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ÚVOD  
Duchovně podvyživený křesťan je se vší pravděpodobností duchovní 

_________________ . 

  

Biblické odkazy:  

 Př 19,15; 2Tm 3,6‐7  

Další otázky:  

  
 

1. ZASVĚCENÍ PÁNA (V. 2124) 
Obřízka byla znamením oddělenosti pro Boha. 

Obřízka, dny očišťování a obětování zvířat byly pro Izraelce trvalou 

připomínkou toho, že každičký člověk se rodí jako ______________. 

 

 

Biblické odkazy:  

 Ž 51,7; Lk 1,35; 2 K 5,21 

Další otázky:  

  
 

2. VÍRA SPRAVEDLIVÉHO VIDÍ DÁL (V. 2533) 
Simeon byl člověk: 

1.   ________________________________. 
2.   ________________________________. 
3.   ________________________________. 
4.  _________________________________. 
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Simeon vroucně _____________________ Pána.  

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Ga 3,11  

Další otázky:  

  
 

3. NEEXISTUJE NEUTRÁLNÍ PŮDA (V. 3438) 
Víra v Ježíše Krista rozděluje lidi na dvě nesmiřitelné skupiny. Jsou zde ti, 

kdo očekávají potěšení a vykoupení Izraele a ti, kdo nechtějí slyšet ani 

vidět.  

Vykoupení a setkání se Spasitelem nás podobně jako Annu vede ke chvále 

a ___________________________. 

 

Biblické odkazy:  

  

Další otázky:  

  

  

4. ZBOŽNÁ RODINA (V. 3952) 
Bůh chce, abychom byli zbožným příkladem nejenom pro své děti, ale pro 

všechny lidi kolem nás.   
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 ‐ Biblické studium ‐ Lk 2,21‐52 

Úterý 1800 ‐ Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod. 

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 ‐ Společné shromáždění ‐ Lk 3,1‐15 

 

 

Za 14 dní bude v neděli po shromáždění společný oběd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného 

z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu 

podrobeni, tak abychom byli přijati za syny.  

Galatským 4,4‐5 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.biblecz.org 
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