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Bible je historickou knihou. Současně s tím, že zjevuje Boží pravdu, zaznamenává
události v životě lidí, kteří skutečně žili. Marie, matka Ježíšova, je jedna z nich. Není
pochyb o tom, že Marie byla významnou postavou v historii a také v Božím plánu
věčnosti. Je však potřebné, abychom studovali a zkoumali věci, které se v
současnosti o Marii učí a kterým se již dlouho věří. Naším cílem je ozřejmit si fakta
a oddělit je od představ. Motivuje nás k tomu nejen naše láska k pravdě, ale
můžeme se též duchovně posílit při poznávání skutků, které Marie vykonala.

Jak zjistit fakta o Marii?
V současnosti existuje množství knih s vymyšleným obsahem (fikce). V případě
Marie však teď nemáme o tyto knihy zájem. Kdokoliv může napsat vymyšlený
příběh o někom, kdo se jmenoval Marie, avšak existuje jen jedna, historicky
pravdivá Marie. Je to ta Marie, o které chceme co nejvíce vědět. Musíme si však
položit otázku: Kam se obrátit, abychom získali pravdivé historické informace o
Marii? Pokud souhlasíme s tím, že Bible je Božím slovem, potom musíme též
souhlasit s tím, že bychom měli začít naše studium o Marii tím, že si o ní přečteme
v Bibli.
Příběh života Marie, tak jak ho zaznamenává Bible, je vcelku jednoduchý. Nejenže
o ní existuje relativně méně veršů, než by se dalo očekávat, ale i ta skutečnost, že to,
co zjistíme, nám poskytuje málo detailů o jejím životě. Navrhujeme, abyste si
vyhradili jistý čas, otevřeli si Písmo a přečetli si všechny následující verše:
Matouš 1. a 2. kapitola, Matouš12:46-50, Matouš 13:54-56, Marek 3:31-35,
Marek 6:3, Lukáš 1. a 2. kapitola, Lukáš 8:19-21, Jan 2:1-12, Jan 6:42, Jan
19:25-27, Skutky 1:14. V Lukáši 11:27-28 je nepřímý odkaz na Marii.
Pokud jste již přečetli tyto verše, přečetli jste v podstatě všechno, co říká Nový
zákon o Marii, Ježíšově matce. (Mariino jméno se mimochodem nevyskytuje v 22
listech apoštolů, které představují většinu Nového zákona.) Jste překvapení, že
mnoho věcí, které jste slyšeli, nebo které vás učili, nejsou zmíněny v Bibli? Obecně
můžeme říct, že kontroverzní názory na to, co je skutečnost a co je vymyšleno o
Marii, nepramení z toho, co hovoří Bible. Faktem zůstává, že pro mnoho lidí Bible
nepředstavuje jedinou autoritativní normu nebo zdroj informací o Bohu. Někteří
lidé věří, že se musíme přidržet jenom Písma, zatímco jiní tvrdí, že musíme
akceptovat Písmo a k tomu ještě něco. Samozřejmě, že tento postoj vytváří

problémy a rozdělení, protože jednota nikdy nemůže existovat, pokud se
neshodneme na měřítku toho, co je dobré a co ne.
Prosíme, abyste si velmi pozorně prošli věci, o kterých budeme psát. Přečtěte si
každou část Písma, která je zmíněna spolu s kontextem. Chtěli bychom vás
upozornit, abyste nezačali toto zkoumání s přesvědčením, že to, co jste slyšeli nebo
čemu věříte o Marii, je to jediné, co může být pravdou. Musíme být ochotni zvážit,
zda jsou naše názory správné nebo ne. Tato studie předpokládá, že se shodneme na
tom, že Písmo je jediným neomylným zdrojem informací, které dnes od Boha
máme. Když si odmyslíme úvahy lidí a nespolehlivou tradici, zůstávají nám pouze
spolehlivé historické záznamy Bible. Co tedy skutečně Písmo říká o Marii, Ježíšově
matce?

Mariino dětství
Bible nic neříká o narození nebo dětství Marie. Proto jakákoliv tvrzení o této době
by byla jen spekulacemi. Když je Marie poprvé zmíněna v Bibli je dospělou ženou,
která je zasnoubena s Josefem. (Matouš 1:18, Lukáš 1:26-28)
Je potřebné zmínit, že Písmo nikde nemluví o tom, že Marie byla neposkvrněně
počatá (tzn. že by ve chvíli, kdy byla počatá, dostala zvláštní milost od Boha, takže
se nemohla narodit s dědičným hříchem). Možná, že by to mohla být pravda,
pokud by bylo pravdou, že dědíme hříchy vinou svých předků. Není tomu ale tak nedědíme. V Ezechielovi 18:20 se praví: Duše, která zhřeší, ta umře; syn
nebude pykat za nepravost otcovu a otec nebude pykat za nepravost synovu;
spravedlnost zůstane na spravedlivém a zvůle zůstane na
svévolníkovi (Přečtěte si celou 18. kapitolu Ezechiela).
Jednoduchý fakt, který je napsaný v Písmu, zní: Nedědíme hříchy ani po Adamovi
ani po rodičích. Hřích je skutek, který porušuje Boží zákon (1. Jan 3:4). Hřích je
vlastní osobní volba a skutek, ne něco, co může být zděděné. Nový zákon jasně
mluví, že jsme za hřích osobně zodpovědní. Nemůžeme obviňovat nikoho, pouze
sebe (List Jakuba 1:13-16). Budeme osobně souzení za naše vlastní hříchy. (2.
Korintským 5:10)
Celé učení o neposkvrněném početí nepochází z Bible a při správném pochopení
hříchu není ani potřebné.

