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Iubirea, frica, ascultarea - când vine vorba de umblarea cu Dumnezeu - sunt inseparabile, pentru c? nu po?i trece
printr-una f?r? celelalte dou?.

FRICA - „Frica de Domnul este urârea r?ului” (Proverbe 8:13).
IUBIREA - „Cine are poruncile Mele ?i le p?ze?te acela M? iube?te” (Ioan 14:21).
ASCULTAREA - „?i dragostea st? în vie?uirea dup? poruncile Lui” (2 Ioan 6).
Nu Îl po?i iubi pe Dumnezeu f?r? s? ai teama de El în tine; nu Îl po?i iubi f?r? s?-I ascul?i Cuvântul. Unii înva?? c?
doar frica de Dumnezeu îi provoac? pe credincio?i s? fug? de p?cat, în timp ce al?ii înva?? c? singura motiva?ie
adecvat? împotriva p?catului este iubirea. A-L iubi înseamn? a-I asculta fiecare porunc?, dar ce înseamn? o
ascultare constant? ?i de durat?? Ascultarea dumnezeiasc? ?i iubitoare izvor??te dintr-o surs?: frica de Dumnezeul
cel viu. Ascultarea înf?ptuit? de o adev?rat? ?i pioas? fric? de Dumnezeu este iubirea des?vâr?it?.
Dac? ai cu adev?rat teama de Dumnezeu în tine, atunci Îi vei asculta fiecare cuvânt al Lui. Ob?ine?i frica de
Dumnezeu a?a cum a f?cut Israel: înv??ând-o! Domnul este gata s? înve?e teama Sa tuturor celor care o doresc:
„Veni?i, fiilor, ?i asculta?i-m?, c?ci v? voi înv??a frica Domnului.” (Psalmul 34:11). Tat?l nostru iubitor ne înva??
frica de El prin Cuvântul S?u.
Isus a promis binecuvânt?ri incredibile tuturor celor care Îl ascult?: „Cine are poruncile Mele ?i le p?ze?te acela M?
iube?te; ?i cine M? iube?te va fi iubit de Tat?l Meu. Eu îl voi iubi ?i M? voi ar?ta lui.” (Ioan 14:21). Aceasta este una
dintre cele mai puternice promisiuni din Cuvântul lui Dumnezeu! Tat?l are o dragoste special? în inima Lui pentru
cei care umbl? în ascultare fa?? de Fiul S?u.
Începe?i s? umbla?i pe deplin în ascultare în tot ceea ce cunoa?te?i privind poruncile Lui ?i ve?i fi perfec?iona?i în
dragostea voastr? pentru Isus!
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