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Tenha coragem!
Have courage!

Queridos amigos de go4peace,
ela finalmente queria fugir de seus negócios sujos. Ela estava cheia de desejo por
liberdade e amor verdadeiro. Ela havia jogado fora sua reputação. Em todos os lugares da cidade
ela era considerada "a pecadora sem nome". Ela não conseguia se livrar dessa falha. E então ela
conheceu este jovem rabino de Nazaré. Seus olhos encontraram seu coração. Ela se sentiu
observada como uma pessoa - cheia de amor. Foi ela que ele viu, muito pessoalmente. Este
homem, Jesus de Nazaré, não a julgou. Pelo contrário: seu olhar amoroso e curador a havia
erguido. Ela devia a ele uma nova vida. Ela queria vê-lo novamente.
Ela tinha ouvido falar que Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu. Essa
foi a chance para ela vê-lo novamente e lhe dar um sincero agradecimento. Ela reuniu toda a
sua coragem e irrompeu em uma sociedade judaica de homens. Ela chorou de emoção. Ela
molhou os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Ela trouxera óleo
caro em um vaso precioso. Com isso ela ungiu os pés de Jesus na presença dos fariseus que
estavam presentes. Foi o seu sinal de intimidade com Jesus, que lhe dera amor sincero.
Pude acompanhar um amigo mais velho por meses - até o limiar da eternidade. A última
vez que o encontrei com sua família, olhei para ele por um longo tempo. Ele acariciou minha
mão e disse em voz baixa: “Obrigado por tudo!” Nossos olhos se encontraram. Após sua morte,
visitei ele e sua família novamente. Sua esposa enfiou a mão no bolso do falecido e tirou um
cristal de rocha que ele carregou consigo por toda a vida. Ela me deu. Profundamente tocado,
senti um momento de eternidade, um vínculo além da morte. - De vez em quando há
necessidade de sinais que vão além do que é acostumado. Tenha coragem! Have courage!
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