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38 Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena 

jménem Marta, 
39 která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. 
40 Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: "Pane, nezáleží ti na 

tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!" 
41 Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. 
42 Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde."  

Sestry a bratři, podle mnohých vykladačů, ten dnešní příběh nastiňuje dvě životní polohy, u 
kterých se zdá, že jdou proti sobě. Na jedné straně Martino jednání, a na druhé Mariino snění. 
Ano, setkání s Ježíšem může přinést kontroverze, ale možná dnes ten příběh až příliš čteme 
z pohledu tradičních výkladů, nezřídka končících haněním Marty. Zvlášť pro lidi aktivní, pro ty, 
kdo slouží, musí být tenhle příběh, jak je už dlouho vykládán, docela zraňující. Jakoby rozjímání 
a snění mnohokrát převyšovalo právě službu a jednání, které se ale taky přeci zakládají na 
přijetí Krista do svého domu, na jeho následování.   

Já si (narozdíl od mnohých kolegů) myslím, že ty dvě věci nemusí být v konfliktu. Kde se ale 
vzalo to, co dnes máme za protikladné nastavení? Mohou za to nejspíš různé křesťanské 
proudy a dávnověká snaha vytvářet jasné a oddělené škatulky. Přičemž ideálem křesťanské 
existence býval dlouho tzv. kontemplativní život. Život řádových bratrů a sester, život 
v rozjímání. Myslím, že konflikt přišel ve chvíli, kdy jedna skupina křesťanů chtěla být výše 
hodnocena, a kořeny najdeme už u církevního otce Augustina. To on Mariino tiché naslouchání 
a Martinu starost o potřeby těla, o ty všední věci, rozdělil právě na: vita contemplativa – život 
v rozjímání, a vita activa – život aktivní, praktický. No a ten druhý způsob pobývání na zemi byl 
postupem času v církvi chápán spíš jako přízemní až podřadný. Marta se stala sice užitečnou, 
ale vlastně dost omezenou, zatímco Marie byla ceněna jako duchovnější, zjemnělá, svatější. 
Jakoby šlo o rozpor mezi hlavou a rukama. Mezi zbožností a praktickým následováním. Mezi 
hlavou v oblacích a konkrétní pomocí. Které ale podle mě v konfliktu být nemusí. Pojďme teď 
trochu blíž k textu, s pokusem ho číst nezatíženě touhle tradicí. A jen na okraj, nejsem sám, 
koho hanění Marty trochu štve, a kdo ten příběh zkouší číst trochu jinak. Už ve středověku 
Mistr Eckhart, když ho vykládal řeholnicím, Marii vnímal jako někoho na počátku cesty za 
Kristem. Marta podle něj už je dál, už pochopila, že odpovědí na pozvání k víře je také jednání. 
Ten středověký myslitel z toho vyvodil, tzv. vita mixta. Život kde se projevuje obojí, pro který 
jsou inspirací Marie i Marta dohromady. 

Ostatně evangelista Lukáš ten příběh zařadil hned za podobenství o milosrdném Samařanovi. 
A tak si při čtení nemůžeme být jisti tím, co je lepší, jestli naslouchat, nebo pečovat. Po příběhu 
o pomoci bližnímu to už tak jednoznačné není. A rozhodně nemám pocit, že by Marta o setkání 
s Ježíšem kvůli svým starostem přišla. Že by si nic neodnesla. Naopak, o ní v tom příběhu jde 
především. To ona přijme Ježíše do svého domu, je hlavní postavou, zatímco Marie je spíš 
kulisou, nebo jakýmsi statistou.  

Nebudu tu příliš rozebírat, co může znamenat sednout si k nohám. Že se tak sedává u toho, o 
kom víme, že má co říct a že snad Marie nechtěla přijít o Ježíšova slova. Co se dělo u ní a v ní, 
to moc nevíme. Příběh zaostřuje na starající se Martu, u které se ostatně taky kloním k tomu, 
že Ježíše nepřijala k sobě, jen aby ho nakrmila. Nejspíš by si taky ráda sedla a poslouchala, ale 



teď není nikdo, kdo by jí pomohl to chystání urychlit. A nedivím se, že jí to trochu štve. Ježíš se 
už asi pustil do povídání, Marie se uvelebila a Marta zatím kmitá. 

