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O následování a službě 
Milé setry, milí bratři, 
zejména vy, kteří jste řidiči, to znáte, určitě jste to zažili. Vydáte se na nějakou cestu. Někam, kde třeba musíte být 
v přesně stanovenou dobu. A najednou to přijde. Možná s tím i tak trochu počítáte, ale stejně vás to překvapí. Náhle na 
vás blikne a svítí. Ano, je to ona oranžová kontrolka, která vás informuje o tom, že dochází palivo. A vy začínáte mít 
problém. Jedete dál a říkáte si: mám ještě rezervu. Vím, že bych měl natankovat, ale já teď pospíchám a nemohu se 
zdržovat tím, že budu někde zastavovat. Určitě by bylo dobré na nejbližší pumpě doplnit palivo, ale teď prostě nemohu. 
A vy pokračujete dál ve své cestě. 

Podobně je to i s naším putováním na cestě víry za Ježíšem. Život je plný různých rozhodování a nejinak je tomu 
v Bibli a v dnešním příběhu. Pojďme se společně podívat, pro co se rozhodly ženy, o kterých jsme četli.  

Na jedné straně Marta: je nám představována jako správná hospodyňka, která se snaží obsloužit svého hosta. 
Je to starostlivá žena, paní domu, která chce pro hosta jen to nejlepší.  Jméno Marta se odvozuje z aramejštiny                  
a znamená „paní“ nebo „dáma“, vyskytuje se jen v Novém zákoně a je spojené pouze s touto osobou. Podle Janova 
evangelia byl jejím bratrem Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých (J 11,1). Rodina pocházela z vesnice Betanie, která je 
vzdálená zhruba 4 km od Jeruzaléma při cestě do Jericha.  

Vůdčí úloha, kterou hraje při obou příležitostech, svědčí o tom, že byla starší než její sestra Marie. V tehdejší 
společnosti k úkolům ženy patřily zejména péče o dobytek, opatřování domácnosti vodou /Gn 24,13;     J 4,7/, mletí obilí 
pro denní potřebu /Mt 24,41/, příprava pokrmů, tkaní látek a šití oděvů. Martu můžeme vidět v příběhu jako ženu 
znalou své úlohy.  

Na druhé straně její setra Marie – vystupuje v příběhu jako žena, která vypadá, že nedělá nic. V našem příběhu 
se zřejmě jedná o Marii, která pomazala Ježíše krátce před jeho smrtí (J 12,3–8). Tato Marie si sedla k nohám Ježíšovým 
a poslouchala, co vypráví.  

Na jedné straně Marta, která lítá sem a tam, neví, kam dřív skočit, a na druhé straně tady máme její sestru 
Marii, co si jen tak hoví u Ježíšových nohou. Chudák Marta. Ovšem tady to vypadá, že Marta toho chystá asi příliš                 
a sama to nestíhá. Snad si dělá starosti, aby jídla byl dostatek, aby Ježíši nic nechybělo.  Ale tak trochu zapomněla, proč 
Ježíš přišel.  

„A teď do toho i ta Marie, co si jen tak sedí u Ježíše, to mi fakt už leze na nervy, já se tady můžu utrhnout a ona 
si tady sedí. Řekni jí, Ježíši, ať mi přece pomůže.“ Martiny starosti i rozhořčení jsou v jistém směru pochopitelné, chce 
hosta uctít dobrým jídlem, pitím, zajistit mu pohodlí a odpočinek po namáhavé cestě. A zatímco ona běhá, vaří, peče, 
stará se, její sestra si v klidu sedí a poslouchá. To Martu rozzlobí, možná i proto, že ona by se také ráda posadila                  
a poslouchala. Díky hořkosti, kterou cítí, poruší pravidla pohostinnosti ještě víc než její sestra, neboť požádá hosta, aby 
zasáhl.  

Lukášův příběh zároveň prohlubuje chápání pohostinnosti. Ježíšova odpověď Martě ukazuje, že u pohostinnosti 
je třeba spíše věnovat pozornost hostu než jeho obsluhování. 

Určitě to znáte z vlastní zkušenosti, když k vám přijde nečekaná návštěva, chcete ji pohostit a nabídnout jí něco 
k jídlu. Přejete si, aby se u vás cítila dobře. Nebo jste to zažili z druhé strany – jako host. Host, který je vlastně sám 
s plným stolem. Jak jste na tom vy? Čemu se věnujete, když přijde návštěva? Co očekáváte od svého hostitele? 
Okolnosti a situace jsou různé, ale smyslem návštěvy je určitě něco jiného než jen jídlo a pití, prohýbající se stůl.  

