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Predikan i Gryts kyrka, 4 sept 2005
”Ett är nödvändigt”
Luk 10:38-42
Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette
Marta bjöd honom hem till sig. 39Hon hade en syster vid namn
Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord.
40Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och
ställde sig framför Jesus och sade: "Herre, bryr du dig inte om att
min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att
hjälpa till." 41Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig
bekymmer och oroar dig för så mycket, 42fast bara en sak behövs.
Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne."
Marta och Maria, systrarna som var så olika. Marta den duktiga och
skötsamma, som fick saker gjorda. Och så Maria som inte klarade eller
orkade lika mycket, som alltid varit i skuggan av sin syster. Men som nu,
för en gång skull verkligen blir sedd, den här dagen när Jesus gästade
deras hem.
Och medan Maria sitter vid Jesu fötter och lyssnar på honom så stiger
Martas irritation över att bli lämnad ensam med att göra i ordning maten.
Utan mikrovågsugn och glashällsspis så kan vi lätt förstå Marta, tretton
män skulle utspisas. Och där bara sitter hennes syster! Till slut brister det
för Marta, hon går ut och säger häftigt till sin hedersgäst: ”Varför låter du
bara henne sitta där, säg åt henne att hjälpa mig.” Hon vänder sig inte
direkt till Maria, kanske hon anser att hon är hopplöst lat och dum, men
Jesus borde begripa bättre!
Ja, nog begriper Jesus, men mildhet säger han till Marta: ”Varför
bekymrar du dig så mycket, när bara en sak behövs?”
Men är inte Jesus lite orättvis mot Marta? Och är det verkligen bara en
sak som behövs, bara ett som är nödvändigt?
Själv är jag småbarnsförälder, och jag frestas ibland att snarare säga att
allt är nödvändigt, allt behövs. Vi slits mellan en rad olika saker som alla
upplevs lika nödvändiga. Vi måste ju alla hålla tider, sköta våra jobb, köra
barn till dagis, helst också hämta dem igen osv. Allt är angeläget, allt är
nödvändigt. Vi kan inte bara hoppa över en och sak och säga: ”det
behövs inte.” Struntar vi i disken en dag så lär vi nog ångra det nästa
dag.
Så vad menar Jesus? Är det onödigt arbete som Marta utför? Vad hade
han sagt när klockan närmar sig lunchdags om Marta satt sig bredvid

Maria? Tänk att det ju faktiskt är Jesus som Marta tjänar, hon arbetar inte
för sin egen skull, hon vill ju bara så väl!
Men Jesus tillrättavisar inte Marta för det som hon gör utan för det som
hon inte gör. Hon hade så brått med alla bestyr att hon glömt det
viktigaste.
Vi måste skilja på omsorg och bekymmer. ”Marta, Marta, du gör dig
bekymmer och oroar för så mycket” säger Jesus. Problemet var inte
Martas omsorg om sina gäster utan hennes bekymmer och, framför allt,
att hon ville dra in Maria i hennes bekymmer!
Inte är det lätt att hålla isär de två sakerna: att hysa omsorg om någon
eller något utan att det övergår till bekymmer. Men om vi tar Jesus ord:
”bara en sak behövs” på allvar så kan det vara en hjälp. Endast ett är
nödvändigt! Tänk tanken att vi skulle leva efter de orden. Vilken befrielse
det skulle innebära! Bara en sak att ägna sin energi åt, en sak att
prioritera. Vi behöver inte splittra upp oss på än det ena, än det andra,
utan ägna oss helhjärtat åt det enda nödvändiga!
Att bara en sak behövs betyder inte att allt det andra är onödigt. Jag
tror att både Jesus och hans lärjungar var tacksamma över Martas
insatser när magen började kurra! Men allt det andra måste få sin rätta
plats. Att ett är nödvändigt betyder att denna sak är så viktig det
överskuggar allt annat! Och har man inte den ordnad så kan faktiskt allt
det andra kvitta.
Vad är det då för sak som är så viktig? Ja, Maria satt ned vid Jesu fötter
och lyssnade till honom. Hon sa eller gjorde inget särskilt, bara satt där
och lyssnade. Att få göra detta, sitta ner och lyssna till Gud, till Jesus och
ta dela av hans undervisning, det är det viktigaste vi kan göra. Och just
detta har så lätt att komma i kläm i vardagens alla bestyr. ”Det får jag ta
itu med sen”, tänker vi. Ändå är det så viktigt att det är som om det vore
det enda nödvändiga.
Har vi fått insikt om detta så slipper vi mycket bekymmer. Det betyder
inte att vi kan strunta i allt det praktiska och bara ägna oss åt bön,
bibelläsning och gudstjänst, vår relation till Gud. Men vi slipper oron och
bekymren just det som tärde på Marta. Har vi bara det viktigaste ordnat
för oss så kan vi i lugn och ro ta itu med det mindre viktiga sen.

