
MARIAS DYRBARA SKATT
Tror du att Maria var lat, att det var 

därför hon inte hjälpte sin syster? 
Nej, tvärtom måste Maria ha varit en 
mycket pålitlig och arbetsam kvinna. 
Du kommer att se varför.

Maria hade en skatt, en flaska med 
dyrbar parfym av ren nardus, värd en 
förmögenhet, 300 denarer. Detta pris 
utgjorde en årslön. Hon hade säkert 
arbetat hårt för den fina parfymoljan.

Vad gjorde Maria med sin dyrbara 
skatt, parfymoljan? Innan Jesus dog 
på korset hade man i Betania en 
middag för honom. Där gav Maria 
honom sin dyrbara skatt. Hur?

Maria gjorde något som chockade 
alla som såg det. Hon hällde parfym-
oljan på Jesu fötter. Sen torkade hon 
hans fötter med sitt hår. Huset fylldes 
av doften från oljan!

Lärjungarna blev upprörda och sa 
att det var ett slöseri. Men ingenting vi 
ger Jesus är slöseri.

–Låt henne vara, sade Jesus. Hon 
har gjort en god gärning. 

Jesus sade också att överallt i hela 
världen, där evangelium predikas, 
skall man berätta vad hon gjorde och 
komma ihåg henne.

Därför har du nu fått höra om Maria 
och hennes gåva till Jesus!

EN VÄLDOFTANDE GÅVA
När Jesus besökte hemmet i Be-

tania valde Maria ”den goda delen”. 
Hon satt vid Jesu fötter och hörde 
hans ord. När Jesus bjöds på middag 
tog Maria fram sin dyrbara skatt och 
smörjde Jesu fötter med parfymoljan.

Vilken extraordinär gåva! Skulle du 
vilja ge en gåva som kostat dig ett helt 
års arbete?

Alla kände doften av den skatt som 
Maria gav till Jesus.

Ditt liv kan vara en blomdoft, en väl-
doftande gåva. Maria gjorde vad hon 
kunde för att visa sin kärlek till Jesus. 
Det gjorde också Marta.

Hur skulle du kunna visa din kärlek 
till Jesus?

      åvor. Vem gillar inte att få en  
         gåva, en fin present? Det gillar  
         alla, eller hur?

Idag ska jag berätta för dig om 
någon som fick en mycket fin pre-
sent, en gåva utöver det vanliga. Du 
ska se att det var en mycket extraor-
dinär gåva.

Följ med mig på besök hos Marta 
och Maria i Betania, ett litet samhälle 
i landet Israel. Betania ligger nära 
huvudstaden Jerusalem.

Låt oss fara tillbaka i tiden två tusen 
år. Marta och Maria var två systrar 
som älskade Jesus och gjorde allt i 
sin makt för att visa honom sin kärlek.

GÄSTVÄNLIGA MARTA
Marta var mychet gästvänlig. Hon 

visade sin kärlek till Jesus genom att 
ta emot honom i sitt hem. 

Jag tänker mig att hon sjöng och 
trallade i köket när hon förberedde en 
utsökt middag för att bjuda Jesus och 
hans lärjungar, som var på besök.

Marta slutade sjunga och såg sig 
omkring. Maria? Var var hon? Varför 
hjälpte hon inte till i köket? Nu blev 
Marta arg.

Maria. Vad gjorde Maria? Hon satt 
vid Jesu fötter lyssnade på hans 
undervisning. Nu blev Marta rasande. 
”Hur kan Maria lämna mig ensam i 
köket?” muttrade hon. Och så gick 
hon till Jesus för att klaga.

–Mästare, bryr du dig inte om att 
Maria har lämnat mig ensam med allt 
arbete? Säg åt henne att hjälpa mig.

DEN GODA DELEN
Jesus såg från en syster till en an-

nan. Båda älskade honom, båda ville 
göra allt för att visa sin kärlek. Men 
bara en av dem hade valt det bästa, 
att sitta vid Jesu fötter och lyssna till 
hans ord.

Jesus tittade kärleksfullt på Marta 
och svarade:

–Marta, Marta, du gör dig bekym-
mer och oroar dig för så mycket. 
Maria har valt ”den goda delen” och 
den skall jag inte ta ifrån henne.

”Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den 
skall inte tas ifrån henne.”  Lucas 10:42 SFB

Marta förbereder en utsökt middag till Jesus
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Maria smörjer Jesu fötter med väldoftande olja
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