
LUKÁŠOVO 

EVANGELIUM
34.ČÁST LUK. 10:38-42

CO JE DŮLEŽITÉ A CO NENÍ?

Ježíš, Marie a Marta, Gustave 

Doré (1832-1883), kolorováno



1) BÝT MU CO NEJBLÍŽ
LUK.10.3-1/12

Lukáš 10:38 Stalo se, když šli dále, že vešel do jedné vesnice. Nějaká žena 

jménem Marta jej přijala do svého domu.

39 Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k Pánovým nohám a 

poslouchala jeho slovo.

40 Ale Marta měla plno práce s obsluhováním. Přistoupila k němu a řekla: 

„Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí 

přece, ať mi pomůže!“
41 Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha 

věcmi,

42 jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jenž jí nebude odňat.“



2) MARIE A MARTA
LUK.10.3-2A/12

- Bydleli spolu ve vesnici Betanie, 

což byl poblíž Jeruzaléma

- Marta byla nejstarší, o vše se 

starala, pozvala Ježíše do svého 

domu, prostřední dítě byla Marie, 

nejmladší byl Lazar

- Neměli již rodiče, o vše se starala 
Marta, otec byl malomocný, takže 

byli chudí

- Přestože neměli moc peněz, 

pečovali o Ježíše a jeho učedníky, 

dávali jim jídlo a ubytování. Ježíš se 

za nimi opakovaně vracel

Marie u Ježíšových nohou, 

biblická ilustrace



2) MARIE A MARTA
LUK.10.3-2B/12

- Matouš 21:17 I nechal je a vyšel ven z 

města do Betanie, kde přenocoval.

- Matouš 26:6 Když byl Ježíš v Betanii v domě 

Šimona Malomocného,

- Marek 11:11 …Protože již bylo pozdě, vyšel 

s Dvanácti do Betanie.

- Marek 11:12 Když následujícího dne vyšli z 
Betanie, dostal hlad.

- Marek 14:3 Když byl v Betanii v domě 

Šimona Malomocného a byl u stolu, vešla 

žena, která měla alabastrovou nádobku 

pravého, velmi drahého nardového oleje; 

rozbila tu nádobku a olej vylila na jeho 
hlavu.

- Jan 11:18 Betanie byla blízko Jeruzaléma, 

vzdálena asi patnáct stadií (3,2km).

Marie u Ježíšových nohou, 

biblická ilustrace



2) MARIE A MARTA
LUK.10.3-2C/12

Ježíš zde byl přijatý, měli ho zde velmi rádi, vždy 

chtěl být s nimi

Na mnohých místech Ježíše odmítali, měli o něm 

pochybnosti, ale zde byl Ježíš touto rodinou přijat, 

věděli, kdo je Ježíš.

Každý, kdo přijme Krista, tak tam od té doby Ježíš 
přebývá podobně jako v této rodině.

Mnohokrát Ježíši posloužili, dali mu jídlo, ubytovali 

ho i jeho učedníky. Mít v domě 13 hostů není 

jednoduché, navíc s Ježíšem chodili i některé ženy 

a další učedníci, takže jich mohlo být ještě víc.

Přesto ho přijali do svého domu a to opakovaně. 

Dávali Bohu to nejlepší, mnohokrát posloužili. Ježíš 

je miloval, rád byl s nimi.

Marie u Ježíšových nohou, 

biblická ilustrace



3) BETANIE
LUK.10.3-3/12

Vesnice, kde bydleli, byla 

Betanie (3,2 km od 

Jeruzaléma)

Dnes je toto místo al-

Eizariya nebo al-Azariya

(Lazarovo místo)

Marie u Ježíšových nohou, 

biblická ilustrace



4) JEŽÍŠ NA NÁVŠTĚVĚ
LUK.10.3-4/12

Lukáš 10:38 Stalo se, když šli 

dále, že vešel do jedné vesnice. 

Nějaká žena jménem Marta jej 

přijala do svého domu.

39 Měla sestru, která se 

jmenovala Marie. Ta se posadila 

k Pánovým nohám a 
poslouchala jeho slovo.

Obě ženy chtěly být s Ježíšem, 

Marta byla nejstarší, vedla 

domácnost a pozvala ho do 

domu. Chtěla ho uctít tím, že mu 
dá co nejlepší pohoštění.

