
 

 

Mesiášske proroctvá a predobrazy - ich naplnenie v Jeţišovi Kristovi 

Naplnil JEŢIŠ a jedine JEŢIŠ proroctvá, ktoré predpovedali príchod MESIÁŠA? 

Ktoré to vlastne sú? 

 

Katechéza (prezentácia): 

Východiská 

Ako kresťania veríme, ţe Jeţiš je oddávna očakávaný a predpovedaný Mesiáš, ktorý má 

vyslobodiť svoj ľud z útlaku a nastoliť nové kráľovstvo. Vieme, ţe Nový zákon sa často 

odvoláva na starozákonné mesiášske proroctvá a poukazuje v nich na Jeţišovu autentickosť.  

Keď sa v lete v roku 2006 v meste New York City v mestských štvrtiach s najväčším počtom 

ţidov mimo Palestíny spustila ofenzívna misijná kampaň s názvom „Ţidia za Jeţiša“, 

vyvolalo to obrovskú vlnu nevôle a defenzívy zo strany ţidovských obyvateľov. Môţeme sa 

pýtať prečo. Veď ţidovská viera v príchod mesiáša patrí pritom k základom ortodoxného 

judaizmu a ako v 12. stor. napísal jeden z najväčších ţidovských mysliteľov Moše ben 

Maimon (Maimonides), „pevne verím s hlbokým presvedčením v príchod Mesiáša, a hoci 

dlho neprichádza, denne čakám na jeho príchod.“ 

Na druhej strane ako kresťania veríme, ţe Mesiáš uţ prišiel a ţe neprišiel Zákon zrušiť, ale 

naplniť. Preto sa aj evanjelisti odvolávajú na Zákon a proroctvá, keď ukazujú, ţe Jeţiš je ich 

skutočným naplnením. Avšak uvedomujeme si my, kresťania modernej doby, ktoré 

proroctvá to vlastne boli? Je to pre nás potrebné vedieť? Ako píše vo svojej populárnej 

štúdii americký novinár Lee Strobel, „ak sa tieto predpovede skutočne splnili pri Ježišovi z 

Nazareta, má to nesmierny dopad pre každého, nielen pre tých, čo pochádzajú zo židovského 

prostredia. Po prvé, potvrdilo by to nadprirodzený charakter Biblie, pretože šanca čisto 

náhodného vyplnenia toľkých dávnych proroctiev je z matematického pohľadu nemožná. 

Biblia je jediná kniha na svete, ktorá má presne, konkrétne predpovede  zaznamenané stovky 

rokov vopred a naplnili sa doslovne. To by znamenalo, že Biblia sa môže preukázať niečím, 

čo nemá ani islamský Korán, ani Upanišády a Bhagavad Gitavédantského hinduizmu, ani 

Kniha Mormon a všetky ostatné náboženské texty. 

Po druhé, ak Ježiš - a jedine Ježiš - naplnil tieto dávne predpovede, bolo by to definitívne 

potvrdenie jeho identity ako Bohom poslaného Spasiteľa Izraela i sveta. Pochopiteľne, 

opačná možnosť je rovnako závažná a ak by Ježiš nezodpovedal prorockému portrétu, bol by 

podvodníkom hodným opovrhnutia a falošným prorokom. 

Z pochopiteľných dôvodov sú toto otázky zásadnej dôležitosti pre všetkých duchovných 

hľadačov bez ohľadu na ich náboženské východiská. Nejde o nič menšie než o dôveryhodnosť 

Biblie a vierohodnosť Ježiša.“  



 

V rámci Roku Boţieho slova je táto katechéza prvou z viacerých, ktorými chceme viesť 

dialóg so súčasnými otázkami o zmysle a podstate viery a kresťanstva na základe biblického 

zjavenia 

2.slajd 

Uţ sv. Augustín v 4. stor. povedal, ţe Nový zákon je ukrytý v Starom a Starý sa zjavuje v 

Novom. Táto pravda nás dnes fascinuje ešte viac, keď aj po dvadsiatich storočiach čoraz 

zreteľnejšie badáme jednotu a kontinuitu celej Biblie, ktorej cesta a cieľ sa završuje v osobe 

Jeţiša Krista, Mesiáša z Nazareta. Táto katechéza má jasný cieľ – vychádza z príbehu 

Emauzských učeníkov, ktorí boli po Jeţišovej smrti zronení, ale ešte viac nechápaví a ťarbaví 

srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci o Mesiášovi (porov. Lk 24, 25). Evanjelista k tomu 

dodáva: „A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme 

vzťahovalo.“ Cieľom tejto katechézy je pomôcť veriacim otvoriť Boţie slovo a objaviť v ňom 

cestu nádeje smerujúcu k záhadnému Cudzincovi, ktorí nás touto cestou určite nenechá 

putovať samých. Napokon moţno zistíme ţe máme horiace srdce, ktoré spoznalo Pána a uţ 

nikdy  viac nemôţe o tomto príbehu mlčať. 

 

V tejto katechéze si pokúsime priblíţiť prierez hlavných mesiášskych proroctiev a 

biblických predobrazov Starého zákona a ich novozákonných naplnení v osobe Jeţiša 

Krista. Veríme, ţe nás po nej bude sprevádzať sám Vzkriesený Pán rovnako, ako kedysi 

svojich učeníkov na ceste do Emauz. 

Odporúčanie autora – katechézu kvôli jej bohatosti odporúčam rozdeliť na viacero častí – 

min. 4. Po kaţdej z nich je vhodné mať pripravené cca 4 otázky pre účastníkov (vzor otázok 

je uvedený na poslednom slajde), ktoré im môţu pomôcť lepšie reflektovať počuté poznatky. 

Cieľovou skupinou sú starší mladí (od 18 r.) a dospelí, ľudia, ktorých fascinuje biblický svet 

a majú hlbokú túţbu spoznávať krásu Boţieho slova. Aj keď je táto katechéza určená 

prioritne pre farskú katechézu, mnohé časti z nej sa dajú vyňať, upraviť, prispôsobiť a pouţiť 

aj v rámci školskej katechézy.  

Môţeme teraz na začiatku spoločne poprosiť o svetlo Ducha Svätého v modlitbe od sv. 

Simeona: 

Príď, pravé svetlo. 

Príď, večný život. 

Príď, skryté tajomstvo. 

Príď, bezmenný poklad. 

Príď, nevýslovná skutočnosť. 

Príď, ty, ktorý unikáš 

ľudskému chápaniu. 

Príď, nekončiaca radosť. 

Príď, svetlo bez tieňov. 

Príď, nádej všetkých spasených. 

Príď, vzkriesenie mŕtvych. 

Príď, môj dych a môj život. 

Príď, potešenie mojej duše. 

Príď, moja radosť a moja sláva, 



 

moja neutíchajúca rozkoš, 

žiariaci šat, spaľujúci démonov, 

očistenie, ktoré ma obmýva  

nepoškvrnenými a svätými slzami. 

Ostaň, Zvrchovaný, nenechávaj ma 

samého: 

Až prídu moji nepriatelia,  

ktorí sa stále snažia pohltiť moju dušu, 

nech nájdu Teba, prebývajúceho v nej a 

nech hneď utečú,aby proti mne nič 

nezmohli, 

lebo uvidia Teba, najsilnejšieho zo                

všetkých, prebývať v dome mojej úbohej 

duše. 

 

3.slajd 

Aký je medzi nimi rozdiel? 

Proroctvo je inšpirované videnie, vízia, Boţie posolstvo alebo predpoveď ohlásená 

prorokom verbálnym alebo symbolickým spôsobom. Tieto proroctvá mali v Starom 

zákone rôzny obsah, pričom niektoré z nich majú priamo mesiášsky charakter, vzťahujúce sa 

na Bohom Pomazaného, ktorý príde v posledných časoch sveta, vyslobodí Izrael z područia 

nepriateľov a nastolí Boţie kráľovstvo. Ţidia tieto mesiášske proroctvá jasne identifikovali, 

hoci v ich predstavách išlo najmä o pozemské a politické udalosti (porov. Heriban, J.: 

Príručný lexikón bibl. vied. SÚSCM, 1992, s, 686).  Predstavy a myšlienky o Mesiášovi 

prehĺbili proroci a objavujú sa aj v mnohých ţalmoch.  

Predobraz je skutočná osoba, miesto, vec alebo udalosť v Starom zákone, ktorá vopred 

naznačuje niečo väčšie v Novom zákone (S. Hahn: Kto si, Mária? Božia Matka v Božom 

slove. Redemptoristi, 2006, s. 21). Predobrazy Mesiáša v časoch Starého zákona neboli pre 

Ţidov tak zjavné a čitateľné ako mesiášske proroctvá, avšak ukázali sa jasnými aţ po ohlásení 

či po svojom naplnení v evanjeliách (napr. Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby – Syn 

človeka tri dni a tri noci v lone zeme – Mt 12, 40). Predobrazy skúma typológia, veda o 

predobrazoch Krista v Starom zákone. Skúma, akým spôsobom navzájom medzi sebou 

súvisia udalosti, osoby a inštitúcie, ktoré sa spomínajú v celom Svätom písme. Vychádza sa z 

kontinuity a naplnenia Starého zákona v Novom (F. Trstenský, Mária z Nazareta, Matka 

môjho Pána. Verbum, 2019, s. 30). 

Je potrebné však pamätať, ţe naplnenie predpovedí nemusí niesť úplné známky zhody 

v kaţdom detaile s proroctvom alebo predobrazom. 