Lukáš ukazuje na Ježíšově odpovědi správnost Mariina postoje – je-li hostem Ježíš, je správné naslouchat mu, 
neboť jeho Slovo je Boží slovo. Ježíš neobvinil Martu za to, že se stará o domácí práce. Nijak ji nekárá za její obsluhování, 
neříká, že udělala něco špatně. To by si pak protiřečilo s předchozím biblickým oddílem o milosrdném Samařanovi, kde 
Ježíš zdůraznil lásku a službu bližnímu. Marta si však zřejmě myslela, že Marie neslouží tak dobře jako ona. Neuvědomila 
si, že přes svou touhu posloužit mu, ho vlastně zanedbává.  

Marta se tak dostává do role, ve které je to ona, kdo rozhoduje a určuje pravidla této návštěvy. Chystá jídlo, 
točí se kolem plotny a její sestra si jen sedí u Ježíšových nohou. „Pane, řekni jí přece něco. Já tady dělám pro tebe 
důležitou věc, na které mi záleží. Dělám, co je pro tebe nejlepší, a jsem v tom sama. Ano, Marie ti rovněž slouží svou 
přítomností, ale nedělá toho tolik, co já. Má služba je důležitější než její. Tak jí přece něco řekni. Zastaň se mne. Oceníš 
to vůbec, co pro tebe konám? Kdybys mne alespoň pochválil, poděkoval… Jsi spokojen s tím, co jsem ti nabídla?“  

Kolikrát jsme se i my sami dostali do pozice hodnotitele, do pozice soudce. Já dělám ve sboru, pro církev, pro 
ostatní víc než ti druzí. Můžu se rozdat a nevím, kam dřív skočit. A co ty, Pane, vidíš to vůbec? Uznáš to nějak?  

I tohle se nám stává, když nežijeme dostatečně s Kristem. Svůj život můžeme žít v pocitu, že všechno, na čem 
záleží, je služba církvi a snadno přehlédneme ty, kteří potřebují sedět u Ježíšových nohou. Nebo pokud nežijeme 
dostatečně s Kristem. Můžeme pociťovat křivdu, můžeme vnímat a myslet si, že mi všichni ostatní ubližují. Oni jsou 
horší a přitom se mají lépe než já. Neustále mne pomlouvají, závidí mi. Jsou zkrátka hrozní a já ten lepší, vlastně já jsem 
úplně bez chyby. Neříkám, že takové útoky neexistují, že nás nikdo nepomlouvá, nekřivdí, ale nemusí se nás to dotýkat. 
Nemusí takové šípy pronikat až do našeho srdce, užíváme-li Boží zbroje, štítu víry.  

Ježíš neodmítá Martinu službu, ale říká, že tato složitá služba může být zbytečná, pomíjivá. Diakonie jako projev 
lásky a pomoci bližnímu, která toto Ježíšovo Slovo nebere v úvahu, nebude mít nikdy trvalý charakter. Zatímco Slovo 
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Ježíšovo je trvalé "dobrodiní", které nebude nikdy posluchači odejmuto. A to může být i určitým varováním pro nás. Jak 
jsem na tom já? Jak jsi na tom Ty, sestro, bratře? Nepodobáme se tak trochu Martě?  

I já jsem si uvědomil a uvědomuji, že jsem jako Marta, vlastně víc než ona. Ve snaze sloužit Ježíši jej vlastně 
zanedbávám. Jak se to může stát? Celkem jednoduše. Začíná to pomalu, nenápadně – pracujete pro sbor, církev a čas 
strávený v tichém naslouchání odsunujete až na potom. Říkáte si, ještě je potřebné udělat tohle pro sbor, církev, 
připravit tamto, a tak to jde den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem. Uvědomujete si, že vám něco chybí, ale 
na svou omluvu si říkáte, že přece pracujete pro Ježíše a On to jistě vidí, má z toho radost a určitě to ocení. Účastníte se 
života sboru, chodíte na bohoslužby, biblické hodiny, můžete vyučovat nedělní školu, být presbyterem, kazatelem, 
členem seniorátního výboru, poslancem synodu, ale pokud není vaše srdce u Ježíše v tichém naslouchání, tak vaší 
službě něco podstatného chybí.  

