
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bude nám Ježíš ku pádu či ku povstání?  

   (Lk 2. 25-35) 
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Milí bratři a sestry, 

 

vánoční událost, narození Krista Pána, je naplněním 

Božích zaslíbení i očekávání mnohých v Izraeli. Náš dnešní oddíl 

mluví o Simeonovi. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, který 

očekával potěšení Izraele. Čekal, že se Hospodin zastane svého lidu. 

Nespokojil se s tím, co bylo, ale očekával. Až dodnes je nám 

inspirací a výzvou. Abychom se nespokojili se stavem, který je. Ve 

společnosti, v práci, v církvi, ve své rodině, ve své duši, v celém 

svém životě. A abychom také očekávali. 

Simeon očekával Mesiáše, tedy Spasitele, Krista Pána. A 

od Pána Boha se mu dostalo zaslíbení, že neumře dřív, než jej uvidí. 

To byla veliká věc – uvidět za svého života Spasitele, Krista. 
Setkat se s ním. Kdo z Božího lidu by si to nepřál? Vždyť kolik 

proroků ohlašovalo jeho příchod, ale nedočkalo se. Ale Simeonovi se 

této milosti dostalo. 

Nikdo z nás sice neviděl Krista tváří v tvář tak jako Simeon, 

ale víme o něm podstatně víc než věděli proroci, kteří jeho příchod 

ohlašovali. Žijeme totiž v době po jeho příchodu. Nesetkali jsme se 

s ním sice osobně, ale známe svědectví apoštolů a evangelistů. 

Známe svědectví těch, kteří mu byli velmi blízko a kteří zakusili jeho 

věrnost Boží pravdě i jeho lásku. Pro dějiny světa byl Kristův 

příchod přelomem, ba novým začátkem. Proto také od Kristova 

narození počítáme svůj letopočet. 

Když vzal Simeon Ježíše na své lokty, tak chválil Boha. 
Chválil Boha zato, že mu dal tuto milost, aby mohl vidět Spasitele. 

Jeho život tak dospěl ke svému cíli. Nyní již mohl v klidu zemřít: 

„Nyní propouštíš služebníka svého, Pane, podle slova svého, 

v pokoji. Nebo viděly oči mé spasení tvé, kteréž si připravil před 

obličejem všech lidí.“   

I když nemůžeme vzít Ježíše na své lokty jako Simeon, to, že 

se Kristus narodil do našeho světa,  dává i našemu životu smysl a 

naději. Můžeme v pokoji žít, můžeme v pokoji i umírat. Neboť i 

naše oči viděly „spasení tvé.“ Prostě s Kristem má život smysl a 

budoucnost. A to je důvod, abychom chválili Boha. Abychom mu 

děkovali v modlitbách a zpívali mu písně. Navzdory tomu, že třeba 

v osobním i společenském životě prožíváme prohry, bolesti a trápení.  
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Navzdory tomu, že na nás doléhají nemoci a blíží se smrt. S Kristem 

má totiž život smysl a naději věčnosti.  
Simeon svém prorocké požehnání směřuje nejprve obecně na 

všechny národy a na Izrael. „Světlo k zjevení národům, a slávu lidu 

tvého Izraelského.“ Tato první část požehnání je jednoznačně 

kladná a oslavná. Kristus je světlo. Tak to známe i z Janova 

evangelia: „A to světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly.“ 

V Ježíšově životě se Boží spasení, Boží záchrana stane zjevnou, 

známou všem národům, všem lidem. Spása Hospodinova už 

nebude platit jen pro Boží lid, ale bude pro všechny, bude 

universální. Každý člověk , ať žije na kterémkoli místě tohoto světa, 

ať má jakoukoli kulturu a jakékoli náboženství, může svoji víru a 

naději založit na Kristu. Ježíš Kristus je světlem opravdu pro 

každého. 
A pro vyvolený Boží lid, pro Izrael je Kristus veliká sláva. 

