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Zásadný dôkaz – časť 2
Mojžišovo svedectvo
Dr. Derek Morris, Emeritný Profesor na Southern Adventist University
(preložil a upravil pre potreby zboru Rasťo)

Časť písma:

Luk 23: 27a, 32

Téma:

Prečo učeníkom na ceste do Emauz horeli srdcia, keď im Ježiš ukazoval všetko, čo
sa v písme od Mojžiša vzťahovalo na neho.

Výsledok:

pretože všetky veci potvrdzovali, že Ježiš bol Mesiáš.

Exegetická myšlienka:

Srdcia učeníkov na ceste do Emauz horeli, keď im Ježiš v písme ukázal všetko, čo sa
na neho vzťahuje, pretože všetky tieto veci potvrdzovali, že Ježiš je Mesiáš.

Homiletická myšlienka: Ježiš tvoj Mesiáš chce s tebou kráčať!
Účel:

Povzbudiť poslucháčov aby preskúmali dôkazy v Mojžišových knihách, že Ježiš je
Mesiáš a prijali ho ako osobného Spasiteľa.

Úvod
Tento týždeň som sa v mojich
predstavách prechádzal po ceste do
Emauz a pokúšal sa načúvať rozhovoru
medzi Ježišom a Jeho dvoma učeníkmi. Ak
ste tu boli na mojej poslednej kázni,
pamätali by ste si, že Kleofáš a iný učeník
bez mena boli na ceste domov. Opustili
Jeruzalem skoro po obede a ako tak
kráčali po ceste do Emauz, rozprávali sa
o všetkom čo sa stalo za posledné tri dni.
Ich Majster, Ježiš, bol zatknutý
Getsemanskej záhrade, zradený vlastným
učeníkom. Na súde bol terčom posmechu.
Dokonca aj Rímsky prokurátor, Pontius

Pilát vyhlásil, že Ježiš je nevinný. Ale
náboženský vodcovia vyžadovali aby Ježiša
popravili. Potom nasledovalo pľuvanie,
bitka a hrozné bičovanie. Ako mohol Boh
dovoliť aby sa takto správali k Mesiášovi?
A potom ukrižovanie. Zavesený nahý
medzi nebom a zemou. Nehovorí písmo:
„Zlorečený je každý kto visí na dreve“?
(5Moj 21:23, Gal 3,13). Ako sa mohli
takéto veci stať Mesiášovi? Alebo možno
nakoniec Ježiš nebol Mesiášom. Kleofáš
a jeho priateľ takto zápasili. Počuli správu
od ženy, ktorá išla k hrobu, kde ležal Ježiš.
Dvaja anjeli oznámili žene, „Prečo hľadáte
živého medzi mŕtvymi? 6Niet ho tu, bol
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vzkriesený.“ Luk 24,5-6. Ale títo dvaja

uvidíme zo svedectva celého Písma, že

učeníci očividne stále zápasili s ťažkosťami,

Ježiš je skutočne Mesiáš.

znechutením a pochybnosťami.
A ako tak spolu kráčali, neznámy muž

Pred tým ako začneme pátrať
v knihách Mojžišových informácie

sa k nim pripojil. V časti 1 tejto série

o Mesiášovi, dovoľte mi otázku. Čo si

Zásadného dôkazu sme sa učili, že tento

myslíte, prečo začal Ježiš svoju úžasnú

neznámy nebol nikto iný než Ježiš,

biblickú lekciu zdieľaním Mojžišovho

Vzkriesený Ježiš. Ale Dr. Lukáš nám hovorí,

svedectva? Existuje viac ako 1000

že títo dvaja učeníci ho nemohli spoznať.

proroctiev a symbolov v Starom Zákone,

Ježiš sa s nimi stretol v strede ich ťažkostí,

ktorú boli naplnené Ježišom Nazaretským.

