Synderinden. Prædiken til 11.s.e.t 2022:
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han
gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun
fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede
sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med
sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien.
Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv: »Hvis den mand var profet, ville han
vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er én, der lever i synd.« Jesus sagde da til
ham: »Simon, jeg har noget at sige dig.« Han svarede: »Sig det, Mester!« »En pengeudlåner havde to
skyldnere. Den ene skyldte fem hundrede denarer, den anden halvtreds.
Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham
mest?« Simon svarede: »Den, han eftergav mest, vil jeg tro.« Jesus sagde: »Det har du ret i.« Og vendt mod
kvinden sagde han til Simon: »Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus; du gav mig ikke vand til mine
fødder; men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår.
Du gav mig ikke noget kys; men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du
salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig: Hendes
mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt.« Og han
sagde til hende: »Dine synder er tilgivet.« De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv: »Hvem er
han, som endog tilgiver synder?« Men han sagde til kvinden: »Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!«
Lukasevangeliet 7,36-50
Amen
I øjeblikket er det som om, at DR har et tema, der drejer sig om ældre mænds misbrug af unge kvinder.
Der vises pt en dokumentar om Simon Spies, som vi, der ikke er helt unge godt kan huske for rejserne,
rigdommen og skandalerne.
Men hans ”Morgenbolledamer” har man ikke talt meget om dengang det stod på, selvom det foregik samtidigt
med, at Danmark var langt fremme internationalt i forhold til ligestillingen mellem mænd og kvinder.
Simon Spies er ikke den eneste ældre rigmand, som har boltret sig i unge kvinder. I slutningen af 2021 blev
der afsagt dom i en sag, der handlede om at Gislaine Maxwell har rekrutteret unge kvinder til sin stenrige

kæreste Jeffrey Epstein, en sag, der bl.a. har involveret en britisk prins. Epstein kunne man ikke retsforfølge.
Han tog livet af sig under varetægtsfængslingen.
Så gik det lettere for Hugh Heffner, den rige indehaver af Playboy og Simon Spies. De er begge døde før der
var noget som hed: #MeToo!
Det er karakteristisk, at alle tre rigmænd har benyttet sig af en organiseret rekruttering af purunge kvinder
helt ned til 14-årsalderen, som blev lokket under dække af at få mulighed for at blive ansat i firmaet, blive
model eller skuespiller.
Det er også kendetegnende, at man helt konsekvent har haft øje på kvinder fra ustabile familier uden ret
mange penge. Der er ingen tvivl om, at kvinder fra velfungerende familier ville have protesteret og stillet
spørgsmål.
Både ”Morgenbolledamerne” og de kvinder, der stod til rådighed for rigmændene 24-7, har i praksis fungeret
som prostituerede.
Det har altid været mig en gåde, hvordan kvinderne kunne holde ud at stå til rådighed for Simon Spies og
hans optræden i bladene sammen med kvinderne brød jeg mig ikke om.
Det viser sig nu, at pressen i nogen grad blev betalt for at tie stille. Det var svært at være kritisk, når man fik
tilbudt rejser og andre goder samtidigt.
Det værste ved alle tre rigmænds misbrug af kvinder er deres syn på kvinderne.
En tidligere ansat i Spies koncernen sammenligner dem (kvinderne) med kaniner. De blev ikke opfattet som
mennesker, heller ikke som hunde, men som kaniner, som Spies kunne tage op af hatten og stoppe ned igen,
når han blev træt af dem. Allerede ved 18-års alderen var de efter hans mening for gamle!
Kvinderne blev ikke kun udsat for seksuelt misbrug, Spies forsøgte sig også med sadisme. Han tilbød flere
kvinder et beløb for at blive slået eller få brækket armen. Det er næsten ikke til at holde ud at tænke på!
Der er ikke meget næstekærlighed her!
…

Når kvinden vasker Jesus’ fødder og salver dem med olien i den tekst jeg læste fra Lukasevangeliet, så er det
kærlighed til Jesus, der får hende til at gøre det.
Når de unge kvinder reder håret og skægget på Simon Spies, mens han bliver interviewet til pressen, sker
det, fordi de har fået besked på at gøre det.
I modsætning til rigmændene ser Jesus og anerkender kvinden for hendes handling. Han lægger mere vægt
på hendes handling end hendes ry.
Han vender tingene på hovedet. Simon vil ikke have ”sådan en kvinde” ind i sit hus – og da slet ikke
acceptere, at hun rører ved Jesus. Jesus ser derimod helt igennem alt det ydre og lader hende vise sin
kærlighed.
Jesus læner sig kort sagt tilbage og lader kvinden smøre sig ind i lækker balsam. Ikke for at betale hende
bagefter – ikke med tvang, men for at tage imod hendes kærlighed.
Kærligheden er modsætningen til samfundets syn på kvinden. Hun regnes ikke for en ligeværdig, præcis som
”Morgenbolledamerne” og de andre unge kvinder, som rigmændene omgiver sig med. Jesus ser hende som en
ligeværdig. Han ser på hende med kærlighed. Kærligheden er en lindrende balsam.
Og det kendetegner nok de unge kvinder, at de finder sig i ydmygende behandling, fordi de higer efter
kærlighed, rigdom og accept. Men mange af dem må betale en meget høj pris for den udnyttelse og
ydmygelse, som de er blevet udsat for.
Jesus viser kvinden, at hun er elsket af Gud. Hun får sin synd tilgivet og kærlighed i stedet for udstødelse.
Det gør hende til et helt menneske – og en kvinde med fred i hjertet at Jesus elsker og accepterer hende.
Kærligheden er en kraft, som erstatter skammen, som kvinden har måttet tåle og leve med indtil hun møder
Jesus. Den sætter simpelthen skammen i skammekrogen.
Det er en kraft, som vi også kan vælge at tage imod. Vi kan vælge at tro på, at Gud elsker os, som vi er.
Amen.

