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Marie a Alžběta (Lk 2, 39-56) 
Máme dnes třetí adventní neděli, tak by se hodilo nějaké vánoční slovo. Je to docela výzva – těch vánočních příběhů není 
tak moc – a tak můžeme mít někdy pocit, že jsou už takové hodně vyždímané. Vzpomínám, jak před pár lety jedna 
nejmenovaná sestra z našeho sboru řekla Tomášovi Grulichovi: „jestli letos uslyším ještě jednou vánoční čtení 
z Lukášova evangelia, tak už budu asi zvracet“. Tak nemáme to jednoduché. Buď si na ty notoricky známé příběhy 
vypěstujeme imunitu, takže jsou pro nás úplně nezajímavé a neškodné a nebo v horším případě alergii, takže nám lezou 
na nervy jako koledy v obchodním domě. Ale já jsem tuhle vánoční výzvu přijal. Apoštol Pavel jednou napsal Filipským 
„psáti Vám stále totéž mi není zatěžko a vám to bude oporou“. A tak i my budeme společně dnes přemýšlet nad 
Lukášovým evangeliem a budeme doufat, že nám to s Božího pomocí bude také oporou. 
Třetí adventní neděle, to znamená, že jsme už skoro tam, ale ještě tam nejsme. Betlém a jesličky si necháme až na příští 
týden, na 4. Adventní neděli na bohoslužbu do Galerie 14, kam jste všichni zváni, a kde nás čeká dramatické ztvárnění 
vánočního příběhu v podání Royal Rangers. No ale na druhou stranu už doba příliš pokročila na to, abychom si 
připomínali zvěstování Marii v Nazaretě. Dneska jsme v tom mezičase. Už se ví, že Spasitel je na cestě, ale ještě tu není. 
Jsme v období čekání. A v bibli je jeden takový příběh z tohoto období čekání. Je zapsaný u Lukáše 2, 39-56. A je to oddíl 
který navazuje právě ne andělovo zvěstování Marii. 
 
Lk 2, 39-56 ČEP 
39 V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. 
40 Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. 
41 Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým 
42 a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. 
43 Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? 
44 Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. 
45 A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ 
46 Maria řekla: „Duše má velebí Pána 
47 a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 
48 že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, 
49 že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný.     Svaté jest jeho jméno 
50 a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. 
51 Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; 
52 vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil, 
53 hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. 
54 Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, 
55 jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.“ 
56Maria zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se vrátila domů. 
 
