
Štvrtok 7. septembra 2017 

Piesne: ES č. 353, 648 

Text: L 8, 1 – 3 

„A niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb, Mária, zvaná Magdaléna, z 

ktorej vyšlo sedem démonov, Johana, manželka Chúzu, Herodesovho úradníka, Zuzana a 

mnohé iné, posluhovali im z toho, čo mali.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Úsmevne sa zvykne hovoriť, že „so ženami je to ťažké, no bez žien ešte ťažšie“. Pevne 

dúfam, že som vás, milé ženy, týmto neodradil od čítania tohto zamyslenia. To by som bol 

nerád. A aj keď to je možno úsmevný výrok, v niečom má určite pravdu. Život je bez žien 

naozaj nie ľahký. V mnohých životných oblastiach sú ženy jednoducho nenahraditeľné, a ak, 

tak len veľmi ťažko. Som si istý, že mi väčšina mužov dá za pravdu. Obetavá služba je to, 

kvôli čomu sú mnohé ženy v očiach mnohých mužov, a nielen mužov – také vzácne. Možno 

veľa mužov to svojej žene nikdy nepovedalo, možno to nevedia nejakým spôsobom vyjadriť, 

som si však istý, že vo svojom srdci to tak cítia. Nemám na mysli len službu v rodine. Ešte 

vzácnejšia je služba žien v cirkvi. Veď povedzme si úprimne, ako by to dnes bez nich 

vyzeralo v mnohých cirkevných zboroch. Myslím, že aj evanjelista Lukáš si veľmi dobre 

uvedomuje túto skutočnosť, keď vymenováva niekoľko žien, ktoré vyzdvihuje kvôli ich 

obetavej službe: Mária Magdaléna, Johana, Zuzana a mnohé iné. Tieto „diakonisy“ chodili 

s Pánom Ježišom a jeho učeníkmi po mestách a dedinách, kde zvestoval kráľovstvo Božie. 

Prečo? Aby sa o nich starali. Aby im slúžili. Tieto ženy vynakladali svoj čas, svoje peniaze aj 

energiu na to, aby sa starali o Ježiša a Jeho učeníkov. Lukáš jasne zdôrazňuje: „posluhovali 

im z toho, čo mali.“ Obetovali sa pre Krista. A pravdepodobne to robili s radosťou. Tieto ženy 

mali niečo spoločné. Všetky boli Kristom uzdravené „od zlých duchov a z chorôb“. 

Vyslobodil ich z trápenia. Daroval im slobodu. Svoju vďačnosť preto chceli vyjadriť 

obetavou službou svojmu Lekárovi. Kristus uzdravil aj teba – z choroby večnej smrti, 

z poviazanosti hriechom. Túžiš sa Mu za to odvďačiť? Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Ježiši Kriste, ďakujem Ti za Tvoju obeť na kríži Golgoty. Ďakujem, že na ňom si aj mne 

vybojoval slobodu. Možno si to ani neviem naplno uvedomiť; možno to neviem naplno 

pochopiť. Viem len, že to všetko si urobil pre mňa – človeka, tak často poviazaného 

márnosťami tohto sveta. Mne neostáva preto nič iné, len Ti pokorne za to všetko každý deň 

vzdávať veľkú vďaku. Amen. 
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