znechutenia a pochybností a rozhodol sa,

Väčšina z týchto proroctiev je mimo

že im dá biblickú hodinu – tú najúžasnejšiu

Mojžišove knihy. Väčšina týchto proroctiev

biblickú hodinu aká kedy bola daná

a symbolov pochádza s Prorokov

človeku! Vezmite si svoje Biblie a otvorte

a Žalmov. Takže prečo Ježiš začína Svoju

ich spolu so mnou v Luk 24:27. „A počnúc

úžasnú biblickú lekciu z Mojžišovho

Mojžišom cez všetkých prorokov, vykladal

svedectva? Sú dve možné odpovede. Asi

im, čo sa naňho v celom Písme

logická odpoveď je, že Hebrejské Písmo

vzťahovalo.“

zažína Mojžišovými knihami. Hebrejské

Dnes by sme spolu s modlitbou na
perách pokúsili zrekonštruovať prvú časť
tejto úžasnej Biblickej hodiny. „A počnúc
Mojžišom ... vykladal im, čo sa naňho v
celom Písme vzťahovalo.“ Vždy som si
prial aby túto biblickú lekciu niekto
napísal! Ale teraz som presvedčený, že
Ježiš chce od nás aby sme to hľadali sami
pre seba! Čo myslíte? ... Ježiš chce od nás
aby sme znovu vytvorili túto biblickú
lekciu aby aj naše srdcia v nás horeli, keď

Písmo v Ježišovom čase bolo rozdelené do
3 častí: Mojžišove knihy, ktoré sa nazývali
Zákon alebo Tóra, Proroci a Žalmy a spisy.
Prezrieme si každé z týchto svedectiev
v tejto sérii Cesty do Emauz. Svedectvo
Mojžišove, svedectvo Prorokov
a svedectvo Žalmistov. Takže možno že
Ježiš začína od Mojžiša lebo Mojžiš je prvý
v poradí na začiatku Hebrejskej biblie.
Takže dovoľte mi začať na začiatku
a potom ísť celou cestou až do konca.
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Všimnite si, že Filip začal svoju

zrejmé, že Mojžišove spisy – Tóra bola

biblickú lekciu od proroka Izaiáša. Začal

veľmi uznávaná medzi Židmi.

tam kde práve Etiópčan bol. Toto je lekcia

Druhá možná odpoveď prečo Ježiš
začal s tak úžasnou biblickou lekciou
v Mojžišových svedectvách je, že Ježiš
stretáva učeníkov tam kde sú.
Pravdepodobne práve hovorili
o Mojžišových knihách a Ježiš nadviazal
tam kde práve boli a otvoril pred nimi celé

aj pre nás. Nezačínajte tak kde ľudia nie
sú! Nebude to fungovať. Stretnite ľudí tam
kde sa nachádzajú! Možnože učeníci na
ceste do Emauz diskutovali o Mojžišových
knihách, keď kráčali domov. sa Ježiš aj
snami tam, kde sa práve nachádzame?!
Nech už bol dôvod akýkoľvek, Lukáš

Písmo. To sa stalo, keď diakon Filip stretol

zaznamenáva, že Ježiš začal túto úžasnú

etiópskeho úradníka na ceste z Jeruzalema

biblickú lekciu s týmito dvoma učeníkmi so

do Gazy. Lukáš zaznamenáva v knihe

zameraním sa na Mojžišove svedectvo,

Skutkov, že úradník Etiópčan cestoval vo

ktoré hovorilo o Mesiášovi. A nielen tak

svojom voze, čítajúc proroctvo

všeobecne o Mesiášovi, ale konkrétne na

o Mesiášovi v knihe proroka Izaiáša.

tému či Mesiáš musel alebo nemusel

Budeme študovať toto úžasné proroctvo

trpieť. Pozrime sa ešte raz do Luk 24:26,

o Mesiášovi v tretej časti tejto Emauzkej

kde Ježiš povedal „Či nemusel Kristus toto

série. Keď diakon Filip bežal popri voze,

všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej

Etiópčan ho pozval k sebe aby študovali

slávy?“

spolu. Môžeme to čítať v Skutkoch
8:34:35.
„Eunuch povedal Filipovi: Prosím ťa,

Vidíte, Židia očakávali, že Mesiáš
bude víťazný dobyvateľ. Očakávali
Mesiáša, ktorý zahodí jarmo Rimanov