No a pak přijde ta výčitka směrem k Marii. A zase, já Martě docela rozumím. Taky si vážím 
všech hostů a chci, aby se u nás cítili dobře, a jen nerad mezi řečí odbíhám pro něco na zub. U 
Marty je to snad podobné. To kmitání mi přijde, že je z lásky a úcty k druhému člověku. A nelze 
jí podsouvat nic víc. Třeba že je chudinka úplně vedle, že se má na to pobíhání, na tu službu a 
pomoc vykašlat a taky si sednout a poslouchat. Prostě se chci vyhnout poměřování, která ze 
sester je lepší. Tedy poměřování zbožného rozjímání a aktivního jednání, jako dvou naprostých 
protikladů.  

V textu zazní od Marty drobná výčitka: Pane, tobě to nevadí, že mě Marie nechala ve štychu? 
Že jsem na všechnu práci sama? Nechceš jí něco říct?  

Já tedy nevím jak vám, ale ani tohle povzdechnutí mi nepřijde jako něco odsouzeníhodného. 
Někdy se dřeme se a namáháme, řešíme, promýšlíme, snažíme věci změnit, a druhý nic neřeší, 
stará o jen svoje, nevšimne si. Někdy mu to podobně vyčteme, jindy to mlčky přejdeme. 
Netečnost druhého i mě občas zamrzí, ale mám se pak cítit provinile? U téhle výčitky se zase 
v tradičních výkladech objeví spekulace, že Marta dělá práci, o kterou ji nikdo nežádal, nebo 
že si připadá nedoceněná, ale podle evangelisty jí Ježíš nic nevyčítá. Neřekne, že o tu starost 
nestojí. On ji naopak pozoruje, a všimne si, že si Marta dělá starosti pro hodně věcí. Ale 
neřekne jí, že by to bylo špatně! Zní to od Ježíše vlastně dost láskyplně, když říká: „vidím, pro 
co všechno se trápíš. Ale zkus se teď podívat na svět z perspektivy Marie. Jí to možná ještě 
nedošlo, že je třeba se hýbat. Třeba je prostě teprve na počátku, nebo to má nastavené jinak.“ 
Každopádně jediné, co Ježíš svým slovem způsobí je, že Martě umožní trochu se vžít do své 
sestry Marie. Pochopit, že v tenhle moment se Marie sama rozhodla dobře, když chtěla 
naslouchat.   

Sestry a bratři, čtu ten příběh tedy spíš jako chvíli, kdy je Martě umožněno otevřít oči pro svoji 
sestru. Jako pobídku aktivním umět trochu snížit nároky, být o něco shovívavější. Sám to občas 
taky potřebuju. Asi se něco podobného může stát kdekomu, kdo si dělá starosti a trápí se pro 
mnoho věcí, že by rád rozložil tu tíži taky na druhé. A takto pochopeno nevidím u Ježíše žádnou 
ostrou kritiku směrem k Martě, žádné: odstup satane. On sám přeci ví, že kdybychom si 
nevšimli člověka vedle nás, nebo jiných bolestí světa, kde by takový svět byl? Kde bychom byli? 

Nedávno jsem četl teorii o typu lidí, podobných právě Martě, (ke kterým bych rád počítal i 
drtivou většinu křesťanů, ale realita bude asi jiná). Stálo tam, že jsme příliš vzdělaní. Ne tolik 
z hlediska školství a diplomů, ale co se týče sociální inteligence, budování zájmu o druhé, snahy 
pečovat. Jenže tenhle typ vzdělání bohužel nejde ruku v ruce s přiměřenou mocí něco ve světě 
měnit. Vědět o bolestech světa, i pokusy něco s nimi dělat, nás tak činí bezmocnými. 

