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Dumnezeu a creat omul pentru a avea p?rt??ie. Buna inten?ie ve?nic? a fost ca omul s? împ?rt??easc? împreun?
cu Trinitatea iubire, acceptare, sensibilitate ?i adev?rata cunoa?tere reciproc?. P?catul a intrat în lume ?i
a spulberat întregul concept de rela?ie, iar odat? cu p?catul a venit ru?inea, înstr?inarea, separarea ?i lipsa de
speran??. Dar atunci Hristos a intervenit!
„Aduce?i-v? aminte c? în vremea aceea era?i f?r? Hristos, f?r? drept de cet??enie în Israel, str?ini de leg?mintele
f?g?duin?ei, f?r? n?dejde ?i f?r? Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioar? era?i dep?rta?i,
a?i fost apropia?i prin sângele lui Hristos. C?ci El este pacea noastr? care din doi a f?cut unul ?i a surpat zidul de la
mijloc care-i desp?r?ea ... A?adar, voi nu mai sunte?i nici str?ini, nici oaspe?i ai casei, ci sunte?i împreun? cet??eni
cu sfin?ii, oameni din casa lui Dumnezeu” (Efeseni 2: 12-14, 19).
Pavel scrie despre transformarea personal? care vine prin puterea crucii lui Isus Hristos. Dar el vorbe?te,
de asemenea, despre pacea ?i restaurarea adus? în rela?iile interpersonale. Dac? înainte v? raporta?i fa?? de
ceilal?i cu ostilitate, fric?, separare ?i anxietate, acum ave?i puterea s? umbla?i în împ?care, pace ?i iubire. Sunte?i
f?cu?i neprih?ni?i în Hristos, iar zidul resentimentelor ?i mâniei nu mai este. De acum pute?i umbla în dragoste ?i
pace, în acceptare, libertate ?i vindecare. Cuvintele care se spun despre tine, te-ar putea r?ni în continuare, îns?
nu vei mai construi un zid de ostilitate a?a cum ai f?cut în trecut.
Cuvântul lui Dumnezeu se adreseaz? în acest fel: „Dac? este cu putin??, întrucât atârn? de voi, tr?i?i în pace cu
to?i oamenii.” (Romani 12:18). Cu alte cuvinte, Dumnezeu v? va da har s? ierta?i ?i s? ar?ta?i mil? celorlal?i - de?i
este posibil s? nu fie bine primit?. Cu toate acestea, pute?i s? v? aminti?i c? a?i fost cândva “desp?r?iti de
Hristos“, îns? aceasta a fost în trecut. Acum sunte?i parte din casa lui Dumnezeu ?i sunte?i elibera?i prin sacrificiul
lui Hristos. În acest loc nou minunat pute?i de acum umbla în victoria Lui!
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