
Skærtorsdag, 5. april 2020. 
 
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus:  
 
Da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en 
alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over 
hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden: »Hvorfor ødsle sådan med olien? Denne 
olie kunne jo være solgt for over tre hundrede denarer og givet til de fattige.« Og de overfusede 
hende. Men Jesus sagde: »Lad hende være! Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en 
god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem; men 
mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til 
begravelsen. Sandelig siger jeg jer: Hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også 
det, hun har gjort, fortælles til minde om hende.« Markusevangeliet 14,3-9  
 
Prædiken: 
 
Vi ved ikke meget om kvinden, der salver Jesus. Men vi ved én ting: Hun havde mange penge! 
Ellers havde hun nok ikke brugt, hvad der for nogle mennesker svarede til et års løn, på at salve 
Jesus. 
 
En denar! Hvis man husker historien om manden med vingården, der hyrer folk til en dags arbejde 
i vingården, så bliver han netop enige med dem om én denar for én dags arbejde. Så skal der 
holdes fri på sabbatten og helligdage, det giver ca. 300 denarer om året – et års løn! 
 
Det hælder damen – bogstavelig talt – på Jesus! 
 
Måske skal man trods alt holde lidt igen med fråseriet. Det tror jeg sådan set ikke Jesus er uenig i. 
Men hvis der er noget, Jesus er allergisk overfor, så er det, når folk beder ham om at dømme 
andre. Hvad med dig selv? spørger han. Således også her. Hvad med jer selv? spørger han, dem, 
der vil have til at dømme damen. De fattige vil I jo altid have. Hvad vil I give til de dem, når jeg er 
væk? 
 
Og ja, han har jo desværre ret. De fattige har vi stadigvæk. Hvis Jesus nogensinde har sagt noget, 
der er sandt til alle tider, så er det her. Hvad med dig selv, hvis du forarges over rige, der ikke giver 
til de fattige – hvad med dig selv? Det betyder naturligvis ikke at andre – inklusive de rige – også 
skal give til verden. Det betyder bare at enhver forandring af verden, begynder med en selv.  
 
Det kan man så være enig eller uenig i. Uanset hvad, så har det som sådan ikke noget med Jesus 
at gøre. Det er almindelig lomme-samfundstænkning: Enhver forandring af verden begynder med 
dig selv; be the change (være selv forandringen). 
 
Men nu er Jesus her altså. I dag palmesøndag er han kommet ridende til os, til Jerusalem 
siddende på et æsel. Det var som jøderne havde hørt om det i dagens tekst (Zakarias' Bog 9,9-10) 
fra Det Gamle Testamente: 
 
Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, retfærdig 
og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Jeg tilintetgør vognene i Efraim 
og hestene i Jerusalem, krigsbuerne skal tilintetgøres. Han udråber fred til folkene, han hersker fra 
hav til hav og fra floden til jordens ender. 
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Der kom han, jøderne konge, Messias, og han kommer siddende på fredens dyr – æslet – udråber 
fred. Det er ham, de har ventet. Det er her Jesus bliver salvet. Men hvem er han, denne mystiske 
mand? Det fortæller Paulus i den anden tekst til i dag (Filipperbrevet 2,5-11): 
 
I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, 
regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse 
på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev 
lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet 
over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, 
og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. 
 
Det fortæller os ikke bare at vi skal være gode ved hinanden. Det vidste vi jo egentlig godt i 
forvejen. Nej, det fortæller os, at vi skal være det fordi Guds Søn også var sådan. Vi bliver tilbudt 
en verden, hvor Guds søn kom ned på jorden for at lide og dø med os.  
 
Det var jo også derfor han skulle salves, og det blev han altså. Hun forberedte ham til hans død. 
Og han døde, men opstod igen.  
 
Kvinden salvede Jesus. Det skal altid fortælles, når vi fortæller om Jesus’ død og opstandelse. 
Måske gav hun også noget til de fattige. Det er ikke så vigtigt. Det kan vi jo gøre. Måske husker vi 
det her i den rige verden, når der om ikke så længe skal ryddes op efter corona-tiden.  
I hele verden. 
 
Amen 
 
 
Nedenfor er et link til Holger Lissners skønne påskesalme fra 100 salmer. Indspilningen er en 
spontan optagelse, som en gruppe kastede sig ud i, ved en sø i Sverige, undervejs på en rejse til 
Bornholm. Optagelsen bærer præg af det spontane, og er samtidig fyldt af både forår og livsglæde. 
Teksten kan læses nedenfor. 
 
Det er påske! Alting springer ud, 
alle knopperne er lige ved at briste, 
det er livet, der vil leves. Det er Gud, 
der vil trøste alle os, der måtte miste. 
Og når Gud gir liv 
og gør det underfuldt og grønt, 
blir det påske og opstandelse  
og skønt!  
 
Alle fugle giver glæden luft, 
så vi også føler trangen til at synge; 
alle blomsterne beruser sig i duft 
for at lokke bierne til deres klynge. 
Og når Gud gir liv 
og gør det underfuldt og grønt, 
blir det påske og opstandelse  
og skønt! 
 
Men derude på vor kirkegård 
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er der stille, selv om liljer trompeterer. 
Her er ingen af de døde, der opstå, 
her kan alle se, at døden triumferer. 
Og når Gud gir liv 
og gør det underfuldt og grønt, 
blir det påske og opstandelse  
og skønt! 
 
Kan vi tro det? Det er aldrig set, 
at de døde rejser sig fra deres grave. 
Vi har hørt, at det trods alt engang er sket, 
at en sten er blevet væltet i en have. 
Og når Gud gir liv 
og gør det underfuldt og grønt, 
blir det påske og opstandelse  
og skønt! 
 
Dèt er håbet, og det gir os mod, 
og det gør, at vi kan leve her med døden. 
Det er håbets puls, der banker i vort blod, 
når vi synes, vi må segne under nøden. 
Og når Gud gir liv 
og gør det underfuldt og grønt, 
blir det påske og opstandelse  
og skønt! 
 
Holger Lissner 
 


