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13. 11. 2022 – Milostí zahrnutá 

 

1. čtení: Lk 2, 22-35 
 
Píseň: NEZ401 – Za ty, kdo hladem trpí a bídou 
 
Základ kázání: Lk 1, 26-38 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

když jsme se minulou neděli soustředili na příkladnost Ježíšova 
otce Josefa, nemůžeme nechat stranou Ježíšovu matku – Marii. 
Překvapivě se však nemůžeme oběma Ježíšovým rodičům věnovat 
pohledem jednoho evangelijního podání. Zatímco Matouš nechává 
Marii takřka úplně stranou – je spíše kulisou než postavou – pak 
stejně „používá“ Lukáš naopak Josefa. Je velká škoda, že o vztahu 
Marie a Josefa nevíme v podstatě nic. 

Marie je však jednoznačně „Milostí zahrnutá.“ Anděl vykreslí její 
mateřství jako skvělé a úžasné, nádherné a zázračné. A posel Boží 
neměl úplně nepravdu. Stát se rodičem vtěleného Boha je 
nepředstavitelná milost. Ačkoli by možná moderní křesťané tuto 
milost spíše odmítli. Také proto, co Marii prozradil Simeon. 

Tak má být podezřelé, že Marie se v příběhu pozastavila nad 
jednou, jedinou věcí. Nepozastavuje se nad tím, jak může člověk být 
také vtěleným Bohem. Nepřipadá jí zvláštní, že by ona, žena z prachu 
země, měla porodit Božího Syna. Nepozastavuje se nad tím, že člověk 
přece nemůže být zároveň Bohem Hospodinem. Ani jak by její syn 
mohl kralovat a vládnout věčně – pokud by snad byl jen člověkem. 

Nic z toho. Marie, Bohorodička, se pozastavuje v Lukášově 
podání nad jediným: Jak by se mohlo stát, že počnu? Jak bych mohla 
otěhotnět, když jsem jenom zasnoubená? Jak bych mohla mít dítě, 
když jsem žádného muže nepoznala, s žádným nežiji, s žádným jsem 
nespala, za žádného nejsem provdána? 

To ale přece není vůbec žádný problém! Otěhotnět v mladém 
věku není nic komplikovaného. Dokonce je to často tak snadné, že 
tuto snadnost vnímá mnoho lidí jako problém, nevýhodu, prokletí. 
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V Lukášově pojetí tak jde tato otázka hluběji: Jak by Boží věčný 
Syn mohl být plodem prostě jen lidského spojení? Ne snad, že by 
z lidského spojení nemohli povstat velmi, velmi svatí a příkladní lidé 
– Izák, Jákob, Josef, David, Samuel a mnoho dalších. Ale věčný Syn 
věčného Nejvyššího? Otcem takového dítěte přece nemůže být prostě 
muž – ačkoli (protože?) se dodnes považuje za vládce světa a 
společnosti. O to více ve starověku. 

A: Jak to bude vypadat před lidmi, když bude Marie najednou 
těhotná? Když Boží Syn bude nelegitimní, nemanželské dítě? Co si o 
tom bude myslet pozdější Římskokatolická církev? Křesťanská etika, 
morálka tak často až destruktivně aplikovaná třeba i na nejbližší 
příbuzné – ale ne na Ježíše, Marii, Josefa? 

Tak je snad zřejmá svatost, oddělenost, jinakost a příkladnost 
také Marie: Přijímá Boží milost. Stává se nositelkou Boží milosti pro 
všechny lidi. Ačkoli zdaleka netuší, co všechno to bude obnášet. 
Anděl ji to náročné a bolestivé „zatajil.“ Ale že toto rodičovství bude 
obnášet také hanbu, podezřívavost, ostudu – to bylo zřejmé Marii i 
Josefovi. Že mateřství Ježíšovo bude svým způsobem také peklo pro 
Marii, pak prozradil Simeon. 

Mariinu duši totiž pronikne meč. Právě proto, že bude matkou 
právě Ježíše Krista. Protože její syn bude Mesiášem. Bude Božím 
Synem. Který zvítězí nad smrtí. Porazí zlo a hřích a vinu a lidskou 
hloupost a sebestřednost a bezohlednost a lhostejnost. Svou smrtí. 
Svou předčasnou a strašnou smrtí. Obětí svého života i smrti. 

Což opět zdůrazňuje stejné, jako u ostatních příkladných, 
svatých a velkých postav Bible – jejich přetrvávající lidství. Jejich 
naprostou obyčejnost. Marie není úžasná ani skvělá svými talenty, 
předpoklady. Je sama o sobě úplně normální, obyčejná, průměrná. 
Možná dokonce podprůměrná – proč by totiž jinak, ve starověku, 
ještě nebyla ani vdaná? 

