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Ja, du gør alting nyt på jord, 

En sommer rig på nåde. 

Men klarest lyser dog dit Ord 

Af kærlighedens gåde. 

 

Der er altid noget, der skal gøres. 

Mon ikke de fleste af os har det sådan derhjemme eller et andet 

sted, at der står et eller andet på programmet, der skal udføres 

snarest muligt. Måske er det bare en almindelig oprydning 

rundt omkring, måske er det en stue, man er ved at få sig taget 

sammen til at få malet efter at have sat alle møblerne et andet 

sted hen. 

Den slags praktisk arbejde kan man gå til med forskelligt 

temperament. Nogle mennesker har næsten gjort det før de har 

nået at få det sagt, andre lader dagene rulle indtil omstændig-

hederne til sidst kræver en handling. 

Det ville være så let, hvis man kunne dømme rigtigt eller 

forkert mellem alle de forskellige arbejdsmetoder. Men det vil 

de fleste også vide, at man ikke sådan bare kan. 

For det vil blive en dom over andre menneskers livsførelse. 

Og dem er der nu en gang lige så mange af, som der er liv. 

Naturligvis er der grænser for livsførelse, og de må så også 

sættes – af forældre eller af andre, men sådan i de store linjer 

gælder det. 



I dag holder vi høstgudstjeneste i vore kirker. Det er fra 

gammel tid en gudstjeneste, hvor vi siger tak for at det endnu 

en gang er lykkedes at bringe årets høst hjem fra markerne. Det 

har vist generelt været et godt år for kornet med en varm 

sommer og en tidligt høst. Derfor kan vi dag fejre 

høstgudstjenste med nyspiret korn og raps på markerne, og 

medens majs og æbler så småt er ved at blive bragt hjem. Fejre, 

at også det hører med til årets høst. 

Men der sniger sig let et lille ”vist” ind for de fleste af os. For 

det er ikke mange af os, der i dag er i berøring med landbrug 

og høst som andet end marker, vi kører forbi og måske familie, 

der er beskæftiget ved landbruget. 

Og at det er sådan nu i modsætning til tidligere, har naturligt 

sat sit præg på den måde, vi fejrer høstgudstjenesten på i vore 

kirker. Heldigvis først og fremmest på den måde, at vi her hos 

os har bedt om at få hjælp til det med musik og kor fra skolen. 

På denne festlige måde, siger også vi tak for, at vi alle uanset 

om vi har været med til at høste eller ej, får del i høstresultatet 

gennem brød og mad på bordet. 

Men at så få procent af Danmarks befolkning har med høst at 

gøre i dag skaber også en afstand, der let kan gøre høst og 

høstarbejde til de gode gamle dage. Det vrimler med leer og 

neg i de salmer, vi synger i dag, selvom vi efterhånden skal 

mange år tilbage i tiden før kornet blev høstet med le – ikke 

mindst, hvis vi tænker på hele marken og ikke kun den del, der 

skulle slås for, så hestene kunne trække selvbinderen. 

Derfor er det godt, at vi i dag hører en tekst her i kirken, der 

intet har med korn og marker at gøre. 

I hvert fald tilsyneladende intet har med korn og marker at 

gøre. 



Men som handler om arbejde og arbejdsglæde. 

Det er nemlig et tema, der stadig fylder meget i menneskers 

tilværelse. 

Lige fra barnet, der skal se at få ryddet op på værelset, til 

direktøren, der skal tage vigtige beslutninger med andres liv. 

I dagens tekst – som hører til en af de mere kendte i kirkeåret – 

hører vi om Martha og Maria. To søstre, der boede sammen i 

en landsby. 

De har fået en gæst. Nemlig Jesus. 

Og som det er karakteristisk for evangelisten Lukas, der 

fortæller for os i dag, så kan vi næsten se det hele for os. Og  

ikke mindst mærke stemningen. 

Martha er gået i gang ude i køkkenet. Potter og pander 

skramler og de sidste ord, der har lydt inden hun forsvandt 

derud har med garanti været: ”Nu skal I bare hygge Jer – 

mangler I noget?” 

For sådan er Martha opdraget. Sådan er Marthas liv. 

Og Maria går lige i fælden. 

Hver gang. 

Maria er en lytter – en modtager. Hun nyder selskabet og de 

kloge ord. Glemmer at skænke kaffen op – OK – det har de nok 

ikke fået – men jeg tror, I ved, hvad jeg mener.  