Vždyť Kristus se narodil právě v Izraeli. Narodil se jako Spasitel z 

 rodu Davidova. Nezapomínejme na to. Kristovo narození - to je 

sláva Izraele, sláva Židů. 
Druhá část Simeonova požehnání je směrována na Marii. A 

není už tak positivní a oslavná. Naopak ukazuje k tomu, že to Ježíš na 

tomto světě nebude mít vůbec lehké. A nebude to lehké ani pro 

Marii. A nebude to lehké vlastně pro nikoho, kdo se s Ježíšem setká. 

„Položen jest tento ku pádu a ku povstání mnohých v Izraeli a na 

znamení, kterémuž bude odpíráno.“ 
Simeon jako prorok vidí, že Ježíš nebude pro národy tohoto 

světa jen světlem. A pro Izrael nebude Ježíš jen slávou. Ale bude také 

znamením (semeion). Ježíš bude znamením, kterémuž bude 

odpíráno. O tomto „odpírání“ nakonec svědčí všechna evangelia. 

Lidé nešli jenom za Ježíšem, ale šli také proti němu. Třeba proto, že                                                                                                

uzdravoval nemocné, že odpouštěl hříchy hříšníkům, že měl naději 

pro pohany. A že chtěl po člověku, aby nezůstal na povrchu, aby 

nezůstal jen u náboženského kultu nebo u stravovacích předpisů, ale 

aby šel do hloubky. Ježíš žádal po lidech změnu srdce a jednání.  

A někteří (a nebylo jich málo) šli proti Ježíšovi tak důsledně, 

že ho nakonec odsoudili na smrt a na kříži popravili jako zločince. 

Jakou to mělo příčinu? Vždyť Ježíš nedělal nic zlého. Problém byl 

zřejmě v tom, že Ježíš přinesl do tohoto světa království Boží. Že  
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myslel, mluvil i žil ne podle lidských konvencí a zvyků, ale podle 

Boží pravdy a Božího milosrdenství. V Ježíšově příběhu se Boží 

království srazilo s královstvím tohoto světa. 
Simeon u Ježíše rozpoznal, že právě on bude v Izraeli ta 

rozhodující postava. A bylo to prorocké slovo. Ježíš se opravdu stal 

tou rozhodující postavou. Pro Izrael i pro celý svět. A je tomu tak 

dodnes. Ježíš je jako kámen. Třeba jako kámen úrazu. Můžeme o 

něj zakopnout, padnout a vážně se zranit nebo se i zabít. Ale Ježíš 

může být i kamenem úhelným. Může být kamenem, na kterém se dá 

postavit smysluplný život. Může být kamenem, který drží klenbu 

života pohromadě. 

Pán Ježíš Kristus je prubířský kámen, na kterém se ukáže, 

co je ten který člověk vlastně zač. Při setkání s ním a s jeho 

evangeliem se projeví, co má člověk v srdci, o co mu jde, čemu věří, 

na co spoléhá a oč v životě vlastně usiluje. 

Tímto životním zápasem si prošla jako první Ježíšova 

matka Marie. Její vlastní duší pronikl meč. Její syn přinesl do jejího 

života nejenom světlo a slávu, ale také rozdělení, pochybnosti a 

trápení. Marie sama si musela probojovat, zda ji Ježíš bude ku pádu 

či ku povstání. Nebylo to pro ni vůbec jednoduché, nebylo to bez 

bolesti, ale nakonec obstála. Její syn ji nebyl ku pádu, ale byl ji ku 

povstání. 
Milí přátelé, o vánocích vždy znovu slavíme Ježíšovo 

narození a radujeme se z narození Spasitele.  Ale  přijdou zase všední 

dny. A v nich se ukáže, zda nám Pán Ježíš Kristus bude ku pádu nebo 

ku povstání. Otevřme se jeho evangeliu, nechme se jím proměnit a 

následujme Kristovy kroky. Jde o to neposlouchat jen svou vůli  ale 

poslouchat vůli Boží. Jde o to nežít jen pro sebe, ale žít jako 

Kristus pro druhé. A právě na tom se ukáže, zda nám Ježíš bude 

kamenem úrazu či kamenem úhelným.    

                                                                         Amen 

 

 

 

 

 

 


