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Frumuseþea rãpitoare a Catherinei o recomandã din plin pentru
paginile unor reviste de modã ca Vogue sau Madmoiselle.

Trupul ei suplu pare special fãcut pentru rochii negre, de searã.
Eleganþa ºi farmecul ei ar colora orice petrecere de elitã a
protipendadei. ªi totuºi, ce cautã ea în reþeaua de canale de sub
oraº?

Catherine (Linda Hamilton), protagonista serialului de succes
Frumoasa ºi bestia, frecventeazã locuri dubioase cum ar fi tunelele
de metrou abandonate, canalele subterane, bântuite de Vincent,
bestia încarnatã în persoana lui Ron Perlmann. Sigur, este o temã
veche, acum într-o nouã prezentare. Ce gãseºte ea într-un astfel de
om?

Adicã, serios vorbind, avem aici o brunetã superbã, coborâtã
de pe coperta unei reviste ºi care este îndrãgostitã de un tip care
aratã ca o fiarã ºi care trãieºte sub pãmânt. Prea de tot!

Bineînþeles, ºi scenariul are partea lui. Catherine nu este atrasã
de Vincent datoritã înfãþiºãrii sale, ci tocmai în ciuda acestei
înfãþisãri. Ea îl iubeºte cu adevãrat pe tipul cu coamã de leu, ºi îl
iubeºte pentru sensibilitatea lui, poate pentru mila pe care o inspirã
ºi nu în ultimul rând, pentru vocea lui minunatã. Ceea ce se
desprinde cu claritate din aceastã poveste este ideea cã o astfel de
dragoste e o raritate.

ªi aceasta datoritã faptului cã prea mulþi dintre noi cred în mitul
femeii fotomodel. Am ajuns sã credem cã aparenþa este totul ºi cã
dacã o fatã nu aratã ca Elle McPherson, ori un bãrbat ca Patrick
Swayze, nu putem vorbi de frumuseþe. Dar acest gând este o
prejudecatã.

Televiziunea, revistele, filmele ºi casetele video promoveazã
constant aceastã imagine gata ambalatã a ceea ce este frumos ºi ce
nu. De asemenea, maºinãria mass mediei acrediteazã ideea cã
frumuseþe = fericire. Acum vã rog sã nu înþelegeþi din aceasta cã
neapãrat creºtinii trebuie sã fie urâþi, dar nici cã sunt obligaþi sã
arate ca cei din reclamele Nivea sau Denim. Trebuie sã ne dãm
seama cã frumuseþea este mult mai mult decât figuri angelice,
muºchi proeminenþi ori ochi albaºtri. Deseori, frumuseþea rezultã
din dispoziþia ºi atitudinea unui om. Dumnezeu l-a ales pe David
sã fie rege în Israel nu dupã criteriul unor atribute fizice, fiindcã
Domnul nu se uitã la oameni cu ochi omeneºti. Aºa cum spune ºi
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Biblia, �omul se uitã la ceea ce izbeºte ochii, dar Domnul se uitã la
inimã� (1 Samuel 16:7).

De fapt, deseori, frumuseþea, aºa cum o defineºte lumea, nu este
câtuºi de puþin o binecuvântare. Oricât de incredibil ar putea pãrea,
frumuseþea este uneori chiar bestia care o târãºte pe o fatã în
depresie sau care îi jefuieºte unui bãiat respectul de sine. De aceea
existã mulþi oameni în ziua de astãzi care se simt în nesiguranþã,
sunt singuri ºi neîmpliniþi.

Adevãrul este cã, dacã îþi cauþi fericirea în culoarea pãrului cuiva,
ori în croiala hainelor lui, vei fi cu siguranþã dezamãgit. Hainele
sunt cu adevãrat importante, însã este mult mai important sã ºtii
sã priveºti dincolo de reflecþia în oglindã. Indiferent de aparenþa
lucrurilor ce se vãd în oglindã, reþine faptul cã cele nevãzute sunt
covârºitor mai importante decât cele ce se vãd.

Temã de casã

Înfruntã prejudecata femeii fotomodel rezolvînd cele de mai jos:

Biblia repetã în mod constant care sunt lucrurile de care ai nevoie
pentru a fi fericit. Citeºte versetele de mai jos ºi reþine care sunt
cheile de a obþine fericirea. Scrie-le în spaþiul din dreptul fiecãrui
verset, iar apoi bifeazã cãsuþa din dreptul versetului care subliniazã
necesitatea unor caracteristici fizice:

Psalm 144:15 _______________________________________

Psalm 32:1 _________________________________________

Proverbe 3:13_______________________________________

Proverbe 14:21______________________________________

Proverbe 16:20______________________________________

Luca 11:28 _________________________________________

Iacov 1:12 __________________________________________

1 Petru 3:14 ________________________________________


