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Ett är nödvändigt – Predikan av pastor Jenny Arnerlöf 2020-09-20 

 

Jag undrar om Marta hade berättat om denna incident på ett annat sätt?  

För många av oss har Lukas’ berättelse stämplat Marta som systern som 

var fel eller kvinnan som inte kunde prioritera mellan vad som är bra och 

vad som är bäst. (Om ni har sett eller läst den populära berättelsen The 

Handmaid’s Tale vet ni att den anspelar på berättelsen om Maria och Marta 

och försöker att hedra Marta genom att ge en nyckelroll till de så-kallade 

Martas mot slutet av berättelsen.  Det säger något om ett slags kollektiv 

medvetenhet om att många av oss tycker lite synd om Marta.)   

 

Vi känner en viss sympati för Marta som tillrättavisades av vår Herre, och 

vem vill bli tillrättavisad?  Den fråga sätter fingret på ett fundamentalt fel i 

hur vi ofta tänker kring ånger och omvändelse, kanske även kring 

tillrättavisning.  Många, förmodligen de flesta av oss, har ett inbyggt behov 

av att ha rätt – att inte förlora ansiktet inför andra. Det känns skamligt, 

undermåligt eller svagt på något sätt och vi har en tendens att bygga vår 

identitet på den svaga grunden som är vår prestation.  Jag tror att för Marta 

var denna incident stunden när hon insåg att hon var älskad för mer än sina 

prestationer. Hon upptäckte omvändelsens lycka.  

 

Omvändelse innebär att vi kommer närmare det sinnelag som rådde hos 

Jesus.  Det är inte något att skämmas över utan det är en viktig och 

nödvändig del av livet med Gud. Det är att förvandlas genom förnyelsen av 

hur vi tänker.  Jesus tillrättavisande av Marta var inte ett tillfälle för 

skambeläggning – det var en kallelse till omvändelse och förnyelse. Och 

med Gud är kallelsen till omvändelse alltid en kallelse till en djupare och 
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närmare upplevelse av verklighet; det är en kallelse att orientera sig 

närmare till Gud. 

När Jesus tilltalade Marta var det inte med en dominerande eller 

nedlåtande anda.  Upprepningen av hennes namn var ett uttryck av 

förtrolighet och omsorg. Det finns bara två andra namn som Jesus kallade 

på detta upprepande sätt.  Staden Jerusalem som han grät över när han 

sade ”Jerusalem, Jerusalem… Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så 

som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.”   Och 

lärjungen Simon-Petrus. ”Simon, Simon” sade han ”Satan har utverkat åt sig 

att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte skall ta slut.”  

Det finns en påtaglig omsorg i det Jesus säger när han upprepar ett namn.  

 

”Marta, Marta – använd inte allt som du måste göra för mig som ett sätt att 

undvika mig”.  ”Marta, Marta, lär dig att vara närvarande för Guds närvaro – 

även om det innebär ett slags omvändelse eller omprioritering av det du 

tycker är viktig i stunden.”  Jesus omsorgsfulla och ärliga sätt att möta 

Marta påminner oss att det är Guds godhet som vill föra oss till 

omvändelse.  Skambeläggning, skrämsel och nonchalerande är inte en del 

av Guds tillvägagångssätt.  

 

Berättelsen om Marta och Maria säger inte att vi inte skall lägga tid på 

fysiska angelägenheter som måltider för att kunna ägna mer tid åt det 

andliga.  Jesus eget liv är ett strålande exempel för oss om hur vår andlighet 

kommer till sitt fullaste uttryck i vardagliga möten med andra. Men 

berättelsen lyfter frågor om förutsättningen och karaktären av vår tjänst 

tillika vår möjlighet att ändra kurs när vi inser att vi tänker fel.  
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Vi läser om dessa systrar och vill så gärna identifiera oss med Maria vars 

val Jesus bekräftade, men jag tror att de flesta av oss är en blandning av 

Marta och Maria med variationer på vilket anlag som är dominant och 

vilket som är recessiv.   

