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MULÞUMIRI

an Pitt-Watson a fost primul predicator pe care l-am auzit
vorbind ºi care era deopotrivã poet ºi artist. Când îi ascultam
pe alþi predicatori mã simþeam de multe ori informat, convins
sau inspirat. Când îl ascultam pe Ian, era uneori ca ºi cum mi se
lua un vãl de pe ochi ºi dintr-o datã nu eram sigur dacã mã aflam
într-o salã de clasã din Pasadena sau din Ierusalimul primului
secol. Ascultându-l pe Ian predicând te puteai trezi dintr-o datã,
în mod misterios ºi fãrã scãpare, cufundat în prezenþa lui
Dumnezeu – spre marea ta surprizã. Douã dintre cele mai mari
daruri ale vieþii mele au fost darul învãþãturii lui ºi apoi cel al
prieteniei lui.
Poate cã cea mai bunã dintre predicile lui a fost cea în care
spunea povestea celor douã tipuri de iubire – iubirea care cautã
valoare în obiectul ei ºi iubirea care creeazã valoare. Ian nu a
publicat-o niciodatã, cu excepþia câtorva fragmente folosite
pentru a vorbi despre meºteºugul predicãrii. Însã aceastã
predicã furnizeazã ideea centralã pentru primul capitol al cãrþii
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Mulþumiri

de faþã– metafora pãpuºii de cârpã. Povestirile ºi experienþele pe
care le relatez în primul capitol îmi aparþin. Pandy chiar existã ºi
îi merge foarte bine în San Diego. Însã inspiraþia mi-a venit de la
Ian.
Aº vrea, de asemenea, sã le mulþumesc mai multor oameni
care au citit unele pãrþi sau chiar întregul manuscris: lui Ruth
Haley Barton, Gerald Hawthorne, Rich Mouw, Lauri Pederson,
Scott Pederson, Lew Smedes ºi Jodi Walli. Jack Kuhatschek mi-a
fost iarãºi de mare ajutor ºi un bun prieten ca editor, iar
eforturile susþinute ale lui Jim Ruark au adus claritate acolo unde
era mare nevoie.
Soþiei mele, Nancy, pentru candoarea ºi încurajarea ei ºi lui
Laura, Mallory ºi Johnny; mã simt îndatorat dincolo de
posibilitatea de a mã revanºa în calitatea mea de fiinþã iubitã în
ciuda zdrenþelor ei.
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CAPITOLUL 1

O dragoste
mai presus de raþiune

Iubirea ucide ceea ce am fost,
pentru ca sã putem deveni ceea ce nu eram.
SF. AUGUSTIN1

chema Pandy. Îºi pierduse o mare parte din pãr, îi lipsea un
braþ ºi, ca sã ne rezumãm doar la atât, umplutura ieºise din
ea aproape în totalitate. Era pãpuºa preferatã a surorii mele,
Barbie.
Ea nu a arãtat dintotdeauna în acest hal. Fusese un dar de
Crãciun ales în mod special de o matuºã mult apreciatã care a
bãtut cale lungã pânã la un magazin mare din oraºul Chicago
pentru a o gãsi. Faþa ºi mâinile îi erau fabricate dintr-un fel de
cauciuc sau plastic care o fãceau sa parã realã, însã corpul ei era
umplut cu cârpe, pentru a fi moale ºi uºor de strâns în braþe, ca
al unui bebeluº adevãrat. Când mãtuºa mea s-a uitat în vitrina
magazinului Marshall Fields ºi a zãrit-o pe Pandy, a ºtiut cã a
gãsit ceva foarte bun.

O
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Când Pandy a fost tânãrã ºi arãtoasã, Barbie a iubit-o. O iubea
cu o dragoste care îi periclita chiar integritatea. Când Barbie se
culca seara, Pandy era lângã ea. Când Barbie lua prânzul, Pandy
mânca împreunã cu ea. Când reuºea s-o convingã pe mama,
Barbie fãcea ºi baie cu Pandy. Dragostea lui Barbie pentru acea
pãpuºã constituia, din punctul de vedere al lui Pandy, o atracþie
aproape fatalã.