Tak tady ho máme – příběh z mezidobí. Příběh, kdy byla Marie v očekávání. Už bylo zaděláno na Vánoce, ale nic se 
nesmí uspěchat. Marie měla devět měsíců na to, aby si popřemýšlela, co se to s ní děje, co ji čeká.  
Jedna z důležitých věcí, kterou bychom měli mít na paměti je Mariin věk. Protože jsou opravdu dobré důvody domnívat 
se, že byla hodně mladá. Tenkrát byla úplně jiná doba. Dneska máme ve zvyku dlouho studovat, když Pán Bůh dá i 
pozdě umírat, u porodu se spoléhat na pana primáře, na jeho přístroje, kapačky a inkubátor a v důchodu čekáme že 
dostaneme sice nízký, ale zatím aspoň nějaký důchod. Tenkrát to bylo jiné. Ten, kdo se ve stáří nechtěl stát žebrákem, 
ten musel mít děti. A musel jich mít pokud možno hodně, aby ho uživily. A ještě se dalo počítat, že třeba každé druhé 
nebo třetí umře při porodu nebo na nějakou nemoc nebo ve válce. Takže jich člověk musel mít opravu hodně. A musel je 
mít mladý, aby to maminka stihnula, a aby to taky ve zdraví přežila. Takže Marie, zasnoubená tesaři Josefovi za sebou 
zřejmě ještě neměla postgraduál. Kdyby někdo řekl, že jí bylo 18 nebo 17, tak by to vůbec nebylo přehnané. Kdyby byla u 
nás ve sboru, tak by nebyla vedoucí ve skupince žen, ale byla by v mládeži a nejvíc by se kamarádila, s Terkou, s Jolčou, 
s Agy nebo s Vendy. A stejně jako v mládeži neříkáme holkám Terezo, Jolano nebo Veroniko, tak bych se vsadil, že Marii 
bychom říkali Maruško. Byla to slečna, málem ještě holka.  
Ale byla to dobrá holka. Víme to podle toho, že Pán Bůh se na ní podíval a řekl si, tak téhle dám těžký úkol. Téhle 17leté 
Marušce. Ona mě zná, spoléhá se na mě, poslouchá mě; ta se stane matkou Spasitele. Takže nepodceňujme mladé 
mládežnice a mládežníky, protože Pán Bůh je nepodceňuje a chce si je použít. Mládežníci, nepodceňujte se, 
nepodceňujte Boží záměry s vaším životem. 
Maruška se vydala do hor do města Judova. Někteří mají za to, že to byl Hebron, protože to je horské město v Judsku a 
patřilo domu Áronovu – víme, že Alžběta i její manžel Zachariáš byli z Áronova rodu. Pokud Maruška spěchala opravdu 
z Nazareta do Hebronu, tak to znamená, že to byla holka do nepohody, protože to je 160 km. A ještě k tomu kilometr 
převýšení. To je asi jako z Počernic do Ždáru nad Sázavou po červené kolem Sázavy. Kdysi jsem to šel a měl jsem 
z toho pěkné puchýře. Tak vidíme, proč potřebovaly být tenkrát maminky v kondici. 
Alžběta byla Mariina příbuzná. Někde se uvádí, že to byly sestřenice, ale to asi není podstatné. Vzhledem k věkovému 
rozdílu tam byl zřejmě spíš takový vztah, jaký bývá mezi mladou slečnou a starší tetičkou. Ale každopádně bylo skvělé, že 
měly jedna druhou. Maruška věděla že Alžběta čeká dítě, dokonce věděla, že je právě v šestém měsíci, protože tuhle 
přesnou informaci jí řekl anděl Gabriel, když jí zvěstoval narození Ježíše. „I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří 
syna a už je v šestém měsíci“. A tak si Maruška říká: jestli je na světě nějaký člověk, který může aspoň trochu pochopit, 
co právě zažívám, tak je to teta Alžběta! Obě čekáme dítě, obě jsme z toho v šoku, protože já bych dítě ještě mít neměla 
a ona by ho už mít neměla. A přitom – půl roku po sobě – ho obě mít budeme. A navíc to spolu očividně všechno nějak 
souvisí, když mi anděl obě ta narození oznámil zároveň. Takže Maruška nemá stání, nemůže se dočkat a spěchá do 
„Žďáru nad Sázavou“. Možná trochu i proto, aby unikla podezíravým pohledům doma v rodině, ale myslím, že hlavně 



proto, aby si to s tetou všechno řekla, aby našla spřízněnou duši, která se dívá stejným směrem, která ji neodsoudí, ale 
naopak přijme, poradí, popovídá si s ní, pomodlí se s ní a tak. 
Nemohla do Hebronu zavolat: jsem na cestě, přijedu v půl sedmé na hlavní. Prostě se vydala na cestu, a jednoho dne se 
objevila v Hebronu – tak tady mě, teto, máš, budu tu teď tři měsíce bydlet. Ale tak to tehdy chodilo. Po dlouhé cestě byla 
logická dlouhá návštěva, aby to stálo za to. Na blízkém východě je dodnes pohostinnost důležitou ctností a vůči členům 
rodiny je to tím větší samozřejmost. Takže Alžběta se na Marušku nezlobila. Nakonec všechno to, co jsem řekl o mladých 
maminkách, o Alžbětě neplatilo. Čekala dítě v pokročilém věku někde na prašných horách a byla už v šestém měsíci, 
takže Maruščina pomocná ruka se jí určitě hodila. Nemluvě o tom, že s jejím manželem Zachariášem nebyla tou dobou 
kloudná řeč. Přesněji řečeno žádná řeč, protože Pán Bůh ho postihnul němotou za to, že byl skeptický vůči zprávě o tom, 
že se mu ve stáří narodí syn. Takže Alžběta s ním měla už půl roku dost tichou domácnost. Mladá a veselá Maruška byla 
určitě vítané osvěžení do téhleté zatuchliny. Takže Alžběta se ani trochu nezlobí na nečekaného hosta. Naopak jsme 
svědky dojemného a radostného shledání.  
 

