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Wiele g?osów w ko?ciele dzisiaj mówi, ?e chrze?cijanie musz? okazywa? nowy rodzaj mi?o?ci. Mówi? o mi?o?ci, w
której Biblijna prawda musi by? czasami naginana. Wed?ug ich ewangelii nie jest potrzebna ?adna osobista
przemiana, kiedy cz?owiek przyjmuje Chrystusa. Nie jest te? potrzebne upami?tanie. Raczej celem w
prezentowaniu tej ewangelii jest po prostu z?amanie wszelkich barier, które mo?na by uzna? za przeszkody dla
osobistego przyj?cia Chrystusa.
Czy jest mo?liwe, ?e my jako chrze?cijanie pozwolili?my, aby pe?nia ?wiat?o?ci Chrystusa zosta?a cz??ciowo
za?miona? Jezus ostrzega? przed niebezpiecze?stwem, ?e nasza ?wiat?o?? mo?e si? sta? ciemno?ci?. „Jeszcze
na ma?? chwil? ?wiat?o?? jest w?ród was. Chod?cie, póki ?wiat?o?? macie, aby was ciemno?? nie ogarn??a; bo
kto w ciemno?ci chodzi, nie wie, dok?d idzie” (Jana 12:35). Wed?ug s?ów Jezusa, ka?de pragnienie akceptacji
przez ten ?wiat powoduje zaciemnienie naszego ?wiat?a.
Mo?na ?atwo znale?? akceptacj? w ?wiecie. Ludzie b?d? ci? nazywali przyjacielem, podziwiali, nawet kochali
rodzaj ewangelii jak? g?osisz. Jak? Dzieje si? to wtedy, kiedy pozwalasz, aby drogi tego ?wiata wkrada?y si? do
twojej duszy. Mo?esz odrzuci? ha?b? Chrystusow?, przekonuj?c siebie, ?e mo?esz si? miesza? z ciemno?ci? i
nadal by? ?wiat?o?ci? w tym ?wiecie. Ale to nie dzia?a!
Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus powiedzia? swoim uczniom, ”Daje wam nowe przykazanie” (Jana 13:34).
To nowe przykazanie nie dotyczy?o metod ewangelizacji. On ju? im powiedzia?, ?e maj? i?? na ca?y ?wiat i g?osi?
ewangeli? i zapewni? ich, ?e b?d? potrzebowali pomocy Ducha ?wi?tego dla wype?nienia tego przykazania. A wi?c
jakie by?o to nowe przykazanie? Jezus im powiedzia?, „Tak jak Ja was umi?owa?em . . . i wy macie si? nawzajem
mi?owa?” (13:34).
„Po tym poznaj? wszyscy, ?e jeste?cie moimi uczniami, je?eli b?dziecie mieli wzajemn? mi?o??” (13:35). Nasza
mi?o?? wzajemna w ko?ciele musi by? demonstrowana poprzez nasze uczynki; tylko mi?o?? w dzia?aniu
zdob?dzie uwag? zgubionego pokolenia. Zach?cam ci?, pro? Pana o chrzest mi?o?ci, aby? móg? us?ugiwa? swoim
chrze?cija?skim braciom i siostrom a równie? przyprowadza? innych do Niego.
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