o kom to hovorí prorok? O sebe, alebo o

a obnoví Izrael do pôvodnej slávy. To je

niekom inom?35Vtedy Filip začal hovoriť a

dôvod prečo títo dvaja učeníci na ceste do

počnúc týmto miestom Písma ohlasoval

Emauz mali ťažkosti porozumieť čo sa

mu Ježiša.“

práve stalo Ježišovi. Ježiš bol bitý,
zosmiešnený, bičovaný, zabitý. Toto
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nebola ich predstava ako sa má

Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť

s Mesiášom zaobchádzať.

do svojej slávy?“

Takže, kde by mohol Ježiš začať

Predstavujem si ako Ježiš pripomína

v knihách Mojžišových? Prestavujem si

týmto dvom učeníkom príbeh o veľkom

ako Ježiš mohol začať slovami nádeje,

patriarchovi Abrahámovi a jeho synovi

ktorá je zaznamenaná v 1 Moj 3:15. Naši

Izákovi, ktorý zaznamenal Možiš, tvorca

prvý rodiča zhrešili proti Bohu. Eva

knihy Genesis. Izák bol zázrakom,

počúvala zvodným lžiam starého Hada,

dieťaťom zasľúbenia. Abramova žena Sáraj

Satana a Adam slobodne sa pripojil k jej

bola už stará, ale Boh zasľúbil Abramovy,

vzbure proti Bohu. Ale Boh ich neopustil.

že jeho potomstva bude ako hviezd na

V ich prítomnosti Boh hovoril proti hadovi.

nebi. A Pán Boh bol verný svoju

„Nepriateľstvo ustanovujem medzi
tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom
a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu,
ty mu však zraníš pätu!“
On, ktorý bude jeden s potomkov
ženy rozbije hlavu hadovi. Toto je prvá
zmienka o Vysloboditeľovi, Vykupiteľovi,
ktorí príde. Všimnite si, že Vykupiteľ bude

zasľúbeniu. Saraj počala a porodila syna.
Izák bol naplnením Božieho zasľúbenia
a Abram a Saraj získali nové mená:
Abraham a Sára!
A porom Mojžiš zaznamenáva ako
Pán Boh skúša Abraháma. Príbeh nájdete
v Genesis 22, od verša 1.
„1Po týchto udalostiach Boh skúšal

súčasťou ľudského rodu. Apoštol Pavol

Abraháma a povedal mu: Abrahám! On

jasne identifikuje toto Potomstvo, toto

odvetil: Tu som.2Boh povedal: Vezmi

Semeno ženy (Roh) ako Ježiša Krista (Gal

svojho jediného syna Izáka, ktorého

3:16). Ten Jediný rozdrví hadovu hlavu –

miluješ, odíď do kraja Mórija a obetuj ho

toho starého hada, Diabla a Satana, ako

tam ako spaľovanú obetu na vrchu, o

ho apoštol Ján nazval v Zj. 12:9. Ale

ktorom ti poviem.3Abrahám včasráno

všimnite si, že had útočí na Vykupiteľovu

osedlal osla, vzal so sebou dvoch sluhov i

pätu. Mesiáš bude trpieť. „Či nemusel

svojho syna Izáka. Keď naštiepal dreva na
spaľovanú obetu, vstal a vybral sa na
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miesto, o ktorom mu hovoril Boh.4Na tretí

obetu.14Abrahám nazval toto miesto:

deň Abrahám pozdvihol oči a zďaleka uzrel

Hospodin sa postará. Tak sa dodnes

to miesto.5Povedal svojim sluhom:

hovorí: Na vrchu sa Hospodin postará.“

Zostaňte tu s oslom. Ja pôjdem s chlapcom
ta, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k
vám.6Abrahám vzal drevo na spaľovanú
obetu a naložil ho na svojho syna Izáka.
Sám vzal oheň a nôž a tak šli obaja
spolu.7Izák povedal svojmu otcovi
Abrahámovi: Otec! Ten odpovedal: Čo
chceš, syn môj? Izák sa spýtal: Pozri, oheň
a drevo je tu, no kde je baránok na

