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Týždeň od 2. do 8. mája

Ženy v Lukášovom 
evanjeliu

Texty na tento týždeň: Luk 1,39–55; 2,36–38; 7,11–17; 7,36–50; 8,1–3; 
18,1–8; Rim 10,17

Základný verš

Lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. Veď všetci, čo ste 
boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid, ani Grék, nie je 
ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi 
Ježišovi.  (Gal 3,26–28)

Lukášovo evanjelium má rôzne prívlastky. Jeden z nich ho označuje za „Evan-
jelium žien“, pretože – na rozdiel od ostatných evanjelií – opakovane zdôraz-
ňuje, aký pozorný bol Ježiš k potrebám žien a tiež aký podiel mali ženy na 
Ježišovej službe.
Ženy nemali v Judsku v prvom storočí dobré postavenie – podobne, ako je 
to v mnohých krajinách aj dnes. Existovali modlitby, v ktorých niektorí Židia 
ďakovali za to, že sa nenarodili ako otroci, pohania alebo ženy. Grécka a rímska 
spoločnosť zaobchádzali so ženami často ešte horšie. Rímska spoločnosť sa 
stala zhovievavou k takmer všetkým formám nemravnosti. Muž mal často 
ženu len na to, aby mu porodila právoplatných potomkov, ktorí zdedia jeho 
majetok. Na svoje nemravné chúťky mal konkubíny a prostitútky.
Ježiš do takéhoto prostredia priniesol dobrú správu, že aj ženy sú Abrahámo-
vými dcérami (Luk 13,16). Takéto posolstvo bolo určite plné radosti. V Ježi-
šovi sme všetci Božími deťmi a z pohľadu Boha nie je rozdiel medzi mužom 
a ženou – oboch miluje rovnako, obaja majú pre neho rovnakú cenu. To 
posolstvo je rovnaké aj dnes: V Kristovi sme všetci jedno – bez ohľadu na to, 
či sme ženy alebo muži.
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Osobné  
štúdium

Ženy vítajú Ježišov príchod
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do judského mesta 
v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Keď 
Alžbeta počula Máriin pozdrav, pohlo sa dieťa v jej lone a Alžbetu naplnil 
Duch Svätý. I zvolala hlasno: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je 
plod tvojho lona! Ako to, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Hľa, len 
čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, od radosti sa pohlo dieťa v mojom lone. 
Blahoslavená, ktorá uverila, lebo sa splní, čo jej oznámil Pán.  (Luk 1,39–45)
Vtedy žila aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova z Ašérovho kmeňa. Mala 
už pokročilý vek. Keď sa vydala, žila s mužom sedem rokov, potom do 
osemdesiatich štyroch rokov ako vdova. Neodchádzala z chrámu, vo dne 
v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tej chvíli prišla aj ona, 
velebila Boha a všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala 
o dieťati.  (Luk 2,36–38)

Iba Lukáš zaznamenáva reakciu žien na zázrak kozmického významu – že Boží 
Syn vzal na seba ľudské telo, aby uskutočnil záchrannú misiu Otca a naplnil 
mesiášske nádeje svojho ľudu. A hoci nikto z ľudí vtedy úplne nerozumel, 
čoho presne je svedkom, slová žien a ich reakcie na prekvapujúce udalosti 
ukazujú ich vieru a údiv nad Božími skutkami.

Prečítaj si Luk 1,29–45. Čo ťa na stretnutí Márie s Alžbetou oslovuje najviac? 
Ako Alžbetine slová ukazujú jej pochopenie udalostí, ktorých je svedkom?

Po Alžbetiných slovách nasleduje záznam Máriinho chválospevu (Luk 1,46–
66). Je to nádherný poetický text, ktorý tvoria starozmluvné texty. Ukazuje, že 
Mária poznala Písmo a žila nádejou na príchod Vysloboditeľa. Máriina pieseň 
vychádza nielen z poznania Písma, ale aj z hlbokého vzťahu k Bohu. Vníma 
Boha ako svojho záchrancu, cíti sa mu blízko, zasľúbenia dané Abrahámovi 
prijíma vierou ako vlastnú nádej.

Prečítaj si Luk 2,36–38. Aké dôležité pravdy zažiarili v príbehu stretnutia 
s Annou v chráme?