Proroctvá a predobrazy sme zoradili nie podľa chronológie samotných proroctiev či 

predobrazov, ale podľa charakteristiky proroctva (osoba, vec, udalosť...) 

 

 



 

4.slajd 

Celkom prvým je mesiášsky predobraz, ktorý sa nachádza v tzv. Protoevanjeliu – Gn 3, 15, 

kde sa píše (môţeme si prečítať stať Gn 3, 1 – 15) -  „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou 

ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš 

pätu“ – Je to Boţie víťazstvo ohlásené hneď na počiatku, hneď na prvých stránkach Biblie. 

Kresťanská tradícia počnúc cirkevnými otcami v tejto pasáţi videla Boţí prísľub víťazstva 

Spasiteľa. V Novom zákone sa tieto slová naplnili, keď diabol zranil Kristovu ľudskú 

prirodzenosť – priviedol Krista na smrť na kríţi, avšak tým bol úplne porazený. Teraz si 

môţeme prečítať úryvky z Nového zákona: 1 Kor 2, 6 – 9; Mk 14, 1 – 2; 43 – 72; 15 Kol 2, 

13 - 15 

Emanuel narodený z Panny - Zázračný Radca, Mocný Boh, večný Otec, Knieţa pokoja – 

(mesiášsky predobraz) – Iz 9, 5 – 6; Iz 7, 14 – narodený z panny (hebr. „Almah“, gr. 

„Parthenos“); proroctvo  tieţ hovorí, ţe bude mať boţské vlastnosti - boţské uctievanie Syna 

človeka, večná vláda, nehynúce kráľovstvo; 

Liturgické texty, v ktorých sa spomínajú tieto pasáţe, sa čítajú počas liturgie práve v Advente 

a na Vianoce, teda v čase, keď sa pripravujeme a slávime sviatky Narodenia Jeţiša Krista, 

nášho Pána. Prečítajme si teraz úryvok z evanjelií: Lk 1, 26 – 38; Mt 1, 18 – 24.  

 

5.slajd 

Syn človeka (mesiášske proroctvo) – Dan 7, 13 – 14: prichádzajúci s oblakmi – v Novom 

zákone je to najmä evanjelista Ján (sú to, samozrejme, aj iní evanjelisti, porov. Mt 24 – 25, 

predpovede o utrpení v Mt 8, 9 a 10), kto Jeţišovi dáva tento titul. Nie je však označením 

slabosti a krehkosti človečenstva, akoby sa mohlo zdať (tento titul takto pouţíva prorok 

Ezechiel. Označuje sa ním jeho osoba, vyjadrujúc, ţe aj on je len krehký človek). Ján tento 

titul pouţíva zámerne a preberá ho od proroka Daniela, kde je nositeľom titulu Mesiáš, ktorý 

od Boha prijíma všetku moc a ktorého kráľovstvo nikdy neskončí.   

Môţeme toto proroctvo porovnať s novozákonnými textami – Jn 6, 26 – 29; Jn 13, 31 – 35; 

Zjv 1, 9 – 18; Lk 19, 1 – 9 

Hviezda z Jakuba (mesiášske proroctvo ) – moabský kráľ Balak sa veľmi obával príchodu 

Izraelitov, ktorí sa blíţili do zasľúbenej zeme. Zavolal si preto na pomoc pohanského veštca 

Baláma, aby ich preklial a aby tak nad nimi v nadchádzajúcej bitke zvíťazil. Balám však na 

ceste stretáva anjela, ktorý mu prikazuje, ţe bude hovoriť len to, čo mu povie on sám. Tak sa 

namiesto prekliatia zrodili štyri Balámove proroctvá a v štvrtom z nich sa nachádza verš, 

ktorý krátko no výstiţne hovorí o Mesiášovi (porov. Nm 22 – 24).. Motív hviezdy v 

Ţidovských dejinách bol často spájaný s osobou Mesiáša. Najviac to moţno vidieť na 

falošnom mesiášovi Šimonovi (bol vodcom ţidovského povstania v rokoch 132 – 135 po Kr.), 

o ktorom v katechéze ešte bude reč. Významný ţidovský rabín Akiba Veľký (2. stor.) 

pomenoval prímením Bar Kochba – Syn hviezdy. Keď sa však ukázalo, ţe je to falošný 

mesiáš, prímenie mu zmenili na Bar Koziba – syn lţi. 



 

Hviezda ako mesiášsky titul sa Novom zákone objavuje aj v Knihe Zjavenia, z ktorej si 

môţeme prečítať tento úryvok – Zjv 22, 12 – 16.  

 

Veľmi pozoruhodným naplnením proroctva  sa stal príbeh s hviezdou pri Jeţišovom narodení, 

(Mt 2, 1 – 11), kde sa nielen symbolicky, ale aj reálne a historicky splnilo toto staroveké 

proroctvo o hviezde vychádzajúcej z Jakubovho potomstva. Tejto téme sa ešte budeme 

venovať v 14. slajde. 

 

6. slajd. Poslanie Mesiáša (mesiášske proroctvo) – Iz 35, Iz 61, 1 – 3 – v prvej a tretej časti 

Knihy proroka Izaiáša nachádzame texty, ktorý zreteľne hovoria, aké skutky bude konať 

Mesiáš pri svojom príchode – „otvoriť oči slepým, uši hluchým, vrátiť zdravie chromým a 

nemým, hlásať ubitým radosť, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu, 

spútaným oslobodenie a ohlásiť rok Pánovej milosti...“   

Tieţ sa hovorí o tom, ţe na ňom bude spočívať Pánov Duch, pretoţe je jeho Pomazaným – 

Mesiášom. Keď sa Jeţiš po pokúšaní na púšti vracia do Nazareta, v synagóge mu podávajú 

čítať zvitok, na ktorom je práve táto stať. Jeţiš pred nimi potvrdzuje, ţe toto proroctvo sa 

práve napĺňa, avšak poukazuje pritom aj na ich srdcia a neochotu prijať proroka vo svojej 

vlasti. Pomýlení Jeţišovým pôvodom nechceli uznať, ţe by „Jozefov syn“ mohol byť 

Mesiášom. Ţiadajú od neho znamenia, ale ich poţiadavky tela bránia viere. Preto im 

pripomína príbehy, v ktorých Boh koná zázraky nie kvôli doţadovaniu sa ľudí, ale v ktorých 

sa dar stretáva s otvorenou náručou, aby mohol byť prijatý (porov. Lk 4, 16 – 30; Mt 13, 53 – 

58). V Jánovom evanjeliu sa tieţ nachádza príbeh o tom, ako chceli dostať Ţidia od Jeţiša 

jasnú odpoveď o jeho mesiášstve. Jeţiš ich znova odkazuje na svoje skutky a vyzýva ich, aby 

verili aspoň kvôli týmto činom, keďţe jemu tvrdohlavo odporujú (porov. Jn 22, 10 – 39).   

Zaujímavý je tieţ príbeh z Lukášovho evanjelia, keď Ján Krstiteľ posiela svojich učeníkov za 

Jeţišom s otázkou, či on je ten, ktorý má prísť, je evidentné, ţe Ján sa konkrétne pýta na to, či 

Jeţiš je skutočne prisľúbeným Mesiášom. Jeţiš dáva odpoveď podľa svojho zvyku. 

Neodpovedá priamo, ale podáva svedectvo o tom, čo sa vôkol neho deje, pričom sa odvoláva 

priamo na proroctvo Izaiáša. Svoju mesiášsku identitu tak potvrdzuje cez skutky, ktorými sa 

proroctvo napĺňa. 

Teraz si môţeme prečítať proroctvá Iz 35 a Iz 61, 1 – 3 a po nich si prečítajme evanjeliové 

texty: Lk 4, 16 – 30; Lk 7, 18 – 23; Jn 22, 10 – 39.  

 

Odporúčam si tieţ prečítať evanjeliové state s príbehmi uzdravenia, ktoré mali jasný 

mesiášsky charakter a boli vnímané ako Boţie znamenia, keďţe boli nevídané a o niektorých 

z nich dovtedy nebolo počuť. Patria k nim: 

 

A. uzdravenie malomocného – Mt 8, 2 – 4; Mk 1, 40 – 45; Lk 5, 12 – 16 – podľa niektorých 

odborníkov (Arnold G. Fruchtenbaum – Tri mesiášske zázraky, Msejk 1999, s. 7), od 

Mojţišových čias bola z malomocenstva očistená iba Mojţišova sestra Mária (Nm 7, 1 – 15) 



 

a neskôr Sýrčan Náman, ktorý bol zbavený tejto choroby na popud proroka Elizea (2 Kr 5, 1 – 

19), sa nik nikdy z malomocenstva neuzdravil preto Ţidia verili, ţe uzdraviť z malomocenstva 

bude môcť iba Mesiáš. 

B. uzdravenie ochrnutého – Mt 9, 1 – 8; Mk 2, 1 – 12; Lk 5, 17 – 26 – Jeţiš tu robí čosi 

viac, neţ len viditeľný zázrak – odpúšťa hriechy, a tým vzbudí pohoršenie u farizejov. Oni, 

vedomí si, ţe iba Boh môţe odpúšťať hriechy, začnú Jeţiša posudzovať. Napokon Jeţiš 

potvrdzuje aj navonok to, čo koná vnútorne – oslobodzuje človeka od hriechu 

i choroby, vracia mu zdravie tak, ţe ochrnutý nielenţe odíde po vlastných nohách, ale si so 

sebou aj odnáša lôţko.  

