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Du, som har dig selv mig givet 

Lad i dig mig elske livet 

Så for dig kun hjertet banker 

Så kun du i mine tanker 

Er den dybe sammenhæng. 

 

”Det er forår, alting klippes ned. Der beskæres i buskadser og 

budgetter.” 

Ja, sådan går digteren Benny Andersen til foråret. Selvom året 

2014 stadig er lidt i sin vorden, og vi endnu forhåbentlig har et 

godt forår og en god varm sommer tilgode,  ja så er året 2015 

allerede begyndt at dukke op i horisonten mange steder. 

Ikke mindst de steder, hvor der skal planlægges forbrug af 

penge. 

Budgetlægning lyder for de fleste som noget af det allermest 

kedelige, man kan forestille sig. Den er som forårsrengøring 

noget, man godt ved er nødvendigt, men allermest fordi det er 

så dejligt, når det er overstået. 

 

Og rigtigt er det da også, at der er en sammenligning mere 

mellem hovedrengøring og budgetlægning, nemlig at det kan 

være svært at holde det vedlige. Vi skal på et tidspunkt gøre 

rent igen, og vi må også somme tider konstatere, at penge-

strømmen blev lidt anderledes, end det var forudsagt. 



Når virksomheder – store eller små – er nødte til at lægge 

budgetter, så er det fordi der er en post i regnskabet, man ikke 

bare kan fastsætte frit. Det er den væsentlige post, der hedder 

indtægter. Man kan håbe, den bliver større end forventet, men 

man kan også risikere, at den bliver mindre. Og det er man 

nødt til at tage højde for. 

 

Dette kan let blive til et fortegn for meget andet end økonomi. 

Måske også meget mere, end det strengt taget var nødvendigt. 

Alle de steder, hvor man nu alligevel ikke ved. 

Men fordi denne forsigtighed kan komme til at fylde meget i 

vores hverdag, kan det være svært at lægge den fra sig de 

steder, hvor den ikke fylder. Ikke må fylde. 

Og sådan et sted er vi på i dag Palmesøndag. Den såkaldt stille 

uge indledes med beretningen om kvinden, der salvede Jesus i 

Betania i Simon den Spedalskes hus. 

Her mødes almindelig menneskelig påholdenhed med udgifter 

uden mål og med. 

Og det bliver heldigvis udgifterne der vinder. 

Heldigvis, fordi der er en lille detalje, vi skal lægge mærke til:  

Der er ingen, der går fallit af den grund. 

 

Dermed er indledningen til påskeugen og indholdet af 

påskeugen faktisk lagt fast fra begyndelsen. Påske handler ikke 

om påholdenhed, hvor vigtig og nødvendig den end kan være i 

vores dagligdag. Påske handler om spild ud over alle grænser. 

Udgifter, der ikke tager hensyn til indtægterne. Regnestykker, 

der ikke går op. 

Og livsspild, der ikke giver mening målt med verdens 

målestok. 



Det kan vi lige så godt vænne os til fra starten, for sådan bliver 

det ved hele ugen. 

Og det gør det af den simple grund, at påskens begivenheder 

ikke handler om, hvordan mennesker skal være over for Gud, 

men om, hvordan Gud er over for mennesker. 

Og Gud lægger ikke budgetter i begyndelsen af  april. 

For Gud skal ikke tage hensyn til indtægterne. 

 

Simon den Spedalske var øjensynligt et menneske, der var 

kendt i den lille by Betania. Den by, vi ellers mest kender fordi 

det var her Jesus besøgte de to søstre Martha og Maria og det 

var her Jesus opvækkede deres bror Lazarus fra de døde. 

Martha og Maria som vi skal møde senere på kirkeåret er også 

symboler på mødet mellem menneskelig snusfornuft og 

guddommeligt frådseri. 

 

Men Simon den spedalske er også i dag symbolet på, hvordan 

liv kan blive spildt. Spedalskhed var – og er – en sygdom, der 

langsomt tærer sit offer op – eller med et meget beskrivende 

ord invaliderer det. Ordet invaliderer kommer netop af latin og 

betyder ”at tage værdien ud af”. Simon var altså et af de 

mennesker, der ville have haft godt af, at den kostbare 

nardussalve, der er dagens omdrejningspunkt var blevet gjort 

op i penge og omsat i sociale ydelser. 

 

Men der sker noget helt andet i hans hus i dag; det er i hans hus 

det guddommelige spild bliver stadfæstet. 

