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Bóg postanowi? wykona? swoje plany tu na ziemi poprzez zwyk?ych ludzi. Jedno z najbardziej zach?caj?cych
s?ów w Biblii jest zapisane w 2 Kor. 4:7: „ Mamy za? ten skarb w naczyniach glinianych, aby si? okaza?o, ?e moc,
która wszystko przewy?sza, jest z Boga, a nie z nas.” Potem Pawe? dalej opisuje te gliniane naczynia – zewsz?d
uciskani