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Biblické texty:  

2. Samuelova 7,1-5.11-13: Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid ode všech 
jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi: „Hleď, já sídlím v domě cedrovém, a Boží 
schrána sídlí pod stanovou houní.“ Nátan králi odvětil: „Jen udělej vše, co máš na srdci, neboť 
Hospodin je s tebou.“ Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi: „Jdi a řekni mému služebníku 
Davidovi: Toto praví Hospodin: Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? I svému lidu, Izraeli, 
jsem připravil místo a zasadil jej; tam bude bydlet a už nikdy nebude znepokojován, už jej nebudou 
ponižovat bídáci jako dřív, ode dne, kdy jsem správou svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě 
jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se 
naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého 
lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn 
navěky. 

Římanům 16,25-27: Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle 
zvěsti Ježíše Krista: v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno, nyní je však 
zjeveno prorockými Písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je 
poslušně přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen. 

Lukáš 1,26-38: Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského 
města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té 
panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi 
slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi 
nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude 
nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem 
Jákobovým a jeho království nebude konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s 
mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé 
dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již 
je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“ Maria 
řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel. 

U Boha není nic nemožného 

Známe mnoho obrazů, které ztvárňují andělské zvěstování nazaretské dívce. O tento text z 
Lukášova evangelia se opírá Apoštolské vyznání, v němž církev vyznává, že Ježíš „se počal z 
Ducha svatého a narodil se z Marie Panny." Nejen závěr Ježíšova pozemského života se 
zmrtvýchvstáním, ale už i jeho počátek, o němž teď slyšíme, odporuje všem našim 
zkušenostem. Není málo lidí, kteří Ježíšovo "narození z panny" pokládají za výsměch 
zdravému rozumu a už proto nechtějí mít nic společného s křesťanstvím, které je pro ně jen 
snůškou nesmyslů. Jiní si vzpomenou na vyprávění o olympských bozích z řecké mytologie. Ti 
také, třeba v podobě zlatého deště, dokázali vstoupit k dívce a učinit z ní matku svého 
mužského potomka. Lukáš psal své evangelium především pro Řeky: není potom tento příběh 
o zvěstování anděla Gabriela Marii jen variací na staré téma, nebo přiblížení se helenistickému 
chápání, která dnes moderního člověka jen zbytečně pohoršuje? 

Postavy panny Marie se rychle zmocnila legenda, která ji zcela nebiblicky povýšila na královnu 
nebes. Chudá dívka z Nazaretu se často v průběhu dějin stala roznětkou úděsné nenávisti. 
Dodnes přetrvává na jedné straně až fanatická úcta k Marii, na té druhé pak zdvořilá distance 



k matce Spasitele. O naší církvi se říká, že i my máme odmítavý vztah k Marii. Je tomu opravdu 
tak? 

Základy víry, které jsou naukovou normou Církve československé husitské, se v otázce víry 
číslo 135 ptají: „Jakou zvěst přináší evangelní vyprávění o Kristově zrození z Panny? Evangelní 
vyprávění o Kristově zrození z Panny přináší zvěst, že Bůh si Mesiáše svého království 
formoval od jeho vstupu do tohoto světa v dokonalé jednotě s ním. (Mt 1,1-25; L 1,5-2,20)“ V 
revidovaném stručném komentáři dodávají: „Výpověď Základů víry odráží Ježíšův právní stav 
v rámci židovství. Vycházel z rodiny Josefa a Marie z Nazareta (Mt 13,55-56). Současně však 
Písmo hovoří i o Ježíšově původu v Otci (viz zejména J 1,1, dále např. Jan 7,27nn). Podle 
biblického svědectví jsou Ježíšovo početí z Ducha svatého a podivuhodné narození z Marie 
jedinečným způsobem spjaty s Boží mocí v Duchu svatém. Jsou znamením nového počátku v 
hříšném lidstvu, vycházejícího čistě z iniciativy Boží. Marie zosobňuje a zastupuje společenství 
věrných Božího lidu, očekávající a přijímající naplnění Božích zaslíbení. Je nám tu zvěstováno 
jedinečné tajemství, které ve víře vděčně přijímáme.“ 

K Marii je od Boha poslán anděl a svým oslovením jí projevuje úctu, která je pro každou ženu v 
tehdejší době bylo něčím naprosto neslýchaným. Není divu, že Marie je už prvními slovy 
anděla Gabriela zmatená a zneklidněná. Posel Boží ji povzbuzuje „Neboj se"! Překvapená dívka 
teď uslyší věc nad lidský rozum. Jak může mít dítě, když nežije s mužem? Kdo je to syn 
Nejvyššího? Cožpak z Nazaretu, ubohé galilejské vesnice může vzejít král? A I kdyby tomu tak 
nakrásně bylo, který král kraluje na věky? Kolik otázek asi vířilo Marii hlavou, když uslyšela: 
„Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš!“ 

Ani se nedivíme, že Marie si s tím neví rady. Vždyť se to všechno vymyká lidskému chápání. 
„Jak se to může stát?" Na tuto až dětsky upřímnou otázku přichází odpověď: „Sestoupí na tebe 
Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní." To přece není vysvětlení, které může uspokojit. 
Lidské zvídavosti zůstává skryto Tajemství. 

V historii se narodilo mnoho géniů a jedinečných osobností. Avšak z vývojové řady lidstva, 
tedy z našich „genů“ nemůže přijít záchrana člověka. To nám chce evangelista Lukáš tímto 
úryvkem naznačit. My všichni jsme až do morku kosti poškozeni tím, čemu Bible říká hřích. 
Zachránce Ježíš Kristus přichází na svět od Nejvyššího, ne z plodivé síly muže, ale z Ducha 
svatého. Člověk na svou záchranu nestačí. Je zcela nad lidské síly a možnosti. Musí přijít z jiné 
strany, totiž od Boha, „u něhož není nic nemožného.“ To je zvěst, která je klíčem k tomuto 
textu. 

Přijmeme-li tato slova anděla, jako je přijala ve víře Marie, pak je náhle vše velice prosté. Bůh 
opravdu není omezen tím, co my pokládáme za možné. To vyznáváme, když říkáme: „Věřím v 
Boha, Otce všemohoucího.“ V této své moci, která nemá žádné hranice, vyvedl svého Syna z 
temnot smrti a z hrobu. Když učinit tento div nad divy, jímž stojí a padá naše spása, není 
zatěžko přijmout i to, že „se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny.“ Je pravý člověk 
jako já, a proto mi rozumí ve všem a nic lidského mu není cizí. Vždyť čteme, že měl hlad, žízeň, 
plakal, byl unaven, měl strach a cítil se opuštěn. Ale je zároveň počat z Ducha svatého v Marii 
Panně, jediný bez hříchu, který tíží celý lidský rod. Je jiný než my, „Světlo ze Světla, Život ze 
Života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal království 
Boží věčné.“ 

Proto má moc zachránit i mne, stále klesajícího a stále pochybujícího člověka, abych byl 
navěky s ním v jeho království. 


