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Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. 
Jen jednoho je třeba. 

 
Ježíš řekl: „Jen jednoho je třeba.“ Co je tím jediným, co je třeba? 
 
Oběť není tím „jediným potřebným“, neboť Ježíš řekl farizeovi v Matoušovi 9: „Jděte 
a učte se, co to je: `Milosrdenství chci, a ne oběť´.“ Studium Písma, stejně jako 
chození do kostela, není samo tím „jediným potřebným“, neboť Ježíš řekl Židům 
v Janovi 5: „Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí 
o mně. Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život.“ Služba také není tím 
„jediným potřebným“, neboť Ježíš řekl ženě, která se snažila posloužit Jeho tělesným 
potřebám: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je 
třeba.“ 
 
Oběť, studium Písma, chození do kostela i služba budou plynout z oné jediné 
potřebné věci a budou ji doprovázet, ale samy nejsou tím jediným potřebným. Tím 
jediným, co je třeba, je znát Boha a znát Ho lépe. 
 
Naše odmítání znát Boha správně už samo způsobuje všechny naše problémy a navíc 
nás drží v zajetí těchto problémů. Ježíš ví, že pravda nás učiní svobodnými. Ježíš ví, 
že potřebujeme znát Boha lépe. 
 
Petr to časem pochopil, jakmile se Duch svatý stal jeho prvořadým učitelem, a tak 
zakončuje svou epištolu modlitbou: „Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a 
Spasitele Ježíše Krista.“ I Pavel to pochopil a modlil se za Efezské: „Prosím, aby vám 
Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho 
poznali.“ V Genesis 5 poznal Henoch Boha skrze své chození a mluvení s Ním do té 
míry, že jednoho dne byl Bohem odejet rovnou mimo náš svět! 
 
Znát Boha lépe je tím jediným, co potřebujeme. Je to důležitější, než cokoli jiného 
v celém životě. Znát Boha lépe je i dnes tím nejdůležitějším bodem na pořadu Božího 
jednání s vámi. Marie si vybrala poznávat Boha lépe. A Ježíš řekl, že o to nepřijde. 
 
Pokud vám vaše služba, oběť, studium a návštěva kostela pomáhají znát Boha lépe, 
jsou dobré. Zaměřte se však při nich na to, co je potřeba, aby se vaše tvář obrátila a 
soustředila k tváři toho, který je obrácen a soustředěn na vás. Neboť Jemu na vás 
záleží víc, než si vy i Marta dokážete představit. Nechejte Ho, aby vám zjevoval svou 
Otcovskou lásku, až vámi bude přetékat a rozlévat se do životů lidí kolem vás. Pak 
Ho budete znát lépe. A to je tím jediným, co je třeba.