Marie si sedla a poslouchala 

jeho slovo.

Marie u Ježíšových nohou, Georg 

Friedrich Stettner, cca 1630



5) NASLOUCHAT

LUK.10.3-5/12

Tento text nám ukazuje důležitost 

naslouchat Ježíši. Když k nám náš Stvořitel 

promluví, tak je třeba si sednout a vše 

ostatní počká.

Pán nebe i země chce k tobě mluvit a proto 

je třeba se utišit, odložit vše a čekat na jeho 
slovo.

Pokud máme mnoho aktivit, pak je obtížnější 

se upokojit, ztišit se a naslouchat.

Ty aktivity nás rozptylují a i když k nám Bůh 
mluví, nemusí se to dotýkat našeho srdce.

Marie u Ježíšových nohou, 

Johannes Vermeer (1632–1675)



6) MARTA

LUK.10.3-6B/12

Tento text může také vést k zjednodušeným závěrům:

- Marie je ta správná

- Marta ta špatná, která si dělá zbytečné starosti

Jan 11:27 Řekla mu: „Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty 
jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“

Byla to ona, kdo Ježíše pozval do jejich domu.

Jistě také chtěla poslouchat, co Ježíš říká, ale měla 

nejspíše jasnou představu, co musí nejprve udělat, 

když zde mají tak vzácného hosta.

Marie u Ježíšových nohou, Anton 

Laurids Johannes Dorph (1831-1914)



6) MARTA

LUK.10.3-6B/12

- Nejspíše byla přesvědčena, že pravá láska se 

projevuje prakticky

- Možná si říkala – napřed práce, pak zábava 

- Zlobila se na svou sestru, že nepomáhá

- Tím musela dělat všechnu práci za sebe i za ní

- Marie si dělala, co jí baví a to se Martě mohlo zdát 

sobecké a vypočítavé
- Mrzelo jí, že ani Ježíš se k tomu nevyjadřuje, možná 

se jí zdálo, že Ježíš ještě Marii v tom nesprávném 

postoji podporuje

- Přestože milovala Krista, tak zde nejednala správně

Marie u Ježíšových nohou, Anton 

Laurids Johannes Dorph (1831-1914)



6) MARTA

LUK.10.3-6B/12

Lukáš 10:38 Stalo se, když šli dále, že vešel do jedné 

vesnice.

Když šli dále se dá přeložit také jako, když byl na 

cestě. Ježíš tedy neměl moc času, jeho návštěva 

byla tentokrát krátká, takže bylo třeba dát přednost 

věcem, které byly důležitější. 

Neznamená to, že by si Ježíš nevážil toho, co pro něj 

dělá, ale teď měl jen krátký čas, který jim mohl 

věnovat.

Marta si myslela, že ví, co je důležité a co ne, ale 

prvně si měla také sednout k Ježíšovým nohám a 
poslechnout si, co za nejdůležitější potřebu považuje 

on.
Marie u Ježíšových nohou, Anton 

Laurids Johannes Dorph (1831-1914)



7) NAPOMENUTÍ
LUK.10.3-7/12

40 Ale Marta měla plno práce s obsluhováním. Přistoupila k 

němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra 

nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“

Marta přichází k Ježíši s výčitkou – má mnoho starostí a její sestra 

nedělá nic. Proč mi nepomáhá? Má pocit, že Bůh by měl nějak 

zasáhnout. 
Máte také někdy pocit, že děláte a někdo další tolik nepracuje 

jak vy?

Nezlobíme se někdy na druhé, že vy za ně musíte dělat něco 

navíc? 

Já jediný(á) tady dřu a ostatní se vezou!! Marta měla pocit, že 
to, co dělá, je důležitější, než to, co dělala Marie. Bůh si velmi 

cenní všeho, co děláme pro něj, ale někdy můžeme 

podlehnout pocitu vlastní důležitosti a tím i pýchy.

Marie u Ježíšových nohou, 

biblická ilustrace



8) SEDĚT U JEHO NOHOU
LUK.10.3-8/12

41 Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a 

znepokojuješ se mnoha věcmi,

42 jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jenž jí 

nebude odňat.“

Marta byla možná překvapená, co Ježíš řekl. Odmítl 

napomenout Marii a naopak Martu napomenul, aby si 
nedělala starosti.

