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Hon torkade hans fötter med sitt
hår, och hon kysste dem och
smorde dem med sin balsam.
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(Luk. 7:38)
______________________________________

Var modig!
Have courage!

Kära vänner till go4peace,
hon ville äntligen bort från sin skamliga verksamhet. Hon var fylld av längtan efter frihet
och äkta kärlek. Hennes anseende hade tagit skada. I hela staden var hon känd som den
’namnlösa synderskan’. Den här skamfläcken skulle hon aldrig få bort igen. Och sedan träffade
hon den där unga rabbinen från Nasaret. Hans blick träffade rakt in i hennes hjärta. Hon kände
sig sedd som människa – fylld av kärlek. Det var hon som han riktade sig till, hon personligen.
Den här mannen, Jesus från Nasaret, dömde henne inte. Tvärtemot: Hans kärleksfulla och
helande blick gav henne mod. Hon hade honom att tacka för ett nytt liv. Hon ville se honom
igen.
Hon hade hört att Jesus var inbjuden på en måltid i en farisés hus. Det var hennes chans
att se honom igen och att ge honom ett innerligt tecken av tacksamhet. Hon tog all sin mod till
sig och hamnade mitt ibland en grupp av judiska män. Hon var så gripen att hon grät. Med sina
tårar vätte hon Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. I en värdefull flaska hade hon tagit med
sig dyrbart balsam. Med detta smorde hon Jesu fötter medan fariseerna satt och tittade på. Det
var hennes tecken av innersta närhet till Jesus, till honom som hade visat henne ärlig kärlek.
Under några månader hade jag fått åtfölja en äldre vän – till evighetens tröskel. När jag
mötte honom för sista gången omgiven av hans familj tittade jag länge på honom. Han smekte
min han och sa med svag röst: ”Tack för allting!” Våra blickar träffades. Efter hans död kom
jag hem till honom och hans familj igen. Hans hustru sträckte ner handen i den bortgångnes
väska och tog ut en bergkristall som han hade haft med sig under hela sitt liv. Den gav hon mig.
Djupt rörd kände jag ett ögonblick av evighet, en förbindelse utöver döden. – Ibland behövs det
ett tecken utöver allt det vanliga. Var modig! – Have courage!
Meinolf Wacker
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