
Téma: 4 podoby Ježíše podle Izajášova proroctví 

Biblický text: Izajáš 53 

Motto: KRISTUS VÍTĚZÍ NAD HŘÍCHEM PORÁŽKOU A OTEVÍRÁ DVEŘE 

SKUTEČNÉMU ŽIVOTU 

 

1) POHRDANÝ (v. 1-3) – jiná představa o Kristu. Bůh vidí zelený proutek = naděje 

života, lid vidí nevzhlednou rostlinu. Přichází jako služebník, ne jako vůdce a král. 

ŽIVOT KRISTA. Tesař v pohrdaném Nazaretu (co odtamtud může vzejít dobrého). 

Kristus – Bůh i člověk v jednom. Paže = Bůh, proutek = člověk. PP - ODHALENÍ 

SKUTEČNÉHO JEŽÍŠE. 2 v 1. 

 

2) TRPÍCÍ (v. 4-6) – dílo plné bolesti, fyzické i duchovní (pláč nad Jeruzalémem). Nese 

hříchy, nemoci PRO NÁS! Navzdory tomu, jak se k němu chováme a jaký máme 

postoj. On nesl a odnesl – smazal dlužní úpis a zcela jej odstranil. SLUŽBA KRISTA. 

Nevinný trpí za ostatní – takový byl smysl dřívějších zvířecích obětí (nevinné zvíře 

umírá). PP - JSME SI NAPROSTO ROVNI. CO TO VE MNĚ VZBUZUJE? Jen pár slov 

díků v neděli ráno? Nebo to prostupuje celý můj život? Víra bez skutků je mrtvá. UNIKLI 

JSME Z LOPATY! 

 

3) UMÍRAJÍCÍ (v. 7-9) – beránek na porážku. 1K 5,7 velikonoční Beránek Kristus – 

podoba s beránkem z Egypta, ale teď to není jen vyvedení z hříchu, ale hřích je totálně 

poražen, zrušen, Bůh slaví konečné vítězství. Neobhajuje se, mlčí. JEDINĚ LÁSKA 

DOKÁŽE PORAZIT HŘÍCH, NÁSILÍ. TO, CO SE DNES DĚJE - DŮSLEDEK HŘÍCHU. 

ALE BŮH UŽ VYHRÁL. I KDYŽ TO NA PRVNÍ POHLED TAK NEMUSÍ VYPADAT. 

umírá jako ničema, ale jeho tělo neskončilo jako tělo ničemy (v hrobě bohatého 

člověka) – který jej připravil 30km od svého domu (speciálně pro Krista). Důležitost 

smrti – potvrzení. 

Výsledek: pokoj, uzdravení, konec bloudění – podstata hříchu jít od Boha pryč. 

 

4) ZMRTVÝCHVSTALÝ (v. 10 – 12): Hospodinovo požehnání služby Služebníka 

(Mesiáše) – důležité je, jak se na to celé dívá Bůh. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTA. 

Vyjasnění role kříže v Božím světle. 

Bůh to chtěl – chtěl takto trýznit Syna. Boží trojice – vlastně i sám sebe. To je 

nepochopitelná láska. Lidé ji někdy jen odrážejí, když se dobrovolně obětují pro 

druhého. 

Služebník bude POVÝŠEN. Prodlouží své dny – jeho dny budou bez konce. Díky 

věrnosti ho Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jméno. 

Bůh si používá ničemy – Římany – ke SVÉMU PLÁNU. Čekali bychom něco jiného. 

Že Kristus přijde s mocí a Římany setře. On si tyto nenáviděné používá ke svému 

plánu. Je možno se dívat tak i na to, co se děje v dnešní době? 

 

Kontrasty: Bůh i člověk. Kněz i beránek, sluha i mocný Král. TEHDY BYLY VIDĚT 

JEN ČLOVĚK, BERÁNEK A SLUHA. Mohli jsme uvěřit tomu, že je to i Bůh, kněz a 



král. Židům jiná představa o Mesiáši zabránila jej poznat (Bůh si toho použil také pro 

naši záchranu).  

Závěr: Nechť je tedy i Památka Večeře Páně o přemýšlení, že Pán Bůh se nedá polapit 

do našich představ, ale je svrchovaný a milující - proto se tolik omezil, zřekl se své 

slávy a trpěl, aby nás zachránil před důsledky hříchu. Nyní on sám nás zve k večeři - 

už ne jako ten pohrdaný, trpící, umírající, ale jako zmrtváchvstalý, oslavený, živý a 

mocný Bůh, Král a Kněz. 


