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Abstract: The role of a woman in the Church from the perspective 

of the Gospel according to John  

The present study addresses the topic of women in the context of the gospel of John, 

with special focus upon their specific roles and competencies. The woman of 

Samaria is presented as a herald of the Messiah`s arrival; Martha as the disciple of 

Bethany; Mary Magdalene as an apostle and preacher, who proclaims: "I have seen 

the Lord." The study continues by examining the overall position of women in the 

community of John and by comparing the particular perspective of the fourth gospel 

concerning women with that of the synoptic tradition. 
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Úvod 

Aká je úloha ženy v Cirkvi? Aké úlohy či pozície by v nej mala zastávať? Niektorí hovoria, že 

žena by mala byť podriadená mužovi, iní zas upozorňujú, že ženy by mali mlčať... Názory týkajúce sa 

úloh žien alebo ich úradov v Cirkvi sú rôzne. Tieto názory bývajú často podopreté explicitnými 

biblickými textami, ktoré sa zmieňujú o rovnosti a podriadenosti žien v spoločnosti a v spoločenstve 

veriacich. Nezdá sa, že diskusie tohto druhu sú veľmi užitočné, nakoľko ku každému biblickému textu 

s určitým postojom je možné nájsť ďalší text s protikladným postojom. Tak je to prezentované napr. 

v Liste Efezanom, kde je potvrdené, že manželky musia byť podriadené vlastným mužom vo všetkom 

(porov. Ef 5,24), a ten istý List Efezanom sekciu Ef 5,21 začína nariadením: „Podriaďujte sa jedni 

druhým...“ Ďalší text nariaďuje, že ženy musia v cirkevných zhromaždeniach mlčať (porov. 1Kor 

14,34),1 a naopak text v 1Kor 11, 5 predstavuje zvyk modlenia sa a prorokovania práve u žien. 

Charizma proroctva nasleduje v poradí hneď po dôležitosti apoštolátu (porov. 1Kor 12,28); Ef 2,20 

uisťuje o tom, že Cirkev, Božia rodina je vybudovaná na základe, ktorý tvoria apoštoli a proroci. 

Mohli by sme pokračovať v zozname textov, ktoré si protirečia, ale stále tu zostáva otázka, aký postoj 

zaujať k názorom, ktoré zdôrazňujú úlohy žien ako mlčanie v cirkevných zhromaždeniach, 

prorokovanie, ich podriadenosť... 

Pravdou je, že ženy vo všetkých evanjeliách zohrávajú znamenitú úlohu, či v synoptických 

evanjeliách alebo v Jánovom. Predsa však Jánovo evanjelium si zasluhuje väčšiu pozornosť práve pre 

zastúpenie žien a pre zvláštnu pozornosť, ktorú im evanjelium venuje. Zdá sa, že postoj k ženám 

                                                           
1 Raymond E. Brown zastáva názor, že 1Kor 14,34b – 36 nie je autentický Pavlov výrok. 
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v Jánovom evanjeliu a teda v jánovskej komunite bol odlišný od postoja, ktorý bol prijatý v iných 

kresťanských komunitách v prvom storočí. 

 

1. Ženy v Jánovom evanjeliu 

V Jánovom evanjeliu nenachádzame mnohé zmienky o cirkevných úlohách – úradoch (aj keď 

autor Jánovho evanjelia pozná existenciu skupiny dvanástich apoštolov počas Ježišovho účinkovania 

(porov. Jn 6,70), nevymenúva ich mená, nehovorí o ich povolaní Ježišom), ani o ženách v cirkevných 

úradoch.2 Snáď jediný text, ktorý by mohol naznačovať túto problematiku, sa nachádza v Jn 12,2, kde 

hovorí, že Mária posluhovala pri stole (diakonein). Z hľadiska histórie Ježišovho účinkovania by to 

mohlo vytvárať tiež dojem bezvýznamnosti. Avšak autor Jánovho evanjelia píše v roku 90 po Kr., keď 

diakonský úrad už bol prítomný v postpavlovských komunitách a keď úloha posluhovať pri stole bola 

špecifickou funkciou, z poverenia komunity alebo jej predstaviteľov kladením rúk na jednotlivé osoby 

(porov. Sk 6,1-6). Mohli by sme snáď hovoriť o jednej žene, ktorá v jánovskej komunite mala úlohu, 

ktorá v iných kresťanských komunitách bola výsadou ustanovenej osoby. Avšak naše skúmanie sa 

musí sústrediť predovšetkým na pozíciu žien vo všeobecnosti vo vnútri jánovskej komunity. 

Autor Jánovho evanjelia predstavuje ženské postavy, ktoré sú zobrazené predovšetkým ako 

konajúce a v rozhodujúcich scénach. Ženy sú veľmi skoro prítomné v rozprávaní o Ježišovom 

účinkovaní. Nachádzame ich v úlohe matky pri prvom zázraku (porov. Jn 2,1-11) a pri ukrižovaní, ide 

tu o Ježišovu matku. Ďalej nasleduje žena zo Samárie (porov. Jn 4). V rozhodujúcom momente 

Lazárovho zmŕtvychvstania sa na prvom mieste objavujú Mária a Marta (porov. Jn 11-12) a na vrchole 

Ježišovho utrpenia sa nachádza skupina žien, ktoré sú predstavené pod krížom, ako aj jeho 

matka, Mária Magdaléna a ďalšie ženy (porov. Jn 19,25). Zdá sa, že ich prítomnosťou je zdôraznená 

až nápadná neprítomnosť všetkých mužských Ježišových nasledovníkov okrem jedného milovaného 

učeníka. Nakoniec dôležitý bod celého Jánovho evanjelia nachádzame v rozprávaní o zjavení 

zmŕtvychvstalého Krista, kde žena Mária Magdaléna ako prvá objavila prázdny hrob a stretla 

zmŕtvychvstalého Krista. Ženy v Jánovom evanjeliu sú umiestnené na jeho začiatku, v jadre a 

v závere: Ježišova Matka (Jn 2), žena zo Samárie (Jn 4), Marta (Jn 11), Mária (Jn 12), ženy pod 

krížom (Jn 19), Mária Magdaléna (Jn 20). Z tohto vyplýva, že ženy v Jánovom evanjeliu patrili medzi 

Ježišových učeníkov a ich učeníctvo je základom Ježišových dejín. Bez týchto žien by bolo veľmi 

ťažké prezentovať jánovskú verziu o Ježišovom účinkovaní. Zdá sa, že ženy v Jánovom evanjeliu 

                                                           
2 V novozákonnej dobe nenachádzame zmienku o tom, žeby ženy boli kňazmi. Termín „kňaz“ v Novom zákone 

bol aplikovaný na kresťanov iba v širšom význame ako kňazstvo Božieho ľudu (porov. 1Pt 2,5; Zjv 5,10), čiže 

kňazstvo, ktoré pozostáva v duchovnom obetovaní vlastného života podľa požiadaviek evanjelia. Zdá sa, že je 

správne potvrdenie, že termín „kňazstvo“ v novozákonnej dobe bol aplikovaný ako na ženy, tak aj na mužov. 

