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„Un înv???tor al Legii s-a sculat s? ispiteasc? pe Isus ?i I-a zis: „Înv???torule, ce s? fac ca s? mo?tenesc via?a
ve?nic??” (Luca 10:25). C?rturarii ?i fariseii s-au confruntat cu Isus ?i i-au contestat autoritatea în multe ocazii, dar
acum un înv???tor al Legii s-a apropiat de El, fiind poate trimis de ace?tia. Avoca?ii sunt bine preg?ti?i în arta
dezbaterii ?i, f?r? îndoial?, acesta era bine preg?tit ?i cu privire la legile Vechiului Leg?mânt. Probabil c? se a?tepta
ca Isus s? înceap? s? rosteasc? unele dintre poruncile privind Sabatul cum ar fi sp?larea mâinilor, mâncarea curat?
?i necurat?. Atâtea porunci! ?i totu?i care este cea care duce la via?a ve?nic??
Isus a r?spuns la întrebarea avocatului cu o întrebare: „Ce este scris în lege? Cum cite?ti în ea?” (10:26). Iar
înv???torul Legii a r?spuns: „S? iube?ti pe Domnul Dumnezeul t?u cu toat? inima ta, cu tot sufletul t?u, cu toat?
puterea ta ?i cu tot cugetul t?u ?i pe aproapele t?u ca pe tine însu?i.” (10:27). „Bine ai r?spuns”, i-a zis Isus; „f?
a?a ?i vei avea via?a ve?nic?.” (10:28)
Cu aceste cuvinte simple, Isus a îndep?rtat povara tuturor regulilor ?i poruncilor ?i a prezentat cel mai minunat
mesaj pe care le-a?i fi putut auzi vreodat?; acela care transform? vie?ile oamenilor.
Isus a men?ionat primul ?i cel mai important lucru: iube?te-L pe Domnul Dumnezeul t?u din toat? inima ta, sufletul
t?u ?i cu tot cugetul t?u. Iar dup? ce vei intra într-o adev?rat? rela?ie cu El, vei primi o inim? nou?, o inim? care
poate fi mi?cat? de compasiune fa?? de ceilal?i. „V? voi da o inim? nou? ?i voi pune în voi un duh nou; voi scoate
din trupul vostru inima de piatr? ?i v? voi da o inim? de carne.” (Ezechiel 36:26). O inim? plin? de bun?tate ?i grij?
fa?? de ceilal?i.
Nu-?i po?i iubi niciodat? aproapele în modul în care Isus ne iube?te, dar iubirea pentru ceilal?i este un rezultat al
unei inimi schimbate. Când e?ti schimbat, po?i spune ca psalmistul: „Vreau s? fac voia Ta, Dumnezeule! ?i Legea
Ta este în fundul inimii mele” (Psalmul 40:8).
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