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1) GABRIEL OPĚT V AKCI
Lukáš 1:26 V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které
se jmenuje Nazaret, 27 k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova;
jméno té panny bylo Marie. 28 I vešel k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí obdařená, Pán je s
tebou. Požehnaná tys mezi ženami.“ 29 Ona však byla tím slovem velmi rozrušena a
uvažovala, jaký je to pozdrav. 30 A anděl jí řekl: „Neboj se, Marie, neboť jsi nalezla milost
u Boha. 31 A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 32 Ten bude veliký a
bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. 33 Na věky
bude kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování nebude konce.“ 34 Marie řekla
andělovi: „Jak se to stane, vždyť nepoznávám muže?“ 35 A anděl jí odpověděl: „Duch
Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní; proto také to Svaté, co se z tebe narodí,
bude nazváno Syn Boží. 36 Hle, tvá příbuzná Alžběta -- také ona počala ve svém stáří
syna a toto je šestý měsíc té, která je nazývána neplodnou. 37 Neboť u Boha nebude
žádná věc nemožná.“ 38 Marie řekla: „Hle, jsem Pánova otrokyně; nechť se mi stane
podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.
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2) MARIE
-

-

Byla zasnoubená – v té době to byl závazek, že se vezmou, cca rok před svatbou,
pokud někdo chtěl zasnoubení zrušit, byl to stejný proces jako rozvod
Anděl jí pozdravil - „Buď zdráva, milostí obdařená, Pán je s tebou. Požehnaná tys mezi
ženami.“
Anděl jí neuctívá, nemodlí se k ní
Anděl jí neříká – milosti plná, ale milostí obdařená
Marie je rozrušená podobně jako Zachariáš před 6 měsíci
Porodíš syna a to bude Mesiáš (syn nejvyššího, dostane trůn Davidův, navěky bude
kralovat)
Jméno Ježíš (Ješua) znamená Hospodin (Jahve) je Spasitel
Z Ducha Svatého otěhotníš
Anděl jí také ujistil – nic není nemožné – když Alžběta mohla být těhotná, tak můžeš i ty i
když ještě nežiješ s mužem
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3) DŮVĚRA
38 Marie řekla: „Hle, jsem Pánova otrokyně;
nechť se mi stane podle tvého slova.“ A anděl
od ní odešel.
Kněz Zachariáš andělovi nevěřil a přitom to byl
člověk, který znal Bibli, měl lidem pomáhat,
aby věřili v Boha.
Naproti tomu tato mladá dívka více
důvěřovala Bohu.

Její život nebyl jednoduchý – musela čelit
mnoha vypjatým situacím.
Je nám velmi dobrým příkladem.
El Greco, 1570, Anděl promlouvá k Marii
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4) NAPLNĚNÍ PROROCTVÍ
Izajáš 7:14 Proto vám Panovník dá znamení sám:
Hle, dívka otěhotní, porodí syna a dá mu jméno
Immanuel. 15 Bude jíst máslo a med, aby uměl
zavrhnout zlé a zvolit dobré.
Lukáš.1:31 A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu
jméno Ježíš.
Slovo dívka – dívka, která je připravena na
manželství, ale ještě nevstoupila do manželství
Nejspíše si s tímto proroctvím nevěděli rady, ale na
Marii se toto slovo naplnilo přesně.
Mohla přemýšlet – toto místo Písma je o mě!
Těhotná dívka, ilustrační foto (zdroj Unsplash)
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4) NAPLNĚNÍ PROROCTVÍ
Na druhou stranu to bylo nebezpečné Deuteronomium 22:21 pak ať vyvedou dívku ke
vchodu do domu jejího otce, muži jejího města ji
ukamenují a zemře, protože spáchala
hanebnost v Izraeli, když smilnila v domě svého
otce. Tak vyhlaď zlo ze svého středu.
-

Mohla přijít o život
Její rodina se jí mohla zřeknout
Její snoubenec jí mohl opustit
Mohla přijít o přátele

Změnil se jí celý život !
Těhotná dívka, ilustrační foto (zdroj Unsplash)
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5) DUCH SVATÝ
Duch Svatý nám chce dávat své impulsy a díky tomu v nás něco vyroste
-

Potřebujeme slyšet Boží hlas
Musíme to přijmout
Potřebujeme tomu věřit, že je to pravda
Potřebujeme se dávat Bohu k dispozici

