
      Uvedení Páně do Chrámu 

Mal 3,1-4 
Žid 2,14-18 
Lk 2,22-40 

… moje oči uviděly tvou spásu.  

Lk 2,30 

Starý Simeon v Chrámu zahlédl mladý pár ze severu. Je zvyklý chodit do Chrámu a zbožných lidí tam už potkal spoustu. Po celý život vy-
stupuje vzhůru v naději, že tentokrát už to určitě vyjde, tentokrát Mesiáše už určitě spatří. Vždyť tak mu to přece Duch svatý zjevil 
(srv.: Lk 2,26). Simeon je symbolem věrnosti izraelského národa, který s důvěrou očekává příchod Spasitele. Simeon je ale také symbo-
lem niterné úzkosti každého člověka. Teď je už starý, unavený, snad i trochu zklamaný. Život má za sebou a zdá se, že nebyl ničím ji-
ným než nenaplněným přáním, neuspokojenou touhou. Život je nekončící cesta, věčné čekání… Čekání na světlo, čekání na spásu, čekání 
na smysl, který by dal odpověď všem našim nejhlubším „proč“, všem našim nepokojům. Na jedné straně věrnost zaslíbením, věrnost tra-
dicím, obřadům, věrnost Chrámu, pevnost v jistotách. Na straně druhé „svatá úzkost“, „svatý nepokoj“, které udržují jeho srdce živé a 
otevřené, nezatvrzelé bolestí, únavou, které dovolují Duchu, aby promlouval, aby umožnil setkání s mladou rodinou poutníků. 
 

Maria a Josef. I oni dodržují Hospodinův Zákon. Přinášejí Ježíše do Chrámu, aby ho nechali obřezat. A to je výmluvné znamení poslušnos-
ti rodičů, kteří se nepovažují za jiné, za lepší než ostatní. Jsou součástí národa s bohatou náboženskou tradicí, kterou i on i chtějí ucho-
vávat. Ale i oni jsou otevřeni proroctví, i oni jsou otevřeni novosti. Chovají se podle pravidel, ale dokáží přijmout i neočekávané. Obřady 
jim dodávají jistotu, ale starý prorok v nich vzbuzuje úžas a otevřenost k nemyslitelnému. Bůh vždycky promlouvá těmito dvěma způso-
by: světlo a stíny, jasná slova a pochybnosti, zázraky a všednost, proroctví radosti a meče (srv.: Lk 2,29-35). 

 

A pak já. „Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše“ (Lk 2,26). Ta slovo jsou určena každému z 
nás, to proto jsou uchovávána v Písmu. Duch je vnukl Simeonovi, Duch jimi dnes promlouvá ke mně, Duch, který do srdce vkládá touhu 
po Spasiteli, mi dá i nové oči, abych spatřil světlo, které vychází. Nezemřu, aniž bych viděl Boží zásah, spásu, která už je mezi námi. Jen 
bych měl být jako Josef a Maria: věrný Hospodinu a otevřený k Boží novosti a jinakosti. Jen bych měl být jako Simeon: s trpělivostí umět 
čekat, využívat všeho, co mě přivádí k Pánu, nepoddat se únavě, ale nechat se překvapit, a vidět tak to, co ostatní nevidí: spása je v Dí-
těti, v tom Dítěti, které je z jednoho náručí předáváno do druhého. Spása je přijmout toto Dítě do svého náručí a velebit Boha (srv.: Lk 
2,28). A stačily tři minuty, pár minut, aby život dostal význam a světlo. Věrnost, otevřené srdce a přijetí…  

 

„Eucharistie je darem Ježíšova utrpení: máme Chléb, protože máme Golgotu, máme svatostánek,  

protože máme Kříž, máme Víno, protože máme Krev.“ o. Mario Borzaga, omi 


