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Kaj je pomembnejše
Evangelij po Luku 10,38–42
38
Ko so potovali, je Jezus prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela
v svojo hišo. 39 Imela je sestro, ki ji je bilo ime Marija. Ta je sedla h Gospodovim
nogam in poslušala njegove besede, 40 Marta pa je imela s postrežbo veliko dela.
Pristopila je in rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči?
Reci ji vendar, naj mi pomaga!« 41 Gospod ji je odgovoril: »Marta, Marta, skrbi in
vznemirja te veliko stvari, 42 a le eno je potrebno. Marija si je izvolila dobri del, ki
ji ne bo odvzet.«
Ostala berila: Prva Mojzesova knjiga 18,1–10; Psalm 15;
Pismo Kološanom 1,24–28.

LECTIO:
Marta povabi Jezusa na obed v svoji hiši. Marta in Marija sta verjetno Lazarjevi
sestri (glej Evangelij po Janezu 11,1–2).
Medtem ko Marta pripravlja kosilo, Jezus nadaljuje s svojim učenjem. Marija
sestri ne pomaga, ampak ostane ob Jezusu in ga posluša. Izraz »je sedla h
Gospodovim nogam« je pomenljiv. Na drugih mestih izraža odnos med učencem
in učiteljem (Evangelij po Luku 8,35; Apostolska dela 22,3). Jezus popolnoma
odstopa od kulturnih norm tedanjega časa in spodbuja ženske, naj se učijo o
Božjem kraljestvu.
Od Luka ne izvemo, o čem je Jezus pripovedoval ob tej priložnosti; v ospredju
sta sestri in njun odziv na Jezusa. Marta je užaljena. Sama mora opraviti vse in
Marija se ne zgane, da bi ji pomagala. Pritoži se Jezusu in ga sili, naj se vendar
strinja z njo in naroči Mariji, naj ji pomaga.
Jezusov odziv je bil po vsej verjetnosti pravo presenečenje za skrbno Marto.
Njegov odgovor seže daleč onkraj gospodinjskih opravkov v zvezi s pripravo
obeda. Nežno jo okara, ker postavlja materialne potrebe pred duhovne. Marija je
pravilno presodila, kaj je pomembnejše, ker si je vzela čas, da bi poslušala Jezusa
in se učila od njega.
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Jezus ne pravi, da je gospodinjsko ali hišno delo nepomembno. Sam je odraščal
v nazareški družini, zato je poznal pomen rutinskih hišnih opravil za zadovoljitev
družinskih potreb. Poudari pa, da moramo pravilno presoditi, kaj je pomembnejše.
Na prvo mesto moramo vedno postaviti Božje kraljestvo in to velja tako za moške
kakor ženske.
Pomembno se je posvečati družini, še pomembneje pa si je vzeti čas in biti z
Bogom; čas, ko nismo preveč utrujeni ali zaposleni z drugimi stvarmi.
Za Marto je bil to izziv. Preveč se je posvečala materialnim potrebam in premalo
duhovnim, zato je zamujala pomembno priložnost, da bi se lahko učila od Jezusa.

MEDITATIO:
S katero od sester se lažje primerjaš, z Marto ali Marijo? Česa se lahko naučiš
iz tega odlomka?
Razmisli, kaj ti je v vsakodnevnem življenju najpomembnejše. Ali postavljaš svoj
odnos z Bogom dovolj v ospredje?
Vsi imamo obveznosti, ki zahtevajo čas. Premisli, ali lahko služiš Bogu in ga
častiš prav z načinom, kako izpolnjuješ vsakodnevne naloge in obveznosti.

ORATIO:
Ponovno preberi evangeljski odlomek in se v molitvi pogovori z Bogom, kako
je s teboj. On razume naše vsakodnevne pritiske in utrujenost; ve, da nas včasih
preplavijo. Vse svoje skrbi prinesi h Gospodu.
Nekaj časa moli ob vrsticah iz Psalma 15. Poišči besede, ki se te še posebej
dotaknejo, daruj jih Gospodu in poslušaj, kaj ti bo razodel.

CONTEMPLATIO:
Preberi današnje vrstice iz Pisma Kološanom. Občuduj dobroto, ki smo je
deležni s tem, da se nam je razodelo sporočilo evangelija. Dovoli Svetemu Duhu,
da to občudovanje v tebi še poglobi.
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