Potrebné je spresnenie, že v novozákonnej dobe ženy neslávili eucharistiu. O tom, kto predsedal eucharistickej 

slávnosti, vieme veľmi málo. Avšak existuje nejaké svedectvo o tom, že slávenie eucharistie prináležalo 

prorokom, pretože sa hovorí, že majú dočinenia s liturgiou (leitourgein v Sk 13,2) a so vzdávaním vďaky 

(eucharistein v Didachè 10,7). Isté je, že ženy prorokovali (porov. 1Kor 11,5; Sk 21,9) (porov. BROWN, R. E. 

La comunità del discepolo prediletto, s. 219). 
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(rovnako ako aj muži), nakoľko sú svedkyne, je možné považovať za modely viery.3 Tento predpoklad 

si vyžaduje nahliadnutie do Jánovho evanjelia, zameranie sa na ženské postavy a ich úlohy, aké mali 

v jánovskej komunite. Nebudeme skúmať postavy všetkých spomenutých žien v Jánovom evanjeliu, 

ale len tie, ktoré sa s Ježišom nielen stretli, ale ktoré predovšetkým viedli s ním veľké rozhovory. 

Taktiež preskúmame, ako tieto rozhovory ovplyvnili ich životy a aké úlohy zastávali v jánovskej 

komunite. Medzi tieto ženy patrí žena zo Samárie, Marta a Mária Magdaléna. 

 

1.1 Žena zo Samárie, misionárka (Jn 4,1-42b) 

/Žena/ ...odišla do mesta a vravela ľuďom: „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal 

všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“ (porov. Jn 4,28-29). 

Žena zo Samárie je jednou z najživších postáv v Novom zákone. Úryvok o tejto žene v Jánovom 

evanjeliu je umiestnený medzi reakcie na Ježiša, ktoré sa objavujú v dialógoch so Židmi“ (Jn 2) a 

s Nikodémom (Jn 3).4 Zdá sa, že v reakciách na Ježiša nachádzame pohyb, ktorý vyjadruje prechod od 

počiatočnej viery k zrelej. „Židia“ v rozprávaní o chráme otvorene pochybujú o Ježišových 

znameniach (porov. Jn 2,18-20). Nikodém je jedným z tých, ktorí veria v Ježišove znamenia, ale 

nemajú dostačujúce poznanie o tom, kto je Ježiš (porov. Jn 2,23-3,15). Žena zo Samárie prichádza 

skoro k cieľu, a to vtedy, keď pochopí, že Ježiš je prorok, Kristus, Mesiáš (porov. Jn 4,25-26.29). Žena 

zo Samárie teda nielen uverila, ale aj svedčila o svojej viere, a tak pomáhala druhým participovať na 

svojom objave. Dokonca obyvatelia samaritánskej dediny pre slová ženy uverili: „Mnoho Samaritánov 

z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila...“ (porov. Jn 4,39: dia ton logon /lalian/ 

pisteuein). Toto vyjadrenie je významné, pretože sa opäť nachádza v Ježišovej „kňazskej“ modlitbe 

v prospech jeho učeníkov: „No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa“ 

(porov. Jn 17,20: dia tou logou pisteuein). Inými slovami vyjadrené, autor Jánovho evanjelia 

pravdepodobne opisuje ženu alebo učeníkov (pravdepodobne mužov) prítomných pri poslednej večeri 

ako tých, ktorí odovzdávajú svedectvo o Ježišovi prostredníctvom kázania, keď vedú ľudí k tomu, aby 

verili v Ježiša prostredníctvom sily ich slov. 

Niektorí autori zdôrazňujú, že obyvatelia samaritánskej dediny na konci dospeli k viere 

založenej nie na ženiných slovách, ale na Ježišových, teda ich viera nezávisela od slov ženy: „Už 

veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta“ (porov. Jn 

4,42). Zdá sa, že zastávať takéto stanovisko nie je prijateľné, nakoľko v Jn 17 nachádzame analogický 

postoj, keď Ježiš prosí za tých, ktorí veria v neho prostredníctvom slov jeho učeníkov, môžu na konci 

s ním byť, aby videli jeho slávu (porov. Jn 17,24).5 Taktiež nemôžeme zabudnúť, že v Jánovom 

evanjeliu sa viackrát objavuje rovnaká schéma: niekto je dovedený k Ježišovi prostredníctvom slova 

nejakej osoby, ale plnosť viery v Ježiša dosiahne na základe samotného Ježišovho slova. Tak to bolo v 

                                                           
3 Porov. KYSAR, R. Giovanni. Il vangelo indomabile, s. 226-229. 
4 Porov. MOSETTO, F. Gesù in Samaria (Gv 4,1-42), s. 189. 
5 Porov. BROWN, R. E. La comunità del discepolo prediletto, s. 222-223. 
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prípade učeníkov Jána Krstiteľa (porov. Jn 1,35-39); Šimona, ktorý bol dovedený Andrejom k Ježišovi 

(porov. Jn 1,41-42); Natanaela dovedeného Filipom (porov. Jn 1,44-51); Márie Magdalény, ktorá 

pripravuje učeníkov na spoznanie zmŕtvychvstalého Ježiša (porov. Jn 20,18-20). Zdá sa teda prijateľná 

téza, že žena, keď prijala dar (v. 10) a uverila, hneď bežala ohlásiť vieru svojim krajanom, ktorí 

nadobudli počiatočnú vieru a potom, ako počuli priamo Ježišove slová, spoznali ho, že on je „Spasiteľ 

sveta“ (v. 42). Keď teda obyvatelia Samárie počuli priamo Ježišove slová, prehĺbili si tak počiatočnú 

vieru založenú na slovách a svedectve ženy zo Samárie. Z toho je zrejmé, že úloha ženy Samaritánky 

v evanjelizácii je identická s tou, ktorú Ježiš dáva svojím učeníkom. 

Po dialógu medzi Ježišom a ženou zo Samárie (porov. Jn 4,1-26) nasleduje dialóg medzi 

Ježišom a jeho učeníkmi (porov. Jn 4,27-38), ktorý potvrdzuje, že Samaritánka uskutočnila skutočnú 

misiu. Jej udalosť sa stala dejinami obrátenia a cestou viery. Je možné uvažovať o tom, že žena je tiež 

prvou misionárkou medzi Samaritánmi. Dialóg sa rozširuje na učeníkov, ktorí „vtom prišli a divili sa, 

že sa rozpráva so ženou...“ (porov. Jn 4,27). Nie je tu zdôraznený zvyk, ktorý bol v protiklade 

s konverzáciou muža s neznámou ženou, ale dôraz je položený na učeníkov, ktorí sa divili, že Ježiš 

odovzdal Slovo práve žene a dokonca Samaritánke. Oni ešte nepochopili, že Ježiš hľadá to, čo Otec: 

„skutočných ctiteľov... v Duchu a Pravde“ (porov. Jn 4,23-24). 

