Cesta do Emauz – časť 3
Svedectvo prorokov
By: Dr. Derek Morris (preložil a upravil pre potreby zboru Rasto)
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 prorockých knihách?

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
prorockých knihách 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.

Aj tento týždeň som kráčal na ceste

o všetkom čo sa udialo za posledné

do Emauz vo svojej mysli a pokúšal

tri dni. Ich majster, Ježiš bol zatknutý

som sa predstaviť si rozhovor medzi

v Getsemanskej záhrade, bol

Ježišom a dvoma Jeho učeníkmi. Ak

zradený bozkom. Potom nasledoval

si spomínate z minulých kázni tejto

ponižujúci súd. Dokonca aj rímsky

série Cesty do Emauz viete, že

prokurátor, Pontius Pilát, vyhlásil, že

Kleofáš a iný učeník bez mena boli

Ježiš je bol nevinný, ale náboženský

na ceste domov. Opustili Jeruzalem

vodcovia vyžadovali aby bol

skoro popoludní a ako kráčali po

odsúdený na smrť. Bolo tam

ceste do Emauz rozprávali sa spolu

pľuvanie, bitka, ponižovanie. Ako sa
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mohlo k Mesiášovi takto správať?

„A začal Mojžišom a všetkými

Božie Slovo bolo naplnené, ako je

Prorokmi, vysvetlil im in všetko čo

zaznamenané prorokom

bolo o ňom hovorené v celom

Zachariášom: Zasiahni pastiera

Písme.“

a ovce sa rozpŕchnu.“ Zach. 13,7

V druhej správe tejto série cesty do

Ako tak títo učeníci kráčali spolu po

Emauz sme preštudovali svedectvo

ceste do Emauz, nezmámi sa pripojil

Mojžišovo, ktoré sa vzťahovalo na

k týmto dvom rozpŕchnutým ovciam.

Mesiáša. (mrzí ma, že som tu

V prvej správe tejto sérii Cesty do

nemohol byť osobne s vami ale

Emauz sme sa dozvedeli že týmto

verím, že aj z plátna to bola pre vás

nezmámim nebol nik iný ako Ježiš,

povzbudzujúca lekcia). Objavili sme,

Dobrý Pastier! Prišiel aby sa postaral

že každé proroctvo o Mesiášovi

o svoje ovečky! Ale doktor Lukáš

napísané v knihe Mojžiš bolo

nám hovorí, že týto dvaja učeníci ho

naplnené v živote, smrti a vzkriesení

nemohli spoznať. Ježiš sa stretol

Ježiša Krista. Ak ste vynechali túto

s nimi uprostred ich bolesti,

správu, môžete si ju pozrieť online

uprostred ich sklamania, uprostred

na youtube v príspevkoch Zboru

ich ustráchanosti, uprostred ich

Zvolen.

pochýb a dal im Biblickú lekciu to

Dnes by sme chceli s Božou

najúžasnejšiu Biblickú štúdiu, ktorá

pomocou zrekonštruovať aspoň časť

kedy bola prednesená! Lukáš nám

druhej časti tejto úžasnej Biblickej

hovorí v Luk 24,27

štúdie. V Luk 24,27 čítame
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„A počnúc Mojžišom cez všetkých

proroctvo o Mesiášovi bolo dané 700

prorokov, vykladal im, čo sa naňho v

rokov pred tým ako sa Ježiš narodil.

celom Písme vzťahovalo.“

Pozrime sa do Micheášovho

Ak som už spomínal

proroctva zaznamenaného v Mich

v predchádzajúcom zamyslení, vždy

5:2.

som si prial aby niekto túto biblickú

„Ty však Betlehem, Efrata, hoci si

štúdiu napísal na papier. Ale dnes

najmenší medzi judskými rodinami, z

som presvedčený, že Ježiš chcel od

teba mi vyjde ten, ktorý je určený za

nás aby sme sami pre seba študovali

vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je v

túto tému v Biblii! Čo si vy myslíte?

dávnoveku, v odvekých časoch.“

Ježiš chce aby sme sami pre seba

Toto proroctvo proroka Micheáša

vytvorili túto biblickú lekciu aby naše

bolo naplnené 700 rokov neskôr, keď

srdcia mohli tiež horieť, keď budeme

sa Ježiš narodil v Betlehéme.

vidieť zo svedectva celého Písma, že

Počúvajte Lukášovo svedectvo

Ježiš je skutočne Mesiáš.

v Luk. 2:1-7.