C. uzdravenie slepého od narodenia – Jn 9, 1 – 41 – vrátiť zrak niekomu, kto videl 

a oslepol, nie je to isté ako vrátiť zrak slepému od narodenia. Jeţiš koná mesiášsky zázrak 

otvorenia očí slepému, ale nielen to. Otvára predovšetkým oči jeho srdca, aby spoznal kto je 

Syn človeka a uveril v neho. Srdce farizejov, ktorí boli konfrontovaní mesiášskym znamením,  

ostáva naopak zatvrdnuté a slepé. Nie je schopné prijať Svetlo, ktoré svieti vo tmách. 

D. vyhnanie nemého, hluchého a slepého ducha – Mt 12, 22 – 37; Mk 9, 14 – 29; Lk 11, 14 

– 23 – toto znamenie sa stalo krátko potom, ako Jeţiš zostúpil s apoštolmi z hory premenenia. 

Učeníci tam nemohli vyhnať zlého ducha z istého chlapca. Lukáš píše, ţe duch bol nemý (Lk 

11, 14), Marek, ţe duch bol nemý a hluchý (Mk 9, 25) a Matúš ţe bol nemý a slepý (Mt 12, 

22) – kaţdý z nich kladie dôraz na čosi iné v tomto príbehu. Avšak najdôleţitejšie je to, ţe 

hoci aj niektorí Ţidia dokázali vyháňať zlých duchov (Lk 11, 19), tento druh bolo podobne 

ako pri viacnásobnom posadnutí bol pre nich nezvládnuteľný (Arnold G. Fruchtenbaum – Tri 

mesiášske zázraky, Msejk 1999, s. 13). Vyhnať tento druh bolo výnimočným dôkazom 

pravosti Mesiáša. No namiesto toho, aby ho ako Mesiáša uznali a uverili v neho, Ţidia radšej 

vyhlásili, ţe tieto znamenia robí pomocou Belzebula, knieţaťa zlých duchov. Tak sa ukazuje, 

aký váţny je hriech proti Duchu Svätému, keď človek zaťato odporuje prijatiu viery napriek 

tomu, ţe je očitým svedkom autentických Boţích skutkov.  

E. vyhnanie celého pluku zlých duchov - Mk 5, 1 – 20; Mt 8, 28 – 34; Lk 8, 26 – 39; - Mk 

16, 9; Lk 8, 1; - v týchto textoch nájdeme príbeh o muţovi z gadarského kraja, ktorý bol 

posadnutý plukom (lat. légiou = 6000) zlých duchov a taktieţ odvolávku na oslobodenie 

Márie Magdalény, ktorá bola kedysi tieţ posadnutá 7 nečistými duchmi. Jeţiš sa prejavuje 

ako zvrchovaný vládca, pred ktorým padá kaţdá mocnosť a knieţatstvo. Pred jeho mocou sa 

trasú aj padlí anjeli a prosia ho o milosť pred predčasným mučením. 

F. vzkriesenie mŕtveho – Mk 5, 35 – 43; Lk 7, 11 – 17; Jn 11, 1 – 44; Evanjelista Marek 

spomína, ako Jeţiš kriesi mŕtve dievča, Jairovu dcéru a Lukáš zasa opisuje 

vzkriesenie chlapca, syna Naimskej vdovy. Podobné príbehy vzkriesenia čítame aj na dvoch 

miestach Starého zákona, keď Eliáš kriesi syna vdovy v Sarepte a neskôr aj jeho ţiak Elizeus 

kriesi syna zámoţnej Sunamitky. Tieto vzkriesenia sú celkom výnimočné, no dôleţitým 

znakom je, ţe vzkriesenie sa pravdepodobne udialo len niekoľko hodím po smrti. Napokon aţ 

Jánovo evanjelium opisuje príbeh absolútne jedinečného vzkriesenia muţa menom Lazár. 

Z tohto príbehu vidieť, ţe Lazár bol uţ mŕtvy štyri dni, takţe jeho telo uţ bolo v rozklade. 



 

Jeţiš má napriek tomu moc rozkázať Lazárovmu duchu, aby sa vrátil z podsvetia a aby sa 

jeho telo uzdravilo. Všetky zázraky napokon vyvrcholia v Jeţišovom zmŕtvychvstaní, keď 

Jeţiš poráţa smrť vlastnou mocou a nepotrebuje nikoho, aby ho vzkriesil. On sám má moc 

svoj ţivot dať a má moc zasa si ho vziať (porov. Jn 10, 18).   

 

Pastier (mesiášske proroctvo i predobraz) – Ez 34, 23 – 24 – Obraz pastiera bol izraelitom 

dobre známy. S pastierstvom sa prvýkrát stretávame uţ v Knihe Genezis. Prvým pastierom 

v Biblii bol Ábel, syn Adama a Evy, ktorý Pánovi obetoval prvotiny, to najlepšie zo svojho 

stáda. Pán preto prijal jeho obetu a následne ho jeho ţiarlivý brat Kain zabil.  

Pastierstvo bolo neskôr súčasťou kaţdodenného ţivota izraelského národa a tento symbol 

prevzali do svojich spisov nielen proroci (Iz 40, 10 – 11; Jer 31, 10), ale nachádzame ho aj 

v ţalmoch (Ţ 23; 80). 23. ţalm od kráľa Dávida patrí dnes iste medzi najznámejšie 

a najobľúbenejšie. Práve Dávid, najväčší izraelský kráľ, sa stal symbolom dobrého pastiera, 

na čo naráţa aj najznámejšie proroctvo s témou pastiera, nachádzajúce sa v 34. kapitole Knihy 

proroka Ezechiela. Poukazuje sa v ňom na zlých a neverných pastierov. Pán sľubuje, ţe 

navštívi svoj ľud a daruje mu jedného pastiera, ktorý bude ako Dávid. Pán bude rozsudzovať 

medzi ovcou a ovcou, medzi baranmi a capmi. Opis proroctva je zjavne eschatologický, 

v súvislosti s Dávidom a zmluvou pokoja proroctvo nadobúda mesiášsky charakter.  

Jeţiš pouţíva symbol pastiera v štyroch evanjeliových rozprávaniach, pričom v prvých troch 

kladie dôraz vţdy len na určitý aspekt, súvisiaci s Ezechielovým proroctvom, a v štvrtom 

prípade sa odvoláva na proroctvo proroka Zachariáša: 

A. Podobenstvo o stratenej ovci – Lk 15, 1 – 7; Mt 18, 12 – 14; – v podobenstve sa dôraz 

kladie na to, ţe dobrý pastier nenechá stratené ovce napospas svojmu osudu. Zanechá tie, 

ktoré sú v bezpečí a odchádza hľadať tie stratené, ktoré potrebujú jeho pomoc. Pohoršlivo pre 

farizejov stotoţňuje radosť pastiera z nájdenia stratenej s radosťou Boha i celého neba pri 

obrátení hriešnika. 

Podobenstvo nám pripomína asi slová z celého Ezechielovho proroctva: „Sám budem pásť 

svoje ovce a sám ich dám do košiara, hovorí Pán, Boh. Stratené vyhľadám, odohnané 

zavrátim, poranené obviažem, nemocné posilním, vykŕmené a nemocné ochránim a budem ich 

pásť svedomito“ (Ez 34, 15 – 16). 

Ako vo svojej knihe Jeţiš Nazaretský poznamenáva pápeţ Benedikt XVI., „zoči-voči reptaniu 

farizejov a zákonníkov voči tomu, že Ježiš stoluje s hriešnikmi, rozpráva Pán podobenstvo 

o deväťdesiatich deviatich ovciach, ktoré zostali v košiari, a o jednej stratenej, za ktorou sa 

pastier vyberie, plný radosti ju berie na plecia a nesie domov. Týmto podobenstvom Ježiš 

svojim protivníkom hovorí: Nečítali ste Božie slovo u proroka Ezechiela? Robím len to, čo 

ohlásil Boh ako pravý pastier: vyhľadám stratené ovce a zahnané privediem späť“ (Benedikt 

XVI.: Jeţiš Nazaretský, Dobrá Kniha, 2007, s. 290). 

B. Podobenstvo o dobrom pastierovi – Jn 10, 1 – 18; – v Jánovom evanjeliu sa 

bezprostredne po príbehu o navrátení zraku slepcovi od narodenia nachádza Jeţišova reč, 



 

v ktorej sa stotoţňuje s bránou k ovciam a s dobrým pastierom. V tomto podobenstve sa 

stanovujú tri kritériá autentickosti dobrého pastiera. Sú nimi vchádzanie k ovciam do 

ovčinca v Jeţišovom mene, ochota brániť ovce aj za cenu ţivota, zhromaţdiť ovce, ktoré 

sú rozpŕchnuté mimo ovčinca.  

Jeţiš je bránou k ovciam, je kľúčom k ľudskému srdcu. On, ktorý je Boh a tvorca kaţdého 

človeka, vie, čo sa nachádza v jeho vnútri. Jedine on, nik iný pred ním ani po ňom, prichádza 

k ovciam preto, aby ich nasýtil ţivotom. Všetci ostatní sú zbojníci, pretoţe „priliezajú 

inokade“. V skutočnosti chcú ovce vyuţiť len iba pre seba. Cestou k srdcu človeka je jedine 

Jeţiš.  