Când am apucat sã o cunosc pe Pandy, ea nu mai era o
pãpuºã prea drãguþã. De fapt, ca sã fiu cinstit, era o zdreanþã. Nu
mai era o pãpuºã foarte valoroasã; nu sunt sigur dacã am mai fi
putut-o dãrui cuiva.
Însã, din motive pe care nimeni nu le-a putut pricepe
vreodatã, aºa cum fac copiii uneori, sora mea, Barbie, încã mai
iubea aceastã pãpuºã de cârpã. O iubea la fel de mult în zilele
decãderii ei ca în zilele strãlucirii ei.
Alte pãpuºi au venit ºi eu plecat. Pandy fãcea însã parte din
familie. Dacã o iubeai pe Barbie, o iubeai ºi pe pãpuºa ei de
cârpã. Cele douã nu puteau fi separate.
La un moment dat, ne-am dus într-o vacanþã departe de casa
noastrã din Rockford, Illinois, tocmai în Canada. La întoarcere,
ne aflam deja foarte aproape de casã când ne-am dat seama, la
graniþa statului Illinois, cã Pandy nu s-a întors cu noi. Fusese
uitatã la hotelul din Canada.
Nu se putea face nimic. Tatãl meu a întors maºina ºi am
strãbãtut din nou drumul din Illinois pânã în Canada. Eram o
familie devotatã. Poate cã nu eram o familie prea inteligentã,
însã devotatã eram.
Am dat buzna în hotel ºi l-am luat la întrebãri pe recepþioner
– nici urmã de Pandy. Am fugit repede în camera în care
stãtusem – nici urmã de Pandy. Am nãvãlit pe scãri în jos ºi am
gãsit spãlãtoria – acolo am descoperit-o pe Pandy, înfãºuratã în
cearºafuri, gata sa fie ucisã de maºina de spãlat.
Iubirea surorii mele pentru acea pãpuºã era atât de intensã,
încât era gata sã cãlãtoreascã într-o þarã strãinã pentru a o salva.
Anii au trecut, iar sora mea a crescut. A lãsat-o în urmã pe
Pandy. A înlocuit-o cu un prieten pe care-l chema Andy (care, în
mod ciudat, era chiar ºi mai puþin atrãgãtor decât Pandy).
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Pandy nu mai fusese demult bunã de vândut, iar acum,
singura opþiune logicã era sã fie aruncatã. Însã mama mea nu a
putut sã facã aºa ceva. A þinut-o pe Pandy încã o datã în braþe, a
înfãºurat-o cu mare atenþie în niºte hârtii, a pus-o într-o cutie ºi
a depozitat-o în pod pentru urmãtorii douãzeci de ani.
Pe când eram copil, aveam tot felul de jucãrii ºi animale de
pluº. Mama nu a pus deoparte niciuna dintre ele. Însã a pãstrat-o
pe Pandy. Vreþi sã ghiciþi de ce? (Când eram mai mic credeam cã
mama a fãcut acest lucru din cauzã cã o iubea pe sora mea cea
neastâmpãratã mai mult decât pe mine.)
Natura iubirii surorii mele a fost cea care a fãcut ca Pandy sã
fie atât de valoroasã. Barbie iubea acea micã pãpuºã cu o
dragoste care fãcea ca ea sã capete preþ în ochii oricui o iubea pe
Barbie. Toate acele lacrimi, îmbrãþiºãri ºi secrete au pãtruns,
într-un fel sau altul, în cârpele ei. Dacã o iubeai pe Barbie, o
iubeai în mod natural ºi pe Pandy.
Au trecut mai mulþi ani. Sora mea s-a cãsãtorit (nu cu Andy)
ºi s-a mutat departe. A avut trei copii, iar ultimul dintre ei era o
fetiþã pe care o cheamã Courtney ºi care a ajuns curând la vârsta
la care îºi dorea o pãpuºã.