Takže čo si myslíte, ktoré proroctvo

„V tých dňoch cisár Augustus vydal

o Mesiášovi z Hebrejských Prorokov,

príkaz vykonať súpis ľudu na celom

citoval Ježiš svojim dvom učeníkom,

svete.

keď sa prechádzal s nimi po ceste

(toto bol prvý súpis, keď Quirinius bol

do Emauz?

správca Sýrie)

Možnože Ježiš spomenul proroctvo

2Tento prvý súpis sa konal, keď v

proroka Micheáša, ktorá sa

Sýrii vládol Kyrenios.3A všetci sa šli

vzťahovalo na Mesiáša. Toto

dať zapísať — každý do svojho
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mesta.4Vybral sa aj Jozef z

v Nazarete. Ale v pravý čas, na

galilejského mesta Nazareta do

pravom mieste sa proroctvo týkajúce

Judska, do Dávidovho mesta

sa Mesiáša naplnilo a Ježiš sa

Betlehema, lebo pochádzal z domu a

narodil v Judskom Betleheme.

rodu Dávida,5aby sa zapísal so

Možnože Ježiš spomenul proroctvo

svojou snúbenicou Máriou, ktorá

proroka Zachariáša, ktoré sa

bola v požehnanom stave.6Kým sa

vzťahuje na Mesiáša. Toto proroctvo

tam zdržiavali, nadišiel čas jej

bolo dané viac ako 500 rokov pred

pôrodu.7A porodila svojho

narodením Ježiša. Pozrime sa

prvorodeného syna. Zavinula ho do

spoločne najprv na záznam v Zach

plienok a uložila do jasieľ, lebo v

9:9

útulku(1) pre nich nebolo miesta.“

„Hlasne plesaj, dcéra Sion, zvučne

Matúš zaznamenal v Mat 2:1-2

jasaj, dcéra Jeruzalem. Pozri, tvoj

„Keď sa za čias kráľa Herodesa v

kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý

judskom Betleheme narodil Ježiš,

a prináša víťazstvo, je pokorný a

prišli do Jeruzalema mudrci z

jazdí na oslovi, na osliatku, mláďati

východu.2Pýtali sa: Kde je ten práve

oslice.“

narodený židovský kráľ? Videli sme

Toto proroctvo o Mesiášovi sa

totiž na východe jeho hviezdu a prišli

naplnilo viac ako 500 rokov neskôr

sme sa mu pokloniť.“

v živote Ježiša Nazaretského. Lukáš

Ježiš nemal možnosť sa rozhodúť,

to zaznamenal v Luk 19:28-40:

kde sa narodí! Jeho mama Mária žila

„Po týchto slovách kráčal vpredu a

v Nazarete. Jej manžel Jozef žil

uberal sa do Jeruzalema.29Keď sa
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priblížil k Betfagé a Betánii, k vrchu,

videli.38Volali: Požehnaný, ktorý

ktorý sa volá Olivový, poslal dvoch

prichádza ako kráľ v mene

učeníkov30so slovami: Choďte do

Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na

dediny, ktorá je naproti. Len čo do

výsostiach! 39Vtedy mu niektorí

nej vojdete, nájdete priviazané

farizeji zo zástupu povedali: Učiteľ,

osliatko, na ktorom ešte nikto nikdy

napomeň svojich učeníkov!40On

nesedel. Odviažte ho a

však odpovedal: Hovorím vám: Ak

priveďte!31Ak sa vás niekto spýta:

budú títo mlčať, kamene budú

Prečo ho odväzujete?, odpovedzte

kričať.“

takto: Pán ho potrebuje.32Tí, ktorých

Možnože Ježiš spomenul proroctvo

poslal, odišli a našli všetko tak, ako

proroka Malachiáša. Proroctvo bolo

im povedal.33Keď odväzovali

dané viac ako 400 rokov pred

osliatko, povedali im jeho majitelia:

Ježišovým narodením. Pozrite sa so

Prečo odväzujete osliatko?34Oni

mnou do Malachiášovho proroctva

odpovedali: Pán ho

3:1-2:

potrebuje.35Osliatko priviedli k

„Pozrite, posielam svojho posla, on

Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte

mi pripraví cestu.“

a posadili naň Ježiša.36Ako šiel, na

Kto je tým jedincom o ktorom tu

cestu prestierali svoje plášte.37Keď

hovorí prorok? Presne tak, Ján

sa približoval k úpätiu Olivového

Krstiteľ! Prorok Malachiáš pokračuje,

vrchu, začal celý zástup učeníkov

„Vtedy zrazu príde do svojho chrámu

silným hlasom radostne chváliť Boha

Pán, ktorého hľadáte; príde posol

za všetky zázraky, ktoré

zmluvy, po ktorom túžite — vraví
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Hospodin zástupov.2Kto však znesie

