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Zamyslenia na týždeň po 5. nedeli po Svätej Trojici 

 

Nedeľa 26. júna 2016 – 5. nedeľa po Svätej Trojici 

Text: L 8, 1 – 3 
1Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval radostnú zvesť o kráľovstve Božom a 

dvanásti s Ním. 2A niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb, Mária, zvaná 

Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov, 3Johana, manželka Chúzu, Herodesovho úradníka, 

Zuzana a mnohé iné, posluhovali im z toho, čo mali 

Piesne: ES č. 648, 646 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Ak sa dnes ľudia rozhodujú pre misijný projekt, snažia sa vytvoriť úderný tím. Ľudia, ktorí v ňom 

budú pracovať, by mali mať morálny kredit, patričné teologické vzdelanie a mali by byť rétoricky 

zdatní. Projekt by mal mať svoj plán a mal by byť finančne zabezpečený. Kvôli úspešnosti 

projektu nič nemožno nechať na náhodu. Aj keď vyššie spomínané veci sú potrebné, predsa len 

nie sú nosnými piliermi Ježišovho misionárskeho projektu, ktorý opisuje evanjelista Lukáš. Ježiš 

zvestuje radostnú zvesť o kráľovstve Božom a do Jeho misionárskeho tímu sú zapojení učeníci 

a posluhujúce ženy. Učeníci neodzrkadľovali žiadnu teologickú elitu. Nepatrili medzi schopných 

rétorov a v morálke (napr. colník Matúš, Judáš) zaostávali za spoločensky uznávanými farizejmi. 

Pochádzali z Galiley, duchovne zaostalejšieho kraja Izraela (Mt 4, 15; J 1, 46), čo im tiež 

nepridávalo na náboženskej vierohodnosti. A predsa Lukáš slovami „a dvanásti s Ním“ 

podčiarkuje, že v Ježišovom tíme musia byť tí, ktorí sa rozhodli nasledovať Ho za každých 

okolností. V Ježišovom tíme musia byť stále tí, ktorí všetko vsadili na Jeho kartu a v poslušnej 

dôvere Ho nasledujú. Vziať do misionárskeho tímu ženy nebolo tiež na vtedajšiu dobu rozumné. 

Vzhľadom na ich bohoslužobné, právne a zvykové spoločenské postavenie v tej dobe bola ich 

prítomnosť misionárskym balastom. Žena nesmela vystupovať na bohoslužbe v synagóge, ba ani 

v domácnosti nesmela prednášať izraelské vyznanie „Š´ma“ a vďakyvzdanie pri stolovaní. 

Nedostávala žiadne vzdelanie v Tóre, čo jej, samozrejme, neumožňovalo ani vyučovať iných. 

Nehodnoverne pôsobila aj nečistá minulosť Márie Magdalény. Avšak s tými ženami sa 

stretávame aj pri Kristovom ukrižovaní. Ony prejavujú nielen obetavosť („posluhovali im z toho, 

čo mali“, v. 3), ale pod krížom aj vernosť až po hrob. Práve ich si Boh použil ako zvestovateľky 

Kristovho vzkriesenia. Omilostená minulosť, kde človek pocítil veľkosť Božej lásky pri sebe, ako 

ju pocítila Mária Magdaléna, je zdrojom nezištnej vernosti a obetavosti v službe Bohu i človeku. 

Ježiš sa obklopil vo svojej misii ľuďmi, ktorí boli poslušní v nasledovaní, verní až po hrob 

a obetaví v službe iným. Sú tieto atribúty charakteristické pre nás, dnešných pracovníkov v Jeho 

cirkvi? Amen. 

Modlitba: 

Pane Ježiši Kriste! Ty si povolávaš nehodných do práce na svojom diele. Zo svojej sily 

nedokážeme nič, ale zmocnení Tebou dokážeme napĺňať poslanie, ktoré si nám dal. Dnešná doba 

potrebuje Tvoje evanjelium záchrany. Prosíme, naplň nás svojím Duchom, aby sme plní vernosti 

a obetavosti v poslušnej dôvere sami kráčali za Tebou. Daj nám múdrosť, aby sme svojím slovom 

i skutkom vedeli ukázať na zdroj milosti, ktorý sme sami v Tebe našli. Nech sa Tvoje meno 

oslávi v našich životoch. Amen. 
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