Ježíš, Marta a Marie
Mariin vzor odpočívání - odpočívání u Ježíšových nohou (L 10,38-42)

Marie („hořká“):

Marta („paní domu“):

pokorná - sedí pod Ježíšem
naslouchá Bohu i lidem
má pokoj s Bohem a lidmi
odpočívá, uctívá Boha
vnitřně uzdravená a přijatá

pyšná - stojí nad Ježíšem
plná svých vlastních myšlenek
rozčílená, hněvivá, podrážděná
plná starostí se znepokojuje
nespokojená a zraněná

učednice a dcera
přijímá Boží spravedlnost
činí, co je podstatné a nezbytné
Boží slovo je pro ní drahé a rozhodující
vedena Božími hodnotami
vedená Pánem

otrok a sirotek
usiluje o svoji dokonalost
vláčena nepodstatným a nahodilým
hlavní jsou pro ni názory její a druhých
vedena lidskými tradicemi a zvyky
strhávaná okolnostmi

vybrala si jednu činnost
zacílena a soustředěna na Ježíše
uchvácena Ježíšem a jeho slovy
nechala se sytit Ježíšem
užívá si života s Pánem

dělá mnoho věcí
rozptylována mnoha zájmy
odsuzuje, obviňuje a kritizuje druhé
chtěla sytit Ježíše
trápí se pro mnoho věcí

vybrala si to jedno, co je potřeba
vybrala si to, co jí nikdo nevezme
je přímá
zabývá se tím, co má dělat sama
poddává se Pánu

svůj způsob myšlení a jednání si také vybrala
vybrala si to, co nemá žádnou hodnotu
nejedná přímo, manipuluje
má přesné představy, co by měli dělat druzí
i co by měl dělat a říkat samotný Pán

pokora: pod Pánem - pokoj – jedno

pýcha: nad Pánem - nepokoj – mnoho

Pán:
mluví Boží výroky lidem, kteří naslouchají, chtějí slyšet a mají dobrovolného ducha
ostatní nechává být, respektuje volbu a výběr druhých
nikoho nepřemlouvá; nabízí a dává těm, co chtějí
neřeší a nezajímá ho, že Marie nechala Martu své volbě
Marie má typický učednický postoj: sedí u nohou svého Mistra a naslouchá mu (viz Saul u
nohou Gamalielových - Sk 22,3). Jen tak získáme zdravou mysl (viz L 8,35; Ž 84,11) Po čase u
Ježíšových nohou šla jistě pilně pracovat. Později Marie v Betanii před Velikonocemi
pomazala Ježíšovi nohy velmi drahým olejem a otřela mu je svými vlasy. Bylo zde stupňování
jejího vztahu s Pánem. Dům se naplnil vůní toho oleje (J 12,1-3). Marta zase obsluhovala.
Marto, Marto, staráš se [nebuď ustaraná, plná nepokojné, úzkostlivé starostlivosti - viz Mt
6,25] a rozčiluješ [vzrušuješ, jsi podrážděna, působíš si nepokoj a zmatek] pro mnoho věcí,
zapotřebí však je věci jediné a Marie si vyvolila dobrý podíl, jenž od ní nebude odňat.
(Pavlík)
„Někdy budeš zklamán z toho, že jsi nestihl, cos chtěl. Ale já budu nadšený, neboť jsi učinil to,
cos byl povinen učinit. Hleď na svou službu mýma očima. Hledání mojí tváře, odpočívání v mé
přítomnosti a naslouchání mému hlasu je z hlediska tohoto světa neproduktivní, ale má
nejvyšší hodnotu. Věnuj mnoho času tomu, co má nejvyšší hodnotu.“
Tomáš Korčák 3/2014

