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„Jeden z farize? pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do jeho domu a zaujal místo u stolu. V tom m?st? byla žena
h?íšnice. Jakmile se dov?d?la, že Ježíš je u stolu v dom? farizeov?, p?išla s alabastrovou nádobkou vzácného
oleje, poklekla s plá?em zezadu u jeho nohou, za?ala mu je smá?et slzami a otírat svými vlasy, líbala mu nohy a
mazala vzácným olejem.“ (Lukáš 7,36-38)
V Ježíšov? dob?, když n?kdo pozval hodnostá?e do svého domu na ve?e?i, mohli tam být p?ítomni i ostatní
ob?ané m?sta. I když nem?li místo k sezení, mohli stát u zdi a vše sledovat. Do takového prost?edí p?išla žena,
která zoufale cht?la vid?t Ježíše. Tato žena, prostitutka, byla ochotna vydržet pohledy a brblání ostatních
ú?astník?, jen aby se p?iblížila k Ježíši, o kterém slyšela, že by jí mohl dát nový život.
Podívejme se trochu na spole?nost prvního století. T?í druh? lidí se Izraelci nikdy nem?li dotknout: malomocného,
nemorální osoby a mrtvoly. Malomocný musel varovat ostatní voláním: „Jsem ne?istý“, a všichni se mu vyhnuli.
Nemorální lidé byli vyhnáni, aby nebyli lidem na o?ích. A m?lo se za to, že kdyby n?kdo p?išel do kontaktu
s mrtvolou, mohla by na n?j p?ijít duchovní nebo fyzická infekce.
Ježíš nebyl spoután zvyky své doby a ve všech t?ech p?ípadech se vzep?el sociálním omezením:

P?istoupil k vdov?, která doprovázela t?lo mrtvého syna a vyhlásil zmrtvýchvstání tohoto mladého muže (viz
Lukáš 7,11–15). Vzk?íšení vít?zí nad smrtí!
„Uzdravil mnoho lidí z nemocí, utrpení a z moci zlých duch? a mnohým slepým daroval zrak.“ (Lukáš 7,21)
Dovolil, aby k n?mu p?istoupila a dotkla se ho nemravná žena, která byla odhodlána se k n?mu dostat (viz
Lukáš 7,38).
Když p?ijdete tam, kde je Ježíš, mohou se stát skv?lé v?ci! Pouze on m?že ukon?it t?žkou minulost okamžitým
odpušt?ním, které p?etrvá na v??nost. Náš Pán je stále dostupný aby uzdravil, obnovil a dal v??ný život.
Pastor Tim Dilena sloužil 30 let v Detroitu, poté 5 let v New Yorku v Brooklyn Tabernacle. Nyní je se svou ženou Cindy v Lafayette, Louisiana.
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