týkali Jeho osoby, ich oheň viery 

uhasínal. Teraz, ich srdcia horeli! Je mojou 

modlitbou a želaním pre každého z nás, 

aby ste sa vybrali touto cestou. Modlím sa 

aby vaše srdcia zahoreli, keď spolu 

objavíme pravdu z Božieho Slova, ktorá 

priamo poukazuje na Ježiša ako na 

Mesiáša, Spasiteľa sveta! 

Poznáte ten príbeh, a viete, že na 

konci učeníci zistia, s kým mali to 

dočinenie. Poďme sa spolu pozrieť ako sa 

to stalo. Luk. 24 od verša 28. 

„Tak sa priblížili k dedine, do ktorej 

sa uberali, a on sa tváril, že ide ďalej.29Ale 

oni naňho naliehali: Zostaň s nami, lebo sa 

zvečerieva a deň sa schýlil. Vošiel teda, 

aby zostal s nimi.30Keď sedel s nimi pri 

stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a 

podával im.31Vtom sa im otvorili oči a 

spoznali ho. Ale on im zmizol.“ 

Po tom ako zlomil chlieb tak Ježiša 

spoznali! O tom sme sa asi pred troma 

mesiacmi rozprávali. Bol to zvláštny 

spôsob akým lámal chleba? Boli to stopy 

po ukrižovaní na jeho rukách? Alebo Boh 

zdvihol závoj z ich očí a oni ho spoznali? To 

nevieme. Ale s niečím sme si istý. „30Keď 

sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, 

dobrorečil, lámal a podával im.31Vtom sa 

im otvorili oči a spoznali ho.“ 

A potom sa niečo ďalšie 

nadprirodzené udialo. Ježiš im zmizol. 

Zrazu ho nebolo. Videli ho znovu 

s učeníkmi v hornej izbe, po tom ako sa za 

tmi ponáhľali späť do Jeruzalema 12-13 

km. Spolu prešli dve tretiny maratónu. Ale 

oni boli natešení. Ich srdcia stále horeli. 

Luk 24:35 zaznamenáva ich svedectvo keď 

boli s Jedenástimi: 

„Aj oni porozprávali, čo sa im cestou 

stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba.“ 

Je to radostná skúsenosť, keď osoba 

spozná Ježiša, také aký v skutočnosti je! 

Nie iba proroka, silného v slove a čine, ale 

Mesiáša, Záchrancu. Nie iba Spasiteľa 

sveta, ale svojho osobného Záchrancu. 

Kleofáš a učeník bez mena zakúsili túto 

radosť, keď spoznali v Ježišovi viac ako len 

proroka. On bol ich Mesiáš. Ich Spasiteľ. 

Ich Vzkriesený Pán.  
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(Aktuálnu skúsenosť, niekoho kto 

spoznal, že Ježiš je Kristus, Syn živého 

Boha.)  

Je mojou modlitbou, že keď budeme 

pokračovať v tejto sérii „Zásadných 

dôkazov“, že tvoje srdce bude horieť vo 

vás keď budeš počúvať pravdu o Ježišovi, 

a že spoznáš Ježiša, svojho Mesiáša, ako 

Toho Jediného, ktorý chce kráčať s tebou 

po tvojej ceste do Emauz.  

 

Amen. 

  