Gabrielova návštěva
Lukáš 1:26-28
Šestého měsíce potom poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města
jménem Nazaret k panně zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova.
A jméno té panny bylo Maria (Lukáš 1:26-27).

Chtěli bychom teď zmínit tři věci v souvislosti s návštěvou Gabriela:

•

Co řekl anděl, že se stane?
Co pověděl anděl o Marii?
Jak Marie odpověděla?

•

Co pověděl anděl, že se stane?

•
•

Gabriel řekl Marii:… počneš v svém lůně a porodíš syna a dáš mu jméno
Ježíš (Lukáš 1:31). Potom vysvětlil, že bude Synem Nejvyššího, a že bude králem,
který bude navěky na Davidově trůnu a bude kralovat ve Svém království, které
nebude mít konce (Lukáš 1:32-33). Je jasné, že Marie se stane matkou Mesiáše
světa.
•

Co pověděl anděl o Marii?

Když k ní anděl vešel, řekl: Zdrávas buď milosti plná! Pán s tebou!
Požehnaná tys mezi ženami! (Lukáš 1:26). I řekl ji anděl: Neboj se, Maria,
neboť si nalezla milost u Boha! (Lukáš 1:30). Musíme být opatrní, abychom z
těchto výroků nevyvozovali více, než říkají. Neříkají, že Marie je nejdokonalejší
osobou, jaká se kdy narodila, nebo že by byla postavena do nějaké svaté
pozice. Milostí plná doslova znamená, že byla významným způsobem obdařená
požehnáními, která ji Bůh dal. To, co ji učinilo plnou milostí, bylo, že si ji Bůh
vybral, aby byla matkou Mesiáše. Řečeno jinými slovy, Bůh ji dal velké požehnání,
že si ji vybral za Kristovu matku. Proto anděl říká: požehnaná jsi mezi
ženami. Marie je jedinou ženou, která je matkou Spasitele světa a z tohoto důvodu
se ji dostalo většího požehnání nad ostatními ženami. Všimněte si však znovu, že
skutečnost, že byla požehnaná, znamená, že dostala něco od Boha, nikoli, že by
byla v určitém osobitém svatém postavení.
Pouvažujme o slovech: požehnaná jsi mezi ženami z jiného pohledu. Proč
řekl mezi ženami, proč ne mezi muži a ženami nebo mezi všemi lidmi? Pokud by
požehnaný znamenalo, že Bůh vybral Marii, zvláštním způsobem ji posvětil a
postavil do osobité, svaté pozice, pak by měl anděl říct: požehnaná jsi mezi všemi
lidmi (tedy jsi svatější anebo ve vyšším postavení, než ostatní lidstvo). Avšak
Gabriel řekl požehnaná jsi mezi ženami, protože požehnání, které dostala od
Boha, se přímo týká toho, že je žena.
Hle, počneš ve svém lůně a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude
veliký.... (Lukáš 1:31-33). Ze všech žen žádná jiná nebyla a ani nebude požehnaná
Bohem, aby počala Spasitele světa. Je požehnanou, protože jí Bůh dal toto
požehnání. Přesný důvod, proč byla právě Marie vybraná ze všech ostatních žen na
světě, aby byla matkou Mesiáše, nám není vysvětlen a je úplně bezúčelné o tom
spekulovat!

I když jsme již hovořili o neposkvrněném početí, bylo by tu dobré zmínit, že v
Gabrielových slovech se nic neříká o tom, že Marie je bez hříchu. Milost a
požehnání, které dostává od Boha, se jasně týkají skutečnosti, že byla vybraná
Bohem, aby porodila Ježíše. Ochrana před hříchem anebo odpuštění nejsou nikde
zmíněny. V Lukášovi 1:47 Marie nazývá Boha: můj Spasitel. V jakém smyslu byl
Bůh jejím Spasitelem, pokud by Mu nedůvěřovala, že ji zachrání od jejích hříchů?
Bible říká, že ...všichni zhřešili... (Římanům 3:23). Jedinou výjimkou je Ježíš
(Židům 4:14-16, 7:26; 2. Korintským 5:21; 1. Petr 2:22). Písmo nás nenechává na
pochybách o tom, že Ježíš byl bez hříchu. Nebylo by nám řeklo o Marii, že byla bez
hříchu? To neznamená, že by Marie byla zlá, ale jen to, že když byla dobrá, stejně
jako u jiných lidí to pramenilo z poslušnosti k Bohu a hledání odpuštění, když
podlehla.
•

Jak Marie odpověděla?