Fordi der var et menneske, der havde forstået, hvad det hele i 

virkeligheden handlede om. 

Et menneske, der i dag ikke bliver sat navn på. 



Hun var blot en kvinde. 

Men med sig havde hun en alabastkrukke. Fuld af ægte, meget 

kostbar nardusolie.  

 

Fordi præster også er mennesker er der naturligvis nogen, der 

har forsøgt at regne ud, hvad olien ville være værd i dag og 

beløbet er kommet op på den anden side af kr. 200.000. 

Men den forargelse, det kan vække, og som det angiveligt også 

vakte i Simon den Spedalskes hus, bliver en gang for alle sat på 

plads med ordene: 

”Lad hende være – hvorfor gør i det svært for hende?” 

Som om det ikke var svært nok i forvejen. 

At leve med den erkendelse, der var blevet hendes. Nemlig at 

det også var for lige præcis hendes skyld Jesus skulle gå døden. 

For hendes skyld.. 

Og for vores. 

 

Det kan godt bortforklares med forargede beregninger over 

værdien af nardusolie, men det er som alle andre steder, hvor 

det er markedskræfternes frie spil, der råder, en værdi, der er 

fastsat af mennesker til brug mellem mennesker. Hvis ikke der 

var nogen, der ville købe nardusolie, ville den intet være værd. 

Derfor betyder værdien af olien slet ingen ting i dag. For olien 

skal ikke sælges. Den skal være trossymbol. 

Symbolet på, at kvinden var kommet til tro. 

Og derfor handlede ud af tro.  

Viste, at hun turde leve på, at det hun fik af Gud var af langt 

større værdi end det, hun kunne bære med sig i en 

alabastkrukke. 



Hun kunne nemlig i kraft af det offer Jesus gav bære sit liv 

med sig. 

Som et tilgivet menneske. 

Et menneske, der havde fået del i Guds uendelige overskud og 

derfor ikke mere behøvede at lægge budget for sine synder. 

Sine tanker. 

Det er det glædelige budskab, der skal fortælles til minde om 

hende. 

 

Sådan indledes påskeugen Palmesøndag. Et menneske, hvis 

navn er gået til grunde. Et menneske, der har måttet lægge ryg 

til alle mulige gisninger i retning af, hvordan hun var kommet i 

besiddelse af en blandt mennesker så kostbar salve. Et 

menneske, der går igen lige så stille som hun kom.  

Det menneske bliver evangeliet, der indleder påskeugen. 

Fordi hun var kommet til tro. 

Havde turdet tage imod, hvad Gud giver mennesker i Jesus 

Kristus. 

At Han bliver sendt i døden på fredag. 

For vores skyld. 

 

Nogle gange er det svært at give ud. Blandt mennesker er det 

som sagt nødvendigt at tænke sig om, hvis man ikke vil være 

uvenner med sin bank. 

Men det, der kan være allersværest blandt mennesker er at tage 

imod. 

Fordi bagtankerne ligger på lur, som vi i dag hører, de gør det i 

Simon den Spedalskes hus.  

Men kvinden handlede. Uden at tænke. Uden at være i tvivl om 

det rigtige i det hun gjorde. 



Og lige præcis derved tog hun imod Guds gerning. Ved at 

handle som et menneske, der vidste, at Jesus skulle dø også for 

hendes skyld, indviede hun Jesus til sin gerning. 

Det var det, mennesker ikke måtte gøre svært for hende. 

For det er svært nok i forvejen. Mennesker vil så gerne gøre 

gengæld. Det er naturligvis også godt nok blandt mennesker. 

Vi skal hjælpe hinanden og ære hinanden. 

Men overfor Gud og overfor Guds uendelige overskud har vi 

intet andet at give - end at tage imod. 

 

Det havde den anonyme kvinde med sin alabastkrukke gjort. 

Og det havde gjort hende til et frit menneske. Måske blev en 

menneskeligt højt værdisat olie brugt på en anden måde end 

den menneskeligt højt værdisatte snusfornuft syntes, det skulle 

gøres. 

Men et liv blev sat frit. Et menneske blev reddet. Og det er det 

eneste, der bliver sat værdi på i Guds rige. 

At ikke et eneste menneske må gå fortabt. 

Derfor sendte Gud sin søn til jorden.  

 

O du Guds lam, 

Med korset skam 

Du bar alverdens synder. 

 

Sådan bliver det påske for Herren. 

 

AMEN 