41 Když Alžběta uslyšela Maruščin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým 
42 a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. 
43 Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? 
44 Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. 
45 A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ 

Je to moc hezké setkání. Takové spontánní, emotivní, jak je to v židovské mentalitě běžné. Je to setkání pěti osob: dvou 
nepravděpodobných maminek, Alžběty a Marie, dvou výjimečných dětí, Jana Křtitele a Ježíše, a tou pátou osobou je  
Duch svatý. O Janu Křtiteli řekl anděl Gabriel Zachariášovi, že bude naplněn Duchem svatým už od mateřského klína. 
Takže to bylo naprosto mimořádné dítě. Dostalo vztah k Pánu Bohu do vínku. V tom byl Jan Křtitel mezi lidmi opravdu 
jedinenčný. Ale to druhé dítě, Ježíš, to nebylo jen Duchem naplněné, to bylo z Ducha svatého přímo počaté. A tak se tady 
setkávají dvě maminky a dvě děti, a Boží Duch, který celé tohle představení režíruje. Jan bude Ježíšovým prorokem a 
předchůdcem, Ježíš bude Spasitelem světa. A teď budou tři měsíce bydlet pohromadě a bude jim spolu dobře. Nejsem 
odborníkem na prenatální chování dětí, ale zdá se, že když Alžběta slyší Maruščin pozdrav, tak se ji vyplaví adrenalin a 
miminko na to zareaguje veselým kopnutím. 
Zajímavé je, že to není jen Maruška, kdo má informaci o těhotenství Alžběty, ale zrovna tak Alžběta ví, že je v očekávání 
Maruška. „Požehnaný plod tvého těla!“ zvolala přece. Přitom na Marušce to (na rozdíl od Alžběty) není touhle dobou ještě 
vidět. Její miminko ještě nekope. Ale Alžběta je zkrátka informovaná. A dokonce ví nejenom to, že Marie čeká dítě, ale ví i 
co to bude za dítě: „Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?“ Takže se zdá, že se těšila nejenom Maruška na 
Alžbětu, ale možná se těšila i Alžběta na Marušku. Kdy přesně dostala Alžběta (nebo možná Zachariáš) ten prorocký 
vhled do situace, to nevím. Ale je vidět, že když uslyšela ve dveřích Maruščin hlas, tak jí Duch svatý řekl: už je to tady, už 
přišla, teď se ji můžeš zeptat na co potřebuješ, teď k tobě přichází matka tvého Pána. A Alžběta je tím přemožená a cítí, 
že se jí dostalo od Pána Boha veliké cti a požehnání a navíc ještě znamení, když pocítila, že na to setkání s Maruškou  
reaguje i její miminko. 
A pak ještě říká tu větu: „blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ Tím vlastně tak trochu 
říká: Maruško, tys tu situaci zvládla líp, než my! Zachariáš byl skeptickej, a tak teď máme tichou domácnost, ale tys Pánu 
Bohu uvěřila, co ti zaslíbil. Tvoje radost není ničím zkalená, a jsi opravdu dobrým příkladem. „Blahoslavená, která uvěřila, 
že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána!“ 
A pak už následuje oddíl, který je v ekumenickém překladu nazvaný jako Mariin chvalozpěv, ačkoliv samotný biblický text 
