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„Tr?i?i în dragoste, dup? cum ?i Hristos ne-a iubit ?i S-a dat pe Sine pentru noi "ca un prinos ?i ca o jertf? de bun
miros lui Dumnezeu” (Efeseni 5:2). Apostolul Pavel îi îndemna pe Efeseni: „Isus te iube?te cu adev?rat, a?a c?
umbl? ca unul care este foarte iubit de Dumnezeu!”
Mul?i cre?tini credincio?i au cunoscut despre dragostea lui Dumnezeu înc? din copil?rie, când au cântat cântecul
preferat al corului de copii: „Isus m? iube?te, ?tiu acest lucru fiindc? Biblia îmi spune.“ Al?ii pot avea cuno?tin?e
teologice despre iubirea lui Dumnezeu, fiindc? au auzit predici despre aceasta, ba chiar au memorat versete. Dar
nu au în?eles niciodat?, în adâncime, dragostea pe care Dumnezeu o are pentru ei ?i nici nu au experimentat
pacea pe care o astfel de în?elegere o aduce inimii.
„ ...a?a încât Hristos s? locuiasc? în inimile voastre prin credin??; pentru ca, având r?d?cina ?i temelia pus? în
dragoste, s? pute?i pricepe împreun? cu to?i sfin?ii care este l?rgimea, lungimea, adâncimea ?i în?l?imea; ?i s?
cunoa?te?i dragostea lui Hristos care întrece orice cuno?tin??, ca s? ajunge?i plini de toat? plin?tatea lui
Dumnezeu.” (Efeseni 3:17-19)
R?d?cina ?i temelia aici înseamn? „a zidi o baz? profund? ?i stabil? de cunoa?tere ?i în?elegere a iubirii lui
Dumnezeu pe care o poart? fa?? de tine.” Cu alte cuvinte, cunoa?terea iubirii lui Dumnezeu în mod personal, este
adev?rul de temelie pe care trebuie s? se construiasc? toate celelalte adev?ruri!
Dumnezeu dore?te ca tu s? po?i apuca adev?rul iubirii Sale ?i s?-l faci temelia umbl?rii tale. El vrea ca tu s?-?i ridici
mâinile spirituale ?i s? spui: „Am s? apuc acest adev?r ?i am s?-l potrivesc în via?a mea.”
Fie ca Duhul Sfânt s? v? permit? s? în?elege?i adev?rul iubirii lui Hristos pentru voi ast?zi!
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