Zároveň sa Jeţiš stotoţňuje s dobrým pastierom, ktorý ovciam dáva ţivot – svoj čas, námahu, 

starostlivosť a lásku. Napokon  je odhodlaný obetovať samého seba, keď prichádza vlk, „lebo 

nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).  

Vlastnosťou dobrého pastiera je napokon snaha nájsť a zhromaţdiť aj iné, rozptýlené ovce. 

Tie ktoré sú stratené, mimo ovčinca, bez ochrany a v nebezpečí. „Ježiš prišiel hľadať 

a zachrániť, čo sa stratilo“(Lk 19, 10). Dobrý pastier vyhľadáva zatúlané ovce, ktoré 

privádza späť do bezpečia, aby počúvali jeho hlas a spoznali, čo im prináša spásu. Je ako 

rybár, ktorý loví ľudí (Lk 5, 10), ako zberateľ, ktorý predá všetko, čo má, len aby kúpil 

vzácnu perlu (Mt 13, 45 – 46). Na tento obraz sa neskôr odvoláva aj apoštol Peter a kladie ho 

starším Cirkvi na srdce, keď píše: „Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z 

prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne; nie ako páni 

nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví Najvyšší astier, dostanete 

nevädnúci veniec slávy“(1Pt 5, 1 – 4).    

C. Podobenstvo o poslednom súde – Mt 25, 31 – 46 – v tomto podobenstve vidíme obraz 

posledného súdu. Syn človeka, Jeţiš, je tu uţ ako sudca, ktorý oddeľuje ovce od capov. Tento 

obraz opäť vychádza z Ezechielovo proroctva, v ktorom sám Boh súdi „medzi ovcou a ovcou, 

medzi baranom a capom“ (Ez 34, 17). Ovce, teda poţehnaní, ktorých skutky boli spravodlivé, 

plné praktickej lásky k blíţnym,  budú oddelené napravo od capov, ostanú po pravici Syna 

človeka, aby tak vstúpili do večného ţivota. Naopak, capy, teda zlorečení, ktorých skutky boli 

prázdne, zamerané len na vlastné blaho, pôjdu do večného zatratenia. 

D. Rozpŕchnuté stádo bez pastiera – Zach 13, 7 – Mt 26, 31– Zachariášovým proroctvom 

poukazuje Matúš na rozutekanie sa apoštolov od svojho Majstra zo strachu pred Ţidmi. Peter  

napriek tomu sleduje Jeţiša aj po ceste k veľkňazovi, avšak pri udaní jeho totoţnosti, Peter 

zapiera svoju príslušnosť k Nazaretskému. Aţ po zmŕtvychvstaní, v prvý deň týţdňa, 

prechádza ten, ktorý je bránou k ovciam, cez zatvorené dvere k učeníkom, ktorí tam uviazli zo 

strachu pred Ţidmi. Jeţiš im zjavuje pokoj, ukazujúc na tele rany, znaky svojej lásky. 

Prichádza, aby ich vyviedol von, aby sa sami stali pastiermi podľa jeho vzoru. Aby šli do 

celého sveta, učili národy, činili Jeţišovi učeníkov a krstili ich v mene Otca i Syna i Ducha 

Svätého.  

Teraz si môţeme postupne prečítať Ezechielovo proroctvo Ez 34, 1 – 25, podobenstvo 

o stratenej ovci Lk 15, 1 – 7, podobenstvo o dobrom pastierovi Jn 10, 1 – 18 a podobenstvo 



 

o poslednom súde Mt 25, 31 – 46. Pri kaţdom nechajme chvíľu ticha na to, čo nám cez svoje 

slovo chce povedať Pán.  

 

7. slajd 

Výhonok z kmeňa Jesseho – Iz 11, 1; Jer 23, 5 – „Výhonok“ – hebr. „Nezer“ – Keď čítame 

v Matúšovom evanjeliu, ako sa Jozef so svojou rodinou usadil v Nazarete, aby sa splnilo 

Písmo, ţe Jeţiša budú volať Nazaretský (Mt 2, 23), v skutočnosti nikde v Starom zákone 

priamo takéto proroctvo nenájdeme. Jeţiša neskôr skutočne nazývali prímením „Nazaretský“, 

keďţe vyrastal v Nazarete a mysleli si, ţe sa tam aj narodil. V tej dobe nebolo nič neobvyklé 

volať niekoho prímením podľa mesta, kde sa narodil, resp. odkiaľ pochádzal. Avšak slovo 

Nazaretský sa nápadne ponáša na slovo „Nezer“, čo znamená „výhonok“ a vyskytuje sa v 

dvoch proroctvách s rodom kráľa Dávida, ktorý bol asi najväčším a Bohu najoddanejším 

kráľom Izraela.  

Kmeň Jesseho (Izaiho) teda symbolicky ukazuje, ţe Mesiáš (výhonok) bude pochádzať z 

Dávidovho rodu, keďţe Jesse bol Dávidovým otcom - 2 Sam 7, 12 – 17.  

Ak teda Jeţiša v evanjeliách ľudia oslovujú ako Syna Dávidovho, znamená to, ţe ho oslovujú 

ako Mesiáša a vyjadrujú tým svoju vieru v neho – Mt 21, 9; Mt 15, 22; Lk 18, 38 - 39 

Kameň (mesiášsky predobraz) – Dan 2, 34 – 35 – kameň, symbolizujúci niečo pevné, 

spoľahlivé, trvalé a silné, zničí všetky falošné kráľovstvá a svojím trvalým kráľovstvom 

zaplní zem. Nastane teda mesiášske kráľovstvo. Jeţišovým posolstvom ohlasovaným hneď od 

začiatku bolo Boţie kráľovstvo, ktoré v ňom prišlo medzi ľudí (Mt 4, 17). Odmietnutý kameň 

zo ţalmu 118, 22 – 23 sa pôvodne chápal ako národ Izrael odvrhnutý ostatnými národmi. V 

tej dobe mala kaţdá stavba svoj uholný kameň, príp. kamene, základ na ktorej stála. 

V biblických časoch teda predstavoval buď rohový kameň základu stavby, na ktorom celá 

stavba stála alebo označoval posledný kameň, ktorý sa dával do stredu klenby a bol akousi 

korunou a zavŕšením celej stavby. Jeţiš vzťahuje tento obraz na seba v závere podobenstva o 

zlých vinohradníkoch a vyhlasuje sa za uholný kameň, základ nastávajúcej Boţej stavby, 

ktorou je Cirkev.  

Môţeme si prečítať stať Dan 2, 1 – 48 a potom ju porovnať so ţalmom 118, 22 – 23 a 

novozákonným Lk 20, 9, 19 –  

 

8. slajd 

(mesiášsky predobraz i proroctvo) - Ďalšie proroctvo je ukryté v Jakubových slovách 

poţehnania Jakuba nad Júdom:  

Levom mladým si, Júda: 

od koristi si vstal, syn môj, 



 

na odpočinok si si ľahol sťa lev, 

ako levica: ktože ho zobudí?! 

Neoddiali sa žezlo od Júdu, 

ani berla od jeho nôh, 

kým nepríde (Ten), ktorému prislúcha (žezlo) 

a ku ktorému sa pritúlia národy. 

Gn 49, 9 – 10  

Na toto proroctvo sa vzťahuje označenie Mesiáša v knihe Apokalypsa „Lev z Júdovho 

kmeňa“ (Zjv 5, 5). Zaujímavé je, ţe Herodes Veľký bol historicky posledným ţidovským 

kráľom celej Izraelskej krajiny a po jeho smrti bola krajina rozdelená, moc prešla do rúk 

Rimanov. Práve toto bol čas, keď sa ţezlo začalo od Júdy vzďaľovať. A v tomto období sa 

narodil Jeţiš, ktorý pochádzal práve z Júdovho kmeňa (Mt 1, 2);  

Veľkonočný baránok (mesiášsky predobraz) – paradoxne po levovi sa s osobou Jeţiša 

Krista spája tieţ obraz plachého zvieraťa - baránka:  

A. baránok bol obetné zviera, ktoré sa prinášalo na obetu za hriechy človeka - Obeta bola aj 

prejavom zrieknutia sa hriechu a vyjadrením ľútosti. Človek, ktorý prinášal obetu, uznal, že 

za hriech si zaslúži smrť; preto namiesto svojho života ponúkol život zvieraťa (Hahn, S.: 

Baránkova večera. Redemptoristi, 2005, s. 18). V tomto kontexte nám slová Jána Krstiteľa – 

„Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta“ (Jn 1, 29) – nám môţu vyznieť úplne inak 

ako doposiaľ. Tieto slová sú pre našu vieru tak vzácne, ţe ich prebrala aj liturgia. Počas 

kaţdej svätej omše ich počujeme tesne pred tým, ako prijmeme Krista v Eucharistii. 

B. Baránok je dôleţitým predobrazom však najmä kvôli tomu, ţe od čias východu Izraelitov z 

Egypta bol symbolom veľkonočnej obety a jeho krv, ktorou Izraeliti pomazali veraje dverí, 

ich zachránila pred anjelom smrti, ktorý počas Paschy prechádzal Egyptom a usmrcoval 

všetko prvorodené (porov. Ex 12, 21 -30).  

Naplnenie proroctva o zachovaní celistvosti kostí baránka sa nachádza v opise ukriţovania 

Jeţiša v Evanjeliu podľa Jána (19, 31 – 37). Ján sa hneď odvoláva aj na proroka Zachariáša, 

keďţe vojaci Jeţišovi nezlomili nohy ako ostatným odsúdencom na kríţi, ale pre istotu o 

usmrtení mu prebodli bok – „Na Dávidov dom však a na obyvateľov Jeruzalema vylejem 

ducha milosrdenstva a pokorných prosieb; potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli, 

a budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a horekovať, ako sa horekuje nad 

prvorodeným“ (Zach 12, 10). 

