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Lukáš 2: 21  Osmého dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před jeho 
početím. 
22  Když pak přišel čas jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho postavili 
před Hospodinem, 
23  jak je psáno v Hospodinově zákoně: "Každý chlapec otvírající lůno bude zasvěcen Hospodinu," 
24  a přinesli oběť, jak říká Hospodinův zákon: "Dvě hrdličky nebo dvě holoubata." 
25  A hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl spravedlivý a zbožný, očekával potěšení 
Izraele a Duch svatý byl na něm. 
26  Duchem svatým mu bylo sděleno, že nezakusí smrt, dokud neuvidí Hospodinova Mesiáše. 
27  Veden Duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklosti 
Zákona, 
28  vzal ho do náručí, dobrořečil Bohu a řekl: 
29  "Nyní, Hospodine, podle svého slova propouštíš svého služebníka v pokoji. 
30  Neboť mé oči spatřily tvé spasení, 
31  jež jsi připravil před očima všech lidí - 
32  světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele." 
33  Ta slova naplnila jeho otce i matku úžasem. 
34  Simeon jim požehnal a Marii, jeho matce, řekl: "Hle, on je určen k pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli. 
Stane se znamením, jež bude odmítáno 
35  (a tvou vlastní duši pronikne meč), aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí." 
36  Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašer. Byla ve velmi pokročilém věku. Když 
se jako dívka vdala, žila sedm let se svým mužem 
37  a potom byla vdovou až do svých osmdesáti čtyř let. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu 
posty a modlitbami. 
38  Přistoupila ve stejnou chvíli, vzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali 
vykoupení. 
 
 
Vítání občánků 

 je to dobrá akce, ale je dobré znát i její pozadí… 
vynalezli ho komunisti, jako protiváhu křtu 

 naše církev (a většina probuzeneckých, či evangelikálních církví) děti nekřtí, či pouze výjimečně. 
Křtíme dospělé na základě jejich osobního rozhodnutí, dětem vyprošujeme požehnání 

 lidové církve (ŘK, ČCE, CČSH) křtí děti 

 komunistický režim věděl, že pokud chtěli lidem něco vzít, je třeba dát alternativu. A tak vymysleli 
vítání občánků - maminky s narozenými dětmi přichází do obřadní síně, zazní hudba, někdy je 
přítomen pěvecký sbor dětí z místní školy, rodiče vyslechnou řeč představitele města, maminka 
dostane květinu, dítě knížečku, či jiný dárek a především dokument, na kterém je napsáno jméno 
jejich dítěte, datum narození, pár hřejivých slov a velké razítko s podpisem starosty města. 
(Takový socialistický křestní list). Gratulace, občerstvení, nějaká hudba.  

 
Představte si, že přicházíte na takovéto vítání občánku se svým malinkým děťátkem, a ve dveřích, či někde 
na chodbě k vám přistoupí muž, vezme Vaše dítě do náruče a řekne vám, Váš syn, maminko se stane 
politikem, který se proslaví po celém světě; bude vědcem, který vyřeší přicházející světovou ekologickou 
katastrofu; bude umělcem, který zastíní všechny ve své generaci… 
Asi by Vás to trochu vyvedlo z míry. Řekli byste si, co je to za člověka, a co to blábolí… 
 
Něco podobného zažila Marie s Josefem, když přinesli svého syna Ježíše do chrámu, aby ho zasvětili Bohu. 
(do 40 dnů od narození měli obětovat za dítě hrdličku, nebo holoubátku, a pokud se jednalo o 
prvorozeného syna, tak ho zasvětit Hospodinu). 
Do chrámu přicházely denně rodiče s narozenými dětmi, Josef s Marií byli jedni z mnoha a právě k nim 
míří stařec, a jak to popisuje Lukáš:  



Kladno 29. prosince 2013  strana 2 

Lukáš 2,27-32 Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklosti Zákona, vzal ho do 
náručí, dobrořečil Bohu a řekl: 
"Nyní, Hospodine, podle svého slova propouštíš svého služebníka v pokoji. 
Neboť mé oči spatřily tvé spasení,  jež jsi připravil před očima všech lidí - světlo ke zjevení národům a 
slávu tvého lidu Izraele 

A tím to neskončilo, ve stejnou chvíli přichází stařenka, prorokyně Anna, je plná radosti, možná má v očích 
slzy a hlasitě chválí Boha za to, že splnil svá zaslíbení a poslal Spasitele. 
  
