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Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog 
imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til 
hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: "Herre, er du
ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal
hjælpe mig." Men Herren svarede hende: "Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig 
for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra 
hende."

1. En stille stund i kirken og derhjemme
Det er nogle gange vanskeligt at se formålet med at gå i kirke. Hvad er formålet med at sidde og 
lytte. Du kender jo ofte bibelteksten. Og du udretter ikke noget. Dér sidder din far i sofaen med en 
bog og er stille – han læser i bibelen og beder. Det er mandag aften hjemme hos jer. Og dér knæler 
nogle kristne ved nadverbordet efter at de har sunget salmer og lyttet til en prædiken. Det er 
hviledag. Og de laver ingenting. Det er ikke spændende underholdning. Og det hjælper ikke med 
oprydning i stuen eller en bedre økonomi. 
Sådanne tanker kan påvirke en gudstjeneste, så man laver den om og udskifter bøn og Skriftlæsning
og prædiken med andre aktiviteter – eller springer gudstjenesten over. Var det ikke mere nyttigt at 
lave en fælles arbejdsdag, gå på besøg, få hjulpet nogle af de syge, ensomme, svage? Gøre noget for
andre? Det gjorde Jesus jo. Skal vi ikke gå i hans fodspor? 
Hvad var formålet med at Maria sad og lyttede? Det var vanskeligt at få øje på og se. Og på samme 
måde med den daglige andagt: 5 minutter med en åben bibel. 4 minutter med bøjet hoved eller 
bøjede knæ. Og 2 minutter med en salme, som du synger, før du går ud af døren. Giver det mening?
Hvad er formålet? Er der ikke meget andet, der er mere nødvendigt. Radioen, musik, nogle minutter
på mobilen. Det kan godt udkonkurrere Marias stilhed, hvor hun sidder ved Jesu fødder og lytter. 
Eller der kommer en og prikker dig på skulderen og siger: ”Kan du ikke lige rydde af bordet? Hjælp
mere til!” Og det giver faktisk mening. 

2. Bekymringer og håbløshed i dit hjem
Men hvis vi ser lidt frem i Marias og Marthas liv, sker jo noget, som de absolut ikke kan klare, hvis 
ikke de har troen. Deres bror, Lazarus, blev syg, meget syg. Og da nyttede deres aktiviteter ikke 
noget. Det indså de. Men de sendte bud efter Jesus med beskeden: ”Ham, du elsker, er syg!” Men 
Jesus ventede en lille uge, før han kom, og da var deres bror død og begravet. 
Overfor sygdom og død har vi brug for en hjælp, som er større og anderledes end menneskeligt slid 
og slæb. Vi har brug for mening og håb. Vi har brug for frelse, frelse fra vore synder og frelse fra 
døden. Vi har brug for at vide, hvad der sker med os efter døden. Og hvordan vi bliver frelst. Vi har 
brug for tro og håb. Det havde Maria. Og det havde Martha. De fik det den dag i Betania, hvor Jesus
kom på besøg. Der fortælles jo om Maria: Hun sad ved Jesu fødder og lyttede til hans ord. Martha 
gjorde ikke. Hun havde travlt. Og der var uro og bekymringer i hende. Men Jesus hjalp hende. Det 
ved vi fra Johannesevangeliet kapitel 11, hvor der fortæller om hendes tro på Jesus, og at hun havde
lært at opsøge ham i stedet for at have travlt med sig selv: 20 Da nu Martha hørte, at Jesus var på 
vej, gik hun ud for at møde ham; men Maria blev siddende inde i huset. 21 Martha sagde til Jesus: 
«Herre, havde du været her, var min bror ikke død. 22 Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud 
om, vil Gud give dig.» 23 Jesus sagde til hende: «Din bror skal opstå.» 24 Martha sagde til ham: 
«Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag.» 
Når du har travlt en tirsdag morgen, og de umiddelbare behov trænger sig på, da er der stor fare for, 
at din travlhed vil fjerne andagten fra dit hjerte. Da løft blikket og se bagud og se fremad. Vi har 
brug for tilgivelse for det, der skete i går. Og vi har brug for at blive forberedt til at møde det, som 



ingen af os kan klare: fristelser, det onde og ulykker, som kan ramme os. Bekymringerne, som kan 
overtage vore tanker, og som så let fører til utilfredshed med vore kære, så vi bebrejder dem, som 
Martha bebrejdede Maria. Da ødelægger vi dagen med vores travlhed. Den går i stykker. 
Håbløsheden banker på. 