YHWH Yireh, Jehovah Jireh =
Hospodin sa postará. O čo sa Hospodin
postará? Hospodin sa postará o obeť.
Možnože si Abrahám myslel, že jeho
vlastný syn Izák bol tým Vykupiteľom –
semenom ženy, ktorý rozbije hadovu
hlavu. Možnože Izák je Mesiáš. Ale
Abrahámovi bolo povedané: „Hospodin sa
postará.“

spaľovanú obetu?8Abrahám odvetil: Syn
môj, baránka na spaľovanú obetu si

O dvetisíc rokov neskôr, Ježiš svedčí

obstará Boh. Tak šli obaja spolu ďalej.9Keď

v Jánovi 8:56. „Váš otec Abrahám zaplesal,

došli na miesto, o ktorom im povedal Boh,

že uvidí môj deň; aj videl a zaradoval sa.“

Abrahám tam postavil oltár, naukladal naň

Prečo sa Abrahám radoval, keď sa vo viere

drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na

pozeral do budúcnosti? Radoval sa lebo

oltár, na drevo.10Abrahám vystrel ruku,

Hospodin sa postará. On je Jehovah Jireh!

vzal nôž, aby zabil svojho syna.11Vtom z

A na tom istom vrchu, kde Pán Hospodin

neba zavolal naňho Hospodinov anjel:

rozprával k Abrahámovi a Izákovi, na tej

Abrahám, Abrahám! On odpovedal: Tu

istej hore Moria, o viac ako 2000 rokov

som.12Anjel mu povedal: Nedotýkaj sa

neskôr, sa Pán postaral. Na tom istom

chlapca, neublíž mu! Teraz viem, že sa

vrchu, ktorý sa tiež volá Sion, Hospodin sa

bojíš Boha, lebo si mi neodoprel ani svojho

postaral! Možnože Ježiš prerozprával

jediného syna.13Abrahám sa rozhliadol a v

tento príbeh svojím dvom učeníkom na

kroví uzrel barana zachyteného za rohy.

ceste do Emauz.

Abrahám šiel, vzal barana a obetoval ho
namiesto svojho syna ako spaľovanú

Možnože Ježiš pripomenul svojim
dvom učeníkom prvú Paschu, keď deti
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Izraela práve opúšťali Egypt. Podľa Božej

pokúšate Hospodina?3Ľud, ktorý trpel

vôle mala každá rodina vziať krv baránka

smädom, reptal proti Mojžišovi a hovoril:

a pomazať veraje dverí svojich príbytkov.

Prečo si nás vyviedol z Egypta? Preto, aby

Môžete si prečítať tento príbeh v Exodus

si nás, našich synov i stáda umoril

kap. 12. V tomto prípade krv baránka nič

smädom?4Mojžiš volal k Hospodinovi o

nezabezpečila (okrem ochrany pred

pomoc: Čo mám robiť s týmto ľudom? Veď

Anjelom Zhubcom). Bol to symbol, ktorý

ma ukameňujú!5Hospodin povedal

poukazoval na budúceho Baránka, ktorého

Mojžišovi: Vyjdi pred ľud, vezmi so sebou

zabezpečí Hospodin. Kto bol ten Baránok?

niektorých starších z Izraela, do ruky si

Ján Krstiteľ prehlásil, že Ježiš bol ten

vezmi palicu, ktorou si udrel Níl, a

Baránok!

choď!6Tam budem stáť pred tebou na

„Pozrite sa, Baránok Boží, ktorý
sníma hriechy sveta!“

skale na Horebe. Keď udrieš skalu, vyjde z
nej voda a ľud sa napije. Mojžiš to urobil
pred očami starších Izraela.“

Nerozumeli vari učeníci, že Baránok
bude obetovaný? „Či nemusel Kristus toto
všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej
slávy?“

Čo predstavoval táto Skala? Žalmista
prehlásil, „Hospodin, volám k tebe, skala
moja.“ Ž28:1 a v Ž 95:1 čítame: „Poďte,
plesajme pred Hospodinom, zvučne

Predstavujem si ako Ježiš hovorí

oslavujme Skalu našej spásy!“ Vďaka

príbeh zaznamenaný v druhej knihe

inšpirácii Duchom Svätým, apoštol Pavol

Mojžišovej, knihe Exodus. Môžeme čítať

jednoznačne odkazuje na Skalu, ktorú

príbeh v Exodus 17:1-6.