Nu exista altã opþiune. Barbie s-a întors în Rockford, s-a dus
în pod ºi a scos cutia. Dupã atâþia ani însã Pandy era mai mult o
grãmadã de zdrenþe decât o pãpuºã.
Aºa cã sora mea a dus-o la un spital de pãpuºi din California
(chiar existã un astfel de loc) ºi a supus-o unei intervenþii
chirurgicale de reconstrucþie. Pandy a avut parte de un lifting
facial sau de o liposucþie sau de orice altceva li se face pãpuºilor,
de aºa manierã, încât, dupã treizeci de ani, a devenit din nou
frumoasã pe dinafarã, aºa cum fusese dintotdeauna în ochii celei
care a iubit-o. Nu sunt sigur dacã îi pãrea mai frumoasã lui
Barbie, dar acum era posibil ca ºi alþii sã înþeleagã modul în care
o percepuse Barbie dintotdeauna.
Când Pandy a fost tânãrã, Barbie a iubit-o. S-a bucurat de
frumuseþea ei. Când Pandy a îmbãtrânit ºi a ajuns numai
zdrenþe, Barbie o iubea încã. Totuºi ea nu o iubea pe Pandy doar
pentru cã era frumoasã, ci o iubea cu o iubire care o fãcea pe
Pandy sã devinã frumoasã.
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Au trecut mai mulþi ani. Cuibul surorii mele va fi în curând
pãrsit. Courtney este acum adolescentã ºi se pregãteºte sã
devinã o tânãrã femeie. Andy jr. vorbeºte deja cu ea la telefon.
Dar Pandy? Pandy se pregãteºte pentru încã o cutie.

Douã adevãruri
Iatã douã adevãruri foarte importante despre fiinþele umane.
Cu toþii suntem niºte pãpuºi de cârpã. Cu defecte ºi cu rãni, frânþi ºi
deformaþi. Încã de la Cãdere, fiecare membru al rasei umane a
trãit o viaþã plinã de sfâºieri. În parte, aceastã sfâºiere este ceva
ce ni se întâmplã. Genele noastre pot sã ne transmitã anumite
slãbiciuni. E posibil ca pãrinþii noºtri sã ne dezamãgeascã tocmai
atunci când avem mai multã nevoie de ei. Însã povestea nu se
opreºte aici. Fiecare dintre noi contribuim cu ceva la sfâºierea
rasei umane. Noi alegem sa înºelãm atunci
Cu toþii suntem când adevãrul vrea din rãsputeri sã iasã la
ivealã. Bombãnim atunci când e nevoie de
niºte pãpuºi
o laudã generoasã. Trãdãm în mod
de cârpã.
deliberat atunci când suntem legaþi de
Cu defecte ºi
jurãmintele noastre.
cu rãni, frânþi
Ca o picãturã de cernealã cãzutã într-un
ºi deformaþi.
pahar cu apã, rupturile ne afecteazã
întreaga fiinþã. Cuvintele ºi gândurile
noastre nu sunt niciodatã întru totul eliberate de ele. Noi
suntem cu adevãrat niºte pãpuºi de cârpã.
Însã suntem pãpuºile de cârpã ale lui Dumnezeu. El ºtie totul
despre zdrenþele noastre, ºi totuºi ne iubeºte. Zdrenþele noastre
nu ne mai definesc întru totul.
Noi nu am fost creaþi zdrenþãroºi. La început, fiinþele umane
au fost atât de uimitoare, încât L-au fãcut pe Însuºi Dumnezeu
sã exclame „foarte bun” atunci când le-a privit prin vitrina
magazinului. Fiinþele umane au fost atât de uimitoare, încât
autorul cãrþii Geneza a spus cã au fost fãcute dupã chipul lui
Dumnezeu. Fuseserã atât de uimitoare, încât psalmistul a spus
cã ele rivalizeazã cu fiinþele divine în ce priveºte gloria ºi cinstea.
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Atât de uimitoare, încât nici chiar cãderea nu le poate distruge
complet.
