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„Binecuvântat s? fie Dumnezeu, Tat?l Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de
binecuvânt?ri duhovnice?ti, în locurile cere?ti, în Hristos.” (Efeseni 1:3). Pavel a fost alesul lui Dumnezeu, chemat
de la via?a ce o avea ?i transformat într-o persoan? cu totul diferit?. În adresarea c?tre sfin?ii de aici, el roste?te o
binecuvântare prelungit?, vorbind despre tot ceea ce era în inima lui privind m?re?ia ?i bun?tatea lui Isus (vezi
versetele 3-14).
Chiar dac? Pavel era un om înv??at, el nu încerca s? impresioneze pe nimeni prin ceea ce cuno?tea, a?a cum
o fac uneori teologii. El exprima din strig?tul inimii sale, din pasiunea lui profund? pentru Dumnezeu ?i ceea ce
f?cuse pentru El. Pavel îl sl?vea pe Tat?l!
În Faptele Ap., cap. 9, relatarea despre minunea pe care Dumnezeu a f?cut-o în via?a lui Pavel ne ofer? o sclipire
din motivele pentru care Îl în?l?a pe Hristos cu atâta pasiune, puritate ?i fervoare. Acest lucru nu era o teologie
pentru el, nu era o doctrin? seac? spre a fi dezb?tut?, îns? era realitatea - ceva ce Isus realizase în el în mod
personal. A?a cum Pavel era convins c? f?cea lucrarea lui Dumnezeu atunci când a l?sat vechile sale forme de
credin?? – amenin??rile pornite din inima sa înveninat? împotriva ucenicilor lui Hristos - el era acum complet
schimbat, dedicat ?i captivat de dragostea lui Isus, Mântuitorul S?u.
Pavel fusese un om plin de mândrie, pân? când Isus a intrat ?i l-a schimbat în întregime. Lumina cerului la orbit în timp ce el înc? respira amenin??ri fa?? de urma?ii lui Hristos ?i a fost trântit la p?mânt - orb. A ie?it din
acea întâlnire divin? cuprins de m?rturia iubirii ?i harului Domnului Isus Hristos.
Pavel spune: „Har ?i pace de la Dumnezeu”. A fost via?a ta complet schimbat? ?i ai pornit pe un nou drum? Ai
experimentat harul ?i pacea lui Dumnezeu în via?a ta? Cât este de minunat s? ?tii c? este un dar gratuit al
Tat?lui t?u ?i al t?u, dac? îl iei prin Isus Hristos.
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