O chvíľu „žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom: „Poďte sa pozrieť na 

človeka, ktorý mi povedal všetko,... Nebude to Mesiáš?“ (porov. Jn 4,28-29). Žena zanechala „džbán“ 

a bežala odovzdať svedectvo a pozvanie svojim krajanom, keď vhodila semeno do ich srdca: „Poďte 

sa pozrieť“. Sú tu použité tie isté slovesá, ktoré Ježiš adresuje prvým povolaným učeníkom („Poďte 

a uvidíte“ Jn 1,39). Taktiež gesto „zanechať džbán“, nástroj, ktorý používala predtým, ako stretla 

Ježiša, má súvislosť s Markovým evanjeliom pri rozprávaní o povolaní učeníkov (porov. Mk 1,16-20: 

siete, loďka). Teraz je to žena zo Samárie, ktorá sa stane ohlasovateľkou príchodu Mesiáša. Tak ako sa 

to deje vždy v Jánovom evanjeliu, ten, kto objaví Ježiša, zapojí ďalších do toho istého programu. Na 

ženino pozvanie jej krajania „vyšli teda z mesta a šli k nemu“ (Jn 4,30).6 

Následne Ježiš ukončí monológ o bielych poliach, pripravených na žatvu (porov. Jn 4,35) a 

dialóg pokračuje po zmienke, že Samaritáni vyšli zo svojej dediny preto, aby šli za ním potom, ako 

počuli to, čo im povedala žena (porov. Jn 4,30). Ide tu o misionársku reč, ktorú môžeme vidieť 

v paralelnom úryvku u Mt 9,37-38: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby 

poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Samaritáni, ktorí sa priblížili k Ježišovi, tvoria prvotiny (porov. Mt 

9,37-38; Lk 10,2) a v prípade žatvy Samaritánov sa stane to, čo je potvrdené príslovím: „Jeden 

rozsieva a druhý žne“ (Jn 4,37). Ježiš svojim učeníkom, ktorí sú muži, vysvetľuje význam tohto 

výroku: „Ja som vás, poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce” 

(Jn 4,38). V tomto výroku nachádzame sloveso „poslať“, apostellein, jedno z najužívanejších slovies 

                                                           
6 Porov. MAZZEO, M. La comunione con Gesù radice dalla missione, s. 235. 
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v Jánovom evanjeliu.7 Fráza v Jn 4,38 v blízkom kontexte môže vyjadrovať to, že to bola žena, ktorá 

zasiala semeno, a tak pripravila pôdu pre apoštolskú žatvu, kde učeníci budú žencami posledných 

časov. Oni budú tí, ktorí zozbierajú to, čo bolo s námahou a s utrpením zasiate.8 Mohlo by sa zdať, že 

iba učeníci muži sú pozvaní k žatve, avšak úloha ženy je základnou súčasťou poslania v globále. 

Určitým spôsobom úloha ženy zo Samárie slúži na zreálnenie tézy, v ktorej len učeníci – muži boli 

považovaní za jediné dôležité osoby pri založení Cirkvi.9 Avšak žena zo Samárie bola tá, ktorá ako 

prvá uverila a išla za svojimi krajanmi podeliť sa s vierou, ktorú práve našla. Jej viera a jej 

entuziazmus vzbudili v mnohých z jej mesta vieru (porov. Jn 4,38). Na základe jej slov a svedectva, 

veriaci zo Samárie ohlasujú, že Ježiš je Kristus „Spasiteľ sveta“ (porov. Jn 4,42).10 

V Jánovom rozprávaní je žena zo Samárie predstavená ako žena s úprimnou a účinnou vierou 

(porov. Jn 4,1-42), ktorá je umiestnená do protikladu so Židmi a s Nikodémom. Samaritánka na 

rozdiel od Židov (porov. Jn 2,23-25) a Nikodéma (porov. Jn 3,2), k tomu aby uverila nepotrebuje 

vidieť znamenia. Jej stačí Ježišovo slovo, ktorej sa pri Jakubovej studni postupne odkrýva, aby 

poznala Ježiša najskôr ako „Pána“ (vv. 11.15.19), potom „proroka“ (v. 19) a nakoniec „Mesiáša“ (v. 

29). Trpezlivý a jemný prístup Ježiša k žene zo Samárie ju doviedol k poznaniu Ježišovej mesiášskej 

identity.11 Samaritánka sa teda stala prvou osobou spomedzi žijúcich na okraji spoločnosti, ktorá 

uverila, že Ježiš je prorok, Kristus, Mesiáš. Stala sa prvou misionárkou a zároveň príkladom toho, ako 

stretnutie s Ježišovým slovom vzbudzuje vieru, ktorá vyúsťuje do svedectva a do podelenia sa s 

druhými. Vďaka uskutočnenej konverzácii plnej Ježišovho dotyku, ktorý pracuje v poslušnosti plnenia 

Otcovej vôle (v. 34), žena zo Samárie dospela k viere v Mesiáša.12 

Žena Samaritánka misionársku činnosť začala ako „apoštolka“ a jeho učeníci – muži budú 

participovať na misijnej činnosti ako tí, ktorí zbierajú v žatve (vv. 35-38). Ježišom budú poslaní žať 

tam, kde ešte nepracovali. „Mnoho Samaritánov ... uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila 

(martyrouse)“ (v. 39). Táto žena je prvá a jediná osoba vo verejnom Ježišovom účinkovaní, ktorá 

odovzdala to čo prijala ďalším osobám, teda vieru. 

 

                                                           
7 Sloveso apostellein – „poslať“ sa v Jánovom evanjeliu javí s rovnakým významom ako pempein, ale činnosť 

„poslať“ je zriedkavo ohraničená na tých, ktorí sú v iných novozákonných textoch považovaní za apoštolov. Ako 

keby autor Jánovho evanjelia chcel pripomenúť kresťanom, že to, čo skutočne má váhu, nie je dostať od Boha 

zvláštnu cirkevnú charizmu, ale nasledovať Ježiša počúvaním jeho slova. Inými slovami Jánovo evanjelium sa 

snaží uistiť, že v štruktúre Cirkvi sa nesmú stratiť zásadné hodnoty kresťanstva. 