C. Baránok je spätý ešte s jedným starozákonným príbehom, a to s príbehom obetovania 

Izáka - Gn 22, 1 - 18. Prví kresťania a aj my dnes hľadíme na tento príbeh ako na hlboký 

predobraz Jeţišovej obety na kríţi. „Ježiš bol ako Izák poslušným jediným milovaným synom 



 

Otca. Ako Izák vynášal drevo pre obetu seba samého, ktorá sa strávi na vrchu v Jeruzaleme. 

Miesto, kde Ježiš zomrel, bolo jedným z vrchov krajiny Moria. Navyše v úplne prvom verši 

Nového zákona sa spája Ježiš s Izákom ako „syn Abrahámov” (Mt 1, 1) – (Hahn, S.: 

Baránkova večera. Redemptoristi, 2005, s. 17). 

Veľmi pôsobivá je Abrahámova odpoveď Izákovi na otázku, kde je baránok na obetu. 

Abrahám odpovedal: „Boh si  už obstará baránka na  zápalnú obetu, syn môj.” A to sa aj 

stalo. Boţí baránok bol Jednorodený Syn Otca, Jeţiš, pribitý na dreve kríţa, „aby v Kristovi 

Ježišovi prešlo Abrahámovo požehnanie na pohanov”  (Gal 3, 14). 

 

9. slajd 

Jeruzalemský chrám (mesiášsky predobraz) 

Starozákonní proroci v súvislosti s chrámom vyslovili viacero mesiášskych predpovedí: 

A. sláva druhého chrámu so Šalamúnovým sa po architektonickej stránke nemohol v ničom 

rovnať) bude väčšia ako sláva prvého, pretoţe ho navštívi sám Pán a naplní ho jeho sláva (Ag 

2, 6 – 9)  – „Shekinah“ – oblak slávy, ktorý sa zjavoval nad zľutovnicou archy zmluvy – znak 

Boţej osobnej prítomnosti. V Matúšovom evanjeliu potom čítame, ako pri spore o sobotu 

o sebe Jeţiš skutočne vyhlásil, ţe tu je predsa niekto väčší ako chrám (Mt 12, 6), pretoţe 

prichádza čas, keď sa praví ctitelia viac nebudú klaňať Otcovi v chráme ani na posvätných 

vrchoch, ale v Duchu a pravde (Jn 4, 22), ktorý prúdi z Jeţišovho vnútra (Jn 7, 37 – 39).  

B. Pán doň vtiahne cez východnú (zlatú) bránu mesta – Ez 43 – 1 – 7; Mal 3, 1 – brána od 

olivovej hory, ktorú dal v r. 1541 zamurovať sultán  Süleyman I., aby zabránil Mesiášovmu 

príchodu.  

Druhý Jeruzalemský chrám bol zničený cisárom Vespaziánom r. 70 po Kr., a hoci Ţidia 

dodnes očakávajú Mesiáša, ktorý touto bránou vstúpi do chrámoviska, my, kresťania, veríme, 

ţe sa toto proroctvo uţ naplnilo v Jeţišovi Kristovi, ktorý tadiaľ prechádzal počas Kvetnej 

nedele týţdeň pred svojím umučením. Vošiel do chrámu, vyhnal z neho predavačov 

a peňazomencov, pretoţe svojou činnosťou oberali chrám o posvätnosť a odvádzali pozornosť 

od modlitby. Očistil chrám od nánosu, ako sa čistí zlato a striebro od toho, čo ich 

znehodnocuje, ako predpovedal prorok Malachiáš.  

Môţeme si teraz prečítať proroctvá Ag 2, 6 – 9; Ez 43 – 1 – 7; Mal 3, 1 a po nich state, keď 

Jeţiš hovorí o sebe v súvislosti s chrámom Jn 2, 13 – 21; Mt 12, 6; Jn 7, 37 – 39; Mt 21, 12 – 

13;  

 

Manna (mesiášsky predobraz i proroctvo) – keď Izraeliti putovali po púšti do zasľúbenej 

zeme, Boh im daroval pokrm, aký dovtedy nikdy nejedli. Bola to manna. Ako vyzerala a 

odkiaľ sa brala? Odpoveď nájdeme v Knihe Numeri 11, 7 – 9. Tento chlieb z neba, ako ho 

Izraeliti nazývali, zbierali na púšti 40 rokov aţ do prvej Veľkej noci, ktorú slávili uţ po 



 

príchode do zasľúbenej zeme. Pokrm, ktorý ich sýtil počas náročného putovania púšťou sa 

stal predobrazom Krista, ktorý ako ţivý chlieb z neba prišiel nasýtiť naše duše. Ako píše 

pápeţ Benedikt XVI., zázračný chlieb z neba sa spolu so zázrakom vytrysknutia vody zo 

skaly (Nm 20, 1 – 13) očakávali aj od nového Mesiáša (Benedikt XVI.: Jeţiš Nazaretský. 

Dobrá Kniha, 2007, s. 261).   

Významná je pre nás 6. kapitola Jánovho evanjelia, kde Jeţiš nadväzuje na príbeh zbierania 

manny na púšti a hovorí o sebe ako o ţivom chlebe, ktorý dáva ľuďom nebeský Otec. 

Poukazuje pritom na to, ţe kým manna, pozemský chlieb, ţivila ich telá, ktoré napokon aj tak 

zomreli, nebeský chlieb, telo Jeţiša Krista, nasýti ich duše, ktoré z neho budú môcť ţiť 

naveky. Tento príbeh odkazuje aj na strom ţivota v rajskej záhrade, ktorý je tieţ predobrazom 

Eucharistie, pokrmu, ktorý dáva večný ţivot.  

Dnes máme moţnosť kaţdý deň pristúpiť k sláveniu Eucharistie a prijať ţivého Jeţiša v 

podobe bielej hostie. 

Môţeme si teraz prečítať Ex 16, 4 – 35, Jn 6, 25 - 58  

 

10. slajd 

Horiaci tŕňový ker (mesiášsky predobraz) – V tretej kapitole Knihy Exodus pozorujeme 

Mojţiša, ako pasie ovce na púšti a pri Boţom vrchu Horeb (Sinaj) ho oslovuje Boh, pričom 

mu káţe zobuť si z nôh obuv, pretoţe sa zrazu ocitá na posvätnej pôde. Boh sa mu zjavuje v 

horiacom tŕňovom kre, ohlasuje mu vyslobodenie svojho ľudu z otroctva a zjavuje mu svoje 

meno: „YHWH“ – „Ja som, ktorý som“ –  tento tŕňový ker bol zvláštny nielen tým, ţe blčal 

ohňom a nezháral, nestravoval sa. Zvláštne je, ţe tým krom bol práve tŕňový ker (Ex 3, 2). 

Koho kedy by  napadlo, ţe Boh by si na svoje zjavenie vybral práve tŕnie. Zaujímavú logiku 

príbehu ponúka novozákonný opis Jeţišovho umučenia, kde mu vojaci vkladajú na hlavu 

tŕňovú korunu ako znak výsmechu voči jeho kráľovskému nároku (Mt 27, 29; Jn 19, 5 – 7; 

Mk 15, 16 – 20). Zaujímavé je, ţe nie je známy prípad podobne krutého výsmechu pri mučení 

zo strany Rimanov. Nik neverí, ţe by Jeţiš mohol byť kráľom, paradoxne, jediný, kto sa 

zľakne Jeţišovho vyhlásenia o kráľovskej hodnosti, je sám rímsky prokurátor Pontský Pilát. 

Zrejme preto mu necháva titul – Kráľ ţidovský – pribitý nad hlavou a nesníme ho ani po 

naliehavej sťaţnosti ţidov. Ako paralela k príbehu o tŕňovom kríku práve Jánovo evanjelium 

opisuje Jeţišovo ukriţovanie ako moment zjavenia Jeţišovej Boţskej slávy (napr. Jn 12, 23; 

Jn 7, 39) a ohlásenie vykúpenia z otroctva hriechu a smrti. Na Jeţišovom kríţi nám Boh 

prezrádza svoje skutočné meno a ním je Láska – ktorá večne miluje, ktorej oheň blčí a 

nezhára, nikdy sa nestrávi.   

Môţeme si teraz za sebou prečítať state Ex 3, 1 – 20 – Mt 27, 27 – 37. 

Vrytý v dlaniach (mesiášsky predobraz) – prorok Izaiáš vyslovil počas babylonského 

zajatia proroctvo, ktoré Izraelitom prízvukovalo Boţiu vernosť, ţe Boh ich má stále na očiach 

ako človek svoju dlaň a ţe sú navţdy vrytí v jeho dlani – môţeme si prečítať stať tohto 

proroctva Iz 49, 14 - 23.   