Odneste to odtiaľto! Nerobte tržnicu

deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď

z domu môjho Otca!“

sa on ukáže? Bude ako oheň taviča,

Prečo náboženský vodcovia

ako lúh bieliča.“

nezastavili Ježiša? Prorok Malachiáš

Toto proroctvo sa naplnilo pri dvoch

mal o tom proroctvo viac ako 400

príležitostiach o 400 rokov neskôr

rokov pred tým, keď spomenul: „2Kto

počas Ježišovej služby. Apoštol Ján

však znesie deň jeho príchodu? Kto

zaznamenal prvý krát, že Ježiš

obstojí, keď sa on ukáže? Bude ako

potom čo začal svoju službu ako

oheň taviča, ako lúh bieliča.“

Mesiáš, vošiel do Svojho Chrámu.

A v Jánovi 2:17 čítame:

Táto návšteva je zaznamenaná

„17Tu si jeho učeníci spomenuli, že

v Ján 2:13-19:

je napísané: Horlivosť za tvoj dom

„Blížila sa židovská Veľká noc a

ma stravuje.18Židia sa ho pýtali: Aké

Ježiš vystúpil do Jeruzalema.14V

znamenie nám ukážeš, že to smieš

chráme našiel tých, čo predávali

robiť?19Ježiš im odpovedal: Zbúrajte

voly, ovce a holuby, i

tento chrám a ja ho za tri dni

peňazomencov, čo tam

postavím.“

sedeli.15Urobil si z povrázkov bič a

Toto bolo jasné Ježišovo proroctvo

všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a

o Jeho smrti a vzkriesení. Ale

voly. Peňazomencom rozhádzal

náboženský vodcovia nezmenili

peniaze a poprevracal stoly16a tým,

svoje správanie. Predstavujem si

čo predávali holuby, povedal:

ako si náboženský vodcovia hovoria
medzi sebou: „Nikdy nedovolíme aby
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sa k nám Ježiš Nazaretský opäť

Som si istý, že Jeho biblická lekcia,

takto správal! Ale o tri roky neskôr,

ktorú dal dvom učeníkom na ceste

Ježiš prišiel opäť do Svojho chrámu

do Emauz, obsahovala proroctvo

a Matúš zaznamenal túto udalosť

proroka Izaiáša. Viac ako 700 rokov

v Mat. 21:12-16,

pred Ježišovým narodením

„Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal

prorokoval prorok Izaiáš proroctvo

všetkých, čo predávali a kupovali v

o Mesiášovi, ktorý bude mať zvláštny

chráme. Peňazomencom

záujem o pohanskú Galileu. Pozrime

poprevracal stoly, predavačom

sa na proroka Izaiáša 8:23-9:1:

holubov lavice 13 a povedal im: Je

„23Nebude tma tam, kde je teraz

napísané: Môj dom sa bude volať

súženie. Predtým bola znevážená

domom modlitby. Ale vy z neho

krajina Zebúlun a Naftáli, potom sa

robíte pelech lotrov.14V chráme k

však preslávi prímorskou cestou,

nemu prišli slepí a chromí. A on ich

Zajordánskom a pohanskou

uzdravoval.15Keď veľkňazi a

Galileou. 1Ľud, čo kráča vo tmách,

zákonníci videli divy, ktoré robil, i

uvidí veľké svetlo, nad tými, čo

deti, ktoré volali v chráme: Hosanna

bývajú v krajine temnoty, zažiari

Synovi Dávidovmu!, nahnevali sa16a

svetlo.

povedali mu: Počuješ, čo hovoria?
Ježiš im odpovedal: Pravdaže! Nikdy

Takže Izaiáš prorokoval 700 rokov

ste nečítali: Z úst batoliat a dojčeniec

pred Ježišovou mesiášskou službou,

pripravil si si chválu?“

že Mesiáš bude mať zvláštny záujem
o pohanskú Galileu. Toto bolo úplne
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v protiklade očakávaním Židov.

pripomenul svojim dvom učeníkom

Galileania boli sociálny vyvrheli, mix

na ceste do Emauz proroctvo

etnických skupín, presťahovaných

proroka Izaiáša, zaznamenaného

počas Asýrskej invázie v 8. storočí

v Iz 50:5-7.

pred Kristom. Ale Lukáš

„Pán, Hospodin mi otvoril ucho a ja

zaznamenáva, že toto Izaiášovo

som sa nebúril, späť som neustúpil.

proroctvo o Mesiášovi bolo naplnené

6 Chrbát som nastavil tým, čo bili, a

Ježišovou službou. Otvorte si so

líce tým, čo mi trhali bradu, tvár som

mnou Luk 4:14-15:

si nezakryl pred potupou a slinou. 7

„Ježiš sa v sile Ducha Svätého vrátil

Pán, Hospodin mi však pomáha,

do Galiley a zvesť o ňom sa rozšírila

preto nebudem potupený. Preto som

po celom okolí.15Učil tam v ich

si zatvrdil tvár sťa kremeň a viem, že

synagógach a všetci ho oslavovali.“

nebudem zahanbený.“

Ale to najdôležitejšie, som si istý, že
Ježiš spomenul proroctvá proroka

A teraz čítajte so mnou z Izaiáša 53

Izaiáša, keď hovoril k svojim dvom

kapitoly:

učeníkom na ceste do Emauz.

