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Biblické texty: 
 
Malachiáš 3,1-5:  „Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do 
svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví 
Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň 
taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví 
je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary. Obětní dary 
Judy a Jeruzaléma budou pak Hospodinu vítány jako za dávných dnů, jako v dřívějších letech. 
Předtím vás však přijdu soudit, rychle usvědčím cizoložníky a čaroděje, křivopřísežníky, 
utiskovatele námezdníků, vdov a sirotků, ty, kdo odpírají právo bezdomovci a mě se nebojí, praví 
Hospodin zástupů.“ 
 

   List Židům 2, 14-18:  Protože děti spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí 
   zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před  
   smrtí drženi po celý život v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale ‚ujímá se potomků  
   Abrahamových‘. Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a 
   věrným v Boží službě, a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může  
   pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. 
 

Lukáš 2, 22-40:  Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do 
Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina – jak je psáno v zákoně Páně: ‚vše, co je 
mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu‘ – a aby podle ustanovení Zákona 
obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk 
spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým 
předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel 
do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, vzal ho 
Simeon do náručí a takto chválil Boha: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle 
svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy – světlo, jež 
bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“ Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, 
která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: „Hle, on jest dán k pádu i k 
povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat – i tvou vlastní duší pronikne 
meč – aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“ 
Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku; když se 
jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let a pak byla vdovou až do svého osmdesátého 
čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli 
k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. 
Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města 
Nazareta. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. 

 
Očekávání  

Proč šli Josef s Marií do chrámu? Plnili Zákon. V Egyptě pro neochotu faraóna propustit Izraelce 
z otroctví Hospodin zabíjel prvorozené, ale mezi Izraelci nikoho prvorozeného nezabil. Připomínali 
si, že život prvorozeného je vyplacen životem zvířete. Byli nemajetní, využili výjimky v Zákoně, že 
stačí obětovat dvě hrdličky a holoubátka namísto dražšího beránka. 
 
Simeon a Anna očekávali potěšení Izraele. Jinými slovy, že Hospodin splní svá zaslíbení vyslovená 
proroky; uskuteční nápravu svého stvoření a nápravu svého lidu porušeného nejedním hříchem. 



Simeon a Anna však nebyli jediní, kdo takto věřili a očekávali Mesiáše, který to měl vyplnit. 
Existoval v Jeruzalémě sbor (komunita), skupina tzv. čekajících, očekávajících. Ti všichni věřili, že 
bude odstraněna lidská chamtivost, války a násilí.  
Máme něco společného se Simeonem a Annou?  
Co očekáváme my v životě, od svých blízkých? Co očekáváme od církve, náboženské obce? Nebo 
neočekáváme nic, možná se dokonce obáváme blízké budoucnosti?  
Čekáme ještě něco nového v příběhu Boží spásy, nebo už je všechno naplněno a vrchol je právě 
nyní. 
Dnešní evangelium nás má povzbudit, posílit: přišel Vysvoboditel z útlaku, Mesiáš, který je světlem 
pro všechny národy.  
Nový Zákon mluví o dvojím příchodu Mesiáše: toho, který už přišel a toho, který teprve přijde na 
konci věků, aby soudil. 
 
Simeon byl spravedlivý a zbožný, přišel do chrámu veden Duchem. Anna byla dlouhá léta vdovou, 
patřila k těm nejzranitelnějším a nejchudším lidem, a přesto konala modlitby a posty. Byli oba už 
staří a právě oni oznamují rodičům a všem očekávajícím, připraveným vykoupení Jeruzaléma, tedy 
celého Izraele. Izrael je světlem všem národům, od něj přichází Mesiáš – světlo pro svět a přivádí 
lidi k Bohu.  


