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Helligånd, Guds åndedræt, 

Lær du mig at bede ret, 

Bed for mig, som ikke ved, 

Hvad der tjener til min fred. 

Herre, bær mit suk og skrig 

Som din bøn til Himmerig! 

 

Den første dag i marts. 

Det er dagen i dag. 

Selvom vinteren i år hverken har været lang eller streng, så er 

der alligevel noget magisk ved at sige: Den første marts. Det er 

som om forjættelsen om varme og lys ligger gemt i selve 

månedens navn, uanset, hvordan vejret så arter sig ved forårets 

begyndelse. 

Det er også som om selve ordene ”Den første dag i marts” er 

nært knyttet til Kaj Munks sang om Den blå anemone. ”Hvad 

var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvarts, må 

smeltes ved at se det.” 

Den første dag i marts. 

 

I dag handler det om sne, der smelter, om varme, der bryder 

igennem og i teksten fra Matthæusevangeliet om en kananæisk 

kvinde, der synes at få sin vilje. 

Men inden vi kommer så langt, skal vi om ikke gå så grueligt 

meget igennem, så dog ad nogle små omveje, der skal sørge 



for, at vi også i dag hører dagens tekst som et glædeligt 

budskab om Guds uforanderlige godhed. 

 

Vi er i kalenderåret kommet ind i marts og vi er i kirkeåret 

kommet ind i fastetiden. De 40 dage før påske, hvor vi følger 

Jesus på den vandring, vi ved, ender på et kors i Jerusalem 

langfredag.  

Den viden har traditionelt sat sit præg på kirkeåret i fastetiden. 

Vi finder de lidt mørkere farver frem i tekster og salmer. Også 

selvom vi ikke her på vore breddegradder gør så meget ud af 

selve fastetiden i vores hverdag uden for kirken. 

På denne vandring mod langfredag møder vi i dag Jesus i 

grænseegne. Nemlig egnene omkring Tyrus og Sidon. Han er 

så at sige kommet over på den anden side. 

Derude, hvor han begynder med at mene, at Han ikke har noget 

at gøre. Derude, hvor selv Jesus bliver klogere på, hvem Hans 

far er. 

 

Godhedens kilde. 

 

Og Jesus er kommet derud, hvor der også er brug for ham. 

Det er i livets grænseegne, vi tør begive os ud over os selv for 

at få hjælp. Lader andres vilje ske med os. 

Også den kananæiske kvinde var kommet ud i livets grænse- 

egne. 

Hendes datter lå syg derhjemme. 

Hun blev slemt plaget af en dæmon. Noget var udefra trængt 

ind i den unge pige og moderen havde mistet kontrollen. Vi får 

ikke mere at vide om, hvad det drejer sig om. 



Det er heller ikke nødvendigt. Ja, faktisk er det godt, at vi ikke 

får mere at vide. For det er med til at åbne beretningen op mod 

os. Det giver også os vide rammer for, hvad det kan dreje sig 

om og det gør det lettere at identificere sig med kvinden i 

dagens evangelietekst. Selvom vi ikke mere - sådan til daglig i 

hvert fald - taler om dæmoner, så kender vi fuldt ud til ting, der 

kan berøve os kontrollen over livet og bringe os nærmere de 

grænseegne, hvor vi må overlade det til andre. 

Hvor vi har brug for hjælp udefra. 

Hvor alle spørgsmålene må forblive ubesvarede og alle 

reglerne må vige. 

Der, hvor der kun bliver plads til ordene: Hjælp mig. 

Ske din vilje. 

Derude befinder den kananæiske kvinde sig i dag. 

 

Og derude møder hun i dag Jesus på vandring mod Golgata. 

Den Jesus, der er udsendt til de fortabte får af Israels hus. 

Og det bliver et møde af livsvarig betydning. 

Af livgivende betydning. 

For den kananæiske kvinde. For hendes datter. 

Og for os. 

Vi, der befinder os langt fra egnene omkring Tyrus og Sidon, 

men som alligevel kan befinde os i livets grænseegne og stille 

alle de hvorfor-spørgsmål, der ikke lader sig besvare. 

 

Et af de spørgsmål, der uvilkårligt vil blive stillet til dagens 

tekst, hvis man giver sig tid til det er: Hvordan kan Jesus sige 

nej til kvinden i første omgang? 