Na vítání občánků by se asi něco podobného nestalo, v chrámě v Jeruzalémě to bylo něco jiného. 
Chrám byl místo, kde byl přítomen Hospodin, kde byli kněží, kde se pohybovali lidé, kteří měli blízko k 
Bohu, kde Hospodin dával svým služebníkům vidění, proroctví, sny, kde zjevoval skryté věci.  
Ale přesto to bylo pro Marii a Josefa něco nečekaného, zvláštního a v duchu (možná pak i mezi sebou) si 
říkali: co z toho dítěte bude? 
Bible říká, že Marie si všechny tyto události ukládala v srdci. 
 
Simeon a Anna - dva lidé, kteří mají duchovní zrak. 
Kteří vidí jinak a dál, než všichni okolo nich. Vidí dokonce víc, než Josef a Marie. V malinkém chlapečkovi, 
kterého rodiče přináší do chrámu, rozpoznávají Božího Syna, Spasitele světa, Mesiáše. 
 
Můžeme říci, vždyť nebyli jediní.  
Máme tu mudrce, pastýře… ano. 
Ale je zde rozdíl. 
Mudrci byli lidé, kteří znali proroctví o velkém králi, který se má narodit. Znali proroctví o hvězdě, která 
bude ohlašovat jeho příchod. Proroctví moábského proroka Baláma, které vyslovil nad Izraelem ještě v 
době, kdy putovali po poušti: 

Numeri 24:17  Vidím jej, i když to není teď, hledím na něj, i když ne zblízka: Vyjde hvězda z Jákoba, 
povstane žezlo z Izraele; rozdrtí spánky Moábovy a temeno všech synů Setových. 

 A tak se jdou poklonit velkému Králi, který pokoří okolní národy. Myslím, že mudrci ale neměli ani tušení, 
že toto dítě je sám Bůh, který na sebe vzal lidské tělo a sestoupil na zem, aby nás zachránil. 
 
Pastýři neměli ani tušení o tom, co se děje. Až do chvíle, kdy se jim zjevil anděl. To bylo něco, co v životě 
nezažili. Myslím si, že nerozuměli úplně všemu, co jim anděl řekl, ale jedno věděli: v chlévě leží král, je to 
slíbený Mesiáš. Chceme ho vidět. Chceme být u toho, chceme se mu poklonit. Bůh se nad námi slitoval, 
poslal nám vysvoboditele. Konečně bude konec římské nadvlády, toto dítě nás vysvobodí. Možná se toho 
nedožijeme, ale určitě naše děti a vnoučata budou svobodné. Chvála Bohu! 
Oni vědí, že je to Vysvoboditel. Vědí, protože jim to tak řekl anděl. Slyšeli, uvěřili a pro jistotu se jdou 
přesvědčit. A když vidí, že vše souhlasí se slovy anděla, všude vypráví, co jim anděl o tom dítěti řekl. 
 
Dokonce Josef a Marie plně nechápou, kdo jejich narozený syn je.  
Ano Marii se zjevil anděl a ona řekla své ANO na to, že se jí zázrakem narodí syn.  

Lukáš 1,30  Anděl jí ale řekl: "Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha! 
31  Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 
32  Bude veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida. 
33  Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce." 
34  "Jak se to stane?" zeptala se Marie anděla. "Vždyť jsem ještě nepoznala muže." 
35  "Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc Nejvyššího," odpověděl jí anděl. "To svaté dítě, které 
se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. 

 
Bude nazván Syn Nejvyššího, bude nazván Syn Boží - jak tomu Marie rozuměla? 
Nosila dítě v lůně, porodila ho, držela ho v náručí, věděla, že si ho Bůh použije k velkým věcem, ale myslím 
si, že pro ni to bylo její dítě. Neuvědomovala si, že je to sám Bůh, Hospodin, třikrát svatý Bůh.  
Bible hovoří o tom, že si vše, co slyšela, uchovávala v srdci, přemýšlela nad tím. V případě proroctví 
Simona žasla nad jeho slovy.  
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Když bylo Pánu Ježíši dvanáct let a zůstal v chrámu, kde hovořil se znalci zákona, Marie ho napomíná, 
protože o něj měla s Josefem velkou starost. A On odpovídá: 

Lukáš 2,49  "Proč jste mě hledali?" odpověděl. "Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?" 
50  Oni však nechápali, o čem mluví. 

