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Det er billedet på, om man lytter til det vigtige mens tid er, som 

træder mest frem i dagens tekst. Ikke som en morale, men som et 

træk ved fortællingen. Noget, der har en eviggyldig dimension 

over sig. For hvor let optager vi ikke vores liv af forhold og ting, og 

hvor let beskæftigelser vi os ikke alt for meget med noget, som 

dybest set burde være blevet prioriteret lavere, men som kom til at 

fylde for meget. Ting, der fjernede vores opmærksomhed fra det 

vigtige.  Måske fordi det vigtige var for vanskeligt eller 

uoverskueligt for os. Eller også bare på grund af dovenskab. Der 

kan være så mange årsager til at man ikke bruger tiden godt, når 

det væsentlige trænger sig på. 

Martha vidste jo godt, hvem Jesus var, da hun indbød ham til 

huset. Hun lader derfor ikke bare hånt om det budskab, Jesus 

kommer til dem med, sådan som nogle måske vil udlægge teksten. 

Hun er optaget af alt det praktiske ved at varte Jesus op, måske 

fordi hun ikke syntes, de kunne være andet bekendt, vel vidende 

hvilken betydningsfuld gæst de havde på besøg. 



Men alligevel er hun dermed bekymret og urolig over noget, hun 

slet ikke skal bekymre sig for, når nu muligheden er der for at høre 

Jesu tale. Hun mangler med andre ord at vælge det ene fornødne.  

I stedet for at høre Jesu ord, farer hun rundt for at gøre rent og 

ordne huset. I stedet for det væsentlige gør hun sig bekymringer 

og er urolig for så mange ting. 

I modsætning til hende står hendes søster Maria. Hun vælger den 

gode del, som Jesus siger det. Og han tilføjer: Den gode del skal 

ikke tages fra hende. 

Martha valgte sine bekymringer om det huslige, Maria valgte at 

lade det mindre væsentlige ligge til forskel for det væsentlige. 

Begge havde de et valg. Ingen af dem var tvunget til at gøre det, de 

gjorde. Ét er fornødent, siger Jesus. Kun ét, det betyder altså, at der 

er noget, som står i modsætning til noget andet, noget er vigtigere 

end andet. Det er jo ikke nogen epokegørende iagttagelse, men så 

banal den end er, overses den alligevel ofte. Ofte finder vi alt for 

mange ting fornødne. ”Vi efter skygger jage”, som der står i 

Matthias Claudius’ salme Sig månen langsomt hæver. 

Men det ene fornødne, den gode del, det er det, Maria ville høre 

for enhver pris, og det var det ord, Martha ikke satte over alt 

andet. På det punkt peger fortællingen ud over sin egen situation. I 

Marthas tilfælde var det opvartningen af Jesus, som blev det 

væsentligste, men det kunne have været 117 andre ting, som alle 

havde det tilfælles at det trak hende væk fra det væsentlige. For  

det drejer sig nemlig om at finde frem til evnen til at lytte efter Jesu 

ord til os og at forstå, at hans budskab til os er vigtigere end alt 



andet. Og læg mærke til, at der ikke tales om en eller anden form 

for verdensfjern betragtning af Jesu budskab. Hans ord river os 

ikke ud af denne verden, tværtimod, det sender os lige midt ind i 

den. Men for at vi ikke skal være tomhændede, siges det os, hvad 

der er den rette prioritering. Vi sendes ind i verden som hans 

disciple, men det kan vi kun være, hvis vi kender til tingenes rette 

prioritet. Alle de tekster, der efter første eller anden tekstrække 

hører til denne søndag handler om ikke at bekymre sig om det 

uvæsentlige, men rette blikket mod Gud og det, han kan give.  

At gøre sig bekymring om det uvæsentlige - det er at sætte alt det 

uvæsentlige over hans ord til os. Hvorfor vi gør det, kan der jo 

spekuleres så meget over. Nogle er bange for, at bekymringerne 

tages fra dem. For dem kan de bekymrende forhold have varet så 

længe, at de kender til dem, de er en del af hverdagen, og selv om 

de stadig gerne ville undvære dem, mister de måske kræfterne til 

at fjerne dem, fordi det bekymrende trods alt også er det velkendte 

og det vante.  