Vzpomínáte si na naše cestování autem? Můžete pokračovat v jízdě dál, aniž byste natankovali. Říkáte si, že 
jedete jenom kousek. Víte, jak daleko dojede vaše auto se svítícím hladovým světlem? Odborníci zkoumali 45 vozidel a 
14 značek. Při výpočtech testovaných aut došli k průměru 70 km. Co mne však překvapilo, že jedna značka aut měla 
rozmezí od 56 do 129 km. To je celkem důležitá informace. Může se stát a výsledky testů to potvrzují, že jedete na 
rezervu a počítáte, že vám benzín vydrží. Dojedete svých jednou odzkoušených 75km, ale také nemusíte. Najednou se 
auto zakucká a vy jste na dně. A nemusí jít jen o auto, abychom poznali, že nám v životě něco chybí. Že jsme na dně. Na 
dno, vyprahlost, poušť se můžeme dostat snadno. Když nebudeme doplňovat palivo. 

 
Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že má 

sestra nechala všechnu práci na mně? Řekni jí přece, ať mi pomůže!" Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, staráš se a trápíš 
se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to jí nikdo nevezme."    Lukáš 
10,40-42 (B21) 

Přečtený oddíl má v ekumenickém překladu nadpis Marie a Marta, překlad Bible 21. století je nadepsán:  Jen 
jednoho je potřeba. 

O čem to Ježíš vlastně mluvil, když řekl Martě – JEN JEDNOHO JE POTŘEBA? Myslel tím např., že jen jednoho 
jídla je třeba a více už Marta připravovat nemá? 

Ano, Ježíš mohl mít hlad, a taky nemusel – z příběhu to není patrné. Lukáš se o ničem takovém nezmiňuje. 
Spíše mi připadá, že Ježíš chtěl tyto dvě ženy navštívit, být s nimi. V jiných zmínkách o nich se píše, že jej měly rády             
a Ježíš měl rád je i jejich bratra Lazara. Nejde tady vůbec o službu Ježíši, ale o Jeho službu nám. Přišel za Martou a Marií, 
chtěl být s nimi, ale byla to jen Marie, která si sedla k Jeho nohám a poslouchala jej. Marta udělala dobře, že nabídla 
Ježíši něco k snědku, ale Marie udělala ještě lépe. O Marii nám text moc nevypovídá. A když se tak zamýšlím, kladu si 
otázku: kdy si člověk jen tak sedne a poslouchá? Když se chce něco dovědět? Když chce uctít hosta tím, že je mu 
nablízku?  

Marie chtěla a byla tam, kde byl Ježíš. Nechtěla přijít ani o jedno slovo z Ježíšových úst. Sedla si k jeho nohám      
a v tichosti mu naslouchala. Stala se vlastně dalším služebníkem. Byla tam, kde byl Ježíš.  

Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od 
Otce." Jan 12,26 (ČEP)  

Není tam psáno: Kdo mně chce sloužit, ať slouží. Ale kdo chce sloužit, ať mne následuje. Nejdříve je nutné 
následovat a potom sloužit, jinak ztrácíme smysl naší služby. Marie následovala Ježíše a nechtěla o nic přijít. Následovat 
znamená sloužit.  A kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. 
1 Petrův 4,11 (ČEP) Ať to činí ze síly, kterou dává Bůh. Ne z vlastní síly, ne z rezervy, ale ze síly od Boha. Kde jinde 
bychom měli čerpat naši sílu, tak abychom mohli dobře sloužit, než u Ježíšových nohou? Kde natankujeme do naších 
srdcí vysokooktanové palivo než u zdroje pravé spásy? Tím nejlepším a nevyčerpatelným zdrojem vody živé je Kristus. 

Vzpomínám na jednoho hodonínského kazatele, který začínal nedělní shromáždění slovy: „Bohoslužba to je 
místo a čas, kdy Bůh slouží nám, abychom pak my mohli a chtěli sloužit Jemu a bližnímu.“ Bůh se sklonil k nám a přišel 
ve svém Synu, aby nám posloužil. Touží po naší přítomnosti. Jde mu o nás a záleží mu na nás.  

Ježíš touží po tvém srdci, a ukáže ti, jak mu můžeš sloužit. Pojďme to dnes zkusit.  
 
Modlitba: Pane, toužíme se sklonit na zem k Tvým nohám, smáčet je slzami a utřít vlasy. 
Sklonit se na zem k Tvým nohám. Nechat se utišit Tvými slovy, že sis nás zamiloval.  
Dotkni se našeho hříchu, budeme bělejší než sníh. Dotkni se naší bídy a bolest změní se v smích.  
Dej nám vody živé, ať nežízníme již.   Amen 
 