Lukáš 1:29 to říká již na začátku: ulekla se nad jeho řečí a přemýšlela, co
znamená tento pozdrav. Když jí Gabriel vysvětlil, že Marie porodí Ježíše,
řekla: Jak se to stane, vždyť muže nepoznávám? (Lukáš 1:34) Tento výrok není
vyjádřením pochybnosti, ale jen otázkou týkající se způsobu, jak ona, která je
pannou, bude mít dítě? Anděl jí vysvětlil, že počne skrze moc Svatého Ducha.
Gabriel zmínil též Alžbětu, Mariinu příbuznou, která díky Boží moci mohla mít dítě
ve vysokém věku (i když na tomto početí byl účasten muž). Maje na mysli příklad
Alžběty, anděl říká: Neboť u Boha není nic nemožné. (Lukáš 1:37)
Marie na to říká: já služebnice Páně, staniž se mi podle slova tvého! A odešel
od ní anděl. (Lukáš 1:38) Z těchto Mariiných slov můžeme vidět velkou víru.
Určitě má na mysli mnoho nejasných věcí o tom, co se jí to stane a že bude mít
mnoho problémů v rodině i ve společnosti. Avšak Marie se pokládala za pokornou
služebnici Boží a to ji motivovalo k tomu, že řekla: staniž se mi podle slova
tvého.

Andělovo oznámení Josefovi
Matouš 1:18-25
I když je toto studium o Marii, určitou informaci o ní máme i v Matoušově popisu
Josefa a v oznámení, které dostal od Boha v Matoušovi 1:18-25. Verš 18 nám říká,
že Marie byla zasnoubena Josefovi. Mezi Židy byl slib mezi dvěma lidmi, že se
vezmou, velmi vážný. I když spolu nebyli oficiálně oddáni a nežili spolu, na
ukončení zasnoubení byl zapotřebí rozvod. Když Josef zjistil, že Marie je
těhotná, jsa muž spravedlivý a nechtěje ji vydati veřejné pohaně, chtěl ji tajně
propustit. (Matouš 1:19). Tehdy přišel k Josefovi anděl a řekl: ...neboj se
přijmouti Marii. .. a vysvětlil mu, proč je Marie těhotná a kdo je dítětem.

Je důležité si všimnout, že anděl citoval z Izaiáše 7:14: Ejhle, panna počne a
porodí syna a nazvou ho jménem Emmanuel. Tento citát použil v případě
Marie a jejího dítěte. (verš 23). Byl však nějaký jiný člověk otcem? Toto proroctví
Starého zákona, které bylo napsané asi 700 let předtím, než se Ježíš narodil,
pomohlo Josefovi a nám odstranit jakoukoliv pochybnost, že Marie byla v čase, kdy
byl Ježíš počat skutečně pannou.
Josef potom přijal Marii za svou manželku (verš 24). Všimněte si, že verš 25 věnuje
osobitou pozornost skutečnosti, že Josef ji nepoznal (jako manželku) než porodila
syna. Nemůže být tedy pochyb o tom, že Ježíš NENÍ Josefovým synem. Nesešli
se dřív, než byli oddáni (verš 18) a neměli žádný sexuální styk do doby, než se
narodil Ježíš. Avšak toto vyvolává zajímavou otázku: Zůstala Marie pannou po
Ježíšově narození?
Text, který jsme právě četli, říká jen tolik, že Josef nepoznal ji anebo než se sešli,
a také nepoznal ji dříve, dokud neporodila syna. V tomto verši
slovo dokud implikuje, že po tom co syna porodila, měla s Josefem sexuální vztah.
To ovšem neznamená, že by se Marie stala nějakým způsobem nečistou anebo
hříšnou. Sexuální vztahy v zákonném manželství jsou dobré a čisté; nečiní muže
nebo ženu nečistými nebo hříšnými. (viz Židům 13:4, Matouš 19:4-6, Přísl. 5:18,19).
Nový zákon naopak učí, že manželé a manželky mají vůči sobě manželské
povinnosti (1. Korintským 7:1-5).
Nový zákon také jasně říká, že Josef a Marie měli další děti. Marek a Lukáš
zaznamenávají Ježíšův výrok, když Jeho příbuzní přišli do domu, kde učil: Tvá
matka a Tvoji bratři jsou venku a hledají Tě. (Marek 3:32, Lukáš 8:20). Apoštol
Jan zmiňuje Ježíšovi bratry třikrát a říká, že určitý čas Ježíšovi nevěřili (Jan 7:1-10).
Matouš mluví o Jeho bratrech ještě jasněji, když zaznamenává slova lidí z Nazaretu:
Není to syn toho tesaře? (Matouš 13:55-56, srovnejte s Markem 6:3). Později jsou
Jeho bratři zmíněni mezi věřícími (Skutky 1:13-14). Jakub, Pánův bratr, je taky
zmíněn v Galatským 1:19.
Existují však určité námitky proti názoru, že Ježíš měl bratry, které je třeba zvážit.
Někdy se tvrdí, že tito bratři jsou ve skutečnosti jenom Ježíšovi příbuzní (snad
bratranci). Někteří lidi se domnívají, že slovo bratři bylo použito proto, že v
aramejském a hebrejském jazyce neexistovalo slovo na pojmenování bratranců.
Podle Zondervanova biblického slovníku je aramejština západním semitským
jazykem, který je velmi blízký hebrejštině. Obecně se přijímá, že aramejština byla
hovorovým jazykem v Palestině.... Někteří jsou však přesvědčení, že v čase Nového
zákona se v Galilei mluvilo hebrejsky. Bude pravděpodobně správně, když
řekneme, že náš Pán běžně mluvil aramejsky, někdy řecky a četl a mluvil hebrejsky.
Obecně se má za to, že Matoušovo evangelium bylo napsáno pro židovské
posluchače, a proto někteří předpokládají, že bylo původně napsáno v aramejštině.