Použitie termínu apostellein „poslať“ sa nachádza u Jn 17,18: „Ako si ty (Otec) mňa poslal na svet, aj ja som ich 

poslal do sveta“; fráza, ktorá predchádza modlitbu, je: „...za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa“ (porov. Jn 

17,20). Tá istá vec sa deje s termínom apostellein u Jn 4,38, ktorý predchádza Jn 4,39.42, kde hovorí o tých, 

ktorí veria v Ježiša prostredníctvom slova ženy. Tretí význam slova „poslať“ (apostellein a pempein) sa 

nachádza v zjavení Ježiša jeho učeníkom po zmŕtvychvstaní: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“ (Jn 

20,21). Neskôr zdôrazníme prioritu, ktorú autor Jánovho evanjelia dá učeníčke, ktorej sa zjavil zmŕtvychvstalý 

Ježiš. 
8 Porov. MAZZEO, M. La comunione con Gesù radice dalla missione, s. 236. 
9 Porov. BROWN, R. E. La comunità del discepolo prediletto,  s. 224. 
10 Porov. KYSAR, R. Giovanni. Il vangelo indomabile, s. 231. 
11 Porov. ADINOLFI, P. M. Le donne nel quarto vangelo, s. 91. 
12 Porov. ADINOLFI, P. M. Le donne nel quarto vangelo, s. 92. 
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1.2 Marta, učeníčka a vyznavačka z Betánie (Jn 11,1-44)  

/Marta povedala Ježišovi/: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal 

prísť na svet“ (porov. Jn 11,27). 

Ďalší veľký dialóg Ježiša s inou ženou je obsiahnutý v úryvku o vzkriesení Lazára (porov. Jn 

11,1-44). Tentoraz je to rozhovor Ježiša s Martou z Betánie, ktorá je sestrou Márie a Lazára.13 Dialóg 

sa začína slovami Marty, ktorá adresuje Ježišovi prvé slová: „...Pane, keby si bol býval tu, môj brat by 

nebol zomrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá“ (porov. Jn 11,21-22). Nie 

len tieto slová, ale aj samotná zvesť, ktorú sestry poslali Ježišovi ohľadom Lazárovej choroby (porov. 

Jn 11,3), veriac, že iba on sa môže skutočne zaoberať a nájsť východisko z ich ťažkej situácie, hovorí 

o tom, že Marta je osobou so živou vierou. Witherington sa domnieva, že už tento jav naznačuje to, 

že Marta a Mária ako aj Lazár boli Ježišovi učeníci.14 Tento dojem je umocnený Martiným výrokom, 

keď povedala Ježišovi, že keby bol býval tam, jej brat by nebol zomrel. Od prvých slov je Martina 

viera v Ježiša evidentná, ale nedokáže pochopiť to, čo je rezervované pre ňu na záver rozhovoru. 

Nasleduje teda krátka konverzácia o nádeji pre zmŕtvychvstanie Lazára. Na Ježišove slová: „Tvoj brat 

vstane z mŕtvych“ (v. 23) Marta odpovie reakciou: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení“ (v. 

24), čím odhalí svoje teologické povedomie, vyjadrí farizejskú vieru v zmŕtvychvstanie po smrti 

a posledný súd.15 Až neskôr Marta pochopí, že samotný Ježiš je vzkriesenie a jeho prítomnosť 

zodpovedá poslednému dňu. Ježiš pokračuje v rozhovore a adresuje žene jeden zo svojich výrokov: 

„Ja som vzkriesenie a život...“ (porov. Jn 11,25) a Marta odpovie s najvyšším vyznaním Ježiša ako 

Mesiáša, ktorý má prísť na svet: „... ty si Mesiáš, Boží Syn...“ (porov. Jn 11,27). Jej vyznanie je 

podobné veľkému Petrovmu vyznaniu uskutočnenému v Cézarei Filipovej, zvlášť vyjadrenému 

slovami: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (porov. Mt 16,16). Marte, jednej žene, bolo zjavené 

Ježišovo tajomstvo ako zmŕtvychvstanie a život. Ak teda iné kresťanské komunity uvažovali o Petrovi 

ako o tom, ktorý vypovedal najvyššie vyznanie o Ježišovi ako Božom Synovi a ako o tom, ktorému sa 

zmŕtvychvstalý Ježiš zjavil ako prvému, jánovská komunita spájala tieto vyznania s hrdinkou ako je 

Marta a neskôr aj s Máriou Magdalénou. Toto „nahradenie“ Petra Martou a Máriou Magdalénou je 

možno aj úmyselné, ale určite nemalo za cieľ negovať Petrovu pozíciu ako autoritu Cirkvi.16 

                                                           
13 Mária a Marta sa objavujú v Jánovom evanjeliu nečakane v dvoch scénach: pri vzkriesení Lazára (porov. Jn 

11, 3.21) a pri pomazaní Ježišových nôh v Betánii (porov. Jn 12, 1-2) a potom sa vytratia. Spolu s Ježišom 

vyjadria láskavý vzťah k svojmu bratovi Lazárovi. 
14 Porov. WITHERINGTON, B. Women in the Ministry of Jesus, s. 108 – 109. 
15 Porov. ELLIS, P. F. The Genius of John, s. 186. 
16 V dobe, v ktorej apoštoli zastávali prvé miesto pri spomienke na Ježišovo účinkovanie a pôvod Cirkvi, autor 

Jánovho evanjelia predstavuje Petra jednoducho ako jedného z mnohých hrdinov a hrdiniek, čím naznačuje, že 

pri nasledovaní Ježiša cirkevná autorita nie je jediným kritériom pre určenie dôležitosti. Tento spôsob videnia 

vecí sa tiež objavuje v synoptickej tradícii. Autor Matúšovho evanjelia dáva Petrovi najčestnejšiu úlohu tým, že 

ho predstavuje ako toho, ktorý dostane kľúče od nebeského kráľovstva (porov. Mt 16,19), ale nikdy nemá 

v úmysle postaviť Petra na prvé miesto v nebeskom kráľovstve. Kritérium pre primát kráľovstva nie je autorita 

alebo moc v jadre Cirkvi, ale úplná závislosť na Bohu, odtiaľ je model malého dieťaťa (porov. Mt 18,1-4) 

(porov. BROWN, R. E. La comunità del discepolo prediletto, s. 226-227). 
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Autor Jánovho evanjelia predstavuje Martu ako vzor viery, poukazuje na to ako jej viera rastie, 

dozrieva a ona postupne objaví plný význam toho, kto je predmetom jej viery. Marta sa v Jánovom 

evanjeliu stala prostriedkom, ktorý oznamuje, že viera nemôže nikdy stagnovať, ale musí byť 

udržiavaná, živená a musí stále ísť ďalej, aj za svoje hranice.17 

Martino vyznanie je významné a snáď uspokojivejšie než Petrovo, ktoré je obsiahnuté v Jn 

6,68-69. Je to predovšetkým Marta viac než Peter, ktorá slúži ako jánovský model pevnej viery. 

V kultúre, v ktorej slovo a svedectvo ženy malo malú alebo žiadnu hodnotu, autor Jánovho evanjelia 

predstavuje Martu ako príkladný model toho, čo znamená vyznať pravdu o Ježišovej identite. Ježiš 

presahuje svoju dobu, v ktorej žil, a vidí Martu ako osobu schopnú, chápavú a s neochvejnou vierou. 

Witherington hovorí: „Ženy majú mať právo byť učeníčkami, sú schopné odpovedať na vieru 

s presným vyznaním.“18 A teda ženy sú schopné byť Ježišovými učeníčkami v plnom význame. 

