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Chiar dup? mai mul?i ani de slujire, pute?i s? fi?i în continuare instrui?i de Domnul. Nu încet?m niciodat? s?
înv???m s? urm?m c?l?uzirea Sa clar?, mai ales când ne conduce în locuri grele. Înc? mai înv?? s? nu spun: „Asta
e, Doamne. M-am s?turat." În schimb, m? înva?? s? spun: "Doamne, nu v?d calea de urmat; Nu ?tiu unde o s?
g?sesc harul ca s? trec prin asta. Dar Tu ai promis c? vei fi puterea mea.”
Acesta este locul adev?ratei credin?e. Este, de asemenea, locul unde ne g?sim odihna - prin încrederea deplin? în
dragostea Domnului pentru noi. Dup? cum spune Pavel, ce altceva trebuie s?-I aducem decât credin?a noastr??
Nu lucr?ri sau performan?e. (vezi Efeseni 2: 8-9) Avem doar credin?a noastr? în El ?i dependen?a noastr? de El
pentru a ne oferi tot ceea ce avem nevoie.
Dragule, o s? te aduc? ?i vrea s? te duc? într-un loc de binecuvântare incredibil?. Este posibil s? fii dispus s? faci
lucruri aparent nesemnificative - de?i nu sunt nesemnificative pentru El! Te vei confrunta cu teste ?i încerc?ri care
vor fi grele, unele chiar aparent dep??ind capacitatea ta de a le îndura. Totu?i, acesta este terenul de antrenament
pe care Dumnezeu l-a pus deoparte pentru cei mai mul?i dintre preaiubi?ii Lui. Aici vei afla natura, caracterul,
binecuvântarea ?i bun?tatea Lui.
Ar putea fi greu s? în?elegi c?, în ciuda e?ecurilor tale, e?ti pre?uit de un Dumnezeu sfânt. Dar sunte?i iubi?i de
aceea?i dragoste pe care a ar?tat-o ??Fiului S?u. ?i are un scop sfânt pentru tine, a?a cum a f?cut cu Isus. Prin
urmare, accepta?i pacea care întrece orice pricepere ?i odihna, ?tiind c? binecuvântarea Sa v? st? înainte.
La sfâr?itul zilei, î?i vei putea pleca capul ?i vei putea spune: "Doamne, ai f?cut-o din nou. M-ai trecut prin toate
biruitor!”
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