
Zamyslenia na týždeň po 16. nedeli po Svätej Trojici 
 

Štvrtok 20. septembra 2018 

Piesne: ES č. 648, 445 

Text: L 10, 38 – 42 

„38Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. [Do svojho domu] Ho prijala žena menom Marta. 

39Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala Jeho slová. 

40Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila (k Nemu) a povedala: Nedbáš, 

Pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. 41Odpovedal jej Pán: 

Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. 42Len jedno je potrebné. 

Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Náš život je veľmi podobný životu biblickej Marty. Aj my máme na mysli veľa vecí, ktoré 

treba urobiť a zariadiť. Funguje to vo všetkých oblastiach nášho života. Niekde musíme 

bývať, niečo potrebujeme jesť a piť, niečo si obliekať. Naše deti potrebujú vzdelanie, kontakt 

s inými deťmi, záujmové aktivity. Aj my sami musíme pracovať a zodpovedne vykonávať 

svoje povolanie. Je skutočne veľa vecí, o ktoré sa musíme postarať a nemôžeme ich nechať 

len tak. Úsilie Marty je preto pre nás úplne prirodzené a pochopiteľné. Ježiš je vzácny hosť, a 

tak je na mieste postarať sa o Neho. Naopak, v túto chvíľu je na tom horšie skôr tá Mária, 

ktorá sa o nič nestará a len tak si odpočíva pri Ježišových nohách a počúva. Ježišova úloha je 

v tomto príbehu zvláštna. Očakáva sa, aby bol sudcom v sesterskom konflikte. Marta sa 

neobracia priamo na Máriu, aby ju prosila o pomoc, ale na Ježiša. Chce od Ježiša, aby bol 

sudcom a zasiahol svojou autoritou. Ježiša vníma ako toho, ktorý ju má v jej postoji podporiť. 

Ona predsa koná správne, a tak by Ježiš mal aj tých ostatných napomenúť, aby konali 

rovnako. Ježiš prestáva byť Pánom, ktorému človek slúži a chceme od Neho, aby bol sudcom, 

ktorý sa nás má zastať. Človek by mal skôr prosiť Boha o zmenu svojho správania voči 

druhým, než o to, aby tí druhí zmenili správanie k nemu. Ježiš paradoxne napomína Martu a 

zastáva sa Márie. Ukazuje, že v tejto situácii práca nie je na mieste. Nekarhá Martu za to, že 

sa stará. Neodmieta prácu ako takú. Len teraz je jej práca konaná v nevhodnom čase. Práca 

nie je problém. Človek sa musí venovať mnohému. Je dobré venovať čas práci aj všetkému 

ostatnému, ale je ešte niečo nad tým. Rovnako je dobré dať deťom to najlepšie, ale je ešte 

niečo nad tým. Nad tým všetkým je čas strávený pri Ježišových nohách. A to je výzva 

dnešného príbehu. Čas pri modlitbe a pri Božom slove je stále tá dobrá voľba. Aj keď je tak 



veľa vecí dôležitých, to jedno je len potrebné. Aby sme si našli čas sedieť pri Ježišových 

nohách. Všetko ostatné môže byť dobré a prospešné, ale čas v spoločenstve nebeského Otca 

nás skutočne posilňuje a občerstvuje, aby sme to ostatné, čo treba vykonať, zvládli. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Ježiši, ukázal si nám, že len jedno je potrebné. Daj, nech spoznávame, aké dôležité je pre 

nás zastaviť sa a tráviť čas s Tebou, načúvať Tvojmu slovu a prijímať ho do svojho života. 

Nech v Tvojej žehnajúcej prítomnosti čerpáme silu do všetkého, čo treba vykonať. Amen. 

Mgr. Marta Ferjová, zborová farárka v CZ ECAV Sabinov  