Dialóg, ktorý viedol Ježiš s Martou, je jedným z najveľkolepejších zjavení samého Ježiša ako 

Božieho Syna a zároveň je jedným z najúplnejších vyznaní. 

 

1.3 Mária Magdaléna, apoštolka a  kazateľka (Jn 20,1-18) 

/Po stretnutí/ Mária Magdaléna ide ohlasovať učeníkom: „Videla som Pána“ (Jn 20,18). 

Poslednú konverzáciu Ježiša s ďalšou ženou Máriou Magdalénou a taktiež posledné zjavenie Ježišovej 

identity ako zmŕtvychvstalého Krista, Božieho Syna, nachádzame v Jn 20,1-18. Mária Magdaléna ráno 

ešte za tmy prišla k Ježišovmu hrobu, kde verila, že nájde Ježišovo telo. Kameň od hrobu našla 

odvalený. Hrob našla prázdny a bežala povedať Šimonovi Petrovi a inému učeníkovi: „Odniesli Pána 

z hrobu a nevieme, kde ho položili“ (porov. Jn 20,1-2). Dvaja učeníci (Peter a druhý učeník) sa zobrali 

a išli k hrobu, aby videli to, čo im Mária Magdaléna povedala. Práve preto, že ešte nechápali Písma, 

išli k hrobu. Keď sa Mária Magdaléna vrátila druhýkrát k hrobu, v prvom momente plakala a uvidela 

dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo (v.12). Následne je 

povedané, že Mária Magdaléna videla Ježiša, ale nevedela, že je to on (vv. 14-15). Až keď ju Ježiš 

oslovil po mene „Mária“, vzbudil v nej to, že ho spoznala a prejavila to vyjadrením „Rabuni“ čo 

znamená Učiteľ (v. 16). Bolo to samotné Ježišovo slovo, ktoré spôsobilo v Márii Magdaléne 

spoznanie Ježiša. Čiže najskôr videla Ježiša, ale nevedela, že je to Ježiš (v. 14); preto až keď sa 

otočila, zmenila smer, spoznala Ježiša prostredníctvom slova.19 Stretnutie so zmŕtvychvstalým Ježišom 

nikdy nie je bez efektu, ale nesie so sebou poslanie, ktoré sa má uskutočniť.20 Z toho dôvodu Ježiš 

nariadil Márii Magdaléne, aby išla a povedala „bratom“ (učeníci: vv. 17.18) o jeho vystúpení 

k Otcovi. Mária Magdaléna je poslaná samotným zmŕtvychvstalým Pánom, aby išla a zvestovala 

učeníkom“ zvesť o jeho zmŕtvychvstaní. Čiže to, čo ona ohlasuje, je apoštolská oficiálna zvesť 

                                                           
17 Porov. KYSAR, R. Giovanni. Il vangelo indomabile, s. 232. 
18 WITHERINGTON, B. Women in the Ministry of Jesus, s. 110. 
19 Podobnú analógiu nachádzame v podobenstve o dobrom pastierovi , ktorý „volá svoje ovce po mene” (porov. 

Jn 10,3) a „moje ovce počúvajú môj hlas” (porov. Jn 10,27). 
20 Porov. CABA, J. Cristo, mia speranza, è risorto, s. 257 – 258. 
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zmŕtvychvstania: „Videla som Pána.“ (porov. v. 18). Pravdou je, že ešte nejde o poslanie do celého 

sveta; ale Mária Magdaléna dospeje veľmi skoro k tomu, že bude vlastniť základné pavlovské 

požiadavky byť apoštolkou, ktorými boli: vidieť zmŕtvychvstalého Ježiša a dostať poslanie ohlasovať 

ho (porov. 1Kor 9,1-2; 15,8-11; Gal 1,11-16). Mária Magdaléna v Jánovom evanjeliu evidentne spĺňa 

tieto pavlovské požiadavky a je ženou, ktorá ako prvá videla zmŕtvychvstalého Krista a teda nie 

Peter,21 a dostala poverenie ohlasovať ho.22 Ona však ide ďalej a ohlasuje Ježišovu zvesť apoštolom 

s apoštolským nadšením, oznamuje jeho zmŕtvychvstanie: „...Videla som Pána...“ (porov. Jn 20,18).23 

Mária Magdaléna sa stala protagonistkou najdôležitejšej úlohy určenej jednej žene vo veľkom 

rozprávaní. Jej úloha získava ešte väčšiu hodnotu vtedy keď ju Ježiš poverí, aby išla oznámiť zvesť 

o jeho zmŕtvychvstaní ďalším učeníkom (v. 17). Mária ide hneď, aby presne uskutočnila to, čím bola 

poverená.24 V Márii Magdaléne je možné vidieť, čo znamená byť Ježišovou učeníčkou, avšak v jej 

osobe nachádzame ešte niečo viac: zastáva úlohu prvej svedkyne prázdneho hrobu, prvej svedkyne 

zmŕtvychvstalého Krista a prvej kazateľky, ktorá ohlasuje evanjelium zmŕtvychvstania. Raymond E. 

Brown označil Máriu Magdalénu za prvú ženu apoštolku, pretože svedčí o zmŕtvychvstalom Kristovi 

a je poslaná, aby išla ohlásiť jeho zmŕtvychvstanie. Je teda apoštolom, ktorý bol poslaný k apoštolom 

(apostola apostolorum „apoštolka apoštolov“). Taktiež verí, že Mária Magdaléna je zobrazená ako tá, 

ktorá zastáva v tradícii miesto ako žena, Ježišova učeníčka, podobne ako aj učeník Peter, teda obom 

bolo dané prvé zjavenie osláveného Ježiša a tým základ apoštolského úradu.25 Mária Magdaléna je 

kazateľka pravdy a model všetkých tých, ktorí a ktoré túžia ohlasovať Krista národom. Napriek tomu 

že ženy v židovskej kultúre neboli oprávnené alebo poverené učiť, Jánovo evanjelium však vykresľuje 

poverenie zmŕtvychvstalého Krista dané žene, ktorá ide učiť jeho učeníkov a tým poukazuje na 

najzákladnejší obsah kresťanskej viery. Paralelu k osobe, pôsobeniu a postaveniu Márie Magdalény 

nachádzame v dejinách stredovekej Cirkvi, v osobe Hildegardy z Bingenu: „V období, v ktorom sa 

                                                           
21 Kľúčom pre pochopenie dôležitosti Petra v apoštoláte je fakt, že podľa tradície to bol Peter, ktorý videl ako 

prvý zmŕtvychvstalého Ježiša (porov. 1Kor 15,5; Lk 24,34). Autor Jánovho evanjelia viac ako ktorýkoľvek 

evanjelista opäť preskúma tradíciu ohľadom Petra. Matúšovo evanjelium spomína ženy, ktoré keď sa vzdialili od 

prázdneho hrobu boli ako prvé, ktoré stretli zmŕtvychvstalého Ježiša, avšak u Matúša nie sú dané do kontrastu 

s Petrom. U Jn 20,2-10 Peter a milovaný učeník sa nachádzajú pri prázdnom hrobe, ale nevidia Ježiša. Totiž iba 

milovaný učeník vybadal význam zanechaných plachiet v hrobe, teda videl a uveril. V skutočnosti je to Mária 

Magdaléna, ktorej sa ako prvý zjavil zmŕtvychvstalý Ježiš a poveril ju úlohou ísť ohlasovať (porov. BROWN, R. 

