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CHVÁLA SIMEONA (LK 2,28–32) 

Oslava narozeného Spasitele 
 

Ježíš je naplněním slibu, který Simeon dostal, v Ježíši je odhaleno spasení 

pro všechny národy, on je světlo a spása toho pravého Božího lidu, 

skutečného Izraele, vyvolených svatých. 
 

Text Písma – Lukáš 2,25–35, překlad JK: 
25A hle, v Jeruzalémě byl člověk, jehož jméno bylo Simeon a tento člověk byl 

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

mu Duchem svatým zjeveno, že neuvidí smrt, dokud neuvidí Pánova Krista. 27A 

byl veden Duchem do chrámu a v něm rodiče přinášeli dítě Ježíše, aby o něm 

učinili [co bylo předepsáno] podle obyčeje zákona. 28A on ho vzal do rukou a 

chválil Boha slovy: 29„Nyní propouštíš svého otroka, Panovníku, podle svého 

[zaslíbeného] slova, v pokoji, 30neboť mé oči viděly tvé spasení, 31které jsi připravil 

před tváří všech národů, 32světlo ke zjevení národům a slávu lidu Izraele.“ 33A 

Josef a jeho matka Marie byli užaslí nad tím, co o něm bylo řečeno. 34A Simeon jim 

požehnal a řekl Marii, jeho matce: „Hle, on je určen k pádu i k povstání mnohých 

v Izraeli a k tomu, aby byl znamením, kterému se budou vzpírat – 35a i tvou vlastní 

duší pronikne meč – aby bylo zjeveno smýšlení mnohých srdcí.  
 

 

Otázky ke kázání:  

1. Jaká zaslíbení máme od Pána my v dnešní době? 

2. Proč musí být evangelium kázané až na sám konec země? 

3. Proč lidé odmítají světlo Božího zjevení? 

 
 

NAROZENÍ MESIÁŠE 

 K čemu byl Pán Ježíš pomazán? 
 

 

 

Biblické odkazy:  

 Mt 1,20–21 
 



 

 

I. JEŽÍŠ JE NAPLNĚNÍM SLIBU SIMEONOVI 

 Proč Simeon děkoval za propuštění? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

 1Tm 6,2; 1Pt 2,18; J 8,56;  
 

II. JEŽÍŠ JE ODHALENÍM SPASENÍ NÁRODŮ 

 Jak je v Ježíši odhalené spasení národů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  1Pt 1,18–20; Iz 42,6; Gn 12,3; Sk 13,46–48; Ř 1,16–17; 
 



 

 

III. JEŽÍŠ JE SVĚTLO A SPÁSA BOŽÍHO LIDU 

 Komu se Pán Ježíš dává poznat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 1Tm 1,16; J 14,26; 1Pt 2,2; Mt 1,1; J 1,9–13;  
 

  

 

 
   ADAM, ÁMOS, ARCHA, ATLÁSEK, 

AUTOPSIE, BEETHOVEN, BORY, 

BULHAŘI, FAUL, CHRLIČ, KÁDĚ, 

KMIT, KOMTUR, MODŘÍN, OBŘADY, 

OKNO, OKOV, OMEGA, PARODIE, 

PAŽE, PECE, PÍST, PLEBISCIT, 

PLECH, POCTÍT, PODKONÍ, PRAHA, 

PRCHA, PŘEDLOŽKA, PŘÍČINA, 

SAKÉ, SKALPY, SLAD, SOBO, 

ŠLAPAT, ŠTEMPL, TAKT, TALM, 

VIADUKT, VTIP, ZUŘIVOST 

Osmisměrka 

Tajenka J 1,9 

 

_________________________ 
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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. 

Neděle 25. 12. Shromáždění v divadle Kámen nebude!  

 

 

Pastor v poutech po převozu „k výslechu“ 

Pastor Sawan vede církev v západní Indii. Během bohoslužby vstoupila do 

budovy kostela policie spolu s členy radikální hinduistické skupiny Bajrang Dal 

a odvedla pastora Sawana a staršího církve „k výslechu“. Jelikož oba muži nebyli 

propuštěni, vydali se na policejní stanici další členové církve, včetně manželky a 

syna pastora Sawana, a byli rovněž zadrženi. Většina z nich zůstala ve vězení po 

dobu jednoho měsíce. Šest z nich bylo propuštěno, ale pastor Sawan zůstal, 

protože jeden z členů Bajrang Dal nepravdivě tvrdil, že se ho pastor pokusil 

obrátit na víru a vyhrožoval mu smrtí. Když pastor Sawan ve vězení onemocněl, 

byl na týden převezen do státní nemocnice a připoután k posteli. Všechny 

zúčastněné rodiny čelily obrovským soudním nákladům a zvýšenému tlaku v 

důsledku zatýkání. 

 

 

Závěrečná píseň: Mou cestu v rukou máš 

Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou. Neselže láska tvá, jdu s důvěrou. Ať se 

třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou. Ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí.  

Když cestu nevidím, jdu s důvěrou. Vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou. I když 

musím projít temným údolím, jdu s důvěrou, vím, že zase postavíš mě pevně na své skále.  

Každý den novou milost z tvých dlaní smím si brát. Jako strom ve tvém chrámu 

v pevných zdech tvé věrné lásky úkryt mám.  

 
 

A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo 

žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. 

Zjevení Janovo 22,17     


