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15. 1. 2023 – Staří rozpoznávající Boží milost 
 
1. čtení: Gn 12, 1-4 
 
Píseň (Svítá): S140 – Široká brána 

 
Základ kázání: Lk 2, 25-38 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

do zástupu svědků Hospodinovy slávy patří také lidé nenápadní. 
Dokonce většina biblických svědků Boží milosti patří mezi lidi obecné 
populaci neznámé. Tak i my se budeme věnovat v řadě příkladných 
biblických postav také těm, které se jen mihnou i v Bibli. 

Mezi takové patří také dnešní Simeon. Byl to člověk spravedlivý a 
zbožný – už tím je příkladným! Spravedlivý člověk nedává na dobové 
trendy, pohnutky, nápady a dojmy, ale na Boží pravdu. Na Boží soud. Na 
Boží rozlišování, co je dobré a co zlé. A tak nikomu nestraní. Nedává se 
ovlivnit lobbisty nadnárodních firem, sebou samým ani nejbližšími 
příbuznými. 

Svou spravedlnost Simeon dokazuje už v závěru dnešního oddílu. 
Po růžovoučké radosti, že sám může konečně zemřít (!), po obláčkové 
radosti, že spatřil Boží spásu – světlo, které je všem pohanům – nastupují 
drsná slova na adresu mnohých. V Israeli i jinde. Dokonce na samotnou 
Marii, která je „milostí zahrnutá.“ Ani to totiž neznamená nějakou 
imunitu vůči zlu, bolesti nebo utrpení. 

Tak i Mariinu duši pronikne meč. Zřejmě ne jen, až bude její 
prvorozený syn mučen, týrán, nespravedlivě a bez důkazů odsouzen 
k smrti a umírat na kříži. Ještě nápadnější je pak Simeonova 
spravedlnost v postoji vůči širší společnosti: Ježíš je dán k pádu i 
povstání mnohých. Bude znamením, kterému se budou vzpírat. Protože 
tváří v tvář Kristu vyjde najevo myšlení mnohých srdcí. Vlastně všech. 

Tedy že to s Ježíšem nebude mít těžké jen máma Marie a táta Josef 
– kteří si už s Ježíšem „užili své.“ Ježíš naprudí kde koho. Protože 
přetvařovat se, mluvit i jednat pokrytecky, manipulovat tím, co se 
zrovna hodí, to vše pro osobní zisk – to dělá většina lidí. Ale jakmile je 
prozrazeno vlastní nitro takových lidí, přichází veliké ouha. Nejprve 
jejich, protože sítě intrik, plánů, manipulací, lží, polopravd a pokrytectví 
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se rozsypávají jako domeček z karet. Za druhé ouha ostatních, na nichž 
si tito vybíjejí své „prozrazení.“ 

Jako to udělají také na Ježíši. Také ze strany Římské říše v Pilátu 
Pontském i řadových vojácích. Také ze strany židovské rady. A mnohých 
dalších až dodnes: Tolik lidí je děsně napruzených z upřímných a 
adobrých snah Kristových církví! Kolik se cítí dotčeno, napadeno, 
uraženo a poníženo Kristovou láskou, blízkostí, obětavostí a pravdou! 

Simeon byl za druhé zbožný. Tedy jeho náboženství na něm bylo 
patrné hlavně ve všedním životě. Třeba už na tom, jak se oblékal. Jak 
mluvil. S kým mluvil a s kým ne. To vše obvykle opačně, než jak si lidé 
zbožnost představují. Simeonova vlastní všednost totiž vycházela 
z Boha a k Bohu stále znovu mířila. Zbožnost znamená, že je zřejmé, že 
jsme z-Boha. Že jsme „Božím zbožím.“ Tak o naší víře samozřejmě vědí 
v práci, ve škole, běžně i ve volném čase. 

