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Multe voci din biseric? spun ast?zi c? oamenii credincio?i ar trebui s? arate un nou fel de iubire. Vorbesc despre o
iubire în care adev?rul biblic trebuie s? se plieze cu aceste vremuri. Conform Evangheliei lor, nu sunt necesare
schimb?ri personale, atunci când cineva Îl prime?te pe Hristos. Nu mai este nevoie de poc?in??. Mai degrab?,
obiectivul prezent?rii acestei Evanghelii este de a distruge orice barier? care ar putea fi considerat? un obstacol în
calea accept?rii lui Hristos a unei persoane.
Este posibil ca noi, ca ?i cre?tini, s? l?s?m s? se întunece par?ial întreaga lumin? a lui Hristos? Isus a avertizat
despre pericolul de a l?sa lumina noastr? s? devin? întuneric. "Lumina mai este pu?in? vreme în mijlocul vostru.
Umbla?i ca unii care ave?i lumina, ca s? nu v? cuprind? întunericul; cine umbl? în întuneric nu ?tie unde merge."
(Ioan 12:35). Potrivit lui Isus, orice dorin?? de acceptare lumeasc? face ca lumina noastr? s? se întunece.
Pute?i g?si cu u?urin?? acceptarea în lume. Oamenii v? vor numi prieteni, v? vor admira, chiar vor iubi felul de
Evanghelie pe care o propov?dui?i. Cum? Acestea se întâmpl? când permite?i c?ile lumii s? p?trund? în sufletul
vostru. Po?i renun?a la ocara lui Hristos, convingându-te c? te po?i amesteca cu întunericul ?i c? înc? mai po?i fi o
lumin? pentru lume. Dar nu func?ioneaz?!
La Cina cea de Tain?, Hristos le-a spus ucenicilor: "V? dau o porunc? nou?" (Ioan 13:34). Aceast? nou? porunc? nu
se referea la noi metode de evanghelizare. El le spusese deja c? vor merge în toat? lumea predicând Evanghelia ?i
i-a asigurat c? vor avea nevoie de ajutorul Duhului Sfânt pentru a îndeplini porunca. Deci, ce a însemnat aceast?
nou? porunc?? Isus le-a spus: "A?a cum v-am iubit ... a?a s? v? iubi?i ?i voi unii pe al?ii." (13:34).
"Prin aceasta to?i vor ?ti c? sunte?i ucenicii Mei, dac? ave?i dragoste unii pentru al?ii." (13:35). Dragostea noastr?
reciproc? în biseric? trebuie s? fie demonstrat? prin faptele noastre; numai iubirea prin fapte va atrage aten?ia unei
genera?ii pierdute. V? încurajez s? cere?i Domnului un botez al iubirii, astfel încât s? pute?i sluji fra?ilor cre?tini ?i
s?-i aduce?i ?i pe al?ii la El.
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