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JEŽÍŠ KRISTUS, ZASLÍBENÝ PROROK (DT 18,15–22) 
Pán Ježíš naplnil úřad proroka 

 

Pán Ježíš byl povolán jako prorok, aby kázal Boží slovo a volal lidi 

k pokání a k víře. Pán Ježíš je také zákonodárce, původce a garant nové 

smlouvy zapsané do srdce a Pán Ježíš nám v plnosti ukázal, kdo je Bůh. 
 

Text Písma – Deuteronomium 18,15–22 (ČEP): 
15Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka jako jsem já. 

Jeho budete poslouchat, 16zcela podle toho, co jsi žádal od Hospodina, svého Boha, 

na Chorébu v den shromáždění: „Kéž neslyším už hlas Hospodina, svého Boha, 

a nevidím už ten veliký oheň, abych nezemřel.“ 17Hospodin mi řekl: „Dobře to 

pověděli. 18Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá 

slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. 19Kdo by má slova, která on bude 

mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti. 
20Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit 

nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře.“ 
21V srdci si asi říkáš: „Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil?“ 22Nuže, 

promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil 

to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho. 

Skutky 3,22–26 (ČEP): 
22Mojžíš řekl: ‚Hospodin, náš Bůh, vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem 

já; toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne.‘ 23A ‚každý, kdo toho proroka 

neuposlechne, bude vyhlazen z mého lidu.‘ 24Také všichni ostatní proroci, kolik 

jich jen od Samuele bylo, přinášeli zvěst právě o těchto dnech. 25Vás se týkají 

zaslíbení proroků i smlouva, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když řekl 

Abrahamovi: ‚V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy na zemi.‘ 
26Především pro vás povolal svého služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl 

požehnání a odvrátil každého od jeho hříchů. 
 
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč je tak důležité přemýšlet o naplnění starozákonních úřadů? 

2. Jakými způsoby Ježíš naplnil úřad proroka? 

3. Co všechno vyplývá z Ježíšova úřadu proroka? 
 



 

 

I. JEŽÍŠ JE ZASLÍBENÝ PROROK 

 Co bylo hlavním úkolem starozákonního proroka? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

 Lk 3,22; Lk 4,1.14.18–21; Lk 7,16; Lk 22,64; J 15,20; J 16,2; J 1,17–18; Lk 19,46; Lk 

10,2; Žd 1,1–2;  
 

II. JEŽÍŠ JE ZÁKONODÁRCE 

 Jak se liší Kristův zákon od Mojžíšova? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  2Tm 3,16–17; Ga 3,19; Jk 2,8; Ř 8,2; Jk 1,25; 2K 3,3; Mt 5; J 13,34–35; Ř 13,8.10; Ga 5,5; 

Ga 6,2; 1J 2,7–8; Dt 6,4–9; 1K 13,4–7; Ř 14,3; Žd 3,1; Žd 7,12; Žd 8,13 



 

 

 

III. JEŽÍŠ JE SLOVO, KTERÉ SE STALO TĚLEM 

 V jakém smyslu je Ježíš plností všech proroctví? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Ex 33,11; Ex 34,29–33; Ex 33,18–23; J 1,18; Žd 1,3; J 14,9–10; 8,28.38; 12,49–50; 17,6–

8.10.21; J 5,20; Iz 28,7–13; Zj 19,10; 22,7; Ez 36,25–27 
 

  

 

 
   AERONAUTIKA, APARÁTY, AUTO, 

ČARDAK, ČTYŘHRA, DEFRAUDANT, 

DENS, EFOR, FLAKON, KAFR, KÁPĚ, 

KÁPO, KRUŽÍTKO, KVERULANT, 

LANA, NERV, ODVODY, OVÁD, OVIS, 

PARATYFUS, PARK, PLÁCAL, POLE, 

ŘADY, SAKÉ, TATRY, TELE, 

TKANINY, TROTL, UFON, ULITY, 

UZDA, VAKUUM, VIJÁKY, VÍTR, 

VLIV, VODAŘ, VRAT, VŠEBOŘICE, 

VTIP, VÝFUK 

Osmisměrka 

Tajenka J 1,18 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Úterý 1830 Domácí církev u Lucky & Ríši/Daniely  

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby za naši zem: vláda, spravedlnost, školství, zdravotnictví, bezpečnost. 

 

 

 

 

Keňa: Křesťané doufají, že postaví novou modlitebnu 

Církev v keňském městě s významnou muslimskou populací se již léta 

schází pod stromem a skupina zoufale potřebuje budovu. Církev založil 

v roce 2017 keňský misionář na dvoře svého prvního obráceného. Pracovníci 

působící v terénu uvedli: „Keňský misionář, který církev založil, se setkal 

s velkým zastrašováním a posměchem. Byl určen k zabití, nazýván bláznem 

a obviňován z toho, že kvůli sdílení evangelia klame ostatní.“ První členka 

sboru přišla ke Kristu, když byla uzdravena z vleklé nemoci poté, co se za ni 

misionář modlil. Žena vynaložila mnoho prostředků na hledání uzdravení, 

včetně zaplacení sedmi koz místním kouzelníkům a návštěvy islámských 

šejků, kteří nad ní recitovali Korán. Po jejím uzdravení se církev rozrostla 

a nyní má téměř padesát členů. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; 

v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. 

Židům 1,1–2     


