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Cумно відмічати, що дуже швидко молода церква опинилася під сильними
атаками та викликами фальшивого вчення. Дух антихриста швидко
піднімає свою голову, але Іван хоче, щоб церква протистояла його впливу.
Він також знову піднімає вкрай важливе питання про пізнання Божої
любові. І щоб ділилися цією любов'ю один з одним у тілі Христовому.
Випробовуйте духів
Ми хочемо бути гостинними та милостивими, але Писання заохочує нас
випробовувати та перевіряти чи від Бога те, що приходить, чи не від плоті та
диявола. Ключовим питанням є свідчення Христа. Вчення того, хто не
проголошує Христа, як істинного Бога та людину, потрібно ставити під сумнів.
Фальшиві пророки
Іван говорить, що з'явилося багато неправдивих пророків. Вони вийшли у світ і
поширюють свій обман. Вони антихристові. Якими б вони приємними не
здавалися, вони фактично воюють з Христом, умаляють Його сутність. Вони від
світу і тому мають реальне слово по плоті. Вони не говорять про жертву та
страждання, але часто пропонують життя з насолодою, не зважаючи на те, що
правильно, що неправильно і керуються лише “правильними відчуттями”.
Перемога
Як віруючі, ми маємо перемогу над цією неправдою, тому що Христос
насправді живе в нас! Христос ввійшов в наші серця і Його Дух свідчить духу
нашому, що радує Бога, а що є неприємним для Нього. Христос в нас більший,
ніж будь який неправдивий дух. Диявол може мати деякі шляхи на землі, але у
нього не має шляху на небо. Ми призначені для небес благодаттю нашого
Господа Ісуса Христа. Ті, які мають Христа вірою в своїх серцях, будуть
спілкуватися з нами, будуть заодно з нами, але ті, у яких не має Христа, будуть
протистояти нам і не слухати нас.
Наша любов до інших
Іван закликає віруючих любити один одного, тому що любов від Бога. Він є
джерелом любові, і коли ми дійсно знаємо Його, тоді Його любов стає частиною
нашого життя. Ми збагачені Його любов'ю, коли Він досягнув нас своєю
любов'ю, вона матиме постійний вплив на нас!
Божа любов для нас
Божа любов - це не просто емоції, але це також дії! Він послав у цей світ, того,
хто найцінніший і абсолютно унікальний, Ісуса Христа, Свого Сина. Ісус,
сповнений життя, був посланий померти за нас, щоб ми могли мати вічне життя,
а не вічну смерть! Ісус взяв на себе те покарання, яке ми заслуговуємо за свій
гріх.

Свідоцтво любові
Ми помиляється в думках, що ми перебуваємо в Божій любові, якщо з
нелюбов'ю та надто критично ставимося до тих, хто в тілі Христа. Якщо ми
скуштували Божу любов, найкраще, як ми можемо показати це - любити і
турбуватися про інших. Наша любов, як і Божа, повинна проявлятися в діях, а
не лише в словах. Засвідчення Божої любові, визнання, що Ісус єдиний
Спаситель, з'явлений, як Божий Син, дає нам відчуття глибокої вдячності та
впевненості в Ньому.
Радість любові
Зрілість та зріст в пізнанні Божої любові важливий і ми повинні застерігати
себе від будь якого самовдоволення. Ми не знаходимо глибину любові відразу,
але ми розвиваємо її, шукаючи можливості любити наших братів та сестер у
Христі. Життя в любові Божій - цілісне життя. Ми з впевненістю зустрінемо
день суду, тому що ми отримали любов Ісуса. Нам не потрібно боятися, тому що
наше покарання знято. Наша любов не бере свій початок від чогось, що в нас.
Вона походить від вдячності, радості, занурення себе в Його любов!
Питання для роздуму:
1. Чи ефективні ви випробовуючи, що від Бога, а що ні? Як би ви могли
покращити своє відчуття у цьому відношенні?
2. Чи знаєте ви про будь-яке фальшиве вчення і, якщо так, як ви вирішуєте цю
проблему?
3. Які ключі до перемоги над брехнею та обманом ворога?
4. У чому суть і основна Божої любові?
5. Які є практичні способи демонструвати Божу любов до інших людей прямо
зараз?
Божих благословінь!
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