
 

 

 
Iulie 2021                                           rumänisch 

A început să-i ude picioarele 

cu lacrimi, le ştergea cu părul 

capului ei, îi săruta picioarele 

şi le ungea cu miresme. (Lc 7,38)                                                                                                                                                                                                                        
______________________________________ 

Să ai curaj! 

Have courage! 
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Dragi prieteni al go4peace, 

 

  Vroia să scape într-un sfârșit din afacerea ei murdară. Era plină de dor pentru libertate 

și dragoste adevărată. Și-a jucat deja reputația,  peste tot în oraș era considerată „păcătoasa fără 

nume”. Nu putea scăpa de acest defect. Și apoi a întâlnit acest tânăr rabin din Nazaret, privirea 

ei i-a atins inima. Se simțea privită ca o persoană – o privire plină de dragoste. Se simțea menită, 

foarte personal. Acest om, Isus din Nazaret, nu a judecat-o, ba dimpotrivă: privirea sa iubitoare 

și vindecătoare o ridicase. Îi datora o viață nouă, voia să-l vadă din nou pe Isus. 

 

 Auzise că Isus a fost invitat la cină la casa unui fariseu. Aceasta a fost șansa pentru ea 

să-l revadă și să-i ofere un semn din inimă de cele mai profunde mulțumiri. Și-a adunat tot 

curajul și s-a ridicat într-o societate evreiască de bărbați. Plângea de emoții. A udat picioarele 

lui Isus cu lacrimile ei și le-a uscat cu părul ei. Adusese ulei scump într-un vas prețios, cu 

aceasta a uns picioarele lui Isus în prezența fariseilor. Era semnul ei de apropiere intimă de Isus, 

care îi dăruise dragoste sinceră. 

 

  Am avut ocazia să însoțesc ultimele luni de zile ale unui prieten în vârstă - până în 

pragul eternității. Ultima dată când l-am întâlnit înconjurat de familia lui, l-am privit îndelungat. 

Mi-a mângâiat mâna și a spus cu voce joasă: „Mulțumesc pentru tot!“ Privirile noastre s-au 

întâlnit. După moartea sa, i-am vizitat din nou pe el și familia lui. Soția sa și-a întins mâna în 

buzunarul decedatului și a scos un cristal de piatră pe care îl purtase cu el toată viața, și mi l-a 

dat. Adânc atins, am simțit un moment de eternitate, o legătură dincolo de moarte. - Din când 

în când este nevoie de semne care să depășească ceea ce este familiar. Să ai curaj!- Have 

courage!    
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