 

O 6 storočí neskôr dostáva tento prorocký obraz nový aktualizovaný zmysel pri Jeţišovom 

umučení. Na kríţi si necháva preraziť dlane a spolu s nimi aj nohy a napokon i srdce. Boh si 

nás navţdy necháva vyrytých vo svojom ľudskom tele. Tieto rany sú naším podpisom i cenou 

nášho vykúpenia. Podpis nášho hriechu sa mení spolu s ranami, keď vzkriesený Kristus 

vstupuje k apoštolom cez zatvorené dvere a hovorí „Pokoj vám“, pričom im ukazuje svoje 

rany. Nie sú to však rany výčitiek, ale dôkaz jeho lásky. Sám apoštol Tomáš, ktorý chýbal pri 

prvom stretnutí apoštolov so Vzkrieseným, vyslovuje podmienku, ţe musí vidieť Jeţišove 

rany na to, aby uveril. Jeţiš prijíma jeho výzvu a o osem dní mu ich ukáţe. Jeţišove rany sú 

liekom na neveru a potechou v smútku apoštolov. A tak to, čo Izaiáš kedysi dávno 

predpovedal ako obrazné proroctvo, ostane navţdy realitou, prinášajúcou človeku uzdravenie 

a pokoj.   

 

11. slajd 

Narodený v Dávidovom meste Betleheme (mesiášske proroctvo) 

Keď traja mudrci prichádzajú do Jeruzalema, pýtajú sa kráľa Herodesa Veľkého, „kde sa má 

narodiť ten novonarodený židovský kráľ.“  Kráľ Herodes im po porade s veľkňazmi udáva 

ako miesto narodenia judejský Betlehem, pretoţe podľa Micheášovho proroctva sa mal 

Mesiáš narodiť v rovnakom meste ako kráľ Dávid, v Betleheme, ktorý sa nachádza len 

niekoľko kilometrov od Jeruzalema – Betlehem – Efrata – hebr. „Dom chleba“. 

Môţeme si teraz prečítať proroctvo Mich 5, 1 – 3 a následne stať z Lukášovho evanjelia, ktorá 

opisuje, ako to bolo s Jeţišovým narodením – Lk 2, 1 - 20  

 

Prichádzajúci z Egypta (mesiášsky predobraz) 

Predobrazom Mesiáša sa stáva Izraelský národ, putujúci z Egypta do zasľúbenej zeme. Prorok 

Ozeáš vyslovil proroctvo (Oz 11, 1), pôvodne vzťahované na Izrael ako národ, ktorý unikal 

pred faraónom. V osobe Jeţiša Krista dostalo toto proroctvo nový zmysel a naň sa odvoláva 

evanjelista Matúš pri úteku svätej rodiny do Egypta pred Herodesom – môţeme si teraz 

prečítať text Mt 2, 1 – 22.  

 

12. slajd 

Teraz si povieme niečo o významných biblických postavách, ktoré v sebe nesú mesiášske 

črty. Všetky mesiášske vlastnosti sa naplnili v Jeţišovi Kristovi:  

Adam – predobraz Mesiáša, nového Adama – prvý Adam v záhrade neobstál v skúške a 

priniesol do tohto sveta hriech a smrť, nový Adam, Jeţiš Kristus, svojou krvou a smrťou na 

kríţi daroval ľuďom slobodu od hriechu a nesmrteľnosť – 1Kor 15, 45 – Taktieţ túto pravdu 

pripomína aj sv. Pavol v Liste Rimanom, kde porovnáva ovocie skutkov „jedného človeka“, 

Adama so skutkami iného „jedného človeka“, Jeţiša Krista – Rim 5, 20 – 21.  

Prvý hriech človeka sa odohral v záhrade, a takisto aj víťazstvo nad hriechom sa odohráva na 



 

mieste v blízkosti záhrady, v ktorej Jeţiša pochovali Jn 19, 41. V Lukášovom evanjeliu (Lk 3, 

23 – 38) je uvedený Jeţišov rodokmeň siahajúci aţ po Adama, ktorý bol z Boha, aby 

evanjelista zdôraznil, ţe Jeţiš je Spasiteľom celého ľudstva. Ako Adam bol „z Boha“, tak aj 

Jeţiš má pôvod „z Boha“. 

Ábel – Ábela zabil jeho vlastný brat Kain kvôli ţiarlivosti. Ábel tak vylial svoju nevinnú krv 

a naveky ostal predobrazom Mesiáša, ktorý tieţ vylial nevinnú krv za všetkých ľudí- Hebr 12, 

24;  

Henoch – chodil s Bohom a Boh si ho vzal k sebe do neba – tieto biblické slová poukazovali 

na mimoriadny vzťah a oddanosť tohto človeka k Bohu – Gn 5, 21 – 24;  

Melchizedech – postava Melchizedecha je v Biblii veľmi tajomná. Vieme, ţe to bol veľkňaz 

najvyššieho Boha a Ţidia teda očakávali, ţe Mesiáš bude kňazom podľa radu 

Melchizedechovho, teda významnejším kňazom, ako boli kňazi z rodu Lévi – Hebr 7, Ţ 110, 

4;  

Abrahám – Abrahámova viera spočívala v tom, ţe bol ochotný obetovať Bohu svojho 

jediného syna, ktorý sa mu narodil uţ v starobe po dlhých a dlhých rokoch čakania na 

potomka – Boh ho za jeho obrovskú dôveru odmenil tak, ţe získal Boţie poţehnanie pre 

všetkých ľudí – Gn 12, 3 – Rim 4, 13 – 24;   

Izák – stal sa Jeţišovým predobrazom, keď niesol drevo na obetu v krajine Morja – takisto 

Jeţiš niesol na svoju vlastnú obetu drevo kríţa na Golgotu, ktorá bola podľa tradície jedným z 

vrchov krajiny Morja – Gn 22;  

Jakub – získal si od otca právo prvorodeného a poţehnanie pre seba a svoj rod – Mesiáš mal 

teda pochádzať od Jakuba a nie Ezaua, hoci bol Ezau starší a podľa práva patrilo poţehnanie 

prvorodeného jemu – Gn 28, 13 – 15;  

Jozef Egyptský – Jeho vlastní bratia Jozefa predali do otroctva zo ţiarlivosti (porov. Gn 37), 

zbavili ho nároku na dedičstvo a napokon to bol sám Jozef, kto z biedy zachránil bratov i celú 

rodinu – podobnosť tohto príbehu s Jeţišom je v tom, ţe aj Jeţiša vydal vlastný národ 

pohanskému vladárovi Pilátovi zo ţiarlivosti, aby sa ho zbavili. Jeţišova následná smrť a 

zmŕtvychvstanie zachránila ľud i všetkých, ktorí v neho uveria; 

Mojţiš – zachránené dieťa pred krutým faraónom, ktorý nariadil zabíjať všetkých izraelských 

chlapcov – napokon Mojţiš zachránil celý izraelský ľud z otroctva, prosil za ich nevernosť, 

pričom ponúkol Bohu svoj ţivot namiesto nich, putoval s nimi po náročnej ceste na púšti a 

napokon ich priviedol k bránam zasľúbenej zeme. Paralela medzi Mojţišom a Jeţišom je 

veľmi zrejmá: 

Mojţišovi bolo odopreté pozerať sa do Boţej tváre, zatiaľ čo Jeţiš je jednorodený Boh v lone 

otca, ktorý vo svojej tvári zjavuje Boţiu tvár (Jn 1, 18; Jn 12, 45; Jn 14, 8 – 9).  

Mojţišovi bolo odopreté voviesť Izrael do zasľúbenej zeme, ale Jeţiš svoj ľud vovádza do 

plnosti toho, čoho je zasľúbená zem len odrazom (Jn 14, 1 – 3).   



 

 

Mojţiš dával Izraela počas putovania púšťou chlieb z neba a vodu zo skaly (porov. Ex 16 – 

17). Tieto pre ţivot podstatné dary sa očakávali aj od Mesiáša. Chlebom z neba sa napokon 

pre nás stalo jeho telo, ktoré nám dáva večný ţivot (Jn 6, 27; 33; 53 – 54). Vodou je jeho 

oţivujúci Duch, ktorý sa v nás stáva prameňom prúdiacim do večného ţivota (Jn 4, 14; Jn 7, 

37 – 39).  

Jozue – bol to on, kto voviedol ľud do zasľúbenej zeme (obraz nebeskej vlasti), kto za nich 

bojoval a kto porazil všetkých izraelských nepriateľov. Jeho meno je v hebrejčine totoţné s 

menom Jeţiš – v Knihe Deuteronomium (Dt 18, 15 – 22) cez Mojţiša Boh prisľubuje 

vzbudenie proroka ako je on. Toto proroctvo sa vzťahovalo na Jozueho, ktorý mal po 

Mojţišovi viesť Izrael ďalej do zasľúbenej zeme a takisto aj na ďalších prorokov, ktorí budú 

sprevádzať Izrael. Toto proroctvo sa naplno zjavilo v osobe Mesiáša, ktorý bol dokonca viac 

neţ len prorok – porov. Mt 16, 13 – 20. Jeţiš sa dal tieţ pokrstiť od Jána Krstiteľa na 

miestach, kadiaľ prešli Izraeliti pod vedením Jozueho do zasnúbenej krajiny. Boţí Syn prišiel, 

aby nás voviedol do Boţieho kráľovstva. 

