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Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår; og
huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han, som skulle forråde
ham, sagde da: ”Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for tre hundrede denarer og givet til de fattige?” Da
sagde Jesus: ”Lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos
jer, men mig har I ikke altid.” Joh. 12. v.3-8.
Jeg tænker tilbage på mit liv, som det var før jeg mødte Jesus…
Jeg vandrede ofte rundt på gaden og forsøgte at få varmen efter en kold nat under mit halvtag. Husker ikke
meget andet end kulde og mørke, skammen og frygten. Jeg frygtede dagene én efter én, hvordan jeg skulle
komme igennem dem, hvordan jeg skulle blive mæt, hvordan jeg skulle holde varmen. Jeg skammede mig,
fordi jeg ikke fandt andre muligheder end at sælge min krop til mænd for småpenge. Jeg var fanget, bundet
og tortureret af dæmonerne i mit sind. Mit hjerte var stivnet af frygt og smerte, og min sjæl var blevet hård
som sten. Når jeg gik på gaden, gik folk i en stor bue uden om mig. De sendte mig blikke, som huskede mig
på, at jeg levede i synd. Mit liv var indhyllet i mørke, og jeg følte mig mest af alt alene, beskidt og uelsket…
Indtil den dag jeg mødte Jesus første gang. Han ændrede alt med nogle ganske få ord; dæmonerne jagede
han ud af min krop, og jeg mærkede for første gang i mit liv – fred! En ubeskrivelig, dyb fred, som Jesus
med sin kærlighed rakte til mig. Han vendte min nat til dag, satte mig fri og gjorde mig ren. Den dag blev alt
forandret – i dag er alt forandret!
I dag er der 6 dage til påskehøjtiden. Alle folk i byen fejrer påsken rundt i hjemmene med god mad og
drikke. Mit hjerte springer et slag over: ”Jesus sidder inde i farisæerens hus”, råber en mand på gaden. Mit
hjerte hamrer og mine ben begynder at ryste. Jeg MÅ se ham…begynder at løbe. Før kunne jeg ikke føle
noget, men nu føles mine ben som gelé, de ryster af spænding – jeg tvinger dem af sted!
Jeg løber og tankerne vælter rundt mellem hinanden. ”Krukken i kisten!”, tænker jeg. Jeg ændrer retning og
løber hen forbi mit halvtag, låser min gamle kiste op og løfter rystende og forsigtigt mit dyrebareste eje op.
Krukken med parfume. Min mor fik den, da jeg blev født. En usædvanlig, bekostelig gave dengang og af stor
betydning for min mor. Da hun døde, blev den mit dyrebareste minde om hende og mit mest kostbare eje.
Selv for en rig person er denne parfume kostbar. De har højst krukken til at stå på en hylde til pynt…
Nå, der er ingen tid at spilde!
Tør jeg gå derind? Jeg står uden for døren til det hus, hvor Jesus spiser med sine venner. Aldrig før har jeg
været så spændt, bange og fuld af længsel! Hvad nu hvis disciplene afviser mig? Jeg var jo fuld af synd,
ussel. Jeg har lyst til at vende om, løbe tilbage til mit mørke og kolde halvtag. Det jeg kender så godt. Men
inden jeg får taget en beslutning, banker mine hænder på døren.
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Da jeg træder ind, ser jeg med det samme væmmelsen i disciplenes øjne. ”Hvad bilder hun sig ind”, siger
en. En anden siger: ”Hvor vover hun?” De plejede jo at gå langt uden om mig, når de mødte mig på gaden.
Jeg fortsætter stille over til Jesus og knæler ned for hans fødder. Min længsel efter at være tæt på ham er
så stærk. Jeg tager hans fødder i mine hænder, og alle de tårer jeg ikke har grædt i mange år begynder at
trille ned ad mine kinder. Jeg ser, at tårerne lander på Jesu fødder, og jeg beslutter indeni, at det er ok. På
én gang sidder han der som min konge - og samtidig så ydmyg og elskelig.
Jeg har aldrig før elsket nogen, troede ikke jeg kunne elske… men kærligheden til Jesus er overvældende.
Jeg kysser hans fødder og tørrer tårerne af med mit lange, brune, støvede hår. Jeg tager min dyrebare
krukke frem, slår hul på den og hælder den velduftende parfume ud over Jesu fødder. Disciplene er
chokerede, og jeg kan se bebrejdelse i deres øjne: ”Sikke et spild, sådan en dyr parfume og så ud over
fødderne!”
Jesus ser på dem og siger: ”Denne kvinde ved, at hun har syndet. Hun ved, at hun aldrig bliver god nok. Hun
ved, at hun behøver mig, så hun kan blive frelst. Det er derfor hun elsker mig så højt.”
Så ser han på mig og siger: ”Maria, på grund af den store kærlighed du har vist mig, skal alle dine synder
tilgives. Du stolede på mig. Du kan nu gå med fred i hjertet.”
Hele rummet dufter vidunderligt, og jeg lukker mine øjne for bedre at kunne dvæle ved velduften. Det
dufter af forår og jeg ved, at en ny årstid i mit liv er begyndt!
Alle i byen kan se forvandlingen i mit liv.
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