Marie a Josef nevěděli, o čem mluví. Myslím, že bylo velice těžké vidět v tom dítěti - nádherném, 
poslušném, bezchybném (byl bez hříchu) Boha. Myslím, že Marie a Josef spíš měli představu velkého 
proroka, jako byl Eliáš, nebo někoho ve stylu Mojžíše, Gedeóna, Samsona, Samuela, krále Davida, prostě 
Božího služebníka, kterého si Bůh vyvolil, a skrze kterého naplní své Spasitelské plány. Spasí, vysvobodí 
Izrael. 
Ale že by jejich syn byl Bůh, tato myšlenka možná klepala na dveře jejich mysli, ale otevřít jí mohli až 
mnohem, mnohem později.  
 
Ale Simeon a Anna, přestože oba viděli dítě poprvé, věděli - toto je Mesiáš. Je to Bůh, který sestoupil na 
zem, stal se člověkem. Je to on, který vezeme naše hříchy, a zaplatí za ně. A nejen za nás Izrael, ale za celý 
svět. Jeho oběť bude pro všechny národy, odlesk slávy a vděčnosti za jeho spásu dopadne i na Izrael. 

Lukáš 2,30-32 Neboť mé oči spatřily tvé spasení,  jež jsi připravil před očima všech lidí -  světlo ke zjevení 
národům a slávu tvého lidu Izraele." 

 
A Simeon, i když má v náruči miminko, vidí nohem dál.  
Vidí Golgotu, vidí kříž, na kterém Ježíš umírá, vidí Marii jeho matku, pod křížem, plnou zármutku nad 
potupnou smrtí svého syna. Proto ta slova: 

Lukáš 2,34 Simeon jim požehnal a Marii, jeho matce, řekl: "Hle, on je určen k pádu i k pozdvižení 
mnohých v Izraeli. Stane se znamením, jež bude odmítáno 
35  (a tvou vlastní duši pronikne meč), aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí." 

Ale vidí i prázdný hrob, živého - vzkříšeného Ježíše, vítěze nad smrtí, nad hříchem, nad peklem, Ježíše, 
který přináší život, všem, kdo v něj uvěří. 
Vidí i to, že ho mnozí nepřijmou, ale ti kdo ho přijmou, stanou se Božími dětmi. 
Vidí, že na jeho jménu se budou lidé dělit. Buď přijmou, nebo odmítnou. 
Ježíš se stane buď příčinou pádu, nebo záchrany.  
Ze Simeona jako by spadl veliký balvan. Nyní už mohu v klidu zemřít. Protože jsem viděl, Bože, Tvé řešení, 
a tím je spása v Ježíši. Toto dítě je i mým Spasitelem, i mé hříchy jsou obmyty jeho krví, i já jsem 
zachráněn. Pro svět je záchrana! 
 
Simeon a Anna jsou lidé, kteří mají duchovní zrak. Bůh jim otevřel oči a oni vidí pod povrch. Vidí to, co je 
normálním očím skryté. Vidí duchovní souvislosti, vidí budoucnost, vidí Boží jednání. 
 
Kněží, Levité, personál chrámu se dívají kolem sebe a v srdci si říkají: 
Běžný den v chrámě. Lidé, kteří přichází zaplatit chrámovou daň. Zástup lidí, kteří chtějí obětovat oběť za 
hřích, zápalnou oběť. Několik rodičů, kteří přináší děti, tak jak jim to určuje Mojžíšův zákon. Běžná rutina, 
možná pro hosta, pro diváka zajímavá, ale pro nás to není nic nového. Mámě směnu, tak jdeme na to. 
 
Ale Simeon a Anna to vše vidí jinak. Uprostřed každodenní chrámové praxe, uprostřed náboženských 
povinností se děje něco nepředstavitelného. Do chrámu, který byl postaven, aby v něm přebýval 
Hospodin, Hospodin přichází. Jako malé dítě. Bůh v lidském těle.  
Žádné blesky, zemětřesení, oheň, (to až při smrti Ježíše se země chvěje a chrámová opona se roztrhne v 
půli), nikdo si toho nevšímá, nikdo to nevidí, ale do svého chrámu vstupuje Bůh. 
Zvláštní obraz. Ježíš, Boží Syn, Bůh sám je rodiči přinesen do chrámu, aby jako prvorozený syn byl 
zasvěcen Hospodinu. Bůh je zasvěcen Bohu. 
Žádná slavobrána, žádná hudba, žádný andělský chór, žádné provolávání slávy, žádní fotografové, 
televize… Nikdo nic netuší, nikdo, kdo se dívá očima, nic nevidí. 
Jen ten, kdo má otevřený duchovní zrak vidí co se děje.  
 