E. La comunità del discepolo prediletto, s. 224 – 225). 
22 Tradícia, podľa ktorej sa Ježiš zjavil Márii Magdaléne ako prvej a zo všetkých žien, ktoré ho neopustili ani 

počas jeho utrpenia, si pamätá predovšetkým túto predstaviteľku. Priorita, ktorá je daná u Pavla a u Lukáša 

Petrovej osobe je prioritou medzi tými, ktorí sa stali oficiálnymi svedkami zmŕtvychvstania. Malý význam sa 

prikladá tradícii, ktorá obsahuje zjavenie sa jednej žene alebo ženám, pravdepodobne z toho dôvodu, že ženy 

spočiatku neplnili úlohu oficiálnych kazateliek Cirkvi. 
23 Porov. BROWN, R. E. La comunità del discepolo prediletto, s. 225. 
24 Porov. KYSAR, R. Giovanni. Il vangelo indomabile, s. 233. 
25 Porov. BROWN, R. E. La comunità del discepolo prediletto, s. 225. 
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potláčala túžba žien po vzdelaní, bola duchovnou matkou a poradkyňou vedúcich osobností 

cirkevného i politického života: mnohých biskupov, pápežov, Fredericka Barbarossu.“26 

 

2. Pozícia žien v jánovskej komunite 

Význam a dôležitosť žien v jánovskej komunite nevyplýva iba z porovnávania žien s mužmi 

synoptickej tradície, ale tiež zo skúmania ich pozície vo vnútri jánovskej komunity a jej modelov. 

Pre autora Jánovho evanjelia je prvoradou kategóriou kresťana učeníctvo a vynikajúcim 

učeníkom je učeník, ktorého Ježiš miloval. Avšak v Jánovom evanjeliu nachádzame aj zmienku o tom, 

že „Ježiš mal rád Martu a jej sestru /Máriu/ a Lazára“ (Jn 11,5). Faktom je to, že Lazár je jediný muž 

v Jánovom evanjeliu, špecifikovaný vlastným menom, o ktorom sa hovorí, že bol milovaný Ježišom,27 

a o dvanástich učeníkoch sa nič podobné nehovorí. Zaujímavosťou je to, že Jánovo evanjelium hovorí, 

že Ježiš miloval Martu a Máriu, z čoho je zrejmé, že ich poznal viac ako Lazára. Z toho dôvodu ich 

môžeme považovať za jeho učeníčky. Ďalší dôkaz toho, že ženy mohli byť Ježišovými blízkymi 

učeníčkami, sa nachádza v Jn 20, kde je vykreslená analógia zmŕtvychvstalého Ježiša, ktorý sa zjavuje 

Márii Magdaléne, s podobenstvom o dobrom pastierovi, kde sú Ježišovi učeníci prirovnaní k ovciam, 

ktoré počúvajú hlas svojho pána, keď ich volá po mene (porov. Jn 10,3-5). Tento opis nachádza reálne 

porovnanie pri zjavení sa zmŕtvychvstalého Ježiša Márii Magdaléne, ktorá ho spoznala vo chvíli, keď 

ju Ježiš volá po mene „Mária“ (porov. Jn 20,16). V akej miere Mária Magdaléna môže patriť 

k Ježišovým „ovciam“, ktoré počúvajú Pánov hlas a idú za ním? Je to veľmi dôležité vzhľadom na 

skutočnosť, kde ovce sú dvakrát označené ako „jeho, svoje“ (porov. Jn 10,3-5). Ide však o technické 

vyjadrenie použité na začiatku poslednej večere: „A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval 

ich do krajnosti“ (Jn 13,1). Je evidentné, že autor Jánovho evanjelia neváha umiestniť ženu do 

rovnakej kategórie, do rovnakého vzťahu s Ježišom, do akého umiestňuje aj dvanástich učeníkov, ktorí 

patria medzi „jeho“ („miloval svojich“ porov. Jn 13,1).28 

Pri predstavení ženy v Jánovom evanjeliu nenachádzame nič polemické, ba naopak, veľmi 

prirodzené a spontánne. Aj keď sú tu vykreslené ženy, ktoré viedli dlhé konverzácie s Ježišom, 

centrálnou osobou zostane stále Kristus. Zdá sa, že je tu naznačený jemný kontrast medzi Nikodémom 

a ženou zo Samárie a možno aj prezentovanie Márie Magdalény chce poukázať na konfrontáciu 

s Petrom a milovaným učeníkom, ale tieto kontrasty nevyvolávajú polemiku. Môžeme povedať, že 

ženy v Jánovom evanjeliu sú vykreslené ako tie, ktoré majú blízky vzťah s Ježišom, chápu jeho učenie 

a odpovedajú na jeho učenie okamžite. Sú to ženy, ktoré sa z vlastnej iniciatívy neboja vstúpiť do 

dialógu s Ježišom a autor Jánovho evanjelia predstavuje Ježiša ako toho, ktorý prezentuje ženy v ich 

netradičných úlohách: vstupuje so ženami do teologických debát, poveruje ich, aby verejne ohlasovali 

                                                           
26 ZAVIŠ, M. Teologická koncepcia Hildegardy z Bingenu, s. 102. 
27 V Jn 11,3.11.36 sú  termíny philein a philos použité pri Lazárovi. Význam sa nemení od použitia agapan v Jn 

11,5; obe slovesá sa používajú pre milovaného učeníka (philein v Jn 20,2; inde agapan). 
28 Porov. BROWN, R. E. La comunità del discepolo prediletto, s. 228. 
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jeho zjavenie... Dodáva im hodnotu ako svojim blízkym priateľom a vyberá si z nich, aby boli 

svedkami pravdy jeho zmŕtvychvstania. 

Z Jánovho evanjelia je zrejmé, že Ježiš poveril ženy veľmi dôležitou zvesťou o svojej 

pozemskej činnosti, zvesťou o svojom víťazstve nad smrťou. Pokiaľ Peter a druhý učeník boli v hrobe 

(porov. Jn 20), Ježiš sa im nezjavil, ba naopak, Ježiš si skôr vybral stretnutie so ženou, aby ona bola 

jeho svedkyňou aj napriek tomu, že v židovskej kultúre svedectvo ženy nemalo veľkú váhu a taktiež 

žena nebola považovaná za vierohodného svedka. Apoštol Pavol nehovorí nič o ženách ako 

o svedkyniach, ktoré našli prázdny hrob a vzkrieseného Krista. Evanjeliá však tieto ženy predstavujú 

ako významné svedkyne a zároveň prezentujú ženy ako tie, ktoré prvé objavili prázdny hrob Ježiša 

Krista a prišli k nemu. 