neříká, že by tam někdo zpíval – říká se tam: „Marie řekla“. Ale je pravda, že následuje takový básnický text, který se svojí 
strukturou podobá žalmu. Tak nevím – jestli to zaznělo ještě tam ve dveřích, hned po přivítání, nebo jestli třeba večer 
když padlo na Hebron šero, seděly s Alžbětou u olejové lampy a Maruška vložila svoje pocity a svědectví do písně. Určitě 
je to možné. 
Ať už to bylo tak či onak, když se podíváme na ten text, tak z toho úvodu na mě vyskočí něco nového. Většinou jsme 
myslím zvyklí smýšlet o té úloze, kterou měl Pán Bůh pro Marii, jako že to bylo docela těžké břemeno. Nejdřív musela 
vysvětlovat svému snoubenci, že čeká dítě. Pak se zřejmě musela hájit před rodinou a možná měla zničenou pověst i 
v celém Nazaretě. Pak se musela trmácet ve vysokém stadiu těhotenství někam na oslu, rodit ve stáji, pak se ji Ježíš jako 
dvanáctiletý ztratil a tři dny ho hledala. A když dospěl, byla osobně přítomná ukřižování. Ona to je pravda, že její cesta 
byla opravdu hodně těžká. Ale i když je to pravda, není to všechno, nebyl by to nekompletní obrázek. Když se vrátím 
zpátky do našeho příběhu, tak vidíme mladou Marušku, jak se raduje a těší. To, co jí Pán Bůh svěřil, od něj přijala, a tak 
říká: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli!“ Maruška není nějaká ubitá troska, na kterou padá 
tíže zodpovědnosti a nepochopení světa, ale naopak z ní každým pórem tryská taková autentická mládežnická radost 
z Pána Boha. Žasne nad tím, že jí, obyčejnou holku z Nazareta, bez konexí, bez majetku, bez postgraduálu, přivzal sám 
Hospodin ke svojí práci. A to nejenom jako nějaký kompars, ale dokonce jako jednu z hlavních rolí. A tak nad tím 
přemýšlí, pomalu jí to dochází a zdráhá se tomu uvěřit. A říká si - jestliže já se mám stát matkou Božího Syna, Spasitele 
světa, který obnoví Izrael a vykoupí celý svět, všechny ty generace Božího lidu, tak to vlastně znamená, že spolu s jeho 
jménem si budou všechna budoucí pokolení připomínat i to moje. Mohlo by se zdát, že si tady Maruška gratuluje k tomu, 
jak bude slavná. Ale kdyby byla Maruška taková, Pán Bůh by si ji pro ten úkol asi nevybral. Maruška nebyla ten typ, který 
usiluje dostat se do záběru televizních kamer. Ona prostě jenom nemůže uvěřit svým očím. A nežasne sama nad sebou, 
ale nad tím, co v jejím životě dělá Bůh. 
„Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest 
jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.“ 
Takže to není tak, že by se tu Maruška obrazně řečeno dívala do zrcadla a ptala se: „zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě 
nejkrásnější?“. Naopak, není zahleděná do sebe, ale má nadhled víry. Dívá se dalekohledem do minulosti, do 
budoucnosti, na všechna ta pokolení. A vidí, jak se prokazuje, od pokolení do pokolení, že Hospodin, ten svatý Pán, je 
dobrý a milosrdný k těm, kdo se ho bojí. A lidé budoucích pokolení, která budou Marušku blahoslavit, to nebudou dělat 



