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,,Dar voi, preaiubi?ilor, zidi?i-v? suflete?te pe credin?a voastr? preasfânt?, ruga?i-v? prin Duhul Sfânt, ?ine?i-v? în
dragostea lui Dumnezeu ?i a?tepta?i îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru via?a ve?nic?.” (Iuda 20-21).
Biblia este plin? de adev?rul despre dragostea lui Dumnezeu, dar uneori ne întreb?m cum de ne-ar putea iubi
vreodat? Domnul.
Milioane de credincio?i care au gustat dragostea lui Dumnezeu nu au înv??at niciodat? cum s? intre în plin?tatea
iubirii Sale. Ei ?tiu doctrina iubirii Sale – au auzit adesea predicându-se despre ea ?i totu?i nu cunosc ce înseamn?
s? fii p?strat în dragostea Sa.
Ioan 3:16 spune: ,, Fiindc? atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, c? a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
crede în El s? nu piar?, ci s? aib? via?a ve?nic?.” Revela?ia despre dragostea lui Dumnezeu vine par?ial prin
puterea Duhului Sfânt atunci când suntem n?scu?i din nou. Este un moment minunat când în?elegi acest adev?r ?i
realizezi: ,,Dumnezeu m-a iubit atunci când eram pierdut, nenorocit, un str?in ?i El ?i-a dovedit dragostea
sacrificându-?i propriul Fiu pentru mine.”
Dup? aceast? descoperire de început, cre?tinii trebuie s? înve?e cum s? r?mân? în dragostea lui Dumnezeu. Tat?l
Î?i iube?te poporul cu aceea?i iubire pe care o are pentru Isus, care st? la dreapta Sa. În ultima Sa rug?ciune pe
p?mânt, Isus a spus: ,,Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.” (Ioan 17:24) Ce gând incredibil! Hristos a fost
iubit foarte mult de Tat?l înainte de întemeierea lumii – înainte de formarea vreunei planete, înaintea ca soarele,
luna ?i stelele s? ia fiin??, înainte de crearea omului.
Isus a continuat cu aceast? rug?ciune remarcabil?: ,,ca dragostea cu care M-ai iubit Tu s? fie în ei, ?i Eu s? fiu în
ei.” (17:26). El spunea: ,,Tat?, ?tiu c? o s?-i iube?ti pe cei pe care îi voi aduce în trupul Meu a?a cum m-ai iubit pe
Mine!” Vezi, dup? cum spune Isus, în ochii lui Dumnezeu, Hristos ?i Biserica Sa sunt una.
?ine-te în dragostea m?rea?? a lui Dumnezeu pentru tine ?i aceasta î?i va fi t?rie prin toate lucrurile pe care le vei
experimenta în via??!
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