Keďže v Jánovom evanjeliu sa za najhlavnejšiu kategóriu kresťana považuje učeníctvo, autor 

Jánovho evanjelia označuje ženy za „učeníčky prvej triedy“, a to vtedy, keď hovorí, že Ježiš miloval 

Martu a Máriu a že Mária Magdaléna bola jedna z „jeho“ oviec, ktoré volal po mene. Taktiež aj žena 

zo Samárie, ktorej Ježiš zjavil sám seba – prameň života a ako Mesiáša, zohrala misionársku úlohu a 

doviedla obyvateľov k Ježišovi silou svojho slova. Teda pozícia žien v jánovskej komunite je na 

rovnakej úrovni ako pozícia mužov byť učeníkmi v zmysle ovčinca dobrého pastiera. Zdá sa, že 

jánovská komunita bola už komunitou, v ktorej pri nasledovaní Krista neexistoval žiadny rozdiel 

medzi mužom a ženou. Zdá sa, že tu išlo o pavlovský sen (porov. Gal 3,28), ktorý nebol ešte 

uskutočnený kompletne v jadre pavlovských komunít. Pravidlo, že žena nemohla kázať a v cirkevných 

komunitách mala mlčať, bolo snáď autenticky pavlovské, ale ťažko mohlo byť v platnosti 

v jánovských komunitách. Je to potvrdené prítomnosťou aktívnej skupiny hrdiniek, ako bola žena zo 

Samárie, ktorá doviedla mužov k viere svojím slovom, Marta s presným vyznaním, kto je Ježiš 

a Mária Magdaléna, ktorá ohlasovala dobrú zvesť o zmŕtvychvstalom Ježišovi.29 Komunita, z ktorej 

a pre ktorú autor Jánovho evanjelia píše, je komunita rovnoprávna, v ktorej muži a ženy majú 

znamenité pozície a v ktorej sú vysoko vážené tak dary mužov ako  aj žien.30 

 

3. Pozícia žien v súčasnej cirkvi 

Akú pozíciu by mali zastávať ženy v dnešnej cirkvi? Zdá sa, že takýto druh otázky sa tiež 

nachádzame v Jánovho evanjelia, kde sa objavuje nevyslovená otázka zo strany užasnutých učeníkov 

nad Ježišovou otvorenosťou voči žene zo Samárie: „Čo chceš od ženy?“ (porov. Jn 4,27). Čo 

očakávame teda od ženy v dnešnej Cirkvi? Mala by mlčať? Mala by prorokovať? Mala by kázať? 

Mala by byť vysvätená za kňaza? Nechceli by sme vidieť ženy len v úlohách manželky, matky, 

domácej panej, ako to bolo bežné v židovskej kultúre? Aj keď nám jánovský Ježiš nedal explicitné 

učenie o úlohách žien, predsa jeho slová, postoje a skutky obsahujú niekoľko princípov, ktoré sa 

                                                           
29 Porov. BROWN, R. E. La comunità del discepolo prediletto, s. 235. 
30 Porov. KYSAR, R. Giovanni. Il vangelo indomabile, s. 234. 
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vzťahujú na ženy. Ježiš považoval ženy za osoby, vyhýbal sa ich posudzovaniu, nehodnotil ich podľa 

úlohy matky alebo manželky, ale pozeral sa na ne vo vzťahu k nemu. Nabádal ženy, aby mu slúžili, 

ako najlepšie vedia. Ježiš nevymedzil úlohy pre ženy a úlohy pre mužov, skôr pokladal ženy za tie, 

ktoré preberajú iniciatívu, aby uplatnili svoje jedinečné dary. Dokonca videl ženy ako tie, ktoré sú 

schopné robiť dôležité rozhodnutia a vziať na seba zodpovedné úlohy ženy misionárky, vyznávačky, 

apoštolky a kazateľky. 

Ženy v jánovskej komunite mali poverenie učeníctva a kazateľstva. Keď sa hovorí v dnešnej 

dobe o úlohe kázania žien, určite nám príde na myseľ kázanie z kazateľníc v kostole počas slávenia 

Eucharistie. Vzťahuje sa však kázanie len na tieto vymedzené skutočnosti? Neexistuje kázanie mimo 

kazateľnice, mimo slávenia Eucharistie, mimo kostola? Dá sa pochopiť, že ten, kto zastáva názor, aby 

muži aj ženy mali rovnaké práva a príležitosti, bojuje za to, aby aj ženy mohli kázať v kostoloch a 

poprípade byť vysvätené za kňazov. Už len to, že v Rímskokatolíckej cirkvi je kňazská vysviacka 

a tým aj možnosť kázať počas slávenia Eucharistie rezervovaná len kňazom mužom, je pre niektorých 

dôvodom bojovať za to, aby bola daná táto možnosť aj ženám. Zdá sa však, že takýto postoj neberie 

do úvahy, že kázanie z kazateľnice nie je jediným možným spôsobom kázania. Snáď ani nie 

najdôležitejším, pretože existujú mnohé iné, nemenej úžasné kazateľnice, z ktorých sa dá ohlasovať 

Kristova zvesť. Nie je to snáď výzva pre každého kresťana – učeníka hľadať nové kazateľnice, nové 

miesta kázania? Zdá sa, že často strácame energiu a čas na dosiahnutie možnosti kázať len 

z kazateľníc a sily by sme mohli využiť lepšie na hľadanie nových miest kázania, na spoznávanie 

nových nástrojov kázania. 

Aké sú areopágy, kde by sme mali kázať? Dominik Guzmán pochopil, že jeho dominikánsky 

rád je chápaný ako poslanie. Poslaním dominikánskeho rádu je kázanie bez hraníc. Dominikánsky rád 

vidí v poslaní Márie Magdalény analógiu so svojím apoštolským poslaním: Mária Magdaléna ohlasuje 

zmŕtvychvstalého Krista a dominikánsky rád neohlasuje nič iné len Krista ukrižovaného, ktorý je 

Božia sila a Božia múdrosť. Mária Magdaléna, kazateľka pravdy a model všetkých tých, ktorí a ktoré 

túžia ohlasovať Krista národom. Môžeme teda potvrdiť, že ženy môžu byť kazateľkami a že ich 

kazateľnica je taká rozsiala ako samotné ľudstvo. Pánova vôľa totiž je, aby sa všetci ľudia stali jeho 

učeníkmi a jeho príkaz je: „Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium každému stvoreniu“. 

 

 

Záver 

Prítomnosť žien v Jánovom evanjeliu je veľmi výrazná a stále v súvislosti s Ježišovým 

účinkovaním. Hoci autor Jánovho evanjelia pozná skupinu dvanástich apoštolov počas Ježišovho 

účinkovania, predsa v rozhodujúcich momentoch Ježišovej činnosti zdôrazňuje ženské postavy. 

