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Ett är nödvändigt 
GT-text: 5 Mos 4:29–3 

Episteltext: Fil 4:10–13 

Evangelietext: Luk 10:38–42 

Har du någon gång haft en tillställning hemma, en middag eller fest?  

Har du då kanske fixat, städat och lagat mat i timmar inför att gästerna ska komma?  

Försökt få allt att bli så fint ordnat som möjligt.  

För att sedan, när gästerna väl är på plats mest ägnat dig åt att ordna med maten, 

fylla på glasen och plocka med disken? Kanske har du rent av stört dig lite på någon 

annan familjemedlem som tillåter sig att bara sitta där vid bordet och bara umgås 

medan du ordnar med allt? 

Jag tror att det är både ganska vanligt och naturligt att vi gör just så.  

Dels för att det ju trots allt är lite vad som förväntas av oss då vi bjuder hem någon. 

Dels för att vi vill framstå som goda värdar och värdinnor. Men kanske framför allt 

eftersom det är ett sätt för oss att visa att just denna stund är viktig för oss, ett sätt att 

visa omsorg.  

Jag tänker att det kan ha varit just så för Marta, den ena av systrarna som vi möter i 

dagens evangelietext.  

Marta som då hon bjudit hem Jesus bara ägnade sig åt alla sina måsten medan 

systern Maria satte sig ner för att lyssna på Jesus. 

Marta som dels gjorde vad som förväntades av henne som kvinna, och dels kanske 

för att hon ville visa Jesus att hon var duktig. Men som framför allt nog ville göra 

denna stund, som var så viktig för henne, fin. Som ett sätt att visa omtanke och göra 

mötet med Jesus värdigt.  

Precis så som vi själva gör då vi bjuder till fest och vill att alla ska känna sig 

välkomna och trivas.  

Precis så som vi gör varje gång vi firar gudstjänst. Då vi planerar, väljer psalmer, 

sätter fram nya blommor, dukar vackert och klär oss i skrudar. Då vi försöker göra allt 

värdigt mötet med Jesus. 

Det besvärliga då vi möter denna Bibeltext är att detta inte alls är vad Jesus 

premierar eller berömmer.  

Tvärtom så tycks han kritisera Martas handlade och lyfter istället systern Maria som 

det goda exemplet.  

Maria, som på alla vis bröt mot ordningarna genom att som kvinna sätta sig vid Jesu 

fötter och låta hans ord uppsluka henne. Maria som gav sig hän åt stunden.  



Betyder det att också vi behöver göra på samma vis?  

Att vi inte alls borde tänka på det yttre utan bara lyssna? 

Är det att totalt ge sig hän åt mötet med Jesus som han menar är det enda som 

behövs av oss? 

Jag tror inte att det är riktigt så enkelt.  

Temat för dagen är ”ett är nödvändigt” och visst finns kristna traditioner som menar 

att det enda nödvändiga för att klara av livet är att säga ja till Jesus, så kommer 

resten av sig självt. Och självklart finns det något sant och riktigt i att livet med Gud 

ger tillvaron hopp och trygghet. Tron utmanar oss till nya perspektiv och ger vår 

existens en djupare mening som kan få oss att ta oss an livet på ett annat vis.  

Men det som gör ont drabbar också den människa som funnit en tro på Jesus. Skuld 

och skam, tomhet och rädsla kommer också över den som har en gudstro.  

Så istället för att se livet med Jesus som en slags Quickfix som får allt att ordna sig 

behöver vi kanske se livet med Jesus som en ständig påminnelse om våra mänskliga 

villkor. 

De villkor som har sin grund i att människan i begynnelsen separerade sig från Gud. 

Vi kunde välja, och vi valde bort. Det gör vi fortfarande.   

Berättelsen om detta lär oss att det var då vi upptäckte vår egen brist, den nakna 

sanningen om oss själva. Och med medvetenhet om den bristen kommer också 

rädslan för att stängas ute.   

Vi kastades ur paradiset och liksom in i tiden, den kronologiska tiden.  

Tiden som vi vet ständigt är i rörelse och aldrig kan vara evig för just mig.  

Därför lever vi människor med skuld och skam, medvetna om att vi en dag ska dö.  

I denna medvetenhet föds behovet att vilja kontrollera det yttre, att försöka styra 

livets villkor.   

Så vi gör det vi tror andra förväntar sig av oss, vi försöker leva upp till vår tids ideal. 

Vi lanserar perfekta liv på sociala medier och vi hastar genom tillvaron för att slippa 

känna den tomma meningslöshet, eller lamslående rädsla som dödsångest ibland 

kan ge. Hänger upp oss på all sköns tips som kan ge oss ett par år till att leva, trots 

att vi vet att det bara är en tunn hinna mellan liv och död.  

Vi låter rädsla för skam och ändlighet styra våra liv.  

Och så missar vi själva poängen; att det är i nuets varande som livet pågår. Att det är 

ögonblicken som bär själva livet. Då vi förnimmer vårt förlorade paradis och Gud 

själv.  

De där ögonblicken som sker mitt i vardagen då vi är helt närvarande i mötet med en 

annan människa, utan att oroa oss för vad den andre tycker om oss eller för vad som 

ska ske härnäst. 

De där ögonblicken som sker då vi tar in skapelsens skönhet och kan acceptera att 

allt är i ständig förändring bortom vår egen kontroll.   



De där ögonblicken här i kyrkan då vårt nu möter både dåtid och framtid. Som vid 

altaret, i nattvardens mysterium.  

Ögonblicken då vi förnimmer Gud och kan vila i Guds omsorg.  

Vi missar dem. Eller så förbiser vi dem kanske medvetet? Vi tar rollen som Marta.  

För tänk om det var så att Marta i själva verket så gärna ville göra de yttre 

omständigheterna värdiga mötet med Jesus eftersom hon själv inte ansåg sig värdig 

att möta honom. Att hennes yttre ansträngningar egentligen var ett sätt att 

kompensera för sin inre upplevda brist, sin rädsla att stängas ute.  

Varje söndag som vi firar gudstjänst i kyrkan får vi dock löftet om att vi aldrig kan 

stängas ute. Så har det varit på olika sätt i alla tider.  

Vi överlämnar det vi bär på av skam i Guds händer, då vi ber vår bön om förlåtelse, 

vår syndabekännelse.  

Det är viktigt, eftersom det är ett sätt att förbereda sig för gudsmötet, att göra mötet 

med Jesus värdigt. 

Men det är för vår skull, inte för Guds. Det finns inget vi kan göra för att förtjäna Guds 

kärlek, den är oss given.  Relationen mellan människa och Gud är redan reparerad 

genom Kristi kärlek. Vi är inte utestängda.  

Så när Jesus lyfter Maria som det goda exemplet tror jag att det är just det han vill 

försöka förklara. Han varken kritiserar eller förringar Martas ansträngning, utan vill 

visa henne att hon egentligen inte behöver för hans skull. 

Han älskar henne ändå.  

Och det, är det enda nödvändiga: Att tro på Guds kärlek.  

Det ger oss inte lösningen på livets alla problem.  

Men det får oss att kunna vila Guds omsorg och istället för att, så att säga missa 

festen, vara i livets pulserande nu. 

 

 