Mojžiš udrel na púšti a povedal v 1Kor

„Celá pospolitosť Izraelitov sa podľa

10:4: „všetci pili ten istý duchovný nápoj,

príkazu Hospodina uberala z púšte Sín z

lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich

jedného stanovišťa na druhé. Utáborili sa

sprevádzala, a tou skalou bol Kristus.“

v Refídime, ale ľud nemal pitnú vodu.2Ľud

Takže, čo to znamená, že bola udretá

sa dostal do sporu s Mojžišom. Naliehal

skala? Prečo Hospodin viedol Mojžiša aby

naňho: Daj nám vodu, chceme piť! Mojžiš

udrel Skalu? Predstavujem si ježiša ako sa

im povedal: Prečo ma obviňujete; prečo

pýta dvoch učeníkov túto otázku, keď
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kráčali po ceste do Emauz. Po udretí Skaly

púšti. Je to príbeh Božieho muža, ktorý sa

z nej začal vytekať prúd vody. Takže

volal Jób a ktorý žil v zemi Uz. Môžeme

Mesiáš musel byť udretý aby z neho

stráviť celú hodinu nad štúdiom knihy Jób,

mohol tiecť prúd života. „Či nemusel

ale chcel by som sa zamerať na Jóbove

Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť

slová zaznamenané v Jób 19:25. Jób tu

do svojej slávy?“

prehlasuje, „Ja viem, že môj Vykupiteľ žije

Niekto sa môže opýtať, „nepovedal
Ježiš v Luk 24:26: „Či nemusel Kristus toto

a nakoniec sa postaví nad prachom!“
Príbeh Mesiáš nekončí utrpením

všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej

a smrťou. Náš Vykupiteľ žije a nakoniec sa

slávy?“. Dal Mojžiš niekde svedectvo

postaví nad prachom! Podelil sa Ježiš

o vstupe Mesiáša do slávy? Z Mojžišovho

o príbeh, ktorý zaznamenal Mojžiš,

svedectva je jasné, že Mesiáš by mal

s dvoma učeníkmi, ktorý kráčali po ceste

trpieť, Mesiáš by mal byť udretý. Ale čo

do Emauz? Neviem to iste. Ale v niečom

tak o jeho slávnom konci?“

sme si istí. Keď im Ježiš otváral Písmo „a

Nuž, Dám vám domácu úlohu!
Pamätajte, Ježiš nám nedal celú biblickú
lekciu vo forme ppt prezentácie pretože
chce aby sme sami hľadali. Skúste
študovať. Hľadajte v Písme. Ježiš povedal,
„toto sú oni, ktoré hovoria o Mne.“ Jána

počnúc Mojžišom cez všetkých prorokov,
vykladal im, čo sa naňho v celom Písme
vzťahovalo.“, ich srdcia im horeli. Prečo?
Pretože im bolo absolútne jasné, že Ježiš
bol naozaj Mesiášom. Jeho trápenie a smrť
ho nediskvalifikovalo aby bol Mesiášom.
Ba naopak, Jeho trápenie a smrť ukazovali,

5:40.

že Ježiš je skutočne Mesiáš. Táto vzácna
Podelím sa s vami o jedno svedectvo

pravda im aj vám bude ešte viac jasnejšia

o slávnom konci. Nenájdete ho v 5tich

v časti 3 a 4 v našej sérii Zásadných

najznámejších Mojžišových knihách.

dôkazov.