Žalm 119:18  Mé oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. 
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DVĚ ZÁSADNÍ OTÁZKY… 
1. Jak vidím Ježíše já? 
2. Jak vidím život a situace kolem sebe? (dívám se duchovně, nebo jen tělesně) 

 
JAK VIDÍM JEŽÍŠE JÁ? 
Ježíšek, Ježíš - učitel, prorok, vzácný člověk, nebo Bůh sám? 
Jak vidím jeho oběť na kříži? - je záchranou pro mne? 
Jak vidím jeho prolitou krev - jako zdroj milosti a očištění od mých hříchů? 
Jak vidím jeho podanou ruku - jako jediný bod ve vesmíru, kterého se chci chytit? 
Jak rozumím jeho výzvě: pojďte ke mně všichni, kdo jste unavení - jako pozvání na které říkám: ano, 
potřebuji Tě, Ježíši.  
Jak reaguji na jeho slova: následuj mne! Že vše ostatní dám stranou a jdu za Kristem? 
 
 
JAK VIDÍM ŽIVOT A SITUACE KOLEM SEBE? 
Dívám se duchovně, vidím věci, situace, okolnosti z Boží perspektivy, nebo jen materiálně, lidsky, na 
základě rozumu, racionality a vlastní zkušenosti? 
 
Mám rád příběh proroka Elíši a Aramejského krále Ben Hadada (2.Král.16), když byl v městě Dotan. 
Král Ben Hadad se svým vojskem několikrát vytáhl proti Izraeli. Ale Izraelský král byl vždy připraven, jako 
by věděl o jeho plánech. Aramjeský král si myslí, že má ve svém týmu zrádce, ale není tomu tak. Jeho 
poradci mu řeknou, že za vše může prorok Hospodinův - Elíša, kterému vždy Bůh zjeví, co bude dělat a on 
varuje Izraelského krále. 
Proto se král Ben Hadad rozhodne zabít proroka. Vytáhne s vojskem k městu Dotan, kde zrovna prorok je.  
Když se ráno prorokův sluha probudí, uvidí nepřátelské vojsko, a celý zmatený svého pána budí. Prorok je 
ale klidný. Modlí se, ať Hospodin otevře oči jeho služebníku. Stane se tak, a on vidí, že mezi nepřítelským 
vojskem a městem je armáda nebeského vojska, která je chrání. 
Pak prorok, po modlitební konzultaci vyjde z města a jde přímo do nepřátelského ležení ke králi Ben 
Hadadovi. Ptá se ho, co tam dělá a koho hledá. Král mu řekne, že hledá proroka Elíšu. Ten zde ale není, 
pojď zavedu Tě k němu. A dovede celé vojsko do Samaří, kde je obklíčí Izraelská armáda. Pak se modlí k 
Hospodinu, ať otevře jejich oči. To bylo překvapení. Izraelský král se ptá proroka: co s nimi mám udělat? 
Mám je pobít? Ne, říká Elíša, dej jim najíst a napít a pak je v pokoji propusť domů. 
Již nikdy nevytáhl aramejský král proti Izareli. 
 
Hospodine, otevři jeho oči, ať vidí. A prorokův sluha viděl - viděl situaci z Boží perspektivy. 
I my potřebujeme, aby nám Bůh otevřel oči, na situace, kterými procházíme. Abychom je viděli z Boží 
perspektivy.  
To se ale neděje najednou, z ničeho nic. Potřebujeme se to učit. Musíme trénovat, učit se dívat Božíma 
očima. Ptát se: Bože, jak to vidíš Ty? 
Dát stranou své představy, své sobectví, pýchu, křivdu. Své nároky a požadavky, a prosit o duchovní vhled. 
Dát prostor Duchu svatému. Protože On nám zjevuje Ježíše, on nám ukazuje, jak se dívá na naši situaci 
Bůh.  
 
Tak jako Simeon a Anna v našem příběhu.  
Divíme se, že tito dva lidé poznali v narozeném dítěti Mesiáše? Překvapuje nás, že mají duchovní vhled? 
Anna sloužila Bohu v chrámě dnem a noci řadu desítek let.  
Simeon - spravedlivý a zbožný člověk, vedený Duchem svatým, který očekává, vyhlíží "potěšení Izraele" 
Simeon a Anna byli lidé, kteří byli zvyklí dívat se duchovním pohledem. Žili v Boží blízkosti. Znali Boží hlas, 
stačil malinký signál, a oni rozumí. Jsou duchovně vnímaví. 
 
To je to, co se chci učit, za co se chci modlit. Vnímat, cítit, vidět život Božím, pohledem. Nehodnotit vše 
lidsky, racionálně, selským rozumem, nebo na základě zkušeností, které mám, ale s pokorou očekávat na 
to, že i mně Bůh otevře oči. 