Zondervanův biblický slovník opět říká, že ačkoliv existuje mnoho starověkých
rukopisů Matoušova evangelia v řečtině, neexistuje jediný fragment Matoušova
evangelia v aramejštině. Řecký rukopis se zdá být pravděpodobnější, protože jeho
řečtina nedává žádný důkaz o tom, že by byl přeložen. Neexistuje nic, co by
nasvědčovalo tomu, že by Matoušovo evangelium bylo prvně napsáno aramejsky a
pak přeloženo do řečtiny a není to ani uznáváno biblickými odborníky ve světě. V
časech Nového zákona byla řečtina světovým jazykem a určitě byla známa i Židům
v Palestině. Matouš určitě uměl řecky, jelikož v minulosti pracoval pro
římskou vládu jako výběrčí daní (Lukáš 5:27). Není pochyb o tom, že v těchto
verších je použito řecké slovo bratři a nikoli bratranci jako třeba v Koloským 4:10
(zde se jedná o slovo bratranec).
Též je třeba si uvědomit, že Ježíšovi bratři nejsou zmíněni pouze v Matoušově
evangeliu. Marek, Lukáš, Jan a Pavel je zmiňují několikrát. Jaký důkaz existuje o
tom, že své knihy napsali v aramejštině? Lukáš byl například lékař (Lukáš 4:14).
Určitě byl vzdělaný v řeckém jazyku. Lukášovi písemnosti (evangelium a Skutky)
byli adresované pohanským posluchačům (t.j. ne Židům). Proč by psal v
aramejštině, v jazyku, kterému rozumělo tak málo pohanů?
Poznámka: Židovské a aramejské výrazy se příležitostně objevují v Novém zákoně.
To není důkaz, že by byl původně napsaný v hebrejštině nebo aramejštině. Jen to
ukazuje, že se tyto jazyky v těch dobách používali. Tam, kde jsou v Novém zákoně
použity židovské a aramejské výrazy , spisovatel často přidává pro čitatele jejich
význam. Podívejte se na příklady: Matouš 1:23, Marek 5:41, 15:22, 15:34, Jan 1:38,
1:41-42, 5:2, 9:7, Skutky 4:36, 9:36, 13:8, 21:40, 22:2, 26:14. Pokud musel spisovatel
zařadit překlad hebrejského anebo aramejského výrazu, který použil, pak je jasné,
že nepsal v těchto jazycích.
Často se též klade otázka, proč Ježíš, když umíral na kříži, svěřil starostlivost o Svou
matku apoštolovi Janovi? Pokud by měl Ježíš bratry, nebyli by oni zodpovědní za
péči o ni? Přečtěte si Jana 19:26-27. Je důležité mít na paměti několik skutečností.
Ježíš byl v Jeruzalémě, nikoli ve svém rodném městě. Jan, jak se zdá, byl v
Jeruzalémě doma, a proto se mohl okamžitě postarat o Marii -viz Jan 20:8-10. Jan
byl také u kříže, když Ježíš umíral, takže Ježíš s ním mohl hovořit. Nejenže není
žádná zmínka, že by Ježíšovi bratři byli u kříže, ale stále v Něho nemuseli věřit -viz
Jan 7:1-10.
Je třeba poznamenat, že když Jan přijal zodpovědnost za péči o Marii, měl by vědět
lépe než ostatní pisatelé, jestli měla děti. Jan však sám napsal, že Ježíš měl bratry!