Tu eºti o minune. Zdrenþele nu reprezintã identitatea ta.
Zdrenþele nu sunt destinul tãu, ºi nici al meu. Probabil cã
suntem neatrãgãtori, însã nu suntem neiubiþi.
ªi nu putem fi iubiþi fãrã sã fim schimbaþi. Când oamenii se
îndrãgostesc (ºi aici nu mã refer doar la un sentiment cãlduros
faþã de ceilalþi, ci la o dragoste care este
uneori neînduplecatã ºi provocatoare,
Probabil cã
poate chiar dureroasã), ei încep sã devinã
suntem
atrãgãtori.
Acest lucru este adevãrat chiar ºi la nivel
neatrãgãtori,
fizic. Psihologii ne spun cã bucuria iubirii însã nu suntem
accelereazã
pulsul:
faþa
devine
neiubiþi.
strãlucitoare, buzele sunt mai roºii, iar
cearcãnele de sub ochi se estompeazã!
Emoþiile intense îþi fac pupilele sã se dilate, astfel încât ochii
aratã mai luminoºi ºi mai clari. Am fost creaþi în aºa fel, încât
chiar ºi trupurile noastre devin mai atrãgãtoare atunci când sunt
iubite.
Suntem obiºnuiþi cu acel tip de dragoste care cautã pe cineva
sau ceva care are o mare valoare. Aceasta este o dragoste care
sãrbãtoreºte frumuseþea sau puterea celui iubit. Dragostea care
ne este familiarã este trezitã de un obiect scump, atractiv sau
care conferã un anumit statut celui cu care este asociat.
Grecii aveau un cuvânt special pentru acest tip de dragoste.
Este vorba despre eros. Când auzim acest cuvânt, am putea sã ne
gândim la termenul „erotic”, însã eros se referea la mai mult
decât la o dragoste cu implicaþii sexuale. La rãdãcinã, eros descria
acel tip de dragoste pe care o dãruiesc acelui obiect care îmi
împlineºte dorinþele, îmi câºtigã admiraþia sau îmi satisface
poftele. Eros este dragostea pornitã într-o vânãtoare de comori.
Ea este rãsplata care vine concomitent cu titlul de Miss America
sau cu titlul de Cel mai sexy bãrbat al anului acordat de revista
People.
Noi învãþãm devreme despre acest tip de dragoste. Studiile
aratã cã adulþii le zâmbesc mai mult ºi le vorbesc mai drãgãstos
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bebeluºilor frumoºi decât celor obiºnuiþi ºi îi sãrutã ºi îi þin în
braþe mai mult. Taþii sunt mai implicaþi în viaþa copiilor atrãgãtori
decât în viaþa celor consideraþi a fi neatrãgãtori de cãtre
evaluatori independenþi.
Karen Lee-Thorp afirmã cã poveºtile pentru copii întãresc
acest comportament: „Prinþul nu a fost vrãjit de inteligenþa ºi
conversaþia plinã de bun simþ a Cenuºãresei; el a fost fascinat de
rochia ºi de picioarele ei mici. Albã ca Zãpada ºi Frumoasa din
pãdurea adormita ºi-au vrãjit prinþii în timp ce dormeau.”2
Rapunzel a petrecut douãzeci de ani singurã într-un turn ºi n-a
avut parte de nicio zi în care sã aibã probleme cu coafura.
Eros – dragostea care se naºte din nevoie, admiraþie ºi dorinþã
– nu este neapãrat un tip rãu de dragoste. Este bine cã un
bebeluº îºi iubeºte mama care îi dã viaþã prin laptele ei. Este bine
ca un iubit sã se bucure de frumuseþea iubitei lui.
Însã dragostea de tip eros este prea instabilã pentru a-þi
sprijini pe ea întreaga viaþã atunci când eºti o pãpuºã de cârpã.
Vei fi prins într-o cursã imposibil de câºtigat încercând sã
demonstrezi cã eºti destul de frumos, destul de deºtept, destul
de puternic sau destul de spiritual pentru a merita sã fii iubit. Îþi
va fi teamã ca nu cumva zdrenþele tale sã devinã vizibile. Nu,
pãpuºile de cârpã au nevoie de o dragoste mult mai durabilã
decât eros-ul.