Zbožný totiž není ten, kdo je hrozně nábožný v neděli nebo jiný 
svátek. Zbožný je ten, na kom je jeho náboženství zřejmé všechnu ostatní 
dobu. Třeba modlitbou před jídlem. Třeba vytrvalou pomocí bližním. 
Třeba laskavou vřelostí. Třeba obětavostí. Třeba zrcadelním Boží lásky 
a milosti ve všem, co zbožný člověk dělá. Také proto v dnešním oddílu 
vystupují lidé výrazně staří.  

Tak je skoro až šokující, že takový člověk očekával potěšení Israele. 
V Israeli Ježíšovy doby bylo asi tolik zbožných a spravedlivých jako dnes 
mezi evangelíky. Nebo křesťany. Nebo lidmi obecně. Tedy maličko. Za 
svou situaci již skoro tisíciletého otroctví nejrůznějším říším si mohli 
sami. Tak proč očekávat potěšení takových lidí? 

Vždyť mají, co si zaslouží! 
No, ale právě to je tak často cizí Boží spravedlnosti a 

hospodinovské zbožnosti! To Boží na Bohu je také to, že nesype na 
každého, co si zaslouží. Což je smrt, utrpení, prohra, neúspěch, selhání, 
bolest, odsouzení, beznaději, nesmysl, zbytečnost a zatracení. Naopak, 
Bůh vylévá na všechny lidi znovu a znovu své požehnání, milost a dobro. 
Ačkoli jsou zcela nezasloužené. A nezasloužitelné. I to bývá 
charakteristické pro lidi spíše starší než „zapálené mladé.“ 

Proto i zbožný Simeon jednal jako Bůh. Tak očekával dobro, milost, 
potěšení nevěrného israelského lidu. Očekával shovívavost Boží pro 
pokrytecké, nezbožné, bezbožné, nespravedlivé, odsouzeníhodné. 

Podle čeho jiného lépe poznat, že s někým je Duch Boží – Duch 
svatý? 
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Což je o to silnější, když si vzpomeneme na Simeonovu první větu 
v Bibli: „Nyní propouštíš svého služebníka v pokoji, Pane!“ Simeon se 
nebál smrti. Dokonce se na ní asi i trochu těšil – vždyť byl naživu už jen 
proto, aby spatřil Hospodinova Mesiáše. Protože svoboda od smrti, 
svoboda od strachu i ze smrti jsou důsledky Božího Ducha. Lidské 
pravdivé zbožnosti. A aktivní Boží spravedlnosti – činěnou lidmi! 

Jasně, že ve všech ostatních případech se lidé bojí umřít. Umřít 
nechtějí. Natožpak, aby umírání mohlo být pokojné, šálomové. Protože 
to bez zbožnosti a spravedlnosti Boží prostě není možné. Ačkoli člověk 
může toužit po smrti jako po vysvobození ze svého utrpení. Což nemá 
s šálomem společného nic. 

Tím méně, když Simeon prožívá Boží pokoj již během svého 
odcházení z toho světa. Již během svého umírání. Nevzpírá se. Nehledá, 
jak za každou cenu udržet naživu biologii svého časného těla. Není 
nervózní. Nebojí se ani velmi blízkého Božího soudu. Umírá v pokoji. 
Jeho odchod z tohoto světa byl pokojný, šálomový. 

Ačkoli právě uviděl Mesiáše. Božího Syna. Vtěleného Boha. V jaký 
lepší čas být naživu? Kdy jindy toužit po pokračování pozemského 
života než v současnosti živého, hmatatelného, vtěleného Hospodina 
Boha?! 

Tak byli plni úžasu nad Simeonovými slovy i jednáním i Josef 
s Marií. Ačkoli jsou rodiči syna počatého z Ducha svatého. Ačkoli viděli 
vánoční pastýře, anděly a slyšeli ono „Gloria in excelsis Deo.“ 

Protože Simeonova slova znamenala, že Josef a Marie nejsou jediní, 
kdo vědí, co je jejich prvorozený syn zač. Možná to ani nevědí nejlépe. A 
tak, že Ježíšovo mesiášství Bůh nijak zvlášť netajil. Ani o Vánocích. Ani 
dávno před nimi. 