Patří sem vědomí o porušování lidských práv, o tom, jak své vynálezy lidstvo spíš zneužívá, než 
aby je využilo k dobrému. Vědomí o tom, jak ne někdo jiný, ale my lidé drancujeme přírodu, 
to všechno jen jakoby umocňovalo naši bezmocnost a přinášelo pocit beznaděje. Vědomí, že 
o válce na Ukrajině rozhodují všelijaké mocenské zájmy, a my s tím nehneme. Tohle se jen 
těžko snáší bez těch, kteří by to aspoň trochu nesli s námi. A zase: vůbec se nedivím jak často 
lidé v mém okolí si postesknou: proč to jiní nevidí? Proč nepřiloží taky ruku k dílu, alespoň tam, 



kde to jde? Proč to některým lidem pořád nedochází? Nechceš jim, Kriste, konečně už něco 
říct?  

Někdy mám pocit, že jednou z největších komplikací na cestě té aktivní Martiny služby, je 
právě to, že uprostřed té cesty sociální inteligence nemůžeme vytěsnit druhé. A tak vyskakují 
otázky typu: Co když se zrovna my mýlíme? Co když mají pravdu ti druzí, a je třeba víc rozjímat 
a méně se starat o bolesti světa? Neměli bychom být více zaměření na sebe, abychom se té 
bezmoci vyhnuli? Nebylo by to ale pak popřením toho, co si od Krista samého, třeba 
z podobenství o Samařanovi zkoušíme vštěpovat?  

On ten náš svět je, sestry a bratři, v něčem dost komplikovaný, není snadné se v něm 
orientovat, ale myslím, že právě ve víře můžeme tušit a nacházet správný směr. Vždyť právě 
od Krista, někde uvnitř přeci tušíme, že není možné nad bolestmi světa zavřít oči, radši nic 
neřešit, nestarat se, a ničím se netrápit.  

Sestry a bratři – nedávno jsme s mládežníky četli blahoslavenství. Ta vypráví o podobně 
bezmocných situacích člověka, o plačících, o umlčených, o těch, kteří se trápí, když je někde 
nějaká nespravedlnost. O milosrdných, o lidech čistého srdce, o tvůrcích pokoje, kterým se 
ostatní spíš vysmějí, jako naivkům, než že by je brali za vzor. Vědět o bolestech světa a starat 
se, to nejspíš znamená taky přijmout občasný pocit marnosti. U mladých hodně vyskakuje 
třeba téma enviromentálního žalu. Ti Kristem blahoslavení vlastně taky moc zastání neměli, 
ale právě jim má platit síla Ježíšova zaslíbení. Díky ní, ti milosrdní a čistého srdce a tvůrcové 
pokoje, ti všichni někde uvnitř mohou tušit, že jejich cesta je ta správná, i když ji provází chvíle 
bezmoci. A když se vrátéím k tomu příběhu, tam Marta od Ježíše zaslechne, že jen jednoho je 
zapotřebí, totiž Krista. Ono se to s přístupem Marie netluče vůbec. Marta tak může být 
uklidněná, objevit, že není třeba teď na Marii tlačit, že i ona si vybrala dobře, jen je možná, jak 
říká mistr Eckhart, třeba ještě na počátku svého hledání.  

Nakonec myslím, že tyhle sestry nesmíme vnímat jako protikladné postavy - jednu si milý 
čtenáři vyber. Ale že se můžeme nacházet v obou, jak v Marii, tak v Martě a že ani jedno 
nemusí být špatně. Marie udělala dobře, že seděla u Kristových nohou a naslouchala, a Marta, 
udělala dobře, když zvolila cestu služby. V blízkosti Krista směla pochopit, že jsou vedle ní druzí 
lidé, sice možná někdy podobné aktivity neschopní, ale třeba to jsou zrovna ti, co nakonec 
pomůžou, co podepřou, budou stát na straně aktivních. Právě Mistr Eckhart shrnuje své úvahy 
nad tímhle příběhem následovně: co jsme přijali od Krista, to vydávejme v lásce. To platí, 
myslím pro obě sestry.  

Kéž tedy i my umíme jako Marie poznat, kdy máme tiše naslouchat, protože je u nás na 
návštěvě Kristus. A kéž máme odhodlanost Marty, až bude potřeba jednat, kéž máme sílu 
vydávat to, jsme od Krista přijali, v lásce za dál, navzdory všem pocitům bezmoci. Amen.  

 