Existã o astfel de dragoste, o dragoste care conferã valoare
obiectului ei. Existã o dragoste care transformã pãpuºile de
cârpã în comori de nepreþuit. Existã o dragoste care se alipeºte
de micile creaturi zdrenþãroase, din motive pe care nimeni nu le
poate pricepe întru totul, fãcându-le sã devinã preþioase ºi peste
mãsurã de valoroase. Aceasta este o dragoste dincolo de raþiune.
Aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Aceasta este dragostea cu
care ne iubeºte Dumnezeu.
Dragostea este însuºi motivul pentru care Dumnezeu ne-a
creat. Teologii vorbesc despre faptul cã Dumnezeu a creat totul
în mod liber, nu din necesitate. Aceasta este o idee importantã –
ea implicã faptul cã Dumnezeu nu ne-a creat pentru cã era
plictisit, Se simþea singur sau nu mai avea nimic altceva de
fãcut.
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Dumnezeu nu ne-a creat din nevoie. Ne-a creat din dragoste.
C. S. Lewis scria: „Dumnezeu, care nu are nevoie de nimic,
aduce în existenþã, din dragoste, creaturi cu totul de prisos
pentru ca El sã le poatã iubi ºi desãvârºi.”3
Însã mãsura deplinã a iubirii lui Dumnezeu nu ne-a fost
arãtatã în primul rând atunci când El a ales sã ne creeze. Ea
ne-a fost arãtatã atunci când am devenit pãcãtoºi ºi de
neiubit.
Pavel ne explicã acest lucru astfel: „Pe când eram noi încã fãrã
putere, Cristos, la vremea cuvenitã, a murit pentru cei nelegiuiþi.
Pentru un om neprihãnit cu greu ar muri cineva; dar pentru
binefãcãtorul lui [un om bun, în traducerea citatã de autor], poate
cã s-ar gãsi cineva sã moarã. Dar Dumnezeu Îºi aratã dragostea
faþã de noi prin faptul cã, pe când eram noi încã pãcãtoºi, Cristos
a murit pentru noi.”4
Dumnezeu ne cunoaºte secretul. El ºtie cã suntem niºte
pãpuºi de cârpã. Profetul Isaia a spus-o cu mii de ani în urmã:
„Toþi am ajuns ca niºte necuraþi ºi toate faptele noastre bune sunt
ca o hainã mânjitã.”5 Fiecare dintre noi a devenit atât de
zdrenþãros, atât de sfâºiat de pãcat ºi de vinovãþie, încât singura
soluþie logicã la îndemânã era sã se elimine rasa umanã. Ca ea sã
fie eliminantã ºi totul sã fie luat de la început.
Însã Dumnezeu nu a putut sã facã aºa ceva. Aºa cã a propus
o operaþie de reconstrucþie. Dumnezeu ªi-a propus sã ducã rasa
umanã acolo unde putea sã-i schimbe hainele murdare ºi sã-i
îndepãrteze vinovãþia ºi pãcatul, care au fãcut ca obiectul iubirii
Sale sã devinã atât de neatrãgãtor.
Un astfel de loc chiar existã. Acesta este crucea.
Dragostea omeneascã normalã poate face uneori sacrificii
pentru o persoanã nobilã, spune Pavel. Însã Dumnezeu a mers
pânã la capãt pentru a-ªi arãta dragostea faþa de noi. El a murit
pentru noi la vremea potrivitã – când noi eram în zdrenþe, slabi ºi
pãcãtoºi.
Autorii Bibliei nu au vrut sã foloseascã termenul eros pentru a
descrie acest fel de dragoste. Aºa cã, în majoritatea cazurilor, ei
au folosit un cuvânt destul de lipsit de culoare – agape. Nu fusese
folosit prea des de cãtre greci, dar acum cãpãta o nouã
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semnificaþie. Era utilizat pentru a descrie acel tip de dragoste
care îi putea da speranþã unei pãpuºi de cârpã.