Mariina návštěva u Alžběty
Lukáš 1:39-56
Anděl Gabriel řekl Marii, že ...A hle, Alžběta, tvá příbuzná, i ona počala syna
ve svém stáří a ta, která je pokládána za neplodnou, je nyní již v šestém
měsíci. Neboť u Boha není nic nemožné. (Lukáš 1:36-37).
(Můžete si přečíst celý příběh o Alžbětě v Lukášovi 1:5-25). Když anděl odešel,
Marie šla navštívit Alžbětu (Lukáš 1:39-40).
Když Marie vstoupila do domu a pozdravila Alžbětu, zaplesalo dítko v jejím lůně
a Alžběta byla naplněna Duchem svatým (verš 41). Anděl už předtím řekl
Alžbětě, že její dítě Jan, již v mateřském lůně bude naplněn Duchem
Svatým (verš 15). Duch Svatý naplnil Alžbětu, která zvolala požehnaná tys mezi
ženami a požehnaný plod života tvého (verš 42). Je to v podstatě ten stejný
pozdrav, jakým pozdravil Marii Gabriel. Marie byla osobou, která byla obzvlášť
požehnaná Bohem, protože byla vybraná za matku Mesiáše. Plod jejího života
(Ježíš) byl také požehnaný Bohem, protože byl tím, kterého Bůh vybral za Mesiáše.
Alžběta pokračovala ve svém pozdravu: Ale odkud mi to, že matka Pána mého
přichází ke mě? Nebo, hle, jak zazněl hlas tvého pozdravu do mých uší,
zaplesalo radostí dítko v mém lůně. (verše 43-44). Pravděpodobně by bylo
správné na tomto místě podtrhnout, že slova matka Pána mého neznamenají
matka Boha. Někdo si může myslet, že jelikož Ježíš je Bůh (viz Jan 1:1) a Marie je
Jeho matka, musí být Marie Boží matkou. Avšak Ježíš nezačal Svou existenci, když
byl počat v Marii. Existoval už před svým fyzickým narozením, resp. početím (Jan
1:1). Marie není matkou Boha, protože Božství je věčné. Marie byla použita
Bohem, aby poskytla fyzické tělo, v kterém bude žít Božstvo (Syn Boží). Z toho
vidíme, že matka mého Pána není to stejné jako matka Boží.
Poznámka: Někteří lidé mají problémy při pochopení dvojité podstaty Krista (to, že
byl Bohem i člověkem). I když je toto téma samostatnou studií, kterou nemůžeme
na tomto místě úplně prozkoumat, chtěli bychom vám připomenout, že co jest u
lidí nemožno, je možné u Boha (Lukáš 18:27). Pro Boha to bylo určitě možné,
aby přišel v těle a tak i učinil (Jan 1:1-14).
Závěrečná slova Alžběty k Marii, které jsou zaznamenané: Blahoslavená, která jsi
uvěřila, neboť se naplní to, co ti předpověděl Pán.(Lukáš 1:45) Z tohoto
můžeme jasně vidět, že Marie věřila . Věřila i přes to, že mohli nastat mnohé
fyzické a společenské důsledky. Je dobrým příkladem toho, co znamená být
služebníkem Božím.
Marie odpověděla Alžbětě tak, že řekla několik věcí, kterými chválí Boha. (Lukáš
1:46-55). Jak jsme již zmínili, je zajímavé , že ve verši 47 nazvala Boha můj
Spasitel. Bible jednoduše neučí, že Marie byla bez hříchu. Opět chceme zdůraznit,

že to nemá být chápáno jako útok na Marii. Říkat, že není výše postavená, než
ostatní věřící neznamená, že ji stavíme níž.

Narození Ježíše
Lukáš 2:1-21, Matouš 2:1-12
Příběh Ježíšova narození je pravděpodobně nejčastěji vyprávěným příběhem z celé
Bible. Chtěli bychom Vás však varovat, že dobrá znalost tématu neznamená, že
bychom je neměli pozorně studovat. Přečtěte si uvedené verše. Obsahují veškeré
spolehlivé historické informace, které máme o Ježíšově narození. Když budete číst
tyto verše, všimněte si, že mnohé z tradičních názorů týkajících se Jeho narození se
v textu nenachází. Existuje mnoho lidských názorů, tradic a dohadů, které se stali
akceptovanou součástí populárního a tradičního příběhu. Lidi zašli až tak daleko, že
popisovali věci, jako Mariiny zážitky při narození dítěte. Někteří například říkají, že
znají jména moudrých mužů. Tyto skutečnosti nejsou v Bibli vůbec zmíněny. Snad
se to zdá být neškodné, hlavně když se nezdá, že by to měnilo základní poselství
evangelia. Musíme však mít na paměti, že činění ZMĚN v Božím Slově poukazuje
na nerespektování Boha a Jeho Slova. Bůh zařadil do Svého Slova to, co chce,
abychom věděli. Musíme akceptovat to, co nám dal a pochopit, že je to úplně
dostačující a být s tím spokojeni!

Pozdější události v Mariině životě
Chceme Vás povzbudit k tomu, abyste si přečetli Jana 2:1-12. Všimněte si Mariiny
účasti při prvním Ježíšově zázraku. I když Ježíš ještě nezačal Svou práci a nevykonal
do té doby žádný zázrak, určitě v Něho věřila a také v Jeho schopnosti.
Marie je zmíněna v zajímavém příběhu zaznamenaném v Matouši 12:46-50,
Markovi 3:31-35 a Lukášovi 8:19-21. Ježíš vyučoval v domě, který byl tak plný lidí,
že Jeho matka a Jeho bratři nemohli vstoupit do domu a hovořit s Ním. Když
někdo pověděl Ježíšovi: Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a žádají si s tebou
mluviti, Ježíš řekl: Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři. Neboť kdo plní
vůli Otce mého, jenž je v nebesích, ten je mi bratrem i sestrou i
matkou. (Matouš 12:46-50)
I když Ježíš tímto výrokem nemíní zapřít anebo odmítnout Svou matku nebo Své
bratry, jasně říká, že nemají zvláštní postavení nebo osobní autoritu. Nebyli odlišní
od kohokoliv jiného. Jejich duchovní vztah s Ním byl založený na konání vůle Otce
na nebesích. Když Marie konala Otcovu vůli, její vztah s Bohem a její postavení
bylo to stejné, jako všech ostatních lidí, kteří poslouchali Boha.
Když přišel Ježíš do Nazareta, Svého chlapeckého domova, lidi v Něho nevěřili.
Protože znali Jeho fyzickou rodinu (Josefa, Marii, Jeho bratry a sestry), odmítli

