
Hjemmesøndagsskole  
14. februar 2021 
 

Før samlingen må du huske å putte noen ting i 
skattkista som kan gi et hint om det vi skal 
høre om i dag.  

I dag passer det med  

• Salve eller hudkrem – gjerne med god 
lukt  

• Kors – Det er kanskje noen i 
fortellingen som har en anelse om hva 
som kommer til å skje med Jesus. 

• Tom lommebok – Noen har brukt opp 
alle pengene sine til å kjøpe noe 
verdifullt. 

Det kan være lurt å prøvekjøre PowerPoint før 
samlingen for å sjekke at du har fått med deg 
alle bildene.  

Forslag til aktivitet finner du lengre nede i 
dokumentet (etter andakten).  

På siste side finner du en tegning som de som 
vil kan fargelegge. 

Lykke til med ukens hjemmesøndagsskole! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha gjerne en bibel oppslått mens du forteller 
historien, og les gjerne gjennom historien 
etterpå akkurat slik den står i Bibelen. 

 

 

Seks dager før påske dro Jesus og disiplene 
hans til en by som het Betania. I denne byen 
bodde det en mann som het Lasarus, som 
Jesus en gang hadde vekket opp fra døden, og 
søstrene hans, Marta og Maria. 

 

Mens de var i Betania ble det holdt en fest for 
Jesus hjemme hos en mann som het Simon. 
Lasarus var en av gjestene på festen, og 
Marta, som likte å stelle for folk, var med og 
sørget for mat og drikke til gjestene. 



 

Maria var der også, hun kom inn mens 
mennene lå rundt bordet og pratet samen. 
Hun hadde med seg en stor krukke som hun 
åpnet. Oppi den hadde hun en salve som hun 
smurte på de bare føttene til Jesus. Hun sa 
ingenting, og de andre som var der syntes nok 
at dette var litt merkelig oppførsel.  

 

Når hun hadde brukt opp salven tørket hun 
over føttene til Jesus med håret sitt for å få 
bort det klisset som ble liggende utpå huden.  

Jesus la merke til hvor god og forsiktig hun var 
med ham, men de andre i rommet syntes ikke 
at oppførselen til Maria passet. 

 

Nå begynte lukten fra salven å spre seg, og de 
som satt i rommet forstod at dette ikke var 
noe småtteri. Hele romme luktet av nardus, 
kanskje den dyreste og fineste salven som gikk 
an å få tak i.  

 

Judas Iskariot, den disippelen som hadde 
ansvar for pengene til Jesus og disiplene, 
begynte å regne … 

«Den store krukken, og den dyre salven. Hvis 
vi heller hadde solgt den kunne vi fått inn like 
mye som en mann tjener i løpet av et helt år 
med arbeid. Vi kunne gitt pengene til de 
fattige … Og så bruker hun hele greia opp på 
føttene til Jesus!» 

 

Han sa ikke dette fordi han var så opptatt av å 
hjelpe de fattige, men dessverre var han veldig 
glad i penger. Han likte ikke sløsing, og han var 
faktisk en tyv. Han pleide å ta av pengene, 
som egentlig var alle disiplene sine, og legge 
den i sin egen pengepung. Og ingen ville vel 
merket det hvis han hadde forsynt seg med en 
god slant av et så stort beløp som de ville fått 
for Marias salvekrukke. 

 

De som hørte det Judas sa, tenkte nok at han 
hadde helt rett. Dette var jo rett og slett 
sløsing. Maria måtte jo være litt dum som ikke 
så det selv. 

Men det mente ikke Jesus. Judas hadde bare 
tenkt på pengene, men Maria hadde vært 
opptatt av å vise hvor verdifull hun syntes 
Jesus var. Alt hun ville var å gjøre noe godt for 
ham. 



 

Dessuten visste Jesus at han snart skulle dø, 
og kanskje hadde Maria, som alltid var opptatt 
av å høre godt etter, med både ørene og 
hjertet, når Jesus snakket, fått med seg at det 
ikke var så lenge til.  

Det var nemlig vanlig på den tiden å smøre inn 
de døde med en salve som luktet godt i 
forbindelse med begravelser, og kanskje ville 
Maria gjøre dette mens Jesus fremdeles var i 
live.  

 

«Det vil alltid være noen fattige som dere kan 
hjelpe», sa Jesus, «men jeg kommer ikke til å 
være sammen med dere på denne måten for 
alltid. Maria har ikke gjort noe galt, hun har 
gjort meg klar for det som venter meg.» 

 

 

 

 

 

Denne fortellingen kan vi også lese i 
Markusevangeliet kapittel 14, og han avslutter 
historien med å fortelle at Jesus sa: 

«Det skal dere vite: Overalt i hele verden vil 
mennesker som får høre om meg, også få høre 
om det Maria gjorde mot meg i dag.»  

Det var viktig for Jesus og vise at han satte pris 
på det Maria gjorde, nettopp fordi hun ønsket 
å vise hvor mye Jesus betydde for henne. Hun 
tenkte ikke over at noen syntes at hun 
oppførte rart eller at det hun gjorde var 
bortkastet. Hun kjente Jesus, og forstod bedre 
enn mange andre at det var ikke pengene eller 
tiden hennes han var mest opptatt av å ha, 
men hjertet hennes.   

Og slik har det alltid vært, og slik vil det alltid 
være. Jesus vil at det vi gir ham og gjør for 
ham er av kjærlighet, for han elsker oss og vil 
at vi skal elske ham. 

******* 

Les gjerne teksten i Bibelen til slutt og ta med 
verset i Mark. 14,9  

******* 

På neste side finner du et forslag fra Sprell 
Levende om hvordan du kan lage 
takknemlighetshjerter. Diss er laget med tusj 
på kaffefilter, men du kan alltids lage hjertene 
på papir som du har farget før du klipper dem 
ut. 

Helt nederst kommer også en tegning du kan 
skrive ut og fargelegge hvis du vil. 

 

  



 

 

 

 



 