Cuvântul englezesc vechi pentru o astfel de dragoste este
caritate (charity). Termenul caritate era folosit pentru a exprima
dragostea manifestatã sub forma unui dar curat, pur. Nu prea
mai este folosit astãzi. Când este utilizat, el are anumite conotaþii
zeflemitoare, ori condescendente. Nimeni nu vrea sã fie
„obiectul caritãþii cuiva”.
Însã, în ultimã instanþã, dragostea supremã ne vine sub
forma unui dar.
C. S. Lewis a scris:
Cu toþii avem parte de Caritate. Existã câte ceva în
fiecare dintre noi ce nu poate fi iubit în mod natural. Nu
este vina nimãnui dacã nu suntem iubiþi din acest motiv.
Doar cei plãcuþi pot fi iubiþi în mod natural. Este ca ºi cum
le-am cere oamenilor sã le placã gustul de pâine
mucegãitã sau sunetul unui sfredel mecanic. Noi putem fi
iertaþi, putem avea parte de milã ºi putem fi iubiþi, în
ciuda acestor lucruri, datoritã Caritãþii; în nici un alt fel.
Toþi cei care au pãrinþi buni, soþi, soþii sau copii buni pot
sã fie siguri cã uneori au parte de sentimentul lor de
Caritate; ei nu sunt iubiþi pentru cã sunt plãcuþi, ci pentru
cã Dragostea Însãºi sãlãsluieºte în cei care-i iubesc.6

Chemaþi sã iubim
Existã douã porunci în Noul Testament care constituie miezul
rãspunsului nostru la iubirea lui Dumnezeu. Cele douã nu pot fi
separate. Întreaga voie a lui Dumnezeu are legãturã cu ele,
spune Isus: „Sã iubeºti pe Domnul, Dumnezeul tãu, cu toatã
inima ta, cu tot sufletul tãu, ºi cu tot cugetul tãu; ºi sã iubeºti pe
aproapele tãu ca pe tine însuþi.” Principala formã pe care o ia
dragostea lui Dumnezeu în Biblie este iubirea pentru oamenii
care conteazã atât de mult pentru El. Sau, cum S-a exprimat Isus:
„Ori de câte ori aþi fãcut aceste lucruri unuia din aceºti foarte
neînsemnaþi fraþi ai Mei, Mie mi le-aþi fãcut.”
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„Dacã mã iubiþi pe Mine, iubiþi-Mi ºi pãpuºile de cârpã”,
spune Dumnezeu. Cele douã iubiri sunt de nedespãrþit.
Dacã suntem serioºi în a-L iubi pe Dumnezeu, trebuie sa
începem cu oamenii; cu toþi oamenii. ªi mai ales trebuie sã
învãþãm sã-i iubim pe cei pe care, în majoritatea cazurilor, lumea
îi respinge.
În zilele lui Isus, oamenii care erau cei mai conºtienþi de
zdrenþele lor erau ºi cei mai deschiºi faþã de dragostea Lui. Într-o
zi, Isus lua masa în casa unui fariseu pe care-l chema Simon ºi
care credea, þinând seama de toate lucrurile ºi de cum ar putea
gândi Dumnezeu, cã el nu era deloc o persoanã greu de iubit.
O femeie i-a intrat în casã. Luca ne spune cã era o
„pãcãtoasã”, ceea ce este, cel mai probabil, un mod politicos de a
spune cã era o prostituatã. Fãrã îndoialã cã era un oaspete
nepoftit ºi i-a scandalizat pe toþi cei prezenþi, cu excepþia singurei
persoane cu adevãrat sfinte de la acea masã. Ea ºi-a terfelit
reputaþia, ºi-a pierdut o mare parte din virtuþi ºi, în general,
umplutura i-a fost smulsã aproape în totalitate. Numele ei era
Pandy.
