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În mod ciudat, Dumnezeu iube?te s? aleag? oamenii neînsemna?i, neinstrui?i ?i imperfec?i pentru a realiza lucruri
uimitoare. Avraam a min?it când a fost sub presiune, Moise a ucis un om înainte de a deveni eliberatorul lui Israel,
familia regelui David l-a respins fiind doar un b?iat p?stor, iar apostolul Petru era un pescar f?r? formare religioas?
formal?.
"De pild?, fra?ilor, uita?i-v? la voi care a?i fost chema?i: printre voi nu sunt mul?i în?elep?i în felul lumii, nici mul?i
puternici, nici mul?i de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca s? le fac? de ru?ine pe cele
în?elepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca s? le fac? de ru?ine pe cele tari. ?i Dumnezeu a ales
lucrurile josnice ale lumii ?i lucrurile dispre?uite, ba înc? lucrurile care nu sunt, ca s? nimiceasc? pe cele ce sunt;
pentru ca nimeni s? nu se laude înaintea lui Dumnezeu."(1 Corinteni 1:26-29).
Re?ine?i c? aceste cuvinte au fost scrise unei adun?ri de credincio?i în Isus, nu unui cler. În cazul în care v? sim?i?i
nepotrivi?i ?i neînv??a?i când Duhul v? cheam?, v? rug?m s? v? aminti?i c? acesta este modul în care Dumnezeu
lucreaz? de obicei, pentru ca El s? fie Cel care s? primeasc? toat? slava.
S? ne uit?m la Pavel pentru o clip?. El era evreu, preg?tit ca fariseu ?i expert în predarea Vechiului
Testament. Nimeni nu a fost mai bine preg?tit s? dea vestea bun? poporului evreu, dar nu a fost acesta locul în
care Dumnezeu l-a pus pe Pavel. În schimb, El l-a folosit pentru a r?spândi Evanghelia neamurilor!
Când Duhul lui Dumnezeu mi?c? lucurile, scopurile Sale sunt dezv?luite ?i realizate în moduri pe care niciun
comitet, un test de personalitate sau un program de calculator nu le-ar putea dezv?lui vreodat?. Hristos nu a murit
pe cruce ca noi s? ne petrecem timpul pe p?mânt stând doar în jurul a?tept?rii revenirii Lui. Isus a spus: "Seceri?ul
este mare, dar lucr?torii sunt pu?ini." (Matei 9:37). Isus a spus c? exist? o lips? de lucr?tori, dar slujirea adev?rat?
va fi f?cut? prin Duhul lui Dumnezeu, prin tine ?i prin mine, realizând lucr?ri dincolo de cea mai bogat?
imagina?ie. Totul începe atunci când v? oferi?i ca s? sluji?i.
Jim Cymbala a început lucrarea din Brooklyn Tabernacle cu mai pu?in de dou?zeci de membri, într-o cl?dire mic?, într-o zon? periculoas? a ora?ului. Nativ din Brooklyn, el a
fost un vechi prieten al lui David ?i al lui Gary Wilkerson.
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