Nachádzame ich v Káne Galilejskej, v Samárii, pri zmŕtvychvstaní Lazára, dokonca aj počas 

Ježišovho utrpenia, kde zostane istá skupina žien, aj keď sa všetci jeho učeníci okrem milovaného 

učeníka vytratia. Nakoniec aj zmŕtvychvstalý Ježiš si vybral nie učeníka, ale ženu Máriu Magdalénu, 
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ktorej sa zjavil ako prvej, zavolal ju po mene, ona ho spoznala ako Učiteľa. Poveril ju zvláštnym 

poslaním, aby šla a ohlásila zvesť o zmŕtvychvstaní jeho učeníkom. Tu nám môžu poslúžiť Pavlove 

slová z Listu Rimanom: „A ako budú kázať, ak nie sú poslaní?“ (Rim 10,15). Mária Magdaléna, 

učeníčka učeníkov, apoštolka apoštolov, ktorá dostala poslanie od Pána, kazateľka s nadšením 

ohlasovala pravdu o Ježišovom zmŕtvychvstaní a podávala správy o vzkriesenom Ježišovi. 

Ženy zobrazené v Jánovom evanjeliu sú predstavené ako tie, ktoré sa neboja vstúpiť z vlastnej 

iniciatívy do dialógu s Ježišom, chápu jeho učenie a odpovedajú naň okamžite. Taktiež sú to ženy, 

ktoré sú v činnosti, ženy, s ktorými Ježiš viedol dlhé teologické konverzácie, po ktorých uverili v 

Ježiša a prijali od neho určité poslanie ohlasovať jeho zjavenie. Stali sa svedkyňami pravdy jeho 

zmŕtvychvstania, modelom viery, kázania a ohlasovania evanjelia. Inými slovami povedané, Ježiš ich 

počas dlhých rozhovorov s nimi učil a vyučil, aby sa stali apoštolkami a kazateľkami. Z tohto je 

zrejmé, že ženy s konkrétnym poslaním patrili k Ježišovým „učeníkom prvej triedy“: žena zo Samárie 

misionárka a apoštolka, Marta učeníčka a vyznávačka, Mária Magdaléna apoštolka a kazateľka. 

Prítomnosť týchto aktívnych žien v jánovskej komunite naznačuje, že ide o komunitu 

rovnoprávnu pri nasledovaní Krista. Spomínané pavlovské pravidlo, že žena nemohla kázať 

v cirkevných komunitách a mala mlčať, v jánovských komunitách nemohlo byť potvrdené 

a praktizované práve pre prítomnosť týchto aktívnych žien. Jánovský Ježiš nevymedzil úlohy pre ženy 

a úlohy pre mužov, ale ženy boli tie, ktoré preberali iniciatívu, aby uplatnili svoje dary a boli schopné 

vziať na seba zodpovedné úlohy ženy misionárky, vyznávačky, apoštolky, kazateľky a ohlasovali 

zjavenú pravdu, Krista. 

Ježiš mal teda nasledovníkov, medzi ktorými boli nielen muži, ale aj ženy. Skutočnosťou však 

zostáva to, že Ježiš si nevybral ženy, aby boli súčasťou jeho zvláštnej skupiny dvanástich učeníkov. 

Zdá sa, že toto vyjadrenie môžeme aplikovať na fakt, že ženám v Cirkvi nikdy nebude dovolené, aby 

zastávali vodcovské úlohy. Avšak normou Božieho kráľovstva a normou kresťana podľa Jánovho 

evanjelia nie je byť vodcom v Cirkvi, ale byť učeníkom, misionárom, vyznávačom, apoštolom a 

kazateľom. Toto je to, čo je primárne v živote kresťana, človeka, muža i ženy. 

V závere môžeme povedať, že kázanie ako ohlasovanie pravdy Krista je povinnosťou nielen 

mužov, kňazov, alebo žien, ale každého kresťana. Nikto nie je vylúčený z úradu, ktorý dal Ježiš 

Cirkvi. V Rímskokatolíckej cirkvi je kázanie počas eucharistickej slávnosti vyhradené len pre kňazov 

mužov, ale nevyplýva to z nejakej predpokladanej neschopnosti žien, ale z vnímania celebranta ako 

toho, ktorý predsedá sláveniu Eucharistie a jemu prináleží viesť zhromaždenú ekleziálnu komunitu. Je 

dobre, že toto obmedzenie sa vzťahuje len na kázanie z kazateľnice počas liturgie a nie na kázania 

mimo nej. Existuje mnoho rôznych spôsobov kázania ako ohlasovať zmŕtvychvstalého Krista a teda je 

len potrebné tieto spôsoby objaviť podľa rôznosti darov a talentov, ktoré sme dostali od Boha (porov. 

1Kor 12,4-11). Požiadavka, ktorá je kladená zo strany Ježiša na kresťanov, nie je zameraná len na 

subjekt kázania, ale zvlášť na každého jednotlivca, aby sa stával učeníčkom, misionárom, kazateľom, 
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ohlasovateľom Ježišovho zmŕtvychvstania s entuziazmom. Úloha a zároveň výzva stať sa učeníkom 

a kazateľom nie je adresovaná len ženám, ale predovšetkým každému kresťanovi, aby svedčil 

a ohlasoval zmŕtvychvstalého Krista, inými slovami vyjadrené, aby nezostal stáť nečinne, mlčať a 

nekázať. 
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Summary 

Článok sa zaoberá skúmaním úlohy ženy v Cirkvi, vychádzajúc z pohľadu Jánovho evanjelia. V jeho 

textoch je prítomnosť žien pomerne výrazná, ženy sa často objavujú v súvislosti s Ježišovým 

účinkovaním. Hoci autor Jánovho evanjelia poznal i predstavoval v svojich textoch dvanástich 

apoštolov, predsa v rozhodujúcich momentoch Ježišovej činnosti zdôraznil práve postavy žien 

v Ježišovej blízkosti, napr. v Káne Galilejskej, v Samárii, v Betánii pri zmŕtvychvstaní Lazára, či 

dokonca aj v posledných okamihoch Ježišovho pozemského života pod krížom. Ženy, zobrazené 

v Jánovom evanjeliu, sú predstavené ako tie, ktoré sa nebáli vstúpiť do dialógu s Ježišom. Snažili sa 

pochopiť jeho božské učenie a odpovedať na jeho iniciatívu, čím sa stali prvými ohlasovateľkami 

Ježišovej radostnej zvesti – žena zo Samárie ako misionárka a apoštolka, Marta ako učeníčka 

a vyznavačka, Mária Magdaléna ako apoštolka Kristovho zmŕtvychvstania. Prítomnosť týchto 

aktívnych žien v jánovskej komunite naznačuje, že išlo o komunitu rovnoprávnu pri nasledovaní 

Krista. Ženy v jánovskej komunite boli práve tie, ktoré aktívne preberali iniciatívu, aby uplatnili svoje 

dary a boli schopné vziať na seba zodpovedné úlohy ako misionárky, vyznavačky, apoštolky 

či ohlasovateľky zjavenej Kristovej pravdy. 
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