Nájdete ho v knihe, ktorá bola písaná pred
knihou Genesis, v knihe, o ktorej sa mnohí
domnievajú, že bola napísaná Mojžišom
počas svojej 40 ročnej ceste v Madiánskej

Pred tým ako Mojžiš zomrel,
prorokoval v 5Moj 18:15,
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„Hospodin, tvoj Boh, ti vzbudí
proroka, ako som ja, spomedzi vás, z
tvojich bratov. Toho poslúchajte.“ Kto bol
ten prorok o ktorom rozprával Mojžiš?
V Ježišovom čase Židia ešte stále očakávali
na toho proroka. V skutočnosti sa pýtali
Jána Krstiteľa, „Ty si ten prorok? (J1:21),
odvolávajúc sa na Mojžišovo proroctvo.
Ale Ján Krstiteľ im povedal, „Nie som“. Ján
Krstiteľ bol hlasom volajúcim na púšti. On
prišiel aby pripravil cestu Prorokovi.
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je o mne napísané v Mojžišovom zákone,
Prorokoch a Žalmoch“
Ježiš im hovoril tieto veci pred tým
ako trpel a zomrel. Hovoril im, že všetko sa
musí naplniť, čo je napísané o mne
v Mojžišovom Zákone, Prorokoch
a Žalmoch.“ Neexistovala žiadna potreba
pre dvoch učeníkov aby boli v ten deň
zmalomyseľnený. Ak by usilovne študovali
Písmo, ich srdcia by im horeli s jasným
presvedčením, že Ježiš je skutočne Mesiáš.

Prorokom bol Ježiš Kristus. Slovo Božie sa
stalo telom. Toto bol Ten o ktorom
prorokoval Mojžiš.

Ale títo učeníci dovolili aby ich
predstavy oslepili zrak. Ježiš jasne
prehlásil,

Ale je tu jedna vec, ktorá ma pri
štúdiu tejto časti Písma znepokojuje. Je to

„Pozrite, vystupujeme do Jeruzalema

pravda, že po tom ako Ježiš dal tú úžasnú

a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a

biblickú lekciu dvom učeníkom na ceste do

zákonníkom. Odsúdia ho na smrť, vydajú

Emauz, ich srdcia horeli. Toto je dobrá

pohanom,34budú sa mu vysmievať a

správa. Ale chcel by som aby ste sa

pľuvať na neho. Zbičujú ho a zabijú, ale po

započúvali do Ježišovho svedectva, ktoré

troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Mar.

hovoril neskôr v ten deň väčšej skupine

10:33-34-.

učeníkov, vrátane týchto dvoch, ktorí

Prečo učeníci neverili jeho slovám?

s ním kráčali po ceste. Nájdeme to v Luk

Prečo sa netešili celý týždeň na to, že Ježiš

24:44.

vstane na tretí deň? Prečo neoslavovali

„Potom im hovoril: Toto sú moje
slová, ktoré som vám povedal, kým som
bol ešte s vami: Musí sa vyplniť všetko, čo

Boha, keď kráčali na ceste do Emauz?
Pre nás je to jednoduché ich obviniť.
Ale mám na vás otázku. Mám otázku aj
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pre seba. Usilovne študujem Písmo aby
sme sa dozvedel viac o Ježišovi, našom
Mesiášovi? Dám svoje predstavy
a myšlienky bokom a umožním Božiemu
Slovu aby bolo sviecou mojej nohe
a svetlom môjmu chodníku?
Mojžišovo svedectvo jasne
poukazuje na Ježiša ako Mesiáša,
Záchrancu sveta. A Ježiš, tvoj Mesiáš, tvoj
Záchranca sa chce s tebou prechádzať.
Chce ti otvoriť oči a otvoriť tvoje
chápanie. Pamätajte na svedectvo dvoch
učeníkov do Emauz Luk 24:23, „Či
nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou
rozprával a vysvetľoval nám Písma?“
Modlím sa aby si mal podobnú skúsenosť,
keď budeš skúmať pre seba Písmo a aby
tvoje srdce bolo naplnené radosťou, keď
objavíš, že Ježiš, tvoj Mesiáš chce kráčať
s tebou.
Amen.
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