Všetky očakávané nádeje nachádzajú svoje rozhodné naplnenie v Ježišovi. 
Stará vdova rozpoznala zázrak, ktorého sa stala svedkom. Jej svedectvo sa 
stalo silným pripomenutím nádeje na záchranu pre všetkých neskorších náv-
števníkov chrámu. V určitom zmysle sa stala vlastne prvou ženou-evanjelist-
kou v Novej zmluve.

 � Skús si predstaviť údiv a ohromenie týchto žien nad udalosťami, 
ktorých boli svedkami a ktoré prežívali na vlastnej koži. S akými 
pocitmi sa u teba stretlo rozpoznanie nádherných Božích zasľúbení? 
Čo sa odohráva v tvojom srdci, keď uvažuješ o milujúcom 
a zachraňujúcom Bohu? Kedy je tvoj úžas a údiv najväčší?

Aplikácia
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Pondelok 4. mája

Ženy a Ježišova uzdravujúca moc
Potom pristúpil k máram a dotkol sa ich. Nosiči zastali a on povedal: Mlá-
denec, hovorím ti, vstaň! Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Ježiš ho odo-
vzdal matke. Všetkých sa zmocnil strach. Oslavovali Boha: Veľký prorok 
povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.  (Luk 7,14–16)

Prečítaj si príbeh o zázraku, ktorý sa udial v mestečku Naim (Luk 7,11–17). 
Chudobná vdova z nášho príbehu prechádza najťažšou skúškou svojho 
života: zomrel jej jediný syn. Pri pohrebnej ceremónii ju sprevádza obrovský 
zástup smútiacich, ktorí vyjadrujú svoj zármutok a sústrasť. Strata jediného 
syna sa spája nielen s veľkou bolesťou, ale aj s neistou budúcnosťou. Žiť bez 
manžela a zároveň bez syna mohlo vystaviť ženu (nielen) vo vtedajšej spoloč-
nosti existenčným problémom. Žena v tomto príbehu je symbolom človeka 
naplneného bolesťou a beznádejou.
Zástup vychádzajúci z mesta sa stretol so zástupom, ktorý do mesta vchádzal. 
Na čele vychádzajúceho zástupu bola smrť – nosidlá s mŕtvym telom chlapca. 
Na čele vchádzajúceho zástupu bol život – kráčajúci v majestáte Stvoriteľa. 
Keď sa tieto dva zástupy stretli, Ježiš upriamil svoj pohľad na žalostiacu ženu. 
„Keď ju Pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. I povedal jej: Neplač!“ (Luk 7,13) Pove-
dať zarmútenej matke „Neplač!“ by nedávalo zmysel, keby to nezaznelo z úst 
Ježiša, Pána života. Za výzvou „Neplač!“ bola totiž moc odstrániť dôvod bolesti 
a plaču. Ježiš podišiel k máram, dotkol sa ich a prikázal chlapcovi vstať. Hoci 
takýto dotyk sa považoval za poškvrňujúci (pozri 4Moj 19,11–13), v tomto prí-
pade išlo o dotyk očistný, uzdravujúci. Ježiš prišiel, aby dal život – a vzkriese-
nie bolo tým najlepším dôkazom, že takúto moc má.
Obyvatelia mestečka Naim sa stali nielen svedkami obrovského zázraku, ale 
prijali aj úžasné posolstvo: Ježiš má moc nad smrťou.
V kontexte našej úlohy by sme mohli pridať ešte jeden postreh: Ježiš vníma 
bolesť každého z nás, prežíva naše utrpenie aj našu radosť – a nezáleží na 
tom, či ide o ženu alebo muža, dieťa alebo starého človeka, bohatého alebo 
chudobného.
Prečítaj si aj text Luk 8,41.42.49–56. Jairus bol vplyvnou osobou – predstave-
ným synagógy, ktorý mal na starosti náboženský a vzdelávací život v meste. 
Každú sobotu vyberal ľudí na modlitbu, čítanie Písma a kázanie. Mal nielen 
postavenie a vplyv, ale aj rešpekt a moc. Miloval svoju dcéru a nehanbil sa 
prísť za Ježišom a poprosiť ho o pomoc pri uzdravení svojho dieťaťa.

 � V týchto príbehoch to bola moc Ježišovho slova, ktorá priviedla 
späť k životu syna vdovy a dcéru rodičov. Premýšľaj o tom, akým 
úžasným činom muselo byť vzkriesenie pre všetkých svedkov. 
O čo ohromujúcejšie a radostnejšie to bolo pre rodičov detí. 
Ako sa vo svetle týchto príbehov pozeráš na Božiu moc? Ako sa 
môžeš naučiť veriť v zachraňujúcu Božiu moc? Kedy sa ti dôveruje 
najťažšie?

