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„Ale vy, milovaní, budujte sv?j život na nejsvat?jší ví?e, modlete se v Duchu svatém, uchovávejte se v Boží lásce a
o?ekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k v??nému životu“ (Jud?v 20 - 21). Bible je
napln?na pravdou o Boží lásce, ale ob?as se divíme, jak nás Pán v?bec kdy mohl milovat.
Miliony v??ících, kte?í okusili Boží lásku, se nikdy nenau?ily, jak vstoupit do plnosti jeho lásky. Znají u?ení o jeho
lásce - ?asto o ní slyšeli kázat - stále však nev?dí, co to znamená uchovávat se v plnosti jeho lásky.
Jan 3,16 ?íká: „Nebo? B?h tak miloval sv?t, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v n?j v??í,
nezahynul, ale m?l v??ný život.“ ?áste?né zjevení Boží lásky p?ichází skrze moc Ducha svatého ve chvíli, kdy se
znovu narodíme. Je to úžasná chvíle, kdy této pravd? porozumíš a uv?domíš si: „B?h mne miloval, když jsem byl
ztracen, nep?ipraven, cizinec, a on dokázal svoji lásku tím, že ob?toval svého jediného Syna místo mne.“
Po tomto úvodním zjevení se k?es?ané musí nau?it, jak se uchovávat v jeho lásce. Otec miluje sv?j lid úpln?
stejnou láskou, kterou m?l k Ježíši, který sedí po jeho pravici. Ve své poslední modlitb? na zemi Ježíš ?ekl: „Ty jsi
mne miloval p?ed stvo?ením sv?ta“ (Jan 17,24). Jak neuv??itelná myšlenka! Kristus byl velmi milován Otcem p?ed
stvo?ením - p?edtím, než byla zformována jakákoli planeta, p?ed sluncem, m?sícem ?i hv?zdami, než vešly v bytí,
p?ed stvo?ením ?lov?ka.
Ježíš pak ve své pozoruhodné modlitb? pokra?oval: „Aby láska, kterou jsi m? miloval, byla v nich a já v nich“ (Jan
17,26). On ?íkal: „Ot?e, já vím, že ty budeš milovat ty, které p?ivedu do svého t?la, stejným zp?sobem, kterým
miluješ mne.“ Vidíte, že podle Ježíše v Božích o?ích Kristus a jeho Církev jsou jedno.
Uchovávejte se v Boží velké lásce k vám a to bude vaší silou ve všech v?cech, které v život? zakoušíte.
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