
3. týden adventní
Spása (Simeon)

Slyšte,  národy, Hospodinovo slovo, zvěstujte ho ve všech končinách země. Hle, náš
Spasitel přijde, nebojte se již. 
(Vstupní antifona pondělí po 3. neděli adventní)

Biblický text:
Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a
bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu
bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel
do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé
podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: „Nyní můžeš, Pane, propustit
svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou
jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského
lidu.“ 
(Celý text viz Lk 2,21-40)

Poselství textu:
Simeon, muž spravedlivý (jako Zachariáš a Alžběta)  v moci Ducha přichází  do
chrámu,  aby  se  setkal  s Ježíšem.  V moci  Ducha  poznává  Pána  a  nyní  může
v pokoji zemřít. Strach ze smrti je přemožen, protože viděl Spasitele. Jen setkání
s ním nás může uzdravit od jedu smrti. Jenom ten, kdo se setká se spasitelem
Ježíšem,  může  zemřít  v pokoji,  a  tedy  také  v pokoji  žít.  Při  setkání  Simeona
s Ježíšem nehraje roli pozdrav, ale osobní kontakt s dítětem. Simeon ho přijímá
do náručí, je tím, kdo přijal spásu. Tato spása je připravena Bohem pro všechny
národy. Ježíš je spasitelem všech.

Myšlenky k rozjímání:
Setkání s Ježíšem…
Spasitel…
V pokoji žít…



„Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh. 
(Iz 40,1)

Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid,
slitoval se nad svými ujařmenými! 
(Iz 49,13)

…a každý tvor uzří spasení Boží. 
(Lk 3,6)

Aktivita:
Napište, v čem vás text oslovil:

Napište si 3 věci, které vás okrádají o pokoj ve vašem životě. Napište, co by vám
mohlo pomoci tyto věci odstranit – může vám být inspirací biblický text – skrze
nějakou myšlenku apod.

Co mi bere pokoj Co by mi mohlo pomoci – inspirace biblického textu:

Napište, co vám pomůže připravit se na to vzít do své náruče spasitele světa:

Modlitba: 
V modlitbě  můžete  chválit  Boha  za  spásu,  prosit  o  pokoj,  odstranění  našich
strachů apod.
Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej
nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit. 
(Vstupní modlitba 3. neděle adventní)
Syna; shlédni na nás, a když s vírou a zbožností vyznáváme, že se stal člověkem, dej,
ať žijeme ve stálém spojení s ním. 
(Vstupní modlitba ve 4. adventním týdnu)


