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Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy
Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta 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!” Az Úr azonban így felelt neki:  „Márta, Márta,  sok
mindenért  aggódsz  és  nyugtalankodsz,  pedig  kevésre  van  szükség,  valójában  csak  egyre.  Mária  a  jó  részt
választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” (Lukács 10:38:42)

Jézus  mindig  szívesen  időzött  Mária,  Márta  és  Lázár  betániai  otthonában.  Mindig  szeretettel  várták.  Egy  ilyen
találkozásukról szól a történetünk.

A két nőtestvér kétféleképpen viselkedett a régen várt felemelő pillanatban. Márta tett-vett, sürgött-forgott, tele volt a
két keze munkával, azt se tudta, mihez kapjon.  Mária pedig csendben leült Jézus lábaihoz, és hallgatta Őt. Amikor
Jézus Márta tevékenységével szemben Mária elcsendesedését mondja helyesebbnek, ez nem azt jelenti, mintha Jézus a
tétlen szemlélődést többre tartaná, mint a szorgalmas munkát. Hanem azt, hogy kell lenni olyan minősített időnek,
amikor mindent, de igazán mindent félre tudunk tenni, azért, hogy Jézussal legyünk áhítatos csendességben. Márta
valószínűen ennek volt  híjával,  azért  került  abba  a  sajátos  helyzetbe,  hogy a  Jézusért  végzett  szolgálata  közben
szenved kárt Jézussal és a testvérével való kapcsolata. Erejét, türelmét veszítve szakítja meg szavaival Mária és Jézus
csendes párbeszédét. 

Márta a mai modern ember legszembetűnőbb nyomorúságát hordozza: rengeteg a munkája, és nincs ideje. Azóta a
folyton fejlődő, az emberi tevékenységet kiváltó technika semmit nem oldott meg ebből a nyomorúságból: ugyanúgy
rohanunk önmagunk után, és folytonos időzavarban vagyunk. Előáll akár az a sajátos helyzet, hogy az embert már
nem is  a szűnni  nem akaró hangzavar  bántja,  hanem a váratlanul  rászakadó csend.  Ismertem valakit,  aki  csak a
felhangosított  rádió hangjai  mellett  tudott  aludni.  Amikor,  ezt  nem tudva,  kikapcsoltam az ágya mellett  a rádiót,
azonnal felébredt. 

Különös egy nyomorúság az időhiány. Azt már észrevehettük, hogy nem feltétlenül a feladataink sűrűségétől és ilyen-
olyan körülményektől függ ez a nyomorúság. Történelmi kortól, életkortól függetlenül a sarkunkban levő valami. A
jellemünkbe, lelkiségünkbe beépült adottság. Amire a pályám csúcsán nem értem rá, arra most, tíz éve nyugdíjasan
még annyira sincs időm. Mit lehet ezzel tenni? Valamit meg kellene tanulnunk: időnket is Isten kezébe tenni. „Életem
ideje a kezedben van, Uram!” (Zsoltárok 31: 16) Nem csak a hosszát, hanem a felhasználását tekintve is. Lehet, hogy
ennek híján vagyunk folytonos időzavarban, hogy nem érünk rá élni, hasznosan, komolyan, áldást jelentő módon?
Azért mert az időnket nem tesszük le Isten kezébe? Saját kezünkbe vesszük, ahonnan kifolyik. Olyan szépen mondta
egyszer egy zenész: Ha egy zeneműből kivennék a szüneteket, tönkremenne. A zenében a szünet felkészít értékén
fogadni a muzsika következő hangzását.

Imádkozzunk a költő szavaival:

(Michel Quoist) 

Te, Uram, aki kívül vagy az idõn, csak mosolyogsz, amikor látod, hogyan viaskodunk mi vele. Jól tudod, mit csinálsz. 
Nem követsz el hibát, akkor sem követtél el, amikor kiosztottad az idõt az embereknek. Mindenkinek adsz idõt, hogy 
kiszámíthassa, mit is akarsz vele. Igen, van idõm, Uram.

Minden idõ az enyém, amit nekem adtál: életemnek évei, éveimnek napjai, napjaimnak órái. Az én dolgom csupán, 
hogy nyugodtan és tisztán töltsem; hogy megtöltsem úgy, ahogyan te kívánod, hogy engedelmeskedjem Neked, aki a 
vizet borrá változtathatod, mint egykor Kánában tetted...

Uram, többé már nem idõt kérek Tõled, hogy ezt vagy azt tehessem. Csak kegyelmet kérek Tõled, hogy a nekem adott 
idõben azt tegyem, amit te akarsz.


