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Hun tørket føttene hans med 

håret sitt og kysset dem og 

salvet dem med olje.     (Lk 7,38)                                                                                                                                                                                                                                                    
_____________________________________ 

Vær modig! 

Have courage! 
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Kjære venner av go4peace, 

 

  Kvinnen hadde tatt et oppgjør med sitt gamle liv, hvor hun bedrev skittene geskjefter. 

Nå var hun full av lengsel etter frihet og ekte kjærlighet. Hun hadde et dårlig rykte. Overalt i 

byen gikk hun for være «den navnløse synderinnen». Denne skampletten kom hun ikke unna. 

Men så møtte hun denne unge rabbineren fra Nasaret. Blikket hans traff henne midt i hjertet. 

Hun kjente at han så på henne som et menneske – og blikket hans var fylt av kjærlighet. Denne 

mannen fra Nasaret dømte henne ikke. Tvert om: Hans kjærlige og legende blikk løftet henne 

opp. Hun hadde ham og takke for sitt nye livet. Kunne hun bare få treffe han igjen en gang til. 

 

 Så fikk hun høre at Jesus hadde blitt invitert til middag hos en fariseer i byen. Dette var 

hennes sjanse til å finne han for og kunne vise han sin dyptfølte  takknemmelighet. Hun fremkalt 

alt hun kunne av mot og gikk inn i det mannsdominerte selskapet. Da hun kom nært innpå Jesus 

ble det så sterkt for henne at hun begynte å gråte. Hun fuktet Jesu føtter med tårene som falt og 

tørket dem med håret sitt. I en kostbar krukke hadde hun med seg dyr olje som hun salvet Jesu 

føtter med, mens fariseerne som var til stede så på. På dette viset fikk hun vist sin inderlige 

hengivenhet til Jesus som hadde gitt henne den sanne kjærligheten.  

 

 I de siste månedene av livet til en eldre venn besøkte jeg han ofte, helt fram til dødens 

terskel. Den siste gangen jeg var hos han før han døde, var han omkranset av sin familie. Jeg 

satt lenge ved hans side å så på han. Han strøk meg over hånden og sa med lav stemme: «Takk 

for alt», og blikkene våre møttes. Etter at han var død besøkte jeg han og familien en gang til. 

Kona hans stakk hånden sin inn i lommen til den avdøde ektemannen og tok ut noe, en 

bergkrystall som han hadde bært med seg igjennom livet. Hun gav den til meg. Dette rørte meg 

på dypet og i ett øyeblikk kunne jeg kjenne evigheten og samhørighet utover dødens grenser. – 

Nå og da får vi tegn som går utover den verden vi kjenner til og som strekker seg inn i himmelen. 

Vær modig- Have courage!    
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