…kevésre van szükség, valójában csak egyre…
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Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. 39Volt ennek egy
Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. 40Márta pedig teljesen lefoglalta magát a
sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: "Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra
hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!" 41Az Úr azonban így felelt neki: "Márta, Márta, sok
mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, 42pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt
választotta, amelyet nem vehetnek el tőle."
1. Márta befogadta Jézust a házába
2. Valójában csak egyre van szükség
3. Mária a jó részt választotta
Jézus faluról falura vándorolt és így hirdette Isten igéjét. Mivel nem volt háza, olyan helyeken tudott
megszállni, ahol örömmel befogadták őt emberek a saját házukba. Így olvasunk arról, hogy Márta és Mária
házában száll meg Jézus ebben a történetben.
Egy fedél alatt vannak Jézussal, és mégis mintha több világ szorulna be ez alá a fedél alá. Mária és Márta
világa. Mindkettő örül Jézusnak, de másképpen fejezik ki ezt az örömöt mindketten.
Befogadta Jézust, olvassuk az igében. Ennek a két szónak ma is van egy konkrét jelentése: befogadni Jézust. A
megtérést, az új élet kezdetét jelenti ez a két szó a vallásos terminológiában. Befogadni Jézust.
Sokan vannak közöttünk is itt ma, akik el tudják mondani, hogy befogadták Jézust, azaz megtértek Istenhez
korábbi rossz útjaikról. Ez a történet pont azt mutatja meg számunkra, hogy azoknak az embereknek, akik
befogadták Jézust az életükbe, Jézus tud segíteni a fejlődésük, a megszentelődésük útján. Mert a megtérés csak
a kezdete az útnak, az úton járás maga a haladás, a hitben való előbbre jutás, maga a hitbeli fejlődés, vagy,
ahogy a teológiai nyelv mondja, maga a megszentelődés. Ez a történet egy gyöngyszem abban a tekintetben,
hogyan és milyen nagy szeretettel segít Jézus Mártának a hitbeli fejlődése, előbbre jutása útján.
A történet könnyen elképzelhető számunkra is. Vannak kötelességek, amelyeket el kell végezni. Ha vendég
érkezik, takarítani kell, vásárolni kell, főzni kell… kell, kell, kell. Ha karácsony közeledik – mert közeledik –
akkor készülni kell… ajándék kell, bejgli kell, gyertyafény kell. Kell, kell, kell. Kötelességek sorozata
nehezedik ránk naponta, amit meg kell csinálni, akár tetszik, akár nem. Mártának is voltak feladatai, szolgálatai
a ház körül. Hogy ez a főzést jelentette-e abban az órában vagy vlm mást, nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy
Márta nagyon hevesen reklamál. Nem törődsz velem, Uram! – mondja határozottan Jézusnak Márta. Nem
törődsz velem, panaszkodik. Mond már meg neki, hogy segítsen! Hát nincs szemetek rá, hogy teljesen elveszek
a sok munka, a sok szolgálat között. Valaki vegyen már észre engem is, valaki törődjön már velem is – mondja
Márta.
Az érzés könnyen átérezhető. Amikor úgy érezzük, mi húzzuk a rövidebbet. Amikor azt érezzük, mi szenvedjük
el mások hibáit. Amikor azt érezzük, mi vagyunk a saját környezetünk áldozata. Amikor mindent csak nekem
kell megcsinálni, amikor mindenért csak én vagyok a felelős, amikor minden csak az én terhem…
Ismerősek ezek a mondatok? Ismerősek ezek az érzések?
Bizony, hívő ember életében ugyanúgy jelen vannak, mint mások életében. A számonkérés, az okolás, a bűnbak
keresés ott is előfordul, ahol Jézust befogadták. És ez nem szégyellnivaló. Márta felvállalta, s ezzel lehetőséget
teremtett arra, hogy továbblépjen egyet a hit útján.
2.
Jézus válasza ugyanis módszerében szeretetteljes, tartalmában viszont kiigazító.
Nem dorongolja le Mártát. Nem kezd el vele perelni. Jézus nem tesz semmit csak szelíd hangon, szelíd
tekintettel figyelmezteti Mártát. Érdekes ez a válasz Jézus részéről.

Sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz – mondja ő. Még egyszer mondom, nem tudjuk mivel volt ennyire
elfoglalva Márta. Bizonyára a házi munkái terhelték le ennyire. Jézus is látta ezt nagyon jól. És szánja ezt az
asszonyt. Fölösleges dolgok után hajszolja magát a végkimerülésig. Sok minden nyomja a vállát, sok felelősség
nyugszik rajta, sok dolog elvégzése vár még rá. Jézus megállapításából tehát ezt látjuk, hogy sokkalja azt e
rengeteg munkát, amit végez ez a nő.
Nem lehet, hogy Jézus ránk is szánakozva tekint? Ránk, akiknek nincs is ideje egyáltalán még élni sem, mert
annyi minden dolog elvégzése egyszerűen megfoszt bennünket az élet lehetőségétől is. Hajszolunk sok
mindent, munkát, karriert, szórakozást, sportot, megszokott köreinket, s közben észre sem vesszük, hogy
valamit nem kapunk meg, magát az életet. Kicsit hasonlóan ahhoz a népmeséhez, amikor a szegénylegény
elindul, hogy megtalálja a boldogságot, s amikor megtudja, hogy saját otthonában van elásva a kemence mellett
a földben, akkor utána gondolkodik el, hogy sok évtizeden keresztül ott volt a közelében, de mégsem volt
sohasem boldog.
