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„Un fariseu a rugat pe Isus s? m?nânce la el. Isus a intrat în casa fariseului ?i a ?ezut la mas?. ?i iat? c? o femeie
p?c?toas? din cetate a aflat c? El era la mas? în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor ?i
st?tea înapoi lâng? picioarele lui Isus ?i plângea. Apoi a început s?-I stropeasc? picioarele cu lacrimile ei ?i s? le
?tearg? cu p?rul capului ei; le s?ruta mult ?i le ungea cu mir.”(Luca 7:36-38, NV).
În zilele lui Isus, când invitai un demnitar la tine acas? pentru cin?, membrii întregului ora? puteau participa. Chiar
dac? nu beneficiau de scaune, ei puteau sta rezema?i de un perete ca s? priveasc?, f?r? s? participe îns?. Într-un
astfel de cadru a intrat o femeie care dorea cu disperare s?-L vad? pe Isus. Aceast? femeie, o prostituat?, era
dispus? s? îndure privirile ?i murmur?rile celorlal?i participan?i pentru a se apropia de Isus, acest b?rbat pe care îl
auzise c? îi poate da o via?? nou?.
S? ne uit?m pentru un moment la societatea din primul secol. Trei categorii de oameni nu erau niciodat? atin?i: un
lepros, o persoan? imoral? ?i un cadavru. Leprosul trebuia s? strige un cuvânt de avertizare pentru al?ii: „Sunt
necurat!” ?i toat? lumea se ferea de el. Persoana imoral? era scoas? din vedere. ?i se considera c? o infec?ie, fie
ea spiritual? sau fizic?, ar fi putut s? vin? asupra ta dac? ai fi intrat în contact cu un cadavru.
Isus nu era legat de obiceiurile din zilele sale ?i a sfidat toate aceste trei constrângeri sociale:
• El a întâlnit o v?duv? care înso?ea trupul fiului ei mort ?i a rostit cuvinte de înviere peste corpul tân?rului (vezi
Luca 7: 11-15). Învierea câ?tig? biruin?a asupra mor?ii!
• El „a vindecat pe mul?i de boli, de chinuri, de duhuri rele ?i multor orbi le-a d?ruit vederea.” (7:21).
• El a venit fa?? în fa?? cu o femeie imoral? care era hot?rât? s? ajung? la El (7:38).
Când tu ?i Isus sunte?i în acela?i loc, se pot întâmpla lucruri m?re?e! Doar El poate închide capitolul unui trecut dur
cu iertare imediat? - iertare care dureaz? pentru eternitate. Ast?zi, Domnul nostru este înc? disponibil pentru a
vindeca, restaura ?i a da via?? ve?nic?.
Pastorul Tim a p?storit o adunare din interiorul ora?ului Detroit timp de treizeci de ani înainte de a sluji la Brooklyn Tabernacle în New York timp de cinci ani. El ?i so?ia sa
Cindy sunt actualmente pastori în Lafayette, Louisiana.
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