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Dragostea nu poate fi poruncită
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Peste tot în cele 66, lucrul pe care îl doreşte Dumnezeu cel mai mult de 
la copiii Săi, este încrederea. Tot ceea ce aşteaptă El de la îngeri, fiinţe 
necăzute, ca şi de la noi, este încredere. Căci acolo unde este încredere 
reciprocă, acolo este libertate perfectă, pace perfectă, siguranţă perfectă, 
lucruri pe care Dumnezeu le doreşte pentru toţi copiii Săi.

Dar el aşteaptă încredere în special de la noi, păcătoşii de pe această 
planetă, care am fost răniţi atât de rău de păcatul şi neîncrederea noastră. 
Căci, dacă am putea fi făcuţi să avem încredere suficientă pentru a asculta, 
El, care este Creatorul nostru, ar putea atât de repede să vindece stricăciunea 
produsă.

Deoarece neprihănirea prin credinţă, o expresie pe care creştinii o 
folosesc des, este înţeleasă în general ca ocupându-se de rezolvarea situaţiei 
noastre juridice, în contextul celor 66, eu prefer să descriu astfel planul de 
mântuire: Dumnezeu poate, şi va salva, pe toţi cei care au încredere în El. 
Acesta este adevărul.

Dar, dacă Dumnezeu doreşte aşa mult încredere din partea noastră, 
atunci, "De ce legea?" Ştim toţi că încrederea nu poate fi poruncită. Dacă 
cineva vă spune: "Ai încredere în mine, altfel te distrug!" Aţi avea încredere în 
el? De ce repetăm uneori noi, creştinii, asemenea cuvinte fără sens? Dacă 
cineva, puternic şi cu autoritate, mi-ar spune: "Ori faci ce spun eu, ori te 
distrug," probabil că l-aş asculta, deoarece nu vreau să fiu distrus. Dar inima 
mea nu ar fi atrasă. Nu aş avea încredere în cineva care ameninţă că mă 
distruge. Dacă încrederea nu poate fi poruncită, atunci "de ce legea?"

Aş fi vrut să fiu printre credincioşii care plecau spre case, după ce au 
ascultat citirea scrisorii către Galateni, punându-şi unul altuia întrebarea 
aceasta veche de când lumea: "De ce legea?" Isus vorbeşte atât de mult 
despre libertate, ca şi mulţi alţi scriitori ai Bibliei; atunci, "De ce legea?"

Înainte să plece spre casă, ei au auzit şi ceea ce noi numim astăzi 
Galateni 5:1, un pasaj undeva spre sfârşitul pergamentului, căci nu ştiau 
nimic despre capitole şi versete. Ei auzeau cuvinte ca acestea: "Hristos ne-a 
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izbăvit ca să fim liberi. Rămâneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul 
robiei." Puţin mai jos, în versetul 13, "Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la libertate, 
dar nu faceţi din libertate un motiv ca să trăiţi pentru firea pământească; ci 
slujiţi unii altora în dragoste. Căci toată legea se cuprinde într-o singură 
poruncă: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi."

Dar dragostea, ca şi încrederea, nu poate fi poruncită sau produsă prin 
forţă sau teamă. Nici libertatea nu poate fi poruncită. Atunci, "De ce legea"? 
Dacă vă spune cineva: "Iubeşte-mă, sau te distrug," l-aţi iubi? Dacă cineva ar 
spune: "Spune-mi că mă iubeşti, altfel te distrug," aţi spune repede, "Da, te 
iubesc." Dar această confirmare nu are nici o valoare. Dragostea care 
izvorăşte din teamă este fără valoare. Ellen G. White, care a făcut observaţii 
atât de profunde, spune în Hristos Lumina lumii, pagina 22: "Dragostea nu 
poate fi impusă." Dar rămânem cu întrebarea, "atunci, de ce legea?"

Într-o altă scrisoare pe care a scris-o în acelaşi timp şi din acelaşi loc, 
cetatea Corint, în Romani 3.31, Pavel ridică aceeaşi întrebare: "Prin insistenţa 
mea asupra dragostei, credinţei şi libertăţii, desfiinţez eu legea?" Cunoaşteţi 
întrebarea "Anulează credinţa legea?" "Nicidecum," spune el, încrederea 
întăreşte legea. Ea pune legea într-o perspectivă corectă.

Care este perspectiva corectă de unde trebuie privită legea, aşa cum o 
foloseşte Dumnezeu? Dacă am fi aduşi înapoi la dragoste şi încredere, cum 
am înţelege rolul legii? Răspunsul se află în pasajul de după Galateni 3.19: 
"Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de 
lege." Era nevoie de ea. Pavel spune deseori acest lucru, dar nicăieri mai 
izbitor decât în 1 Timotei 1,8. Prefaţa acestui verset este interesantă, să citim 
deci de la versetul 6: "Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit 
şi s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învăţători ai legii şi nu ştiu nici măcar 
ce spun, nici ce urmăresc." Noi nu dorim să fim în această situaţie, nu?

Care este adevărul despre lege? "Noi ştim că legea este bună dacă 
cineva o întrebuinţează bine." Există un fel greşit de a întrebuinţa legea. "Căci 
ştim că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi 
nesupuşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi de 
mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru adulteri, pentru sodomiţi, pentru 
vânzătorii de oameni, pentru mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb şi pentru 
orice este împotriva învăţăturii sănătoase." El spune că ele sunt "potrivit cu 
evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredinţată mie."

Noi avem încredere în Dumnezeu nu pentru că ni se spune să facem 
aşa; Îl iubim pe Dumnezeu nu pentru că ni se spune să facem aşa, ci pentru 
că Îl iubim cu adevărat. Ne iubim vecinii nu pentru că ni se spune să facem 
aşa, ci pentru că îi iubim. Asta nu înseamnă că am desfiinţat legea. Înseamnă 
că am aşezat-o acolo unde este locul ei. Facem ce este drept deoarece este 
drept, deoarece am aflat adevărul care ne face liberi.
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