pro Marušku samu, ale pro velké věci, které s ní učinil svatý Hospodin. Marie byla mimořádná dívka, mimořádná žena. 
Věrná, poslušná, obětavá, radostná. Ale myslím si, že takových žen bylo v dějinách víc, a dodnes je. To, čím je naprosto 
mimořádná, jedinečná a na celém světě neopakovatelná, to nejsou její schopnosti a ctnosti, ale jsou to právě ony „věci, 
které s ní učinil Hospodin“. 
 
A pak následují tři verše 51. – 53., které jsou sice řečené v minulém čase, ale zdá se, že je to spíš prorocká zpráva o tom, 
co se má teprve v budoucnu odehrát skrze skutky očekávaného Spasitele. Říká, že Pán Bůh se prokáže jako svrchovaný, 
spravedlivý a milosrdný Pán dějin, před kterým neobstojí ti, kdo jsou pyšní a kdo se spoléhají na vlastní sílu a bohatství. A 
naopak se ujme těch, kdo prožívají ponížení a nedostatek. Asi je jasné, že na úplné naplnění tohoto proroctví i v dnešní 
době pořád teprve čekáme. Protože je ještě pořád mnoho pyšných, kteří se spravedlnosti vysmívají, u moci je řada 
krutých a tvrdých vládců, a mnozí bohatí ještě stále utiskují chudé a hladové. Ale jednoho dne se před jménem Pána 
Ježíše skloní každé koleno. Každý den jsme o den blíže ke chvíli, kdy se Boží svrchovanost, spravedlnost a dobrota 
projeví naplno. A právě to Maruška prorocky vyhlíží v téhle svojí večerní písničce, kterou zpívá Alžbětě a dvěma 
naslouchajícím miminkům za přítomnosti Ducha svatého. 
A do toho prorockého výhledu se dají zahrnout i závěrečné dvě věty z veršů 54 a 55, ale nechal jsem si je takhle stranou. 
Maruška se tam raduje z toho, že Pán Bůh skrze poslaného Mesiáše splnil a splní svoje zaslíbení, která dal svému lidu. 
Abrahamovi a jeho potomkům. A mohli byste si říct: co asi tak mohla Maruška o těch dávných zaslíbeních vědět? 
Jaképak asi měla teologické vzdělání ve svých 17 letech? Copak neměla každý den dost starostí s tím, že musí dojít pro 
vodu a na trh a podojit kozu, že se ještě musela zabývat nějakými zaslíbeními, která dostal Abraham před dvěma tisíci 
lety? No, to neznáte Marušku. Marušce záleželo na Božím lidu a na Božím slově. Nebyla jenom nezúčastněný 
pozorovatel, byla osobně citově angažovaná. Je fér říct, že v tom nebyla sama. Židé obecně vyhlíželi spásu a vykoupení, 
záchranu Izraele a připomínali si ho. Ale i tak to mohlo být holce na vdávání jedno. Nebylo. A tak se Maruška raduje, že 
to, na co se těšila ona osobně i kolektivně spolu s celým svým národem, to se má naplnit skrze syna, který se jí má brzy 
narodit. 
A to je celé! Víc o návštěvě Marušky u Alžběty nevíme. Akorát si ještě můžeme sečíst ten 6. měsíc, ve kterém byla 
Alžběta na začátku Maruščiny návštěvy a ty „asi tři měsíce“, které návštěva trvala. Vyjde nám z toho, že Maruška dělala 
Alžbětě společnost a pomocnici až téměř do porodu. Ostatně, když se Jan Křtitel narodil, tak Zachariáš mohl zase 
promluvit, a určitě měli s Alžbětou co probírat, tak by tam byla Maruška už navíc. 
A ještě několik takových praktických závěrů na závěr: 

 Pán Bůh může člověku zkřížit plány a zamotat hlavu. Ať už je mladý jako Marie, nebo starší jako Alžběta a 
Zachariáš nebo klidně i něco mezi tím. 

 Pán Bůh si chce použít obyčejné lidi. Maruška se považovala za obyčejnou. A byla to svým způsobem obyčejná. 
Obyčejná dobrá, zbožná dívka, která měla ráda Pána Boha, jeho lid a jeho slovo. A Pán Bůh s ní učinil velké věci. 

 Je dobré Pánu Bohu důvěřovat a poslouchat ho. Když mu někdy nevěříme, tak to neznamená, že nás zavrhne. 
Ale znamená to, že sami sobě dost komplikujeme život. 

 Je dobré přijímat i těžké úkoly s radostí a reagovat na protivenství vírou a chvalozpěvem. 

 Před jménem Pán Ježíše, toho miminka, jehož narození čekáme příští týden, se jednou skloní každé koleno. On 
je hlavní postavou nejenom dnešního příběhu z Hebronu, nejenom příběhu z Betléma příští týden, ale příběhu 
celý lidských dějin. A tak ať je nejenom o Vánocích, ale každý den Pán Ježíš tou hlavní postavou i v příběhu 
každého z nás.


