
A fiú, akit már ismertem, megkérdezte, tudnék-e 
adni egy labdát, hogy focizhassanak. Az övék 
kilyukadt, és nem volt elég pénzük, hogy újat 
vegyenek.

Egy picit gondolkodtam, aztán felajánlottam nekik 
azt a pénzt, amit épp elkölteni készültem. Együtt 
elmentünk a boltba, és vettünk egy új labdát. Utána 
pedig kimentem velük a focipályára és egy nagyon 
jót játszottunk. A csapatom ugyan veszített, de sok 
új barátot szereztem. 

Igaz barátság szövődött köztünk. Ma az egyikükkel  
együtt focizunk a város helyi csapatában. 

Épp a boltba tartottam, 
hogy valamit vásároljak 
magamnak, amikor 
összefutottam egy csoport 
bevándorló fiúval, akik két 
hónnappal ezelőtt a 
lakónegyedünkbe költöztek.

Néhány nappal ezelőtt 
megismerkedtem az 
egyikükkel a vonaton.

Így élünk…
Egy labda 
és sok barát

Chris ( Németország)
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„Márta, Márta! Sok mindenre 
gondod van és sok mindennel 
törődsz, pedig csak egy a 
szükséges.” (Lk 10, 41-42)

TÖREKSZEM

A LELKIISMERETEM

HANGJÁRA

HALLGATNI

Az egyetlen szükséges tehát az, 
hogy Jézus tanítványaivá váljunk, 
hagyjuk, hogy Ő éljen bennünk, 
és figyeljünk a sugallataira, halk 
hangjára, amely pillanatról 
pillanatra vezet bennünket.
Így Ő fog irányítani minden 
tettünkben.

Így nem leszünk szétszórtak és nem 
fogunk beleveszni a „sürgés-
forgásba”, mert Jézus igéit követve 
csak a szeretet vezet majd 
bennünket. Bármilyen elfoglaltság 
közepette is csak egyetlen dolgot 
fogunk tenni: szeretünk.

„A tetteinkből végül csak a 
szeretet marad meg, amit 

belefektettünk”

Jézus gyakran megállt megpihenni 
a barátai, Márta, Mária és Lázár 
házában. Márta tevékeny, 
kezdeményező és erős asszony 
volt, akinek mély a hite.

Most is sürög-forog, hogy
méltóképpen fogadja a Mestert és
tanítványait. Mária, a húga 
ahelyett, hogy segítene neki, Jézus 
lábához ül, hogy hallgassa őt.

Márta méltatlankodva kéri Jézust, 
hogy szóljon rá, hogy segítsen. 
De Jézus ezt mondja:

„Márta, Márta! Sok mindenre 
gondod van…” 

Amint Márta, mi is meg vagyunk
hívva, hogy „sürögjünk-forogjunk” 
de mások javára. 

„Edzem magamat, 
hogy meghalljam azt a halk 

hangot, mely a szívemhez szól”

Jézus nem szidja meg Mártát, amiért 
dolgozik, amit kifogásol, az a 
türelmetlenség, az aggodalom, ami a 
munkáján érződik. Már nem szabad, 
hanem az elfoglaltságának rabja lett.

Talán nem esik meg néha velünk is, 
hogy beleveszünk ezernyi
tennivalónkba? Magával ragad és
elvonja figyelmünket az internet, a 
chat, a sok fölösleges sms. 
Amikor komoly elfoglaltságok kötnek le: 
elfeledkezünk arról, hogy figyelmesek
legyünk mások iránt és meghallgassuk, 
aki mellettünk van. 
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