Også et andet aspekt ved at gøre sig bekymringer og urolig for det 

uvæsentlige skal med: Flugten fra det vigtige. Vi kan iagttage det i 

vores egen samtid. Vi er pludselig blevet meget moralske, navnlig 

på andres vegne. Og her tænker jeg selvsagt ikke på den 

ubehagelige udnyttelseskultur, der for tiden og med rette er 

kommet til storvask, forholdet mellem mænd og kvinder på visse 

arbejdspladser rundt omkring i landet. Men jeg tænker på, at vi nu 

igen på vore breddegrader kan iagttage det fænomen, som 

åbenbart er en ufravigelig del af menneskeheden, ikke mindst den 



hjemlige, nemlig glæden ved klapjagt og glæden ved at være 

moralsk på andres vegne, uanset hvor meget de så siger undskyld 

og hvor længe siden det er, undskyldningens anledning fandt sted. 

Så indtræder det fordømmende og utilgivende element, 

forargelsen og moralismen, som er noget helt andet end det at 

insistere på etik og moral. Moralisme er moral tilsat fordømmelse 

og glæden ved at spejle sig selv i andres fejl. Det er et primitivt 

forsøg på at retfærdiggøre sig selv.  

Et andet træk ved det at rette sin opmærksomhed mod det mindre 

væsentlige er også det mærkelige fænomen, at spørgsmålet om 

jorden tilstand og klima træder i baggrund for de debatter, der for 

tiden florerer og tager så megen opmærksomhed. Måske fordi det 

helt store og afgørende spørgsmål, spørgsmålet om truslerne mod 

jorden, er for vanskeligt at tackle. Så bliver fortrængningen 

permanent. Fortrængning er den mekanisme, som går det muligt 

for mig i en kortere eller længere tid at tage fri fra den del af 

virkeligheden, som jeg ikke kan bære. Det er ikke mærkeligt, at 

fortrængningen er en del af reaktionen på klimatruslen, men hvis 

fortrængningen bliver ved med at være så gennemført, som den er 

nu, vil klimatruslen blive det sidste problem, vi står over for på 

jorden så længe der også skal være mennesker på den. 

Over for den slags uoverskueligheder bliver det måske nemmere 

at forstå den mærkelige proportionsforvrængning, der kommer til 

udtryk i det engagement vi viser forhold, der er langt mindre 



presserende end klodens fremtid. Så kaster man sig hellere over 

noget andet.  

Uanset hvilken situation vi er i, så skal vi tage det med os, at der, 

hvor der er bekymring, der er der Guds håb og der ønsker Gud at 

drive frygten ud med kærligheden. Den fuldkomne kærlighed 

driver frygten ud. Det virkeligt bekymringsløse liv er ikke et liv, 

hvor ligegyldigheden eller fortrængningen har nået nye højder, 

men hvor kærligheden til Gud sejrer. Selv i de yderste situationer, 

hvor livet virkelig gør ondt, er vi mødt af Gud. "Selv når vanviddet 

holder dåre-klædningen op for mine øjne - jeg kan dog endnu 

redde min sjæl: når min kærlighed til Gud sejrer i mig” skriver 

Kierkegaard. I nogle øjeblikke kan vi måske fornemme, hvad det 

vil sige. At det dybest bærende i vort liv er vor forbundethed til 

Gud. 

Og det særlige ved denne forbundethed er, at den ikke 

nødvendigvis medfører en verdensforsagelse. Evangeliet til i dag 

siger ikke, at vi skal hade verden eller frasige os det almindelige 

dagligliv med alle dets gøremål og pligter. Det tager os ikke ud af 

verden. Men samtidig med at vi kaldes til verden siges det, at 

Guds ord varer altid. Husk. hvad der står over indgangsdøren på 

kirken her. ”Herrens ord bliver evindeligt.” Herrens ord forbliver 

til evig tid. Når alt andet forgår, så er Guds rige der stadigvæk. Og 

det er dette rige, som du og jeg får del i. I det nuværende og det 

hinsidige. Og af den grund kan vi træde ud i verden og engagere 

os, også i de forhold, der måske i det nuværende synes håbløse.   

Den gode del - det er det, der ikke skal tages fra Maria eller nogen  



anden, som vil modtage det. Det får vi lov til at beholde, også i 

graven.  

I læsningen fra det gamle testamente lød det: ”Nu er jeg altid hos 

dig, min højre hånd holder du fast. Du leder mig med dit råd, du 

fører mig til herlighed.” Ikke en jordisk herlighed, men det nye, det 

himmelske, som nu virker i det jordiske. 

Mikkel Wold 


