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slovenščina

“… Brisala mu je noge z lasmi
svoje glave, jih poljubljala in
mazilila z oljem. ”
(Luka 7,38)

Kontakt:

Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.:
Mail:
Homepage

+49-172-5638432
meinolf.wacker@go4peace.eu
www.go4peace.eu

______________________________________

Bodi pogumen!
Have courage!

Dragi prijatelji go4peace,
želela je uiti svojim nečistim poslom. Hrepenela je po svobodi in iskreni ljubezni. Njen
ugled je bil uničen. Povsod v mestu so jo poznali kot neimenovano grešnico. Ni se mogla znebiti
te zaznamovanosti. Potem je spoznala mladega učitelja iz Nazareta. On je spoznal njeno srce.
Začutila je, da jo gleda kot osebo – bila je polna ljubezni. To ji je bilo namenjeno osebno. Ta
mož, Jezus iz Nazareta, je ni obsojal. Nasprotno: njegov ljubeč in zdravilen jo je povzdignil.
Dolgovala mu je novo življenje. Še enkrat ga je želela videti.
Slišala je, da je nekdo izmed farizejev povabil Jezusa na večerjo. To je bila njena
priložnost, da ga ponovno sreča in mu izkaže svojo globoko hvaležnost. Zbrala je ves svoj
pogum in vdrla v farizejevo hišo na srečanje prisotnih judov. Bila je tako ganjena, da je jokala.
Vsa objokana je stopila k njegovim nogam in mu jih začela močiti s solzami in jih brisala s
svojimi lasmi. V alabastrni posodi je prinesla drago dišavno olje in pred farizeji Jezusu mazilila
noge s tem dišavnim oljem. To je bil znak globokega intimnega odnosa z Jezusom, ki ji je
pokazal iskreno ljubezen.
En ves mesec sem spremljal starega prijatelja – do vrat večnosti. Ko sem se srečal z njim
zadnjič, sem ga dolgo časa gledal. Dotaknil se je moje roke in s tihim glasom rekel: „Hvala za
vse!“ Srečala sva se z očmi. Po njegovi smrti sem še enkrat obiskal njega in njegovo družino.
Njegova žena je segla v njegov žep in vzela ven kamniti kristal, ki ga je s seboj nosil vse svoje
življenje. Podarila mi je ta kristal. Bil sem ganjen in začutil sem trenutek večnosti, povezavo
preko smrti. Na vsake toliko časa potrebuje signale, ki gredo preko navadnih signalov. Bodi
pogumen! – Have courage!
Za ekipo go4peace

Meinolf Wacker