Aplikácia
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Osobné  
štúdium

Ženy, vďačnosť a viera
Nato sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: Vidíš túto ženu? Vošiel som 
do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, no táto žena mi slzami zmá-
čala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepobozkal si ma, ona však 
odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi bozkávať nohy... Preto ti hovo-
rím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi milovala. Komu sa málo 
odpúšťa, ten málo miluje.  (Luk 7,44–47)

V príbehu zaznamenanom v Luk 7,36–50 Ježiš premenil obed u farizeja na 
udalosť duchovného významu, ktorá vrátila dôstojnosť hriešnej žene. Šimon, 
pravdepodobne vplyvný obyvateľ mesta, pozval Ježiša k svojmu stolu. Keď sa 
všetci usadili, ktosi sa zjavil. „V tom meste žila istá hriešnica.“ (Luk 7,37) Práve 
ona vošla do miestnosti, pristúpila k Ježišovi, otvorila alabastrovú nádobu 
s drahým voňavým olejom, vyliala ho na jeho nohy, padla k jeho nohám, zmá-
čala ich slzami a utierala svojimi vlasmi.
Čo sa môžeme naučiť z prejavov vďačnosti tejto ženy a z Ježišovho prijatia 
tohto činu viery?
„Aj keď z ľudského hľadiska sa Máriin život javil ako beznádejný, Kristus v nej 
videl možnosti nového života. Všímal si tie lepšie črty jej povahy. Plán vykú-
penia pripravil ľudstvu rozsiahle možnosti a tie sa mali prejaviť aj pri Márii. 
Jeho milosťou sa stala účastníčkou na Božej prirodzenosti. Padnutá bytosť, 
ktorej myseľ bola príbytkom démonov, smela žiť v blízkosti Spasiteľa a slúžiť 
mu. Bola to Mária, ktorá mu sedela pri nohách a učila sa od neho. Mária mu 
vyliala na hlavu vzácny olej a slzami mu zmáčala nohy. Ona stála pod krížom 
a sprevádzala ho do hrobu. Mária bola prvá pri hrobe po jeho vzkriesení. Ona 
prvá zvestovala, že Spasiteľ vstal.“ (DA 568; TV 392)
V príbehu zaznamenanom v Luk 8,43–48 sa prípad obrovského zúfalstva 
mení vďaka Ježišovi na oslavu Boha. Dvanásť rokov táto žena trpela – telesne 
aj duševne. Do jej tragédie a zúfalstva však zažiarila iskierka nádeje, „keď sa 
dopočula o Ježišovi...“ (Mar 5,27).
Čo sa dopočula? Nevieme. Ale vedela dosť na to, aby pochopila, že ten, ktorý 
sa zaujíma o chudobných, ktorý objíma ľudí na okraji spoločnosti a ktorý sa 
dotýka malomocných, ujíma sa tiež ľudí naplnených zúfalstvom – medzi kto-
rých patrila aj ona. To, že počula, jej však nestačilo – počuté ju viedlo k viere 
(Rim 10,17). A viera ju doviedla do tesnej blízkosti Ježiša – aby sa dotkla aspoň 
lemu jeho rúcha. Tento dotyk bol sústredeným, na Krista orientovaným doty-
kom viery. Iba takáto viera prijíma požehnanie Darcu života: „Tvoja viera ťa 
uzdravila. Choď v pokoji.“ (Luk 8,47)

 � Je také jednoduché pozerať sa na ľudí a súdiť ich. Aj keď to nie 
vždy vyslovíme, v našich srdciach je stále dosť odsúdenia – a to je 
chyba. Keby sme mali DNA tých ľudí, vyrastali v ich rodine a prežili 
ich životnú skúsenosť, veľmi pravdepodobne by sme konali 
takisto. Ako sa teda môžeme naučiť prestať súdiť druhých ľudí – 
dokonca aj v našich myšlienkach?
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Osobné  
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Ženy nasledujúce Ježiša
Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena 
menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi 
k nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obslu-
hou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu 
obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla! Pán jej však povedal: Marta, 
Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. 
Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme.  (Luk 10,38–42)

Prečítaj si Luk 10,38–42 (pozri aj Luk 8,14). Čo ťa na tomto príbehu zaujalo a čo 
sa z neho môžeš naučiť?