věřit, že by mohl být zvláštním Božím prorokem anebo Mesiášem (Matouš 13:5456,Marek 6:3). Něco podobného je napsané i v Janovi 6:42. Je třeba poznamenat,
že na Ježíšově rodině nebylo nic zvláštního. Například: Marie nevypadala odlišně
od ostatních lidí (nezářila, ani neměla svatozář, jak je často zobrazovaná). Lidi z
Nazaretu viděli Ježíšovu obyčejnou, fyzickou rodinu, a proto pro ně bylo těžké
věřit, že by mohl Ježíš pocházet od Boha.

Konec života Marie
Naposledy je Marie zmíněna v Bibli v Janovi 19:25-27 a v Skutcích 1:14. Jan v 19.
kapitole říká, že stála u kříže, když Ježíš umíral, a že Ježíš svěřil apoštolovi Janovi
zodpovědnost postarat se o ni. Marie věděla o Ježíšově božském původu. Její
ochota být v tichosti při Jeho umírání svědčí o pravdivosti tohoto tvrzení. V 1.
kapitole Skutků je Marie zmíněna mezi skupinou učedníků, kteří byli s apoštoly v
Jeruzalémě po tom, co Ježíš vstoupil na nebesa. I tady můžeme vidět její víru a
ocenit její ochotu být mezi učedníky, kteří opustili anebo dokonce zapřeli Ježíše,
jejího Syna. Marie není už více zmíněna v Novém zákoně a nikde se neříká, že by
byla ústřední nebo vedoucí postavou v církvi.
Je zajímavé si všimnout, že věci, které se dnes učí o tom, co se stalo s tělem a duší
Marie po její smrti, nejsou učením Bible. V roce 1950 bylo Katolickou církví
vyhlášené učení o nanebevzetí Marie. Toto učení tvrdí, že po Mariině smrti se její
tělo nerozložilo, ale přeměnilo se na oslavené tělo a byla vzata, tělo i duše, do nebe.
Zvažte však následující biblická fakta:
Když apoštolové a proroci psali o historických událostech před a po životě Krista,
zmiňovali životy a smrt mnohých lidí. Mariina smrt není zmíněna žádným
biblickým autorem, přes to, že s nimi byla nadále v těsném kontaktu. (Skutky 1:14)
Jan napsal některé poslední knihy Nového zákona s cílem, abyste uvěřili (Jan
20:31). Pokud by byla Marie vzata do nebe, byl by to nejvýznamnější zázrak po
Kristově vzkříšení¨. Proč by Jan, kterému Ježíš svěřil Svou matku, nezmínil její
nanebevzetí, pokud by se tak stalo? Mnozí věří, že Mariino nanebevzetí je důležitou
skutečností, která buduje a posilňuje jejich víru. Proč to však není zaznamenáno v
Novém zákoně?
Jeden z nejzávažnějších problémů souvisejících s údajným nanebevzetím Marie je
ten, že neexistují svědci. Bylo to vyhlášeno jako zjevené Bohem mnoho století po
tom, co se tak mělo stát. Ti, kteří to tvrdí, nemají na to svědky. Ježíš vybral Své
apoštoly, aby byli svědky Jeho vzkříšení (Skutky 1:8, 1:22,2:32). Když od nás
dokonce ani Bůh neočekává, abychom věřili ve vzkříšení a nanebevstoupení Ježíše
bez svědků, chtěl by Bůh, abychom věřili o Mariině nanebevzetí bez svědků? Kde
jsou důvěryhodní svědkové a záznamy o nanebevzetí, které můžeme přezkoumat?
Kde je teď Marie? Přečtěte si Jana 6:39,40,44 a 54. Marie musí být zajisté mezi těmi,
o kterých Ježíš říká, že jsou lidmi, které mu dal Bůh (verš 39). Ježíš řekl, že tyto lidi

