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POŽEHNÁNÍ SIMEONA A SVĚDECTVÍ ANNY (LK 2,33–38) 

Ježíš je jediná naděje tohoto světa 
 

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 2,33–38, překlad JK: 

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. 36A 

byla Anna, prorokyně, dcera Fanuelova, z kmene Ašer, která byla velmi 

pokročilého věku. Od svého panenství žila se svým manželem sedm let 37a byla 

vdova asi osmdesát čtyři let. Neodcházela z chrámu, sloužila Bohu posty a 

přímluvami nocí i dnem. 38A ta k nim v té hodině přistoupila, oslavovala Pána a 

říkala o něm všem, kteří očekávali vykoupení v Jeruzalémě. 
 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč je tak důležité stále se vracet ke kříži? 

2. Proč si neustále potřebujeme připomínat Pánův druhý příchod?  

3. Co to prakticky znamená „chodit s Pánem“? 

 
 

BŮH STVOŘIL ČAS, ABYCHOM MOHLI PLÁNOVAT  

 Proč je dobré zrekapitulovat uplynulý rok? 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  
 



 

 

I. ZASLÍBENÍ Z MINULOSTI 

 Na čem musí křesťan postavit svůj život? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

 Mt 13,55–56; Dt 6,4–9; Žd 1,1;  
 

II. NADĚJE DO BUDOUCNOSTI  

 Kde je naše naděje pro budoucnost? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  1Kr 17; Lk 2,48; Mt 2,13; Lk 13,31; J 8,19.41; 1Pt 2,8; Sk 17,6 
 



 

 

III. POŽEHNÁNÍ V PŘÍTOMNOSTI 

 Proč je důležité zaměřit se na náš vztah s Bohem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Ko 3,1–2 
 

  

 

 
   ASÁK, ASTROMETRIE, BULGER, 

BURLA, CELER, ČERŇ, 

DALEKOHLEDY, DROBNOHLEDY, 

EDEN, ETÁŽ, FLIRT, FOTBALISTI, 

HROT, HYSTERICI, JESUITA, 

KEJDA, LYRY, MLATA, NEON, 

OBLEKY, ODDAT, ODVDĚK, 

OMAKAT, PETROLEJ, PODPRSENKA, 

POHŘEB, STOLEC, SUFLÉ, 

TELEFONOVATI, TERINA, TOČNY, 

UFON, VŮDCE, ZBĚHLOST, 

ŽVATLAT 

Osmisměrka 

Tajenka 1Tm 1,1 

 

_________________________ 



 

Biblická církev Praha, www.krestanepraha.cz 

 1. ledna 2023 © BCP 

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. 

 

 

 

 

Srí Lanka: Napadená církev pokračuje ve svých setkáváních 

Po tsunami v roce 2004 srílanská vláda přestěhovala přeživší z Pasikudy do 

jiné vesnice. Pastor Srikanth, který byl mezi přesídlenými, tam sdílel evangelium 

a mnozí přijali Pána. V roce 2019 se hinduističtí vesničané začali stavět proti 

bohoslužbám v domě pastora Srikantha. Přivolali policii, ozbrojili se, vyhrožovali 

věřícím smrtí a podněcovali vládní úředníky, aby pastoru Srikanthovi vyhrožovali 

odebráním domu. Bohoslužby pokračovaly, takže vesničané byli agresivnější a 

během jednoho nedělního dopoledne podnikli brutální útok, při kterém bylo 

několik věřících těžce zraněno. Policie vznesla obvinění proti útočníkům i 

pastorovi Srikanthovi. Navzdory těmto protivenstvím a probíhajícímu soudnímu 

řízení se věřící nadále shromažďují v kůlně vedle domu pastora Srikantha. 

 

 

 

Závěrečná píseň: Otče můj drahý 

Otče můj drahý, svaté je jméno tvé, kéž je zjevná tvoje sláva na zemi. Můj 

nejvyšší.   

Buď vůle tvá na nebi, buď vůle tvá na zemi, buď vůle tvá v životě mém, Ježíši. 

Můj nejvyšší.   

Ježíš, ó Ježíš, v jeho jménu je moc, kéž je zjevná jeho sláva na zemi. Můj nejvyšší.  

 
 

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám 

dal zaslíbení, je věrný. 

Židům 10,23     