Ea nu a arãtat astfel dintotdeauna. Cândva fusese fiica cuiva,
poate cã cineva visase lucruri bune pentru ea. Poate cã îºi avea ºi
ea visele ei. Însã acea zi a fost cu mult timp în urmã. Au trecut
ani buni de când nu ºi-a mai petrecut timpul în compania unor
oameni respectabili. A avut nevoie de tot curajul din lume
pentru a înfrunta privirile de gheaþã ºi ºoaptele din acea
încãpere.
Ea s-a aºezat în spatele lui Isus, în dreptul picioarelor Lui (în
acea perioadã, oamenii stãteau mai degrabã întinºi pe niºte
canapele decât aºezaþi la masã). Însã când a reuºit sã-L priveascã
pe Isus în ochi, în loc sã gãseascã dispreþ, aceastã femeie a gãsit
dragoste.
Ea adusese parfum pentru a-L unge pe Isus. Acest lucru se
fãcea de obicei prin turnarea parfumului pe capul cuiva. Însã, în
timp ce se uita la Isus, au început sã-i curgã lacrimile. Poate se
gândea la modul în care a câºtigat banii cu care a cumpãrat
parfumul. Poate se gândea la fetiþa care fusese cândva. Poate se
gândea la prãpastia dintre ceea ce devenise ºi ceea ce visase sã
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devinã. În orice caz, în loc de cap, ea a început sã-I ungã
picioarele lui Isus cu un amestec de parfum ºi lacrimi.
Apoi ea a mai fãcut ceva – ºi-a desfãcut pãrul. Aºa ceva era
interzis în public. Era o violare a obiceiurilor sociale; evreicele
respectabile îºi þineau pãrul împletit când
puteau fi vãzute de alþii. Ca prostituatã, ea
Isus este
îºi desfãcuse de multe ori pãrul. ªi de
scandalos de
fiecare datã se mai alegea cu o ranã în
grãbit sã ierte.
inimã, cu o cicatrice în suflet. Însã de
aceastã datã o fãcea în semn de omagiu,
pentru a usca picioarele lui Isus pe care le-a spãlat ºi le-a uns.
Cea care ºi-a desfãcut pãrul de atâtea ori, ºi l-a desfãcut încã o
datã. Însã era pentru ultima datã. De aceasta datã a nimerit-o.
Zilele ei zdrenþuite s-au încheiat.
Simon a aºteptat ca Isus sã spunã cine era aceastã femeie.
Înainte sã fim prea aspri cu Simon, meritã sã ne întrebãm cum
am fi reacþionat noi în locul lui. Aceastã femeie Îl sfidase totuºi
pe Dumnezeu prin modul în care ºi-a trãit viaþa. Ea a subminat
standardele fidelitãþii; a contribuit poate chiar ºi la distrugerea
unor familii. Nu ne este de folos sã facem o analizã a zdrenþelor
ei. Dar poate cã un discurs despre moralitate nu ar fi nepotrivit
aici.
Însã Isus este scandalos de grãbit sã ierte. El înþelege, spre
deosebire de Simon, cã acolo unde existã o pocãinþã demnã de
încredere, judecata s-a ºi realizat deja. El îi atrage atenþia lui
Simon cã în timp ce el a neglijat sã-i aducã apã pentru spãlatul
picioarelor, ea i le-a spãlat cu tot ce avea mai de preþ, inclusiv cu
lacrimile ei. În timp ce Simon nu i-a oferit un sãrut, ea nu se mai
oprea din sãrutatul picioarelor Lui. În timp ce Simon nu I-a oferit
nici mãcar ulei ieftin de mãsline pentru împrospãtare, ea L-a uns
cu parfum scump.
Simon nu putea primi prea multã dragoste pentru cã se agãþa
cu încãpãþânare de ideea cã nu prea avea nevoie de iertare.
Tocmai simþul moral ºi impresia de superioritate moralã l-au
fãcut sã piardã sentimentul propriilor zdrenþe. Astfel, inima lui a
devenit mult mai neiubitoare ºi de neiubit decât a pãcãtoasei pe
care o dispreþuia.