3. Jesus kommer med håb
Da er det godt, hvis der er en anden, som er kommet ind i huset med håb. Det var det, der skete den 
dag, Jesus på sin vandring kom til Martha og Maria. Året efter, da deres bror var død, mærker vi, at 
hun virkelig havde lyttet og fået troen på Jesus som sin Frelser: 25 Jesus sagde til hende: «Jeg er 
opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. 26 Og enhver, som lever og 
tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?» 27 Hun svarede: «Ja, Herre, jeg tror, at du er 
Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden.» (Joh 11).
Når håbløsheden banker på i aften eller i morgen, da har vi Jesus. For han kom ind til os og 
forenede sig med os i dåben. Og han var hos os i morges og i søndags. Vi hørte, hvad han sagde. 
Det var og er troens ord, som giver os tro og håb. Det giver håb, at Jesus er opstandelsen og livet og
sørger for os i lidelsens og dødens øjeblikke. Og det håb kommer ikke af selv, men kommer med 
Evangeliet. Det kommer, når vi sidder stille og lytter til Jesus. Jesus giver os det håb som 
overvinder al lidelse og elendighed, der vil møde os.  
Derfor give det mening at gøre noget, som de fleste mener er nyttesløst og meningsløst: at høre 
Bibelens ord. Læs noget, han lover at gøre for dig. Lær om opstandelsen fra de døde. Hør, at du er 
en fattigt syndigt menneske, og at Jesus blev fattig for din skyld, for at gøre dig rig. Og når det er 
søndag, og der er to eller tre grunde til ikke at gå i kirke, fordi det er mere nyttigt eller mere 
underholdende at gøre noget andet, da hør igen, hvad Jesus sagde til Martha: ”Maria har valgt den 
gode del, den skal ikke tages fra hende!” Den skal heller ikke tages fra mig og dig. 

4. Dette absolutte gode skal ikke tages fra dig!
Martha hørte det. Og hun fik virkelig også den gode del. For hun havde troen og håbet, da hendes 
bror Lazarus døde. Bøn i kirken. Bøn i hjemmet. Bibellæsning i kirken Bibellæsning i hjemmet. 
Stilhed om ordet. Led efter et vers, som du kan tage med hjem, med videre ud i dagen. 
Nej, i øjeblikket er der mange ting, som ser ud til at være vigtigere. Men det er ligesom at spise. Du 
mærker ikke, at det er nødvendigt lige, mens du gør det. For du ved, at du ikke kan klare dagen 
uden kaffe og morgenmad. Sådan også med din åndelige mad. Den giver dig kræfter til at vandre, 
arbejde, slide i det, og du kan gøre det ubekymret, når du går og nynner på den lille sang, du sang i 
morges. Du lærte den måske på sommerlejren, eller du lærte den søndag efter middag, hvor du satte 
dig ned og gjorde noget, du ikke havde gjort i årevis: Lærte et salmevers. Og det begyndte at synge 
inden i dig. Måske var det nr. 46 vers 1 og 2, som konfirmanderne er ved at lære: ”Går sorgen på 
din sjæls attrå er altid at husvale” Attrå = begær = ønske = higen = noget man elsker og derfor 
sager efter. Hans sjæls inderste ønske er at husvale = dulme = forfriske = kvæge = trøste = ro i 
sindet = oplive. Svale er når det er varmt, og man kommer ind i skyggen med en frisk luftning. Og 
hu-svale er at sindet får denne luftning. Det vil Jesus gøre. Det gør han rent faktisk, når han taler til 
os. Det er den gode del: at du får nye kræfter, nyt mod. …. Hvad nød er der, hvor du er nær, o, 
Herre kær, dig mon jeg mig befale! 
Det er den gode del. Og den skal ikke tages fra dig. Hold godt fast i den! Amen. 


