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Modlitby z alabastrové nádobky 
Kathleen Arcidiacono 

 

„Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která 
měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na 
jeho hlavu.“ (Marek 14:3)  
 
Neznámá žena, alabastrová nádoba vzácného voňavého oleje, atmosféra, kde tato 
žena nebyla vítána. Setkala se s hněvem a reptáním všech přítomných v místnosti, 
kromě jediného: Ježíše. Ta vzácná nádoba, zapečetěná voskem, aby olej uvnitř zůstal 
čerstvý a čirý, byla vylita na hlavu nikoho jiného než Stvořitele celého vesmíru a 

lidstva. Pomazání. Příprava na pohřeb Jeho pozemského těla. Skutek uctívání, oběti a lásky.  
 
Ta nádoba měla cenu několikaleté mzdy a muži přítomní v místnosti považovali její vylití na Ježíšovu hlavu za 
naprosté plýtvání penězi. Ale Ježíš si to nemyslel. Ve skutečnosti řekl těm mužům a učedníkům, aby ji nechali 
být a že ona učinila dobrý skutek. Nikdy se nemusíme bát, když něco dáváme Ježíši; dělá si poznámky. Ježíš 
řekl, „Ona učinila, co měla; už napřed pomazala mé tělo k pohřbu.“ (Marek 14:8)  
 
Velmi věřím v éterické oleje a výše zmíněný olej je nardový olej, který se často používá na emocionální a 
fyzický pocit pohody. Je také známý tím, že svému uživateli přináší klid. Když čteme dál, nalezneme Ježíše 
v getsemanské zahradě, jak se modlí, aby dokázal přijmout ten „kalich, který Mu byl dán, aby ho vypil.“ Bible 
nám jasně ukazuje, že byl pod obrovským fyzickým, duševním a duchovním stresem. Možná Ježíš sám ve 
svém fyzickém těle měl užitek z nardového oleje vylitého na jeho hlavu, když nedlouho potom byla na Jeho 
hlavu brutálně nasazena trnová koruna. Ježíš nazval toto dílo tak, že ta žena učinila pomazání pro Jeho 
nadcházející pohřeb. Není modlitba a přímluva přípravou na den, kdy půjdeme, abychom byli s Ním v našem 
nebeském těle a domově?  
 
Naše modlitby za naše děti a naší rodinu nejsou nikdy ztrátou času nebo úsilí nebo obětování. Modlitby za ně 
jsou vyznáním naší oddanosti a lásky k nim a k Bohu.  
Každý den si potřebujeme najít čas, abychom naplnili svou duchovní alabastrovou nádobu vzácnou mastí 
našich modliteb a abychom náš domov provoněli tou vůní.  
 
 
Poznámka: Kathleen Arcidiacono je manželkou italského policejního komisaře, reverenda Salvatore Arcidiaconiho. Mají tři nádherné děti a tři nádherná vnoučata. 
Jsou pastory v Catanii na Sicílii.    

 

 

 

 

 
 

   

Vůně a modlitby  
Liane Grant 

 



Jednoho dne jsem vešla do koupelny a překvapila mě vůně drahého parfému, který mi 
nedávno dal můj muž jako dárek. Hmm…který z našich tří synů si hrál s mým parfémem?  
  
Nakonec jsem pachatele vystopovala: náš druhý syn, kterému v té době bylo asi 10 let. 
Zeptala jsem se ho, proč vyplýtval můj parfém a on nesměle odpověděl, „No, koupelna 
trochu smrděla a na etiketě té lahvičky bylo napsáno ‚toaletní voda‘, tak jsem myslel, že je 
určená právě na to.“ Moje zlost se rozplynula ve smíchu a tato historka se stala jednou 
z našich nejoblíbenějších, když jsme vzpomínali s rodinou.  

  
Ale příhoda s parfémem mě také nutí přemýšlet nad ženou s “alabastrovou nádobou s velmi drahou mastí’, 
která jí vylila na Ježíše (Matouš 26:7). První reakce učedníků byl šok nad tím, co považovali za plýtvání: 
„Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým!“ (Matouš 26:9). Podle jejich názoru by bylo lepší 
zaměřit se na tělesné potřeby.  
  
Stejně jako můj syn použil můj speciální parfém na bezvýznamnou věc, učedníci považovali použití vzácné 
masti ženou, aby uctila Ježíše, jako nepotřebný výdaj. Můj syn mohl použít levný osvěžovač vzduchu; to by 
bylo postačující. Nemohla ta žena uctít Ježíše způsobem, který by byl levnější?  
  
Učedníci zapomněli, že Ježíš si zaslouží to nejlepší, co máme. Vzdát mu slávu a úctu není nikdy 
bezvýznamné. A to mě přivádí k modlitbě. S našimi nabitými programy je někdy skutečná oběť urvat si čas 
jen pro Ježíše. Může být lákavé strávit většinu našeho modlitebního času zaměřením se na fyzické potřeby, 
protože jsou tak zřejmé a naléhavé.  
  
Ale zasvětit velkou část našeho modlitebního času na oslavování a uctívání Ježíše není nikdy plýtvání! On si 
zaslouží to nejlepší z nás. Podle Zjevení 5:8 jsou naše modlitby pro Boha jako parfém.  
  
Ježíš řekl o ženě s alabastrovou nádobkou: „Kdekoli na celém světě bude kázáno toto evangelium, tam bude 
také na její památku vyprávěno to, co tato žena udělala.“ Uctívání během chval má dlouhotrvající dopad, 
takže pojďme vždy začít chvalami, než se ponoříme do modliteb za potřeby.   
 