Také byli v údivu nad tím, že Simeon rozpoznal v tom jednom 
miminku mezi mnohými toho Jehošuu, který bude zván Kristus. Vždyť 
Božího Mesiáše v něm pravdivé rozezná jen pramálo lidí. Dodnes. 

Ale jejich úžas vyplýval jistě také z toho, že těmi nejcitlivějšími, 
nejvnímavějšími vůči Božímu Synu byli lidé staří. Po Simeonovi Anna, 
dcera Fanuelova, které bylo osmdesátčtyři let. To je přece děsně 
nemoderní! Jak to, že v tom jednom miminku mezi mnohými rozpoznali 
Mesiáše starej dědek a ještě starší babka? 

Kde jsou ti mladí, o které přece tak strašně moc jde moderní 
době?! No, těm se věnuje zbytek evangelia dost jednoznačně hlavně v 
„příkladu“ učedníků… 
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Tak Ježíšovy první činy spásy byly, pro mnohé překvapivě, mířeny 
na lidi staré. Dokonce na lidi i dnes vnímané jako „přestárlé.“ 
Osmdesátčtyři let je požehnaný věk i dnes. Prvními příjemci Boží spásy 
v Kristu byl velmi starý Simeon a dost možná ještě starší Anna. 

To samozřejmě neznamená, že mladí lidé nebo dokonce děti 
nejsou součástí Boží milosti také v Kristu – jsou! (Srv. např. Mt 19, 14; 
Mk 10, 14; Lk 18, 16; Dt 6, 20 atd.!) Ale má to znamenat, co bylo ve 
starověku samozřejmé – protože je to dodnes očividné: Mladými jsme 

chvilku. Výraznou menšinu života. 
Proč tedy této krátké části lidského života podřizovat něco 

náboženského? Není náhodou lepší, když do kostela chodí lidé, kteří už 
mají za sebou čtyřicet, padesát, šedesát i víc let života? Než mlaďoši, 
kteří ještě nikomu jinému zadarmo doslova ani neutírali zadek? Kteří 
v drtivé většině ještě nemuseli zajišťovat ani střechu nad hlavou ani 
sami sobě – natožpak někomu bez nich zcela bezbrannému? 

Protože není náhoda, že v charismatických církvích staré lidi 
v podstatě nenajdeme. Už lidé přes padesát let věku jsou 
v charismatických církvích nejmenší částí – spíš nezastoupenou. Ačkoli 
v české společnosti tvoří víc než třetinu obyvatel. Stejně jako není 
náhoda, že v církvích ustálených, třeba až zbožných, tvoří naopak 
generace 50+ s přehledem naši největší část. 

Jakoby v pokročilém věku konečně začínal náboženský a zbožný 
život. Jakoby až člověk, který ledacos přežil, mohl konečně pořádně 
pochopit, co (a proč) po nás Bůh chce. A dokázal docenit, co vše nám 
dopřává Boží nezasloužená milost. A tak, že vlastní smrt možná není nic 
zase tak hrozného. A jak hodnotný naopak je Boží šálóm – pokoj. 

Jakoby obvykle až za půlkou života dokázal člověk spíše správně 
pochopit, jak závislí jsme na Boží milosti. A jak je všechno ostatní zcela 
druhořadé. A tak začal na tuto Boží milost odpovídat svou vlastní 
zbožností. A Boží spravedlností – tak nekonečně milosrdnou, obětavou, 
sloužící dobru někoho jiného! 

Vždyť Abramovi, praotci víry, bylo 75 let, když odešel za 
Hospodinem! 

Amen. 
 
Píseň: NEZ735 – Ježíš živ jest i já s ním 