Ako hostiteľka mala Marta „plné ruky práce s obsluhou“ (Luk 10,40). Usilovala 
sa pripraviť pre svojich hostí to najlepšie. Ale jej sestra Mária „si sadla k Páno-
vým nohám a počúvala ho“ (Luk 10,39). Marta sa nad tým pozastavila natoľko, 
že sa obrátila na Ježiša s výčitkou: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu 
obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla!“ (Luk 10,40) Ježiš síce nenapomenul 
Martu za prílišnú zaneprázdnenosť, ale poukázal na to, že v živote je dôležité 
správne si zoradiť priority. Spoločenstvo s Ježišom je pre učeníkov to najdôle-
žitejšie – jedlo môže počkať.
„Kristovo dielo potrebuje starostlivých a odvážnych pracovníkov. Nábožen-
sky horlivé Marty majú široké pole pôsobnosti. Predovšetkým by sa však mali 
s Máriou posadiť k Ježišovým nohám. Kristova milosť má posvätiť všetku usi-
lovnosť, ochotu a úsilie; len tak sa život stane nepremožiteľnou silou dobra.“ 
(DA 525; TV 365)

Prečítaj si Luk 8,1–3; 23,55.56; 24,1–12. Čo sa z týchto veršov dozvedáme 
o úlohe žien v Kristovej službe?

Ako sa Ježišova služba rozrastala, Pán „chodil po mestách a dedinách, kázal 
a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve“ (Luk 8,1). Na jeho cestách ho spre-
vádzali Dvanásti. Lukáš ďalej prináša mocné svedectvo o tom, že Ježiša pri 
jeho službe nasledovali a pomáhali mu ženy, ktoré uzdravil z chorôb a vyhnal 
z nich démonov. Lukáš sa zmieňuje o (1) Márii Magdaléne, z ktorej Ježiš vyhnal 
sedem démonov, (2) Jane, manželke Herodesovho správcu Chúzu, (3) Zuzane 
a (4) mnohých iných ženách, ktoré im „pomáhali svojím majetkom“ (Luk 8,2.3).

 � Keď si uvedomíme, že Ježiš zomrel za každého človeka, lepšie 
porozumieme hodnote každej ľudskej bytosti v Božích očiach.  
Ako sa tento postoj prejavuje v tvojom živote? Kedy si v pokušení 
ľudí hodnotiť, posudzovať, odsudzovať a pozerať sa na nich 
„z výšky“?

Aplikácia
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Vytrvalosť v modlitbách, obetavosť 
v dávaní
Keď sa rozhliadol, zbadal boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej 
pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta hodila dve drobné 
mince, a povedal: Verte mi, že táto chudobná vdova vhodila viac ako 
všetci. Lebo oni dali časť zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe 
dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.  (Luk 21,1–4)

Vdovy vystupujú v Lukášovom evanjeliu pomerne často. Niektoré prípady 
sme si už spomenuli, dnes sa obrátime na ďalšie dva – podobenstvo o sud-
covi a vdove (Luk 1,1–8) a príbeh o chudobnej vdove a jej dvoch minciach 
(Luk 21,1–4).
V podobenstve o sudcovi a vdove Ježiš rozpráva príbeh ženy, ktorá sa domáha 
spravodlivosti. A hoci bola obeťou nespravodlivosti, stále verila v nápravu. Jej 
prípad však mal na starosti sudca, „ktorý sa nebál Boha, ani človeka sa nehan-
bil“ (Luk 18,2). Starostlivosť o vdovy je biblickou požiadavkou (2Moj 22,22–24; 
Ž 68,5; Iz 1,17), ale tomuto sudcovi bola vdova ľahostajná – rovnako ako jej 
prípad. Vdova však mala veľkú zbraň – vytrvalosť. Práve vďaka vytrvalosti 
sudcu „unavila“, a ten sa napokon jej prípadu ujal.
Podobenstvo nás učí tri dôležité lekcie: (1) modli sa a nenechaj sa znechu-
tiť (Luk 18,1), (2) modlitba môže priniesť zmenu – dokonca aj v srdci nespra-
vodlivého sudcu, (3) vytrvalá viera je víťaznou vierou. Ozajstná viera sa nikdy 
nevzdáva – dokonca ani vtedy, ak veriť znamená čakať na záverečný prejav 
spravodlivosti, keď príde Syn človeka (Luk 18,8).
Príbeh o chudobnej vdove a jej dare (Luk 21,1–4; Mar 12,41–44) nadväzuje 
na Ježišovu kritiku náboženského pokrytectva zákonníkov. Náboženských 
vodcov označuje ako tých, ktorí „vyjedajú domy vdov“ (Luk 20,47) a prestu-
pujú biblické poverenie starať sa o vdovy a chudobných. Ježiš kritizoval tých, 
ktorí síce dávajú dary, ale len toľko a len preto, aby boli považovaní za zbož-
ných. Dnes je situácia často rovnaká. Dávať dary zo svojho nadbytku nie je 
podľa Ježiša žiadnou obeťou. Ježiš upriamil pozornosť svojich učeníkov na 
akúsi chudobnú vdovu ako príklad skutočného náboženstva – pretože „dala 
všetko, čo mala, celé svoje živobytie“ (Luk 21,4).
Snaha predviesť sa bola motiváciou prvej skupiny dávajúcich. Obetavosť 
a vzdanie chvály Bohu boli motívom chudobnej vdovy. Svojím darom vyjad-
rila, že Bohu dôveruje, že Bohu patrí všetko a že je ochotná slúžiť mu všetkým, 
čo má. Boh sa nepozerá na to, čo dávame, ale prečo dávame. Nie je pre neho 
dôležité, koľko dávame, ale čo pre nás naše obetovanie znamená.