Poznámka: Liane R. Grant je vystudovanou anglicko-francouzskou překladatelkou s titulem PhD. Napsala několik knih, včetně zbožného deníku Order My Steps a 
The 3-Hour Translation Team. Se svým manželem Scottem jsou misionáři v Quebecu v Kanadě. Liane slouží jako prezidentka Žen modlitby v Quebecu a také jako 
prezidentka Nonprofit Translation Solutions, nové organizace, která pomáhá misionářům a služebníkům mít k dispozici psané materiály v jiných jazycích.   

 

 

 

 

 
 

   

Rozlomení ukazuje 
Cassie K Huslage 

 

Místnost naplnila vůně, pronikavé aroma tak silné, že prostoupilo dav. Dokonce i ti, kteří 
neviděli přes ostatní, cítili tu vůni. V publiku zavládlo ticho. Pak se ozval šepot.  
 
Ti, kteří seděli poblíž, vyslovili svůj názor. Kritiku provázely pohledy bokem. „Představte 
si ty peníze, které za to mohly být; mohli jsme ten parfém prodat,“ šeptali někteří (Marek 
14:4-5). Jiní odpovídali, „Jak si vůbec takový luxus mohla dovolit?“  
 

Ten rozruch způsobila žena. Žena, která hluboce sklonila svou hlavu. Držela zapečetěnou nádobu, pak ji ve 
svých rukách rozbila a tu vzácnou mast vylila na svého Pána.  
 
Úžasná alabastrová nádoba, která obsahovala parfém v hodnotě asi roční mzdy (verš 5). Lehkovážně ji 
vyprázdnila na Ježíše. Většina tomu neporozumí. Většina tomu neporozuměla. Přihlížející si mysleli, že je to 
plýtvání vzácným parfémem. Ona věděla, že rozlomení ukazuje, co je uvnitř.  
 
Když jsme zlomení, vyléváme svou duši v modlitbě, často v slzách. Potom naplní vzduch okolo nás vůně. Šíří 
se okolo. Vůně z naší minulosti poskytne intenzivní vzpomínky pro naši budoucnost.  
 
Je možné, že vůně modlitby, když se modlíme s našimi dětmi, je spojí s jejich budoucím modlitebním 
životem? Bude to jedno z jejich pojítek ke spasení a zdravému vztahu s Pánem? Odvažuji se říct 
„ANOOOO!!!“  
 
Modlitba je rozhovorem hlubokého vztahu s Ježíšem Kristem.  
 

 

 

 

 



Modlitba je cesta, jak najít svou cestu zpět ke zdraví a prosperitě. 
 
Modlitba tvoří tu jiskru, která nám dá sílu, abychom vydrželi do dalšího dne.  
 
Atmosféra se změní, když rozlomíš a otevřeš svou duši, abys zjevila tu vzácnou vůni modlitby a chvály. Ti, 
které ovlivníš – svoje děti, svoji rodinu, své přátele, svou církevní rodinu, svou komunitu – budou schopni 
objevit sílu modlitby. Žena, o které se mluví v Markovi, učinila ze své rozbité nádoby nádhernou oběť. My 
můžeme nabídnout svoji oběť skrze modlitby za ty, kteří odešli od Boha.  
 
„Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, pozdvižení mých rukou jako večerní oběť.“ (Žalm 141:2)  
 
 
Poznámka: Cassie K Huslage sloužila třiatřicet let se svým manželem v Texasu a na Aljašce. Její láska k lidem ji dohnala do mnohých situací, pro které ji Bůh 
připravil. V současnosti Cassie slouží jako vedoucí Žen modlitby pro oblast jižního Texasu, žena pastora apoštolské církve Lighthouse v Georgtownu v Texasu, 
maminka čtyř fantastických dětí, babička devíti úžasných vnoučat a „maminka“ svého anglického buldočka Pixie. Mezi její záliby patří zahrada, sbírání kamenů, 
hledání zajímavých věci na pláži a sekání trávy. Casiie uctívá Ježíše Krista.   

 

 

 

  

Od editorky 
 

Bůh dělá mocné věci!  
 

Bůh otevírá mnoho dveří a tento zpravodaj je teď k dispozici v:  
angličtině, arabštině, zjednodušené čínštině, tradiční čínštině, češtině, holandštině, 
fidžijštině, filipínštině, francouzštině, němčině, řečtině, italštině, japonštině, polštině, 
portugalštině, rumunštině, španělštině, svahilštině, švédštině, thajštině a v jazyce Sri 

Lanky. 
 

Prosím, modlete se s námi za další překladatele! 
 

Navštivte Ženy modlitby na Facebooku a dejte nám "like"! 
 

 

 

 

 
 

   

 

 

 
Drazí vedoucí modlitebních týmů, prosím, navštivte Ženy Modlitby na Facebooku a “lajkujte” 
naši stránku!   
Také prosím pozvěte svoji skupinu, aby zdarma odebírala tento newsletter. Pište na email: 
debiakersl@aol.com  
 
Prosím sdílejte tyto informace se svou církví, přáteli a rodinou. Děkujeme, že jste součástí 
této úspěšné modlitební služby a že nám pomáháte šířit zprávy o tomto newsletteru 
ZDARMA a o naší Facebookové stránce! 

 
 

 

 

  

 