Og når Han så alligevel ender med at give kvinden, hvad hun 

beder om, er det så fordi vi som mennesker alligevel i bund og 

grund kan bestemme over Gud? 

Kan vi virkelig plage os til at få vores vilje. 

Lige som vore børn somme tider kan – også selvom de ikke er 

besat af nogen dæmon. 

Det spørgsmål er der givet mange forskellige svar på gennem 

tiden. For det ser i dagens tekst umiddelbart ud som om Gud 

kan forandres. 

 

Det kan han ikke. 

 

Men vi skal huske at Jesus er undervejs i dagens tekst. Han 

har netop begyndt sin vandring. 

Guds godhed er ved at blive foldet ud. 

I et menneske, der var Guds søn. 

 

Og i dag sprænges så den første grænse. 

Grænsen mellem dem og os. 

Grænsen mellem dem, der mente, de havde ret til Guds godhed 

og dem, der får den gratis. 

Får den af nåde som det hedder på kirkesprog. 

Det er en grænse, der er meget vigtig for mennesker at forstå. 

Også i vores tid. 

Fordi der er i vores tid så meget, vi får, fordi vi har ret til det, 

kan vi så let glemme alt det, vi får alligevel. 

Af nåde. 

Af kærlighed. 

Alt det, der slet ikke er en selvfølge. 

Men som vi ikke kan leve uden. 



Derfor er den grænse, der fylder så meget i dagens evangelie-

tekst slet ikke en grænse, der går mellem mennesker, der har 

ret til Guds godhed og mennesker, der får den alligevel. 

For der er i virkeligheden ingen, der har ret til Guds godhed. 

Til gengæld er der heller ingen, der ikke kan møde den i livets 

grænseegne.  

 

Kvinden med den syge datter forandrer ikke Gud i dag. 

Hun får blot Guds godhed til at bryde igennem den frosne jord. 

Som anemonen gennembrød jorden den første dag i marts. 

Og overbeviste Kaj Munk om Guds godhed. Og Guds evner til 

at lade sin godhed gro i golde egne, trods ensomhed og gus. 

Der er al mulig grund til, også når vi hører dagens tekst at 

holde fast i, at Gud er uforanderlig og at Hans nåde derfor 

ikke afhænger af vores indsats eller nok så intense bøn. 

For det bliver aldrig en selvfølge, at vi som mennesker får 

vores vilje. Verden viser os tydeligt nok, at det ikke er alle blå 

anemoner, der gennembryder den frosne jord. Og vi ville som 

som mennesker ikke kunne bære, at det udeblevne mirakel 

skulle være vores egen skyld. At vi ikke havde gjort nok. 

Vi kan ikke bære at leve i en verden, hvor vi skulle kunne 

plage os til Guds nåde.  

Dagens evangelietekst handler derfor ikke om Guds forander-

lighed, men om at Guds godhed kommer til syne på uventede 

steder.  

I grænseegne, hvor den ikke kan forventes, men hvor 

mennesker ikke kan leve uden. 

Dagens evangelium handler alene om, at menneskers bøn 

kunne få Jesus Kristus til at standse op på vejen mod 

Jerusalem. At Han lyttede til kvinden. Derved slog Guds 



godhed rod i grænseegnene mellem Tyrus og Sidon. Det betød 

ikke, at Gud gik over sine egne grænser, men det betød, at også 

mennesker på den anden side af grænsen kom til at høre med 

blandt de fortabte får af Israels hus.  

Det betød, at der ikke mere skal være et dem og os, når det 

gælder retten til Guds nåde og Guds kærlighed. Vi har alle lov 

til at bede om nåden i Guds navn. Vi må blot leve med, at den 

bøn Guds selv har lært os, når vi beder, indeholder linjen: Ske 

din vilje som i Himlen, således også på jorden. Gud alene ved, 

hvad der er bedst for os. 

 

Hvad var det dog, der skete? 

Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts 

Det smelter ved at se det 

Den første dag i marts. 

Jeg tænkte: Evigt skiltes ad 

Min sjæl og glæden, da jeg sad 

I vintrens grumme done. 

Nu gør min anemone 

Mit hjerte atter glad. 

 

Der gror ikke anemoner i grænseegnene mellem Tyrus og 

Sidon. 

Men kvinden med den besatte datter mærker i dagens tekst det 

samme forår som Kaj Munk gjorde i Vedersø. 

Varmen fra påskemorgens lys. 

 

På den første dag i marts. 

 

AMEN  


