Žijeme takto …
Jedna lopta
a mnoho priateľov

Keď som išiel do obchodu
na nákup, stretol som
skupinu chlapcov
emigrantov, ktorí už dva
mesiace žijú blízko štvrte,
kde bývam.
Jedného z nich som
niekoľko dní predtým
spoznal vo vlaku.

Chris ( Nemecko )

Poprosil ma o loptu, pretože si chceli zahrať futbal,
ich lopta sa prepichla a nemali peniaze, aby si kúpili
novú.
Trochu som premýšľal a išiel som s nimi kúpiť
loptu za moje vlastné peniaze. Potom sme šli
spolu na ihrisko, kde sme si zahrali fajn zápas.
Moje družstvo síce prehralo, ale ja som získal
nových priateľov.
Vzniklo medzi nami naozajstné priateľstvo.
Teraz s jedným z nich hráme za mesto
v tom istom družstve.
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„Marta, Marta, staráš sa a
znepokojuješ pre mnohé veci,
a potrebné je len jedno.“
(Lk 10, 41-42)

Ježiš sa zvykol zastaviť
a oddýchnuť si v dome Márie,
Marty a Lazára. Marta bola
iniciatívna a aktívna žena;
silná a s veľkou vierou.

BUDEM SA SNAŽIŤ:
POČÚVAŤ
HLAS
SVEDOMIA

Marta, ako pani domu, cíti
zodpovednosť dôstojne prijať
Ježiša. Jej sestra Mária namiesto
toho, aby jej pomohla, sadla si
k jeho nohám, aby ho počúvala.
Marta je preto trochu
podráždená a prosí Ježiša,
aby jej sestra pomohla.
« Marta, Marta, staráš sa a … »

Ježiš nevyčíta Marte to, že robí veľa vecí,
ale nepokoj a úzkosť, ktoré vnášala
do práce. Už nie je slobodná, stala sa
otrokom svojich povinností.

Nepritrafí sa to často aj nám, že sa
stratíme v množstve vecí, ktoré máme
urobiť? Priťahuje a rozptyľuje nás
internet, četovanie a zbytočné
esemesky.
Inokedy, aj keď sme zaneprázdnení
naozaj vážnymi vecami, možno pre nich
zabudneme byť pozorní k ostatným
a nepočúvame ľudí okolo seba.

Podobne ako Marta, aj my sme
povolaní vykonať mnohé veci
pre dobro iných.
„Budem sa cvičiť v tom,
aby som bol vnímavý
na tichý hlas v mojom srdci.“

Jediné, na čom záleží, je stať sa
Ježišovými priateľmi, nechať ho
žiť v nás a byť vnímaví na jeho
podnety, na jeho tichý hlas, ktorý
nás okamih za okamihom
usmerňuje. Pri každej našej
činnosti nás potom bude viesť on.
Pri plnení mnohých povinností
potom nebudeme roztržití ani
stratení, lebo keď sa riadime
Ježišovými slovami, našou jedinou
pohnútkou je láska. Čomukoľvek
sa budeme venovať, vždy budeme
robiť len jedinú vec: milovať.

„To, čo na konci každej činnosti
zostane, je iba láska, ktorú sme
do nej vložili.”

