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Dumnezeu a hot?rât s?-?i îndeplineasc? scopurile aici, pe p?mânt, prin intermediul oamenilor simpli. Unul dintre
cele mai încurajatoare versete din Biblie este 2 Corinteni 4: 7: "Comoara aceasta o purt?m în ni?te vase de lut,
pentru ca aceast? putere nemaipomenit? s? fie de la Dumnezeu, ?i nu de la noi." Apoi Pavel continu? s? descrie
acele vase de lut - b?rba?i în primejdie de moarte, tulbura?i din fiecare loc, perplexa?i, persecuta?i, arunca?i la
p?mânt.
Dumnezeu nu folose?te niciodat? pe cel înalt ?i puternic, ci, în schimb, El folose?te lucrurile slabe ale acestei lumi
pentru a-i încurca pe cei în?elep?i. "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? fac? de ru?ine pe cele în?elepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca s? fac? de ru?ine pe cele tari.
?i Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii ?i lucrurile dispre?uite... pentru ca nimeni s? nu se laude înaintea lui
Dumnezeu. "(1 Corinteni 1:26-29).
Sl?biciunea despre care vorbe?te Dumnezeu este incapacitatea noastr? uman? de a ne supune poruncilor Sale
prin puterea noastr?. Cuvântul înregistreaz? o list? lung? de oameni care L-au iubit pe Dumnezeu ?i au fost foarte
folosi?i de El, dar au fost aproape trânti?i la p?mânt prin sl?biciunile lor:

Isaia, marele r?zboinic al rug?ciunii, era un om ca ?i noi, slab ?i r?nit.
David, omul dup? inima lui Dumnezeu, a fost un uciga? adulter, care nu avea niciun drept moral fa?? de
binecuvânt?rile lui Dumnezeu.
Petru L-a negat chiar pe Domnul Dumnezeul cerului - blestemând pe Cel pe care l-a iubit cel mai mult.
Avraam, tat?l na?iunilor, a tr?it în minciun?, folosindu-?i so?ia ca pe un pion pentru a-?i salva pielea.
Iosif ?i-a provocat fra?ii s?i pierdu?i printr-o bucurie imatur? - pân? când a fost afectat ?i el.
Ai e?uat? Las?-?i inima s? accepte toate promisiunile de biruin?? în Isus! Atunci credin?a s?-?i spun? inimii: "S-ar
putea s? nu fiu ceea ce vreau s? fiu deocamdat?, dar Dumnezeu lucreaz? în mine ?i voi deveni precum aurul
curat. M? predau cu totul Celui care m? poate ?ine ca s? nu cad ?i s? m? prezint f?r? vin? înaintea tronului lui
Dumnezeu - cu mare bucurie!"
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