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KŘESŤANSKÁ RADOST 

(LK 2,25-32) 
Simeon chválí Boha.

 
 

Lukáš 2:21  Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno 

Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala. 22  Když uplynuly 

dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, 

aby s ním předstoupili před Hospodina - 23  jak je psáno v zákoně Páně: 

`vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu´ 

- 24  a aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě 

holoubata.  

25  V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a 

zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. 26  Jemu bylo 

Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří 

Hospodinova Mesiáše. 27  A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když 

pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon, 28 

 vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha:  

29  "Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, 

30  neboť mé oči viděly tvé spasení, 31  které jsi připravil přede všemi 

národy - 32  světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael." 

33  Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. 

34  A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: "Hle, on jest dán k pádu 

i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat 

35  - i tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých 

srdcí." 

Otázky pro děti:   

1. Kdo chválil Boha za Ježíšovo narození? 

2. Jak se může člověk stát spravedlivým před Bohem? 

3. Co je cílem práce Ducha svatého v člověku? 
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ÚVOD:  JE ZAPLACENO! 
 

I. RODIČE PŘINÁŠEJÍ JEŽÍŠE DO CHRÁMU 
a) Bez zájmu světa 

 

b) Král králů 

 

Biblické odkazy:  

 J 1:10; Lk 2:9-14;  J 14:13   

 
 

II. MUŽ JMÉNEM SIMEON  
a) Spravedlivý 

b) Zbožný 

c) Očekával potěšení Izraele 

 

Biblické odkazy:  

 Ko 3:3; Ga 5:19-21; Ga 5:22-23; 1K 4:20; 1J 5:3; Mt 5:18;  

 

III. SETKÁNÍ S JEŽÍŠEM 
a) Setkání se Spasitelem vede k pokoji a radosti  

b) Radost v Bohu 
 

Biblické odkazy:  

 Žd 11:13; 1 Pt 1:10-12; 1K 6:9; Žd 12:14; 1Pt 1:15-16;  
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Tajenka: 

Jásáte … 

(1Pt 1:8) 

 

_________________________ 

 

 

 

   

ZBOJNÍK, LÁZNĚ, ZÁSEK, SKIVO, 

PNUTÍ, ROKLE, KRTEK, OHLASY, 

VRZAL, BORCI, ŠKLEB, AKCIE, 

SEKÁČ, UKLONIT, SLIAČ, SAZKA, 

MIKROB, VAZAL, SOUDY, OJOJOJ, 

KOULE, KARASI, NÁSKOK, OBOJÍ, 

DÁRCE, OKROČ, OSCAR, OHONKA, 

SAUNY, PRKNA, PSIVKA, ROKAJE, 
STROP, TENOR, NÁBOR, BUJON 

Osmisměrka 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Pavel Borovanský, písně Terezka 

Weberová. 
 

Eritrea: 35 vězňů propuštěno na svobodu 

35 křesťanů uvězněných pro svou víru v Mai-Sirwa bylo 17. a 18. července po více 

než čtyřech letech strávených za mřížemi nečekaně propuštěno na svobodu. 

Jednalo se převážně o mladé členy neregistrovaných společenství, ve kterých 

nezaujímali žádné významné pozice, celkem 11 žen a 24 mužů. Přestože všichni 

před čtyřmi a půl lety podepsali dobrozdání, že se shromáždění v neregistrovaných 

sborech přestanou účastnit, byli bezdůvodně zadržováni i nadále. Není zřejmé, 

proč byli propuštěni právě nyní. Greg Musselman z kanadského Hlasu mučedníků 

se domnívá, že by propuštění mohlo nějak souviset s aktuálními snahami Eritreje o 

obnovu vztahů s Etiopií. „Bez ohledu na motivaci je to skvělé. Modlíme se, aby 

ještě mnoho dalších Ježíšových následovníků bylo brzy propuštěno z vězení a 

znovu se shledalo s rodinami.“ V Eritreji zůstávají pro svou víru uvězněny stovky 

křesťanů, někteří z nich strávili za mřížemi až 20 let. Podmínky v místních 

vězeňských zařízeních jsou často děsivé a zadržovaní lidé bývají po propuštění 

často trvale postiženi, někdy dokonce ve vězení umírají. 

Vzdejte Bohu chválu za propuštění těchto 35 vězňů! Vyprošujte jim sílu, aby zůstali 

pevně stát ve víře, navzdory nepřátelskému postoji představitelů režimu. Pamatujte i 

na mnohé další křesťany, kteří v eritrejských věznicích stále trpí. Modlete se, aby 

nezpochybnitelným způsobem zakusili Boží přítomnost a hluboko v srdcích zažili 

skutečnou svobodu v Kristu, zatímco čekají na propuštění. 

 

Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu 

evangelia, takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro 

Krista,  a mnohé bratry právě mé okovy povzbudily, aby se spolehli na Pána 

a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. Filipským 1:12-14   


