‘Crazy’ Kærlighed.

Lukas 7:36-50. Kvinden i farisæerens hus.

En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i
farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som
levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens
hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig
grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder
med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder
og salvede dem med olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så
det, tænkte han ved sig selv: »Hvis den mand var profet, ville han vide,
hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er én, der lever
i synd.« Jesus sagde da til ham: »Simon, jeg har noget at sige dig.« Han
svarede: »Sig det, Mester!«

Kvinden i farisæerens hus

»En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte fem hundrede
denarer, den anden halvtreds. Da de ikke havde noget at betale med,
eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham
mest?« Simon svarede: »Den, han eftergav mest, vil jeg tro.« Jesus
sagde: »Det har du ret i.« Og vendt mod kvinden sagde han til Simon:
»Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus; du gav mig ikke vand til mine
fødder; men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem
med sit hår. Du gav mig ikke noget kys; men hun er blevet ved med at
kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med
salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig:
Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der
kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt.« Og han sagde til hende: »Dine synder
er tilgivet.« De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv: »Hvem
er han, som endog tilgiver synder?« Men han sagde til kvinden: »Din tro
har frelst dig. Gå bort med fred!«

You ain't there, ain't nobody else to impress
It's the way that you know what I thought I knew
It's the beat my heart skips when I'm with you
But I still don't understand
Just how your love can do what no one else can.
Got me looking so crazy right now, your love's
Got me looking so crazy right now (in love)

Når baggrunden træder i
forgrunden

- Hvornår har du og jeg sidst haft den følelse af
WOW, hvor er Guds nåde god, hvor er jeg tilgivet
meget, hvor ville jeg være fortabt uden Jesus?
- Hvornår har du og jeg sidst gjort noget lidt crazy i
kærlighed og taknemmelighed til Jesus? Gået ud
over vores comfortzone, risikeret noget, der kostede
lidt, for ham?

’Jeg kom til Daybreak i august 1986, overbevist om at jeg havde
truffet det rigtige valg. Men mit hjerte var alligevel fyldt medfrygt for
hvad fremtiden skulle bringe.
Jeg var dog, efter mere end 20 år i klasseværelset, overbevist om
at tiden var inde til at stole på, at Gud elsker de enfoldige sjæle på
en helt speciel måde, og selv om jeg kun havde lidt at give dem,
ville de have meget at give mig….
Det at gå fra undervisning af universitetsstudenter til et
bofællesskab med psykisk udviklingshæmmede var, i hvert fald for
mig, et skridt hen imod det sted, hvor faderen omfavner sin
knælende søn. Det er det sted, hvor jeg vil få alt det, jeg trænger til,
alt det jeg nogensinde har kunne håbe på, alt det, jeg nogensinde
vil få brug for. Men det er også det sted, hvor jeg må give slip på alt
det, jeg mest af alt ønsker at holde fast ved.
Henri Nouwen

Francis Chan

’Mennesker der er lidenskabelige
for Jesus, lever et liv, der forbinder
dem med de fattige på en eller
anden måde. Lidenskabelige
mennesker tror på, at Jesus talte
om penge og de fattige så ofte,
fordi det virkeligt var vigtigt for
ham’.
’Mennesker der er lidenskabelige
for Jesus, er ikke overdrevent
optaget af deres personlige
sikkerhed og bekvemmelighed
frem for alt andet. Lidenskabelige
mennesker bekymrer sig mere om,
at Guds rige kommer til denne
jord, end at deres eget liv bliver
skærmet mod smerte eller lidelse.

’Mennesker som er
lidenskabelige for Gud har et
nært forhold til ham. De får
næring af Guds ord hele dagen
igennem, fordi de ved, at 40
minutter om søndagen ikke er
nok til at holde dem kørende en
hel uge, især ikke, når de
kommer til at møde så mange
andre budskaber og så mange
ting, der gør krav på deres
opmærksomhed.’

viste Jesus, viste Gud til os alle
gennem Jesus.