Když se Bůh rozhodne a navštíví nás, pak je třeba všeho nechat 

a naslouchat mu, co nám chce říct, v takovém případě to má 

přednost i před přípravou pohoštění a staráním se o hosty 

(nebo nějakou jinou prací).

Když prožíváme, že Bůh mluví, pak přerušíme práci a 

nasloucháme mu, sedíme u jeho nohou. Ale pak, když domluví, 
tak budeme dělat naši normální práci.

Marie u Ježíšových nohou, 

biblická ilustrace



9) CÍRKVE
LUK.10.3-9A/12

Marta a Marie jsou také obrazem církve

Marta je obrazem církve, která stále něco dělá. Když vstoupíte 

do takového společenství, tak budete cítit tlak, že musíte něco 

dělat, že musíte být zapojeni do nějaké služby. Pokud v 

takovém společenství nic neděláte, pak máte výčitky svědomí 

a někdy raději ani nepřijdete. 

Marie je obrazem církve, která naslouchá Bohu. Ježíš sám říká, 

že 42 jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jenž jí 

nebude odňat. Zde Ježíš jasně říká, že máme nejprve 

naslouchat Bohu, pak naše služba dostane jiný rozměr. Až pak 

máme vykročit a jít, dělat to.

Marie pak také něco dělala – vylila na Ježíše drahocenný olej.

Marie u Ježíšových nohou, 

David Lindlay (cca 1960)



9) CÍRKVE
LUK.10.3-9B/12

Minule Ježíš vyučoval teologa, aby z něj byl milosrdný člověk, 

aby vnímal lidi kolem, aby viděl potřeby lidí podobně jako to 

viděl milosrdný Samařan.

Zde Martu Ježíš vyučoval, aby nejprve naslouchala a pak 

teprve pracovala, aby si nechala od Ježíše poradit, co je a 

není důležité.

Pokud totiž nenasloucháme Bohu, pak postupně můžeme mít 

pocit, že to, co děláme pro Boha, je něco velmi důležitého a 

přitom to může být věc, kterou nám Bůh vůbec neřekl.

Můžeme žít v ve svých představách, jak ohromně sloužíme 

Bohu. 

Marie u Ježíšových nohou, 

Gustave Doré (1832-1883)



10) CO BŮH PŘIPRAVIL
LUK.10.3-10/12

Efezským 2:10 Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k 

dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich 

žili.

Církev často dělá něco, co Bůh nepřipravil, ale to, co si sama 

vymyslí s dobrým úmyslem, co považuje za dobré.

Koloským 1:10 abyste vedli život hodný Pána a ve všem se mu 

líbili, abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku a rostli v 

poznání Boha

Koloským 3:17 A všechno, cokoli činíte slovem nebo skutkem, 
čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci.

Marie u Ježíšových nohou, 

Gustave Doré (1832-1883)



11) MRTVÉ SKUTKY

LUK.10.3-11/12

Židům 6:1 Proto opusťme počáteční učení o Kristu a 

nesme se k zralosti; neklaďme znovu základy z 

pokání z mrtvých skutků a z víry v Boha,

Všechny věci, které nejsou Boží vůle, jsou mrtvé 

skutky, věci, které nám Bůh neřekl.

Neznamená to, že nebudeme dělat nic, ale že 

budeme hledat, aby všechny věci měli správné 

místo, svoji prioritu.

Ježíš, Marie a Marta, 

Harold Copping, 1927



12) ŽEBŘÍČEK PRIORIT
LUK.10.3-12/12

Tento text nám ukazuje, že nejsme 

schopni zvládnout všechno, na to 

nemáme čas a musíme se 

rozhodovat, čemu dáme přednost.

Pokud pro nás čas strávený u 

nohou Pána Ježíše a naslouchání 
jeho slovu není prvořadou 

potřebou, pak nás ty ostatní věci a 

povinnosti, které jsou pro nás 

přednější, okradou o něco 

dobrého a důležitého v našem 

životě.

Nebudeme vědět, co je dobré a 

co ne, to nám totiž odkrývá Bůh!

Ježíš, Marie a Marta, Henryk Siemiradzki, 1886