Sådan går det - indtil søster pludselig står i døren. 

Grænsen er for længst overskredet – og Martha var den, der 

opdagede det sidst. 

Opdagede, at det ikke var arbejdsglæden og kaldet, der drev 

hende ud i køkkenet. 

Det var pligtfølelsen. Der-må-gøres-noget-følelsen. 

Den samme følelse, som Maria havde over for Ordet, der i dag 

besøger søskendehuset. 



Men det var  pligten over for modtagelsen. 

Den eneste pligt, vi mennesker har over for Gud. 

Tidligere tiders høstarbejde var for mange mennesker 

pligtarbejde. Derfor er det, vi skal passe på med at komme for 

hurtigt i gang med de gode gamle dage. Der løber en strøm af 

fattigdom, børnearbejde og hårdt slidt under billedet af heste og 

neg og letrevne marker. 

Men. 

Der løber også en strøm af arbejdsglæde. En strøm af 

livsmening. 

Det, vi i mangel af et bedre ord benævner et kald. 

Der var mennesker i gamle dages høstarbejde, der magtede et 

slid, som vi ikke drømmer om, en arbejdsdag, vi næsten ikke 

tør tænke på og en kamp med og mod vejrlig, som vi stadig 

kender og frygter for. 

Men som samtidig så en mening med det. Og som derfor så det 

som liv. De tog deres liv på sig på det sted, hvor de var, og 

gjorde ikke oprør mod det. 

De havde valgt livet som den gode del. 

Selvom den altså i dag i vore øjne unægtelig ligner Marthas del 

mere end Marias. 

Spørgsmålet er, om Martha i dagens tekst, havde valgt livet 

sådant? Spørgsmålet er, om ikke hun for ud i køkkenet for at 

gøre alle tilfreds på en gang. 

Alle – undtagen hende selv. 

Frustrationens udbrød i køkkendøren tyder på det. 

Herre, er du ligeglad? 

Sig dog noget til hende Maria! 

Men vi kan ikke kommandere med Gud. 



Derfor sker der overhovedet ikke noget med situationen i stuen. 

Frustrationen må blive i køkkendøren. 

Opvasken må blive i køkkenet. 

Mens der er kirke i stuen. 

Opvasken har I jo altid hos Jer. 

Sådan kunne det også ske i gamle dage, at en dag i høsten var 

gået inden man havde set sig om. Fordi folk, selvom de brugte 

de kræfter de havde, og måske også flere end det, også 

samtidig hvilede i det, de beskæftigede sig med.  

Fordi de levede livet i modtagelse i stedet for i opgør. 

Det er de to måder at gribe tilværelsen an på, der står over for 

hinanden i den tekst, vi i dag får at høre som evangelietekst til 

vores høstgudstjeneste. 

Det handler ikke om, at man skal finde sig i hvad som helst. 

Det handler slet ikke om, at vi skal have de gamle dage tilbage. 

Men det handler om at hvile i det, der ikke kan forandres 

Så man bagefter kan bruge sine kræfter til at forandre det, der 

kan forandres. 

Men det kan vi mennesker kun, hvis vi vælger den gode del. 

Det betyder ikke, at Martha skal lade opvasken stå og sætte sig 

ind ved siden af Maria i sofaen. Der var som sagt et arbejde, 

der skulle gøres. 

Men det handler om, at de to kvinder var søskende. Det handler 

om, at skellet mellem Martha og Maria ikke går mellem 

mennesker, men midt igennem mennesker. 

Og at vi derfor hver dag står lige midt i valget mellem dem. 

Fordi Jesus Kristus også har besøgt os. 

Det besøg kan få mennesker til at fare omkring, og det kan få 

mennesker til at lytte. 



Det skal vi ikke dømme imellem. Hver ting til sin tid. Men det 

er Martha, der venligt men bestemt bliver sat på plads i dag. 

Med ordene om, at kun eet er fornødent, når det gælder mødet 

med Gud. 

Nemlig, at vi er parate til at tage imod. 

Og tage på os. 

Det kan ikke altid forliges med menneskelig fornuft og 

retfærdighedssans. Det ved vi alle.  

Men vi kan ikke kommandere med Gud. Og vi kan ikke bede 

Gud om hjælp til at bestemme over andre. 

Det ville kræve, at den gode del skulle tages fra os. 

Og det skal den ikke, hører vi i dag. 

 

Vi skal blot vælge den. Tage den på os. 

 

AMEN 

 

 

 