Dávid – o Dávidovi sa píše, ţe to bol muţ podľa Pánovho srdca (1 Sam 13, 14). Keď sa 

Dávid po prenesení archy zmluvy do Jeruzalema rozhodol, ţe postaví chrám, kde by ju mohol 

uloţiť, Pán mu cez proroka Nátana oznámil, ţe mu vzbudí potomka, ktorý postaví Boţiemu 

menu a ktorého trón Boh upevní naveky. Hoci sa historicky toto proroctvo sčasti vzťahovalo 

na Dávidovho syna Šalamúna, v celistvom prorockom rozmere sa mohlo vzťahovať iba na 

Mesiáša (2 Sam 7, 1 – 29). Práve preto sa oslovenie syn Dávidov, ktorým ľudia volali na 

Jeţiša, povaţoval za titul Mesiáša;   

Šalamún – ako najbohatší a najmúdrejší kráľ v dejinách je asi najznámejší tým, ţe vybudoval 

Boţí chrám podľa Boţieho prísľubu. Ţidia vedeli, ţe tento chrám je jediný autentický a jediný 

skutočný chrám na celom svete, pretoţe v ňom prebýval jediný pravý Boh YHWH. V 

evanjeliu podľa Jána hovorí Jeţiš ţidom, aby zborili chrám (bol to však uţ nový chrám 

vystavaný po babylonskom zajatí) a on ho postaví za tri dni. Ţidia nechápali, ţe Jeţiš spája 

chrám so sebou samým, ţe on je pravý staviteľ Boţieho chrámu a ţe v tomto chráme sídli celá 

plnosť Boţstva. Šalamún pri celej svojej múdrosti a bohatstve postavil chrám, ktorý však 

nepriatelia vylúpili a zničili. Jeţiš je však staviteľ nového a večného chrámu, ktorým je jeho 

telo – Cirkev –  ktorý bude trvať naveky a v ktorom bude mať Boh naveky svoje zaľúbenie.  

Môţeme si prečítať 1 Kr – kap. 5 – 8 v ktorých sa hovorí o stavbe chrámu, ale odporúčam si 

prečítať hlavne Šalamúnovu modlitbu, ktorú sa modlil po skončení stavby – 1 Kr 8, 22 – 61 a 

môţeme si tieţ prečítať úryvky z Jánovho evanjelia – Jn 2, 13 – 22 – kde Jeţiš očistil chrám 

od predavačov. Takisto si vypočujme príbeh o Samaritánke, v ktorom Jeţiš hovorí významnú 

vetu, ţe praví ctitelia a budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde, čím ukazuje na seba a čím 

zjavuje, ţe on je skutočným chrámom, v ktorom sa bude Bohu prinášať jediná a pravá obeta 

Jn 4, 1 – 42;  

Takisto si môţeme všimnúť, ţe pomazanie kráľa Šalamúna – Syna Dávidovho v 1 Kr 1 nesie 

známky podobnosti s Jeţišovým slávnostným vstupom do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu.  



 

 

Jonáš – prorok, ktorý poslaný ohlasovať pokánie pre nepriateľský národ, do asýrskeho 

Ninive. Zdráhal sa to urobiť, avšak pri úteku hrozilo, ţe sa celá loď aj s ním potopí. Po tom, 

čo ho námorníci hodili do rozbúreného mora, prišla ryba a zhltla ho, pričom v nej ostal tri dni 

a tri noci. Tento záţitok bol pre Jonáša znamením, ţe Boh človeka neopúšťa ani v tých 

najťaţších a najkrajnejších situáciách. Napokon Jonáš zvesť pokánia Ninivčanom ohlásil. 

Ľudia poslúchli a mesto sa zachránilo. O niekoľko storočí neskôr sa na tento príbeh odvoláva 

Boţí syn, Jeţiš Kristus, keď ho farizeji a zákonníci vyzývali k znameniam. Jeţiš im na 

Jonášovom príbehu prorokuje znamenie svojej smrti – tri dni a tri noci v lone zeme Mt 12, 38 

– 41.   

 

13. slajd 

A.„...neoddiali sa žezlo od Júdy ani berla od jeho nôh, kým nepríde Ten, ktorému prislúcha 

žezlo...“  - uţ tu bolo spomenuté, ţe práve kráľ Herodes Veľký bol posledným kráľom celého 

Izraela  a po jeho vláde sa ríša rozdelila medzi jeho synov a rímskeho prokurátora, ktorému 

pripadla práve oblasť Judei a s ním aj Jeruzalem. Práve toto bol čase, keď sa ţezlo od Júdu 

značne vzdialili. Toto bol čas, keď mal vystúpiť najväčší prorok a Mesiáš Izraela 

B.„Sedemdesiat týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto, aby sa ukončil 

zločin a aby prestal hriech, aby sa uzmierila vina a priviedla sa večná spravodlivosť, 

spečatilo sa videnie a proroctvo a bol pomazaný Svätý svätých. Vedz teda a pochop: Od 

vyjdenia rozkazu, aby sa Jeruzalem znova postavil, až po pomazané knieža bude sedem 

týždňov a šesťdesiatdva týždňov; znovu sa postaví ulica i múry v úzkosti časov.  Po 

šesťdesiatich dvoch týždňoch zabijú pomazaného bez toho, že by mal (vinu). A ľud 

s kniežaťom, ktorý má prísť, zničí mesto a svätyňu; koniec toho bude pustošenie a po vojne 

bude predurčené ničenie.“      

Odkedy počítať toto číslo? 

Niektorí ho počítali od výnosu kráľa Artaxerxa v 7. roku jeho panovania, išlo by teda o rok 

458 – 457 pr. Kr. Ak by sme čas sedemročných týţdňov počítali od tohto obdobia, dostaneme 

sa presne do roku 32 – 33 po Kr.  

Viac svetla do tohto počítania však vniesla ţidovská náboţenská skupina Esénov od Mŕtveho 

mora, ktorí 490 rokov počítali od r. 516, keď po 70 rokoch skončilo babylonské zajatie 

(trvanie babylonského zajatia podľa biblických správ, napr. Jer 29, 10 – 70 rokov 

v skutočnosti nie je historicky presné trvanie), a tak sa dostaneme do r. 26 pr. Kr., obdobia, 

keď podľa archeológov začala intenzívna príprava Esénov na príchod Mesiáša (potvrdzujúce 

archeologické nálezy), keď podľa ich výpočtov mal vystúpiť Mesiáš práve v tomto čase. 

Okrem tohto časového údaja nachádza v tomto proroctve mnoho iných cenných opisov. Ako 

píše Vittorio Messori, hovorí sa tu o Pomazanom (totiž o Mesiášovi, o Kristovi), ktorý bude 

zabitý. Je tu zmienka o národe vladára, ktorý príde a zničí mesto a svätyňu: Jeruzalem a jeho 

chrám zničil "vládca" Títus, rímsky cisár, práve v roku 70 po Kristovi. A je tu ešte iná 



 

pozoruhodná zhoda vyplývajúca z proroctva, ktoré sa celé zakladá na čísle 70. Napokon, aj 

Matúšovo evanjelium sa zmieňuje o zničení Jeruzalema a v tejto súvislosti sa Ježiš dovoláva 

Daniela: ‚Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok 

Daniel - kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr„“(Mt 24, 15 - 

16). 

- existujú aj ďalšie mimobiblické pramene potvrdzujúce prvé storočie ako obdobie vrelého 

očakávania Mesiáša –  

- Tacitus – rímsky senátor a právnik (120 po Kr.) – „...východ sa dostane k moci,“ 

- Suetonius – rímsky historik a ţivotopisec –(130 po. Kr.) – „Po celom Východe sa 

šírila mienka, že z Judei v tom čase vyjdú vládcovia sveta.“ 

- Napokon nás Nový zákon na viacerých miestach odkazuje na to, ţe Mesiáš mal prísť 

vo svojom čase:  

- Gal 4, 4 – „Keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho Syna, narodeného zo ženy, 

narodeného pod zákonom.“  

- Ef 1,10 – „...uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi  ako v hlave všetko, čo je 

na nebi aj čo je na zemi.“ 

- 1 Pt 1, 11 – „Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov Duch, ktorý 

bol v nich, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich 

nasledovala.“  

 

14. slajd 

Vystúpenie falošných mesiášov síce nie je v Starom zákone nijako predpovedané, avšak 

priamo podporuje ţivé očakávanie Mesiáša u Ţidov práve v tomto období (Lk 3, 15)  

podporuje aj fakt, ţe práve v tomto čase vystúpilo na izraelskom území mnoho revolučných 

vodcov, ktorí sa označovali mesiášskymi vlastnosťami.  

Najznámejší z nich boli:  

– Teudas– 44 po Kr. – viedol pochod na Jeruzalem – podľa jeho slov sa vody Jordána 

pri pochode na Jeruzalem rozostúpia – jeho stúpenci boli spolu s ním rozprášení rímskou 

jazdou nového rímskeho prokurátora Cuspia Fada;  

– Egyptský Ţid – 52 po Kr. – viedol sfanatizovaný ľud na Olivový vrch – na jeho hlas vraj 

padnú jeruzalemské múry a ľud bude môcť vykročiť k nastoleniu očakávaného mesiášskeho 

kráľovstva – padol v bitke proti rímskemu prokurátorovi Félixovi;  

– Šimon – Bar Giora – 70 po Kr. – porazil Cestia Galla, rímskeho veliteľa jeruzalemskej 

fronty, bojoval o ovládnutie Jeruzalema aţ do jeho vyplienenia rímskym veliteľom Titom.  