Pak z toho může vyrůst něco, co nám Bůh dává

6) PŘÍBĚH POKRAČUJE
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Lukáš 1:39 V těch dnech Marie vstala a vydala se spěšně na cestu do hor do města
Judova. 40 Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. 41 I stalo se, že jakmile
Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, poskočilo dítě v jejím lůně; a Alžběta byla naplněna
Duchem Svatým 42 a zvolala silným hlasem: „Požehnaná jsi ty mezi ženami a požehnaný
plod tvého lůna! 43 Jak se mi to stalo, že ke mně přišla matka mého Pána? 44 Neboť hle,
jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, poskočilo radostí dítě v mém lůně. 45 A
blahoslavená, která uvěřila, neboť se splní, co jí bylo řečeno od Pána.“ 46 A Marie řekla:
47 „Má duše velebí Pána a můj duch se rozveselil v Bohu, mém Zachránci, 48 že pohlédl
na ponížení své otrokyně. Hle, vždyť od této chvíle mě budou blahoslavit všechna
pokolení, 49 protože mi Mocný učinil veliké věci. Svaté je jeho jméno 50 a jeho
milosrdenství od pokolení do pokolení těm, kdo se ho bojí. 51 Svou paží učinil mocný
skutek, rozptýlil ty, kteří jsou pyšní v smýšlení svého srdce, 52 svrhl vládce z trůnů a povýšil
pokorné, 53 hladovějící nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.
54 Ujal se Izraele, svého služebníka, pamatoval na své milosrdenství, 55 jak mluvil k našim
otcům, Abrahamovi a jeho potomstvu až na věčnost.“ 56 Marie s ní zůstala asi tři měsíce
a pak se vrátila do svého domu.
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7) MARIE A ALŽBĚTA
Neměli telefony, internet, maily, facebook,
… takže dovědět se určité informace
nebylo tak jednoduché.
Marie se dověděla o Alžbětě a chtěla s ní
sdílet, co prožila, jak k ní mluvil anděl.
Když se setkávají, Duch Svatý tam mocně
působí.
Vždy, když se setkávají lidé plní Ducha, pak
se Boží působení násobí.
Přicházejme do shromáždění plní Ducha a
Bůh bude o to víc jednat.
Setkání Marie a Alžběty, 16.stol.

8) UČENÍ O MARII
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V církevní historii (i současnosti) je mnoho učení o Marii, které nejsou v Bibli a přesto je
některé církve berou jako dogma.
- Modlitba Zdrávas Maria – pros za nás hříšné Kazatel 9:5 Neboť živí vědí, že zemřou; mrtví,
ti však nevědí nic, ani už nemají odměnu, protože jejich památka byla zapomenuta.
6 Jak jejich láska tak jejich nenávist i jejich žárlivost dávno zanikla a nebudou mít už nikdy
podíl na ničem, co se pod sluncem koná. Marie tedy nemá vliv na to, co se děje na zemi.
- Marie byla panna po celý život - Matouš 12:47 Kdosi mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji
bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ Matouš 13:55 Není to ten syn tesařův?
Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? 56 A nejsou
všechny jeho sestry u nás? Odkud tedy má toto všechno?“Marek 3:32 Kolem něho seděl
zástup. Říkají mu: „Hle, tvá matka a tvoji bratři a tvé sestry tě venku hledají.“
Lukáš 8:19 Přišla za ním matka a jeho bratři, ale nemohli se s ním pro zástup setkat. Jan
2:12 Potom sestoupil on, jeho matka, jeho bratři i jeho učedníci do Kafarnaum a zůstali
tam několik dní.
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8) UČENÍ O MARII
V církevní historii (i současnosti) je mnoho učení o Marii,
které nejsou v Bibli a přesto je některé církve berou jako
dogma.
- Neposkvrněné početí Panny Marie – tato nauka tvrdí,
že Marie nebyla při početí poskvrněna dědičným
prvotním hříchem. Písmo ale říká - Římanům 3:10 jak je
napsáno: ‚Není spravedlivého, není ani jednoho.
Římanům 3:23 všichni zhřešili a postrádají Boží slávu,
-

Nanebevzetí – tato nauka říká, že smrt je následkem
hříchu, ale Marie byla bez hříchu, takže byla vzata
rovnou do nebe.

Tyto nauky pak vyústily v to, že Marii je vzdávána pocta,
která náleží jen Bohu

Setkání Marie a Alžběty, James Tissot 1900

9) MŮJ SPASITEL
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46 A Marie řekla: 47 „Má duše velebí Pána a můj duch se rozveselil v Bohu, mém
Zachránci,
Marie zde vyznává Boha jako svého Spasitele, zachránce – kdyby byla bez hříchu, pak by
Spasitele nepotřebovala.
48 že pohlédl na ponížení své otrokyně. Hle, vždyť od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
Řecké slovo μακαριοῦσιν (makariousin) – nazývat požehnanou, považovat za
požehnanou. Jakubův 5:11 Hle, blahoslavíme (makarizomen) ty, kteří vytrvali.
B21: Hle, od nynějška všechna pokolení budou vyprávět o mé blaženosti,
NIV: From now on all generations will call me blessed
Doslovný význam je – on nynějška mě všechny pokolení prohlásí za požehnanou
Proč je požehnanou? Protože Bůh s ní udělal velké věci !

10) BOŽÍ NÁSTROJ
Bůh našel v Marii člověka, kterého si mohl používat,
mohl skrze ní jednat.
Stejně tak to platí o každém z nás – když si mohl
použít chudou dívku z města Nazaret (to nebylo
významné město, Galilea byla zanedbaná
provincie), pak si může použít i tebe, ať jsi kdekoliv!
Anděl jí říká – jsi požehnaná! Vy všichni jste
požehnaní !
Jsi milostí obdařen/á, Pán je s tebou, jsi požehnaný/á

Pamatujme také na to, že u Boha není nic nemožné 37 Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná.“
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Galilejské město Nazaret, mapa – Izrael v
době 1.století

10) BOŽÍ NÁSTROJ
49 protože mi Mocný učinil veliké věci.
Říká to ve chvíli, kdy ještě žádné velké věci neučinil –
setkala se s andělem a byla v 1.měsíci těhotenství,
což ani nejde moc poznat.
Přesto říká - učinil mi veliké věci – Bůh skrze ní ještě
hodně jednal, učinil velké věci. Ale na začátku Marie
uviděla ve víře, co Bůh chce skrze ní dělat.
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Galilejské město Nazaret, mapa – Izrael v
době 1.století