Také pro svou úplnou obyčejnost bude Marie úplně obyčejně, 
normálně prožívat předčasnou smrt svého prvorozeného dítěte. 
Bude se cítit, jakoby jí někdo probodl duši. Jakoby někdo zabil její 
duši. A „díky“ Simeonovi o tom ví dokonce dopředu… 

Ježíšovo vyvolení na tom nic nezmění. Že Mariin syn je 
Mesiášem, Synem Božím na tomto jejím prožívání nezmění nic. 
Mariino požehnání a vyvolení, že je „milostí zahrnutá“ na tom všem 
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také nezmění nic. Stejně jako Abram a Sáraj prožívali stejně svou 
neplodnost – trvající desetiletí po Božím slibu potomka. Jako Izák a 
Rebeka prožívali útěk Jákoba. Jako prožíval Jákob ztrátu Josefa i 
Benjamína. Jako Josef prožíval zradu, násilí, prodání do otroctví a 
pokus o vraždu ze strany svých bratrů. Jako Samuel prožíval padlost 
svých synů i trvající pohanství Božího lidu. Jako Mojžíš prožíval 
nevěrnost, zrádnost Israelců na poušti. Stejně jako všichni ostatní 
lidé. 

Boží vyvolení ani Marie totiž neznamená magickou ochranu 
před zlem a hříchem lidského světa. Bůh nic takového nikomu nikdy 

neslíbil. O to svatější je svatost těch, kteří navzdory tomu přijali Boží 
misi. Boží úkol. Hospodinovu vůli: Přinášej dobro ostatním. Buď 
požehnáním pro ostatní. Buď Božím světlem a solí. Už svou 
přítomností. Také svými slovy a činy. Přinášej a nabízej Boží spásu a 
záchranu. Ačkoli to pro tebe bude znamenat také utrpení, bolest, 
pomluvy. Ačkoli se možná někdy budeš cítit dokonce jako vyvrhel. 
Jako prokletá. Asi jako žena ve starověku, která není provdána, je 
těhotná, a ještě se hájí tím, že nikdy žádného muže „nepoznala.“ Že 
její dítě je plodem židovského Hospodina! 

Tak je dodnes Mariina formulace víry z v. 38 dobře známá 
v katolických církvích. V protestantských, bohužel, výrazně méně: 
„Jsem služebnice svého Pána.“ Marie odmítla být paní a vládkyní 
svého života. Odmítla být služebnicí své vlastní osoby a osobnosti, 
doby i kultury, snů a plánů a názorů a představ. Dokonce odsouvá i 
bytí služebnicí bližním – ve prospěch bytí služebnicí Páně. Ačkoli to 
znamená ostudu a pohanu, nesmírnou bolest a utrpení. Obrovskou 
ztrátu a díru v duši, kterou si nedovede představit nikdo, kdo 
nemusel pohřbívat vlastní dítě. Stejně jako se k tomu rozhodl Josef 
v Matoušově podání. 

Ze stejného důvodu také Marie neargumentuje andělovi, že 
když je přece u Boha možná všechno, tak přece není nutné, aby vůbec 
byla nějaká Ježíšova pozemská matka. Že přece vůbec nemusí její 
duši proniknout meč. Určitě to přece Všemohoucí Bůh může zařídit 
jinak a lépe! Také bez trápení a bolestí těhotenství a porodu – proč to 
tedy Bůh neudělá takhle po lidsku „chytřeji?“ 

Protože to je pohanství. To je nápadné prozrazení dojmu vlastní 
pýchy, důležitosti, chytrosti a skvělosti: Já (nebo „my“) to přece 
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dovedu vymyslet lépe a chytřeji než Bůh! Tak Bůh přece ani nemůže 
být! Já si to nebo ono totiž umím představit mnohem lépe! A do 
tohohle a tamtoho vůbec Bůh nemluví a mluvit nemá! 

Marie zcela obráceně. Protože je Hospodinovou služebnicí. 
Nesloužila svému egu, své osobě a i jiným lidem teprve skrze svou 
službu Bohu: „Staň se mi podle tvého slova.“ I když si celou situaci 
jistě i Marie už tehdy dokázala představit lépe. Tím spíš později, když 
hleděla zpovzdálí na Ježíšovo umírání na kříži. Stejně jako mnozí 
dodnes mají dojem, že to nebo ono umí vymyslet lépe než Bůh. 
Protože pak nemusí nikomu sloužit! Pak se nemusí namáhat prací na 
Boží vůli a vinici! Pak nemusejí s důvěrou poslouchat Boží slovo – 
nýbrž si zase nakonec dělat, co sami chtějí a uznají za dobré. A na 
Boha nadávat, až vlastní plány a vůle nepřinášejí kýžené dobro. 

Tak je snad zřejmá také Mariina transcendence. Překročení 
vlastní doby a předurčení, kultury a výchovy, ba dokonce lidství a 
pýchy. A tak hříchu a zla. Vlastního lidství. Marie plně přijala, co 
jediné vede k Božímu království. Jako to udělal také její 
snoubenec/manžel Josef – v Matoušově podání. Jako to bude celý 
život dělat také Ježíš: 

V první a poslední řadě vnímala samu sebe jako služebnici Boží. 
V první a poslední řadě přijímala Boží slovo jako tak důležité, že 
určující dokonce i kdy a s kým bude mít dítě. A tak i jako určující 
všechno ostatní. Bez výjimky. 

Protože věřila, že u Boha není nic nemožného. Na rozdíl od 
všeho ostatního v tomto vesmíru. Na rozdíl od lidí. 

A dokonce to pro ní bylo docela samozřejmé. Až snadné. Muže 
Josefa musel přesvědčovat anděl ve snu o nepostradatelnosti oběti a 

služby na cestě k Božímu království. Také proto hraje Josef v lepším 
případě druhé housle. Zatímco Marie je Bohorodička. 

Amen. 

 
Píseň: NEZ438 – Bohu chvála buď i čest 
 