vzkřísí znovu v poslední den (verš 40). Toto je Kristovo učení o těch, kteří jsou
mrtvi, mezi které musí patřit i Jeho matka. Pavel napsal, že vzkříšení se
uskuteční při jeho příchodu (1. Korintským 15:20-23). Bylo nám řečeno, že při
smrti prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej
dal (Kazatel 12:7). Kde je Marie dnes? Biblická odpověď zní: právě tak jako
všechny ostatní věrné děti Boží, Mariina duše je u Boha, její tělo se však vrátilo do
prachu země, dokud nepřijde Kristus náhle, v okamžiku, při posledním zvuku
trouby. Trouba totiž zazní a mrtví vstanou neporušitelní, a my budeme
přeměněni. (1. Korintským 15:52).
Možná bychom chtěli říct: Ano, vím, že nanebevzetí Marie není v Bibli. Myslím si
však, že Ježíš by chtěl, aby byla Jeho matka s Ním v nebi. Mohl dovolit, aby zůstala
mrtvá, aby se její tělo rozložilo, atd.? Myslím si, že by ji Ježíš chtěl udělit osobité
postavení.
Nejprve musíme mýt na mysli, abychom nezašli dál, než je psáno (1. Korintským
4:6, 2.Jan 9,10). Může se zdát neškodné uvažovat o těchto věcech, avšak není tomu
tak. Oslavovat Boha budeme jen tehdy, když budeme spokojeni s tím, co zjevil ve
Svém Slově. Zjevné věci patří nám a skryté věci Bohu (5. Mojžíšova 29:28).
Za druhé, Ježíš chce, aby s Ním v nebi byli VŠICHNI Jeho učedníci, nejen Jeho
matka (Jan 14:2-3). Určitě miluje Svoje matku a určitě miluje Svoje učedníky. Proto
za ně umřel a přislíbil jim život a domov v nebesích, když opět přijde. Musíte se
pokusit docenit nepopsatelnou velikost odměny, kterou Ježíš přislíbil každému,
kdo bude Jeho učedníkem. Odměna je tak velká, že Marie nepotřebuje větší
odměnu. Ve skutečnosti ani nemůže mít větší odměnu, než dostane každý učedník.
Z hlediska lidských emocí může nanebevzetí Marie představovat pěkný, vymyšlený
příběh. Avšak lidské emoce nám neříkají, co bylo skutečně v mysli Boha a v Jeho
plánu. Zjevení je jediným spolehlivým způsobem, jak můžeme poznat Boží úmysly
(1.Korintským 2:6-16).

Různé otázky a poznámky…
Tu Petr otevřel svá ústa a mluvil: Vpravdě poznávám, že Bůh nestraní osobám,
nýbrž v každém národě že je mu příjemný ten, kdo se ho bojí a činí
spravedlnost (Skutky 10:34-35). Bůh duchovně nezvýhodňuje NIKOHO. I když
je pravda, že Bůh požehnal Marii tím, že jí dal zvláštní úlohu, její duchovní stav,
vztah s Bohem, odpuštění a budoucnost se zakládají na těch stejných věcech jako u
každého. Mnoho z populárních názorů a učení o Marii staví Boha do situace, že
duchovně zvýhodňuje Marii. Tyto názory a učení jsou nesprávné, jelikož tento
verš jasně ukazuje Boží nestrannost vůči každému. Všichni přistupujeme k Bohu za
stejných podmínek.
Důležitá zmínka o Marii je také v Lukášovi 11:27-28. Žena z davu zakřičela na
Ježíše: Blahoslavené lůno, které Tě nosilo a prsy, které tě živily!. Tento

výrok říká, že Marie je požehnaná za to, že měla Syna Ježíše. Všimněte si však, co jí
na to Ježíš odpověděl: Spíše jsou blahoslavení, kteří slovo Boží slyší a
zachovávají! Ježíš říká, že pozornost nemá být zaměřena na Marii, ale na všecky,
kteří naslouchají Božímu Slovu a dodržují ho. Dnes mnozí lidé tráví většinu času
oslavováním Marie za to, že byla Ježíšovou fyzickou matkou. Ježíšovo vyhlášení
znamená, že duchovní požehnání, které dostávají všichni Jeho učedníci je větší, než
to, které dostala Marie tím, že se stala Jeho matkou. Marie neměla význačnější
postavení a ani nebyla požehnaná víc, než kterýkoliv jiný upřímný následovník
Krista.
Někdo se může ptát: Když Bůh ctil Marii, neměli bychom ji i my uctívat? Je pravda,
že Marie našla milost v Božích očích a že jí dal velké požehnání (Lukáš 1:30-31).
Porovnejte to, co Bůh řekl Marii, s tím, co pověděl Noemovi v Genesis 6:8.
Podobně jako Marie, Noe našel milost v Božích očích. Znamená to, že bychom
měli věnovat osobitou pobožnost nebo úctu Noemovi a ostatním, o kterých se v
Bibli mluví, že se zalíbili Bohu nebo byli požehnaní?
Neříkáme, že se má na Marii zapomínat. Pavel napsal, že když lidé činí to, co je
správné, měli bychom si jich všimnout a mít je jako příklad (Filipským 3:17). V
různých chvílích svého života nám Marie dala velký příklad víry, který bychom měli
následovat.
Avšak hledět na ni, jako na více svatou, než ostatní učedníci, nebo si myslet, že má
osobité postavení, by znamenalo jít dál, než hovoří Písmo.
Písmo jasně mluví o tom, jaká byla bohoslužba církve v čase Nového zákona.
Uctívání neboli nábožné skutky zaměřené na Marii nebyli součástí bohoslužby
církve v čase NZ. Pavel varoval Koloské křesťany, aby si nevymýšleli nové způsoby
bohoslužby. Pavel dává příklad podřízení se andělům, a také příklad jejich uctívání.
Říká, že lidé ztratí svou duchovní odměnu, pokud tak budou činit. (Koloským
2:18). Srovnejte to se Zjevením 19:10 a 22:8-9, kde anděl nedovoluje Janovi klanět
se mu u nohou, ale říká: Bohu se klaněj! Lidé jsou méně než andělé (Židům 2:3-7).
Když anděl nechce a nemohl dovolit, aby ho uctívali a klaněli se mu, určitě by to
nemohla a ani nechtěla ani Marie! Příkaz „Bohu se klaněj!“ nám jasně říká, kdo si
zaslouží všecku naši úctu.
Důležité je vědět, že Bible nikde neříká, že Marie je osobitým prostředníkem nebo
někým, ke komu nebo prostřednictvím koho se můžeme modlit. V 1. Timoteovi
2:5 se praví: Je totiž jeden Bůh, jeden i prostředník mezi Bohem a lidmi,
člověk Kristus Ježíš. Ježíš je jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem,
takže je zřejmé, že Marie nemůže být prostředníkem. Když přicházíme k Bohu s
modlitbou, Ježíš řekl: ...poprosíte Otce ve jménu mém... (Jan 15:17). Každý verš
v Novém zákoně je v souladu s těmito verši. Nikde nám Písmo nedovoluje se
modlit prostřednictvím jiného prostředníka, nebo ve jménu někoho jiného!