 � Koľko obetuješ pre dobro druhých ľudí? Aké sú pri tom tvoje 
pocity? Je pre teba ľahšie „dávať“ Bohu, alebo ľuďom? Aký rozdiel 
(ak nejaký) v tom vidíš?

Aplikácia



466 Piatok 8. mája

Podnety na zamyslenie

„Ten, ktorý pamätal na svoju matku, keď visel v agónii na kríži, ten, ktorý sa 
zjavil plačúcim ženám a urobil z nich poslov prvej správy o tom, že Spasiteľ 
vstal z mŕtvych – On je aj dnes najlepším priateľom žien a je pripravený pomá-
hať im vo všetkých oblastiach ich života.“ (AH 204)
„Pán má prácu nielen pre mužov, ale aj pre ženy. V čase krízy môžu na seba 
vziať úlohy v Jeho diele – a On bude pracovať prostredníctvom nich. Ak sú si 
vedomé svojich povinností a pracujú pod vedením Svätého Ducha, budú mať 
presne toľko pokoja, koľko na tento čas potrebujú. Spasiteľ osvieti tieto seba-
obetavé ženy svetlom svojej priazne a obdarí ich mocou, ktorá prekoná aj silu 
mužov. V rôznych rodinách môžu vykonať prácu, ktorí muži urobiť nemôžu, 
prácu, ktorá obohatí vnútorný život ľudí. Môžu sa dostať bližšie k srdciam 
tých, ku ktorým sa muži nemajú ako priblížiť. Ich práca je veľmi potrebná.“ 
(Ev 464.465)

Námety na spoločné uvažovanie

1. V evanjeliách (aj v tom Lukášovom) zohrávajú ženy významnú úlohu 
v súvislosti s Ježišovým vzkriesením. Všetky evanjeliá hovoria o ženách 
ako o prvých, kto sa so vzkrieseným Kristom stretol a kto oznámil jeho 
vzkriesenie ostatným. Aj vďaka ich svedectvám vieme obhájiť realitu 
Ježišovho telesného vzkriesenia, ktoré niektorí ľudia odmietajú alebo 
spochybňujú. Prečo je tu úloha žien taká dôležitá? Ak by totiž – ako nie-
ktorí tvrdia – bol príbeh Ježišovho vzkriesenia vykonštruovaný, prečo 
by autori stavali na svedectve žien, keď ich vo vtedajšej spoločnosti 
často nebrali vážne? Ak by sa niekto usiloval vymyslieť príbeh o Ježišo-
vom vzkriesení tak, aby o ňom presvedčil druhých ľudí, vybral by si za 
„svedkov“ radšej mužov. Premýšľajte o tom spoločne.

2. V spoločnosti, ktorá často nerešpektovala ženskú dôstojnosť, dal Ježiš 
ženám postavenie, ktoré im podľa Božieho plánu patrí: sú Božími 
deťmi, dcérami Abraháma a v čase po kríži aj rovné mužom (Gal 3,28). 
Hoci sú si muž a žena pred Bohom rovní, nie sú rovnakí. Ako môžeme 
potvrdiť rovnosť muža a ženy pred Bohom a zároveň vnímať rozdiely? 
Akú úlohu zohrávajú ženy v živote cirkvi?

Západ slnka: 20.13