          Som jag förstår det kristna livet, vill vi ha en andlighet som gestaltar 

de tre centrala personer i dagens berättelse.  Marias förmåga att njuta av 

och vila i Guds närvaro kombinerad med Martas tjänstvillighet och Jesus 

vishet för att kunna urskilja vilken åtgärd som är nödvändig i stunden.  

Denna berättelse handlar inte om att skapa en motsättning mellan de som 

är praktiska och de som är andliga.  Den handlar om vad som är 

identitetsgrundande för oss och var vi hämtar vår kraft att tjäna. 

Denna berättelse kommer direkt efter det som förmodligen är Jesus mest 

kända och älskade berättelse – berättelsen om den barmhärtiga Samariten 

där en Samarit visar en vidsynt gästvänlighet mot en som har råkat illa ut. 

De religiösa människor i berättelsen gömmer sig för att inte behöva hjälpa 

den skadade mannen på samma sätt som Marta gömde sig bakom allt som 

hon behövde göra. Maria som kvinna gjorde det som var det oväntade när 

hon satte sig vid Herrens fötter liksom Samariten gjorde något oväntade. 

Det är Lukas sätt att säga, ”kärlek och tjänst för vår nästa är viktig men 

förutsättningen för att göra det väl, är tid i kärleksfull uppmärksamhet av 

vår Herre.”  Utan tid i kärleksfull uppmärksamhet inför Jesus hamnar vi i en 

fel uppfattning av vår arbetsbörda och vår kraft kommer inte att hålla 

länge.   

Gud ger oss gåvan och nåden att få vara delaktig i det Gud gör, men det är 

viktigt att vi inte tror att allt hänger på oss att göra i vår egen kraft eller på 

ett fullkomligt sätt.  Det finns en del i oss som vill grunda vår identitet på 

våra prestationer och en annan del som vill grunda det på vem vi är i 

Kristus.  Bara ett av dessa val är en säker grund för ett fullt mänskligt 
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(blomstrande) liv och det är en identitet grundad i att vara Guds älskade 

barn i Kristus. Den ges till oss som en gåva och det är upp till oss att 

utforska och leva in i och utifrån den identiteten.  Det innebär att när vi 

inser att vi har tänkt eller gjort fel möter vi varandra och oss själva på 

samma sätt som Gud i Kristus bemötte Marta, med ord av nåd och sanning. 

 

Tror vi att Marta förmådde sig att ta till sig Jesus ord? Lukas lämnar det 

öppet för oss bestämma.  Jag tror att det är Lukas sätt att fråga oss hur vi 

själv ställer oss till Jesus kallelse att tillbringa tid med honom och sträva 

efter att älska honom över allt eller att älska allt annat och alla andra 

genom honom.    

 

Jesus tillrättavisande av Marta var en gest av vänskap och jag vill tro att 

Marta tog emot det som sådant. I veckobrevet skrev jag om den radikala 

vänskapen som Gud erbjuder oss.  Fast jag skrev inte om de exakta 

termerna.  Min parafras av dagens Gamla Testamentliga text försökte sätta 

fingret på Guds beredskap att möta oss när och var som helst oberoende av 

hur vi har presterat.  I veckobrevet ställde jag frågan om det verkligen kan 

vara så enkelt att endast en sak är nödvändigt.  

 

Om vi vill leva liv som är grundade i den kärlek som är kärnan och som 

håller ihop allt, så finns det en sak som är absolut nödvändigt. Det är att 

lära oss att vår viktigaste identitet är en gåva från Gud i Kristus. Evangeliet 

för oss idag är att oavsett vår prestanda möter Gud oss i alla lägen med sin 

goda och vägledande omsorg och inbjuder oss till omvändelses förnyelse.  

Att vi omvänder oss är det bästa som kan hända. 

/Amen. 


