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ZASLÍBENÍ ZACHRÁNCE (GN 3,15) 
Ono ti rozdrtí hlavu! 

 

Hlavním tématem Starého zákona je Pán Ježíš Kristus a my se dnes 

podíváme na samotný začátek, na první zaslíbení, které Bůh dal lidem. 

Půjdeme do Genesis 3,15 a podíváme se na Boží plán, na Boží dílo a Boží 

spasení. 

 
 

Text Písma – Genesis 3,14-15, ČEP: 
 14I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat 
a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. 

15Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu 
a ty jemu rozdrtíš patu.“ 

 
 
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč potřebujeme rozumět celému Božímu plánu? 

2. Proč je pro křesťany důležité znát Starý zákon? 

3. Proč se kříž neobejde bez „jeslí“ (narození Pána)? 
 

SHROMÁŽDĚNI K BOŽÍ SLÁVĚ 

 Proč musíme vždycky začínat pravdou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Sk 2,42; 1K 11,20; J 5,39;  
 



 

 

I. BOŽÍ PLÁN 

 Co chtěl Bůh zjevit od samotného počátku? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ga 4,4-5; Gn 12,3; Sk 1,8; Mt 28,18-20; J 1,14;  
 

II. BOŽÍ DÍLO 

 Jak Bůh zjevoval svůj plán postupem času? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Gn 4,1; Žd 11,39-40; Mt 11,28; Gn 22,8; Iz 9,5 



 

 

III. BOŽÍ SPASENÍ 

 V čem vyvrcholil Boží plán spasení člověka? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Lk 3,23-38; Mt 1,1-16; Lk 2,28-31; Ř 6,23;  
 

  

 

 
   AKTA, ANION, ARIE, ATLANTIS, 

AUTOŘI, ČELO, DÍRA, DRAK, HŘAD, 

HŘÍDELE, HŘÍCH, CHÁTRA, LYSKA, 

MADLO, MINDRÁK, NADÁNÍ, NOTA, 

OÁZA, ODÉR, ODPLATY, ORAN, 

OZDOBA, PACKAL, PALOUK, 

PARKOVAT, PLEN, POHŘEBIŠTĚ, 

PORT, PRTĚ, PŘÍKLAD, RANÍK, 

RASTR, ROŠT, SLIZ, SLZA, STOA, 

STŘÍKANEC, TIRÉ, TLAPA, ÚPAL, 

UŘKNUTÍ, ÚTOK, VLAK, VZADU, 

ZÁLOM, ZEUS 

Osmisměrka 

Tajenka Iz 9,5 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium online  

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

Srí Lanka: Pastor vyzván, aby přestal pořádat bohoslužby 

5. října přijel do osady Tiryani pastor Šelton Višvanáthan, aby s místními 

lidmi hovořil o své víře. Po nějaké době k němu přišlo šest hinduistických 

radikálů a vyzvali ho, aby toho nechal. Pastor je uposlechl a začal se chystat k 

odjezdu, radikálové mu však sebrali klíčky od skútru a mobilní telefon a zmlátili 

ho do bezvědomí. Poslední věc, kterou si pastor pamatoval, byla výhrůžka, že 

bude obětován jakémusi božstvu. Probral se v temné místnosti, zavřené zvenku 

na petlici. Několik dní marně volal o pomoc; po celou dobu nedostával nic k 

jídlu ani pití. Nakonec ho uslyšela stará žena žijící poblíž. Nabídla, že petlici 

odsune – pod podmínkou, že pastor nikomu neprozradí její totožnost. Když jí 

to slíbil, pustila ho laskavá paní ven a dala mu najíst a napít. 

Když se pastor vrátil domů do Šeoharu, zjistil, že po něm rodina nějakou 

dobu intenzivně pátrala. Časem však dostali strach o vlastní život, prodali 

nějaký nábytek a odjeli do manželčina rodného města v Nepálu. Sousedé 

pastorovi darovali jídlo, malý finanční obnos a také starý mobilní telefon, aby 

zavolal manželce. Zkoušel to několik týdnů, ale ani jednou se nedovolal. 

Nakonec mu místní křesťané pomohli kontakt navázat a pastor rodině poslal 

peníze na cestu domů. Všichni se opět shledali 28. listopadu. 

Pastor se musel vystěhovat z bytu, neboť jeho majitel se obává pomsty. 

Místní křesťané mu pomohli sehnat nový nájem. Pastor má v úmyslu 

pokračovat v distribuci evangelizačních letáků mezi duchovně potřebnými. 

 
Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid 

a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida 

Lukáš 1,68-69 