„Kto uveril nášmu ohlasovaniu?

Pamätáte si slová Ježišove v Luk

Komu sa zjavilo rameno Hospodina?

24,26? „či nemusel Kristus trpieť

2 Vyrástol pred ním ako výhonok,

a tak vojsť do svojej slávy?“ žiadny

ako koreň zo suchej zeme. Nemá

z malých prorokov nepopisoval

podobu ani krásu, aby sme na neho

Mesiášovo utrpenie tak výrazne ako

hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom

prorok Izaiáš. Som si istý, že Ježiš

túžili. 3 Opovrhnutý a opustený
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ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal

bezbožnými a s bohatým našiel

utrpenie, pred ktorým si zakrývajú

smrť, hoci nepáchal násilie a v jeho

tvár, opovrhnutý, a my sme si ho

ústach nebola lesť. 10 Hospodinovi

nevážili. 4 Naozaj, on niesol naše

sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak

choroby a naše bolesti ho obťažili.

položí svoj život za zotrenie viny,

My sme si mysleli, že je ranený,

uvidí potomstvo, predĺži si život a

Bohom doudieraný a opovrhnutý. 5

skrze neho sa podarí Hospodinov

On však bol prebodnutý za naše

zámer. 11 Po útrapách svojho života

hriechy, zdrvený za naše neprávosti.

uvidí svetlo, našiel uspokojenie, že

Trest, ktorý nám priniesol pokoj,

ho pochopili. Môj spravodlivý

spočinul na ňom a pre jeho rany sa

služobník ospravedlní mnohých,

nám dostalo uzdravenie. 6 Všetci

vezme na seba ich viny. 12 Preto mu

sme blúdili ako ovce, každý išiel

dám podiel s mnohými a s početnými

svojou cestou, ale Hospodin na neho

si rozdelí korisť, lebo až na smrť

uvalil neprávosti nás všetkých. 7 Bol

vydal svoj život a pripočítali ho k

trápený a on sa nechal ponižovať,

zločincom, hoci on niesol hriechy

neotvoril ústa, ako baránok vedený

mnohých a prihováral sa za

na zabitie; neotvoril ústa ako ovca,

zločincov.“

ktorá onemie pred strihačom. 8 Z

Dnes poobede si prečítajte Mat 26

úzkosti a súdu bol vzatý. Kto uvažuje

a 27 kapitolu. Aj Marka 14 a 15 kap,

o jeho pokolení? Veď bol vyťatý z

Luk 22-23 a tiež Jána 18, 19 kap.

krajiny živých, pre neprávosť svojho

Každý jeden detail tohto veľkého

ľudu bol ranený. 9 Dali mu hrob s

proroctva od proroka Izaiáša bolo
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naplnené životom a smrťou Ježiša

intímne spoznávanie Jeho

Nazaretského. Svedectvo prorokov

samotného. A keď sa to stane, tvoje

je čisté moji bratia a sestry. Ježiš je

srdce bude tiež horieť! Aká je to

Mesiáš! Stovky proroctiev týkajúcich

nádherná myšlienka – Ježiš, tvoj

sa Mesiáša bolo naplnených do

Mesiáš chce kráčať s tebou.

detailu pri narodení, v živote, smrti

Amen!

a vzkriesení Ježiša z mŕtvych.
A čo tieto informácie majú dočinenia
s tebou? Ten istý Ježiš, ten istý
Mesiáš, ten istý Spasiteľ, ktorý kráčal
s dvoma učeníkmi na ceste do
Emauz, ten Ježiš, ten Mesiáš, chce
kráčať s tebou! Miluje ťa. Stará sa
o teba, kdekoľvek si na svojej
životnej ceste. Stretne sa s tebou
uprostred tvojho smútku, stretne sa
s tebou uprostred tvojich obáv,
uprostred tvojich starostí, uprostred
tvojej radosti. Chce ťa zachrániť.
Chce aby si bol súčasťou jeho
kráľovstva a nikdy nezomrel. Chce
aby si ho spoznal, a poznaní Jeho
získal večný život. Chce aby si zažil
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