Je možné, že některé lidi utěšuje myšlenka, že skutečnost, že Marie je žena, jí
umožňuje chápat a soucítit způsobem, který není možný u Krista, protože je muž.
Někteří dokonce cítí, že může mít více soucitu a lásky, protože je žena. Musíme se
však jasně podívat na celý problém. Kdybyste mohli vidět do nebe, mohli byste
vidět jediného prostředníka. Z toho důvodu vám může pomoct jen jedna osoba Ježíš Kristus.
Jen Kristus nám může pomoci v řešení našich problémů a v našem vztahu s Otcem
(Skutky 4:12). Je důležité vidět Krista jako milujícího a soucitného Spasitele, který s
námi sympatizuje a chápe život i jeho problémy. Skutečnost, že Ježíš za nás zemřel,
dokazuje navždy, že nás miluje. Prosím přečtěte si pozorně Židům 4:14-16 a
všimněte si, že Ježíš skutečně dokáže chápat naše slabosti, protože byl podobně
pokoušen ve všem, ale byl bez hříchu. Poněvadž totiž sám trpěl a byl
pokoušen, dovede pomoci těm, kdož jsou vydáni v pokoušení (Židům 2:18).
Nemáme nikoho jiného, ale jiného ani nepotřebujeme.
Bylo by dobré na tomto místě podotknout, že některé nesprávné názory o Marii
pocházejí z nesprávného pochopení toho, kdo jsou svatí. Pro některé jsou svatí lidé
ti, o kterých církev po jejich smrti pomocí osobitých církevních testů rozhodla, že
mají zvláštní postavení v přítomnosti Boha. Problém je v tom, že Bible používá
slova svatí na popsání běžných věrných křesťanů, žijících nebo nežijících. (příklady
živých svatých Efezkým 1:1, Filipským 1:1). Svatí znamenají něco osobitého jen v
kontrastu se světem, nikoli v kontrastu s ostatními křesťany. Marie je svatá, avšak
jen jistým způsobem, jako jsou v Kristu posvěcení všichni ostatní křesťané. (1.
Korintským 1:2).
Každý, kdo by chtěl vyzdvihnout Marii nad ostatní služebníky Boží, musí též
vysvětlit, proč Ježíš řekl: Mezi narozenými z ženy nevystoupil nikdo větší nad
Jana křtitele (Matouš 11:11).
V této studii jsme chtěli znovu a znovu opakovat, že mnohé věci, které se běžně
přijímají o Marii jako pravdivé, se nenacházejí v Bibli. Toto zjištění by mělo ovlivnit
to, čemu věříte, že je pravdivé o Marii. Existuje však i další údajný zdroj informací,
které bychom měli stručně zmínit. Jsou to zjevení Marie, o kterých lidé říkají, že je
viděli. Co s informacemi, o kterých lidé tvrdí, že je dostaly přímo od Marie?
Nejsme oprávněni rozhodovat co tito lidé viděli, respektive neviděli. Náš názor na
to, co to bylo nebo mohlo být, nemá význam. Můžeme však říct, že další zjevení od
kohokoliv nejsou potřebná, protože Písmo nám poskytuje úplné informace. (2.
Timoteovi 3:16-17) Přečtěte si pozorně list Galatským 1:8-9: Avšak i kdybychom
my nebo anděl s nebe kázal vám jiné evangelium než to, které jsme vám
kázali, buď proklet!

Naše pozornost se nemusí zaměřit na to, zda je to skutečné zjevení, ale na to, či je
poselství v souladu s Božím slovem. Pokud anděl, Marie nebo kdokoliv říká něco,
co je odlišné od Božího Slova, musíme to odmítnout.

Závěr
Cílem této studie bylo pokusit se podat přesnější historický obraz Marie. Abychom
tak ale mohli učinit, je potřeba také poukázat na některé časté, nesprávné nebo
neopodstatněné názory s ní související. Boží slovo nám praví: Všecko však
zkoušejte, co je dobré, toho se držte! (1. Tesalonickým 5:21) Prosíme vás,
nepovažujte tuto studii za pokus znevažovat Marii. Snažte se prosím spolu s námi
najít a akceptovat Pravdu. Vážíme-li si Marie a její víry, nejlépe to projevíme,
budeme-li věřit Ježíši, poslouchat Ho a celý život Ho budeme ctít a Jemu sloužit.

