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Muitas pessoas na igreja de hoje dizem que os cristãos devem demonstrar um novo tipo de amor. Eles falam de
um amor para o qual a verdade bíblica deve submeter-se. De acordo com o seu evangelho, não há necessidade
de nenhuma mudança pessoal quando alguém aceita a Cristo. De fato, não há necessidade de arrependimento.
Ao contrário, o objetivo, ao apresentar este evangelho, é simplesmente derrubar qualquer barreira que possa ser
considerada uma pedra no caminho de alguém que queira aceitar a Cristo.
É possível que nós, como cristãos, aceitemos que a plenitude da luz de Cristo torne-se parcialmente obscura?
Jesus alertou-nos sobre o perigo de permitir que a nossa luz se torne escuridão: “Por mais um pouco de tempo a
luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele
que anda nas trevas não sabe para onde está indo” (João 12:35). De acordo com Jesus, qualquer esforço para
ser aceito pelo mundo faz da nossa luz trevas.
Você pode ser facilmente aceito no mundo. As pessoas te chamarão de amigo, te admirarão, até mesmo amarão
o evangelho que você prega. Como? Isto acontece quando permite que os caminhos do mundo entrem em sua
alma. Pode abandonar a reprovação de Cristo, convencendo-se de que pode misturar-se com as trevas e ainda
ser uma luz para o mundo. Mas isto não funciona!
Na última ceia, Cristo disse aos seus discípulos: “"Um novo mandamento lhes dou” (João 13:34). Este novo
mandamento não estava relacionado a métodos de evangelismo. Ele já tinha dito que eles deveriam ir ao mundo
para pregar o evangelho e os assegurou que precisariam do Espírito Santo para os ajudar a cumprir esta ordem.
Então, qual era este novo mandamento? Jesus os disse: “Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos
outros” (João 13:34).
“Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros” (João 13:35).
Nosso amor pelo próximo, na igreja, deve ser demonstrado em nossas ações; somente o amor em ação atrairá a
atenção de uma geração perdida. Eu te encorajo a pedir ao Senhor um batismo de amor, para que você possa
ministrar aos seus irmãos e irmãs e, também, atrair outros a ele.
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