 

– Šimon – Bar Kochba – Syn Hviezdy bol to nesporne mesiášsky titul  (Nm 24, 17; Zjv 22, 

16) - slávny rabín Akiba Veľký ho okrem toho verejne označil za Krista –Mesiáša – 132 

vyhnal Rimanov z Jeruzalema a na jeho počesť sa dokonca začali raziť mince s nápisom: 

„Prvý rok vykúpenia Izraela“ - napokon bol po neúspešnom povstaní zabitý, pričom jeho 

povstanie priviedlo Ţidov k obrovskej katastrofe – vyhnanstvo, zákaz vykonávať obriezku, 

premenovanie územia Izraela na Palestínu – podľa názvu starovekých Filištíncov – Bar 

Kochba bol premenovaný na Bar Koseba – „syn lži“ ; 

 

15. slajd 

Celé Stredomorie ţilo v tomto čase očakávaním Mesiáša, ako o tom svedčia rímski 

historici, archeologické nálezy i proroctvá, ktoré jasne poukazujú na tento čas.  

Priblíţime si ešte jeden zaujímavý prírodný úkaz, ktorý s tým zvláštne súvisí. 

Vittorio Messori vo svojej knihe Hypotézy o Jeţišovi píše: „Všetko sa začalo hviezdou“. 

Symbol vychádzajúcej hviezdy bol na základe Balámovho ţehnajúceho proroctva o 

vychádzajúcej hviezde z Jakuba (Nm 24, 17) vnímané ako mesiášsky symbol. Tento symbol 

nájdeme v Knihe Zjavenia 22, 16 ale aj v Evanjeliu podľa Matúša (Mt 2, 1 – 10). Práve 

Matúšov príbeh s hviezdou na východe by mohol vyznievať veľmi symbolicky, nanajvýš 

zázračne, ale historicky nepravdepodobne. Avšak vďaka objavom posledných štyroch storočí 

tento biblický opis nabral nové svetlo: 

Najpravdepodobnejšia téza je, ţe Matúšovi mudrci –  mágovia – boli babylonskí astrológovia, 

teda učenci, ktorých astrologické znalosti boli v tej dobe na najvyššej úrovni.  

V roku 1604 známy astronóm Kepler poukázal na konjunkciu planét Jupitera a Saturna a 

podľa jeho výpočtov sa tento jav vyskytol  aj v r. 7. pr. Kr. (teda v roku skutočného Jeţišovho 

narodenia, keďţe v 6. stor. mních Dionýz Malý zmýlil o sedem rokov a Jeţišovo narodenie 

určil na r. 7 po. Kr.)  k nej došlo 3x a bolo ju vidieť nad celým Stredomorím. Tieto planéty 

mali pre antický svet aj zvláštnu symboliku, keďţe Jupiter bol označovaný ako planéta 

vládcov sveta a Saturn bol planétou ochrany Izraela. Táto konjunkcia nastala v Súhvezdí Rýb, 

ktoré tieţ symbolizovalo znak konca čias a začiatok mesiášskej éry.  

V symbolike babylonských astrológov – Jupiter – planéta vládcov sveta; Saturn – ochrankyňa 

Izraela; Súhvezide Rýb – koniec čias a začiatok novej éry. Nielen biblické, archeologické, ale 

vďaka týmto zisteniam aj moderné astronomické objavy dokazujú, ţe na území medzi 

Tigrisom a Eufratom a na celom Východe sa v tom čase horúčkovito očakával príchod 

Mesiáša. 

Môţeme si teraz prečítať známy úryvok o hviezde – Mt 2, 1 – 10. 

 

 



 

16. slajd 

„Hľa, môj služobník priviniem si ho, vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie.  

Svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom.  

Nebude kričať ani hlučne volať, nedá na ulici počuť svoj hlas.  

Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, podľa pravdy bude vynášať právo.   

Neomdlie a nepodlomí sa, kým nezaloží na zemi právo, na jeho náuku čakajú ostrovy.  

... "Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti, vzal som ťa za ruku;  

utvoril som ťa a zmluvou s ľudom som ťa urobil, svetlom pohanov,  

aby si slepým otvoril oči a väzňov vyviedol zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.“ 

 

17. slajd 

„Počúvajte ma, ostrovy, a pozorujte, národy ďaleké: Pán ma povolal od lona,  

od života mojej matky spomínal mi meno.  

Ústa mi urobil ako ostrý meč, v tieni svojej ruky ma skryl a urobil zo mňa šíp brúsený,  

do svojho tulca ma schoval.“  

„Teraz však hovorí Pán, čo si ma od lona služobníkom urobil,  

aby som Jakuba priviedol späť k nemu, aby sa Izrael k nemu zhromaždil.  

Som oslávený v očiach Pánových a môj Boh sa mi stal silou.   

Povedal teda: „Primálo je, keď si mi služobníkom, aby si zbudoval Jakubove kmene  

a priviedol späť zachránených Izraela:  

ustanovím ťa za svetlo pohanom,  

aby si bol mojou spásou až do končín zeme!“ 

 

18. slajd 

„Pán, Jahve, mi dal jazyk učenícky, aby som vedel slovom posilniť unaveného. 

Každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník.  

Pán, Jahve, mi otvoril ucho a ja som neodporoval, nazad som neustúpil.  

Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili a svoje líca tým, čo trhali, tvár som si neskryl pred 

potupou a slinou.  

Pán, Jahve, mi pomáha, preto nebudem zahanbený.  

Preto som si zatvrdil tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahanbím.“  

 

19. slajd 

„Hľa, úspech bude mať môj služobník, pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi.  

Ako sa nad ním zhrozili mnohí, - veď neľudsky je znetvorený jeho výzor a jeho obraz je 

nepodobný človeku –  

tak ho budú obdivovať mnohé národy, králi si pred ním zatvoria ústa.  

Veď uvidia, o čom sa im nevravelo, a poznajú, čo neslýchali!“  



 

„Veď vzišiel pred ním sťa ratoliestka a ako koreň z vyschnutej zeme.  

Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili.  

Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú 

tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.  

Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za 

zbitého, strestaného Bohom a pokoreného.  

On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre 

naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.  

Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho uvalil neprávosť 

nás všetkých.  

Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, 

čo onemie pred svojím strihačom. ...  

Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný.  

So zločincami mu dali hrob, jednako s boháčom bol v smrti, lebo nerobil násilie, ani podvod 

nemal v ústach.  

Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením… Ak dá svoj život na obetu za hriech, uvidí 

dlhoveké potomstvo a podarí sa skrze neho vôľa Pánova.  

 Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta. Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou 

ospravedlní mnohých a on ponesie ich hriechy.   

Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť, lebo vylial svoju dušu na 

smrť a pripočítali ho k hriešnikom.  

On však niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov.“ 

 

Zomrie poniţujúcou smrťou: 

   - odmietnutý: 

Iz 53, 3 - „Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si 

zakrývame tvár, opovrhnutý ,a preto sme si ho nevážili.“ 

Jn 1, 10 - „Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.“ 

Jn1, 11 - „Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali.“ 

Jn 7, 5 - „Lebo ani jeho bratia v neho neverili.“ 

Jn 7, 48 - „Vari uveril v neho niekto z popredných mužov alebo farizejov?“ 

 

Bitý: 

Iz 53, 5 – „On však bol prebodnutý pre naše neprávosti, strýznený bol pre naše neprávosti, 

na ňom je trest za naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.“ 

Mt 27, 26 - „Vtedy im prepustil Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a aby ho ukrižovali.“ 

  

Opovrhovaný: 

Iz 50, 6 - „Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili a svoje líca tým, čo trhali, tvár som si neskryl 

pred potupou a slinou.“  

Mt 27, 30 - „Pľuli naňho, brali mu trstinu a bili ho po hlave.“ 

   

Ukriţovaný so zločincami:  



 

Iz 53, 12 - „Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť, lebo vylial svoju 

dušu na smrť a pripočítali ho k hriešnikom. On však niesol hriechy mnohých a prihováral sa 

za zločincov.“ 

Mt 27, 38 - „Vedno s ním ukrižovali dvoch zločincov, jedného sprava a druhého zľava.“ 

   

Odprosujúci za hriechy iných:  

Iz 53, 12 - „Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť, lebo vylial svoju 

dušu na smrť a pripočítali ho k hriešnikom. On však niesol hriechy mnohých a prihováral sa 

za zločincov.“ 

Lk 23, 34 - „Ježiš povedal: Otče odpusť im, lebo nevedia čo robia.“ 

    

Pochovaný v boháčovom hrobe: 

Iz 53, 9 - „So zločincami mu dali hrob, jednako s boháčom bol v smrti, lebo nerobil násilie, 

ani podvod nemal v ústach.“  

Mt 27, 57 – 60 – „Keď sa však zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatey, menom Jozef, 

ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, 

aby mu ho dali . Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna, a uložil ho do svojho nového 

hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel.“  

 

Na Záver - Link na video Jesus Face s titulkami: 

https://www.youtube.com/watch?v=GAHJrkY1vYA&t=76s 

 

20. slajd 

Pouţitá a odporúčaná literatúra a otázky na reflexiu: 

1. Ktoré proroctvo alebo predobraz proroctvo bolo pre vás úplne nové a ktoré vás najviac 

zaujalo? Čo to pre vás znamená? 

2. Ktoré naplnenie proroctva je pre vás najsilnejším argumentom vašej viery v Mesiáša 

Jeţiša Krista? 

3. Poznáte nejaké iné biblické dôkazy (okrem proroctiev), ktoré poukazovali na to, ţe 

Jeţiš je pravý Mesiáš? 

4. Prečo podľa vás napriek naplneniu proroctiev poprední Ţidia Jeţiša odmietli a neverili 

mu? Prečo ani dnes mnohí ľudia odmietajú Jeţiša? 

5. Čo si odnášate z tejto katechézy?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GAHJrkY1vYA&t=76s

