
DET PRAKTISKA OCH DET ANDLIGA 
Johannes 12:1-16 

För andra gången får Maria stå modell för kampen mellan det praktiska och det andliga. Se Luk. 10:40. En 

bjudning där Marta klagar på Maria som inte hjälper till. Jesus ger Maria rätt. 

Samma sak händer här. Här är det Judas som är ekonomisk. Maria får rätt igen. 

Lasarus, Marta och Maria syskon. Förmodligen relativt välbärgade. Se parfymflaskan och stort hem med 

stora bjudningar. 

Parfymflaskans värde: 1 denar= en dagslön. Enligt artikel på XPmedia (”Vad fick man för pengarna?) årliga 

tempelskatten 2 denarer= 1000 kronor. En denar 500 kr. 300x500= 150 000. Bara rika personer hade sådana 

möjligheter. Obs. på den tiden parfymer, smycken, byggnader och kläder lyx. Inte tekniska prylar. 

Då kanske vi förstår Judas reaktion bättre? Vad skulle du sagt och gjort? Han fick kanske medhålla av andra? 

Flaskan (grek. 1 litra) ca 30 cl. Stark doft. En del bibelutläggare menar att doften satt i ända till begravningen. 

Inte samma hygien idag med regelbundna duschar. Se sista måltiden där Jesus tvättar lärjungarnas fötter. 

Hans fötter blir förmodligen inte tvättade. Jesu ord om Maria handling uppfylls. 

Maria torkar Jesu fötter med sitt hår. Uttryck för ömhet. Men också en gemenskapsförklaring. De doftar 

likadant. Jesus och lärjungen.  

Maria är udda. Egendomlig. Ett original. Jesus försöker aldrig förändrar människors personlighet. Gud kallar 

oss som vi är. 

 

De fattiga har ni alltid ibland er 

1. Det finns alltid behov som ska mättas. Slit inte ihjäl dig. 

2. Det som är intressant, viktigt, nödvändigt. (prioriteringsområden) 

3. Varför är vi så ivriga att hjälpa människor (investerar tid o pengar) 100 tals mil bort men glömmer de 

som står oss närmast? Din nästas eviga väl. 

4. Det är inte särskilt ekonomisk/rationellt/praktiskt att vara kristen. Men Gud vill det. Smörj Jesus med 

din finaste parfym. Din lovsång, din tid och din kraft. 

Avslutning: Vad är det som är viktigt i livet?  

 

 

PG 2019-04-14  

 

 