Jézus válasza egy nagyon bölcs válasz. Azt mondja Mártának, hogy sok mindenért aggódsz, de kevésre van
szükség. Egyszer egy idős házaspárt látogattunk meg a Schweitzer otthonban. Akkor ők olyan 80 körül voltak,
mi pedig olyan 30 körül. Számunkra akkor kezdődött az élet, házasság, család, munkahely stb…, nekik akkor
már a vége felé közeledett. Azt mondta a férj a maga nyugalmában, tudod Zoltán, ahogy az ember egyre
idősebb annál inkább tudja, hogy csak nagyon kevés fontos dolog van a világon. Fiatalkorban nagyok az
igények, de aztán kiderül, hogy az igazán fontos dolgokból kevés van, s jó esetben erre az ember rájön idős
korára. Vagy, ahogy egy másik idősebb testvér mondta még januárban előző gyülekezetemben, amikor már fél
lábbal Érdligeten voltam, hogy ahogy az ember idősödik, megtanulja, hogy csak kevés kapcsolata hordoz
valódi értéket, s azokhoz még inkább, még erősebben kötődik.
Jézus tanítása azért is hasznos, mert nem kell megvárnunk, míg megöregszünk, hanem már most a jelen
élethelyzetünkben is, megtanulhatjuk, hogy az élet alapvető értékei lehet, hogy két kezünkön is
megszámolhatóak.
De Jézus nem is éri be csak azzal, hogy van egy néhány dolog, ami fontos, hanem egyenesen azt mondja:
valójában csak egy fontos dolog van. A vele való kapcsolat. Az evangéliumok ezt sok helyen hangsúlyozzák.
Ha Jézussal kapcsolatban vagy, mindened megvan. Ha viszont úgy gondolod, hogy mindened megvan, Jézus
viszont nincs ott az életedben, tk semmid sincsen.
Ezért mondja Jézus: csak egy a fontos dolog!
3.
És Mária ezt a jó részt, a fontos részt, a lényegi részt választotta.
Döntést kell hozni. Döntés nélkül nem megy. Ahogy karácsony előtt is döntést kell hozni, hogy az elvárásokra
figyelek-e vagy pedig a kapcsolataimra, úgy döntést kell hozni, amikor Jézus az életem közelségébe érkezik. Ez
legtöbbször egy-egy megszólító igerész, egy-egy bizonyságtétel, akár egy-egy igehirdetés részlete. Amikor úgy
érzed, hogy nem emberek szólnak, hanem Jézus maga, akkor döntést kell hoznod. Egyszer beszéltem egy
emberrel, aki mondta, hogy Jézus megjelent neki álmában, s ez nagyon megérintette őt. Mondtam neki, hogy
imádkozni kellene sokat, hogy ne csak álombeli jelenés legyen ez, hanem valóságos találkozás, ébren átélt
istenélmény. De aztán mégsem történt ez meg az életében.
Mondhatod, hogy rengeteg dolgod van még és nem érsz most arra rá, hogy beszélj az életedről Istennel.
Mondhatod, hogy a környezeted megszólna, ha te most csak egyedül az Úrra kívánnál koncentrálni heteken,
hónapokon keresztül, hogy megtudd, mit is akar mondani neked Jézus. Mondhatod, hogyha majd megöregszel,
s lesz a vallásra, meg Istenre időd, akkor majd foglalkozol ezzel. Egyszóval el lehet hárítani Jézus közelségét.
Márta is hallotta, hogy beszél Jézus, hallotta a hangját, de figyelni rá nem tudott. Ki sem látszott tennivalói, a
gondolatai, az aggodalmai közül. Lehet, hogy te is hallod, ahogy szól az ige, de figyelni rá mégsem tudsz. Mert
ehhez döntést kell hozni. Az értékek sorrendje döntéseket igényel.
S mi volt Mária döntése? Időt szentel Jézusra! Az ember arra szánja az idejét, ami fontos neki. Mária az ige
hallgatására szánta. Mennyire fontos nekünk, hogy szóljon hozzánk az Ige?

Mit is mond Jézus, hogy mi az igazi érték? Az, amit nem tudnak majd elvenni Máriától. Amikor kisiskolás
voltam, azt tanította az első tanár nénink, hogy azért tanulunk, mert az senki nem veheti el tőlünk. Valami
hasonló érvelése volt neki is. Jézus szerint az igazi érték maradandó. Az életünk részévé válik. Kitörölhetetlen.
Ilyenek a kapcsolatok. A szeretetkapcsolatok.
Emlékezzünk csak a körülöttünk élőkre, hány és hány élet ment már tönkre amiatt, mert rossz értékekre épült
fel. Gazdagságra, pénzre, hatalomra, szépségre…, végeredménye pedig öngyilkosság, folyamatos
elégedetlenség, félelmek, vagy szenvedélybetegségek. De nem ment tönkre élet amiatt még, mert valakit
szerettek, mert valakivel törődtek, mert figyeltek rá.
Jézus erre hív téged is. Az értékek hierarchiába rendeződnek. A legfontosabb alá besorolódnak a kevésbé
fontosak és a még kevésbé fontosabbak. Tudod, mi számodra a legfontosabb dolog a világon? Átérezted már
valaha, hogy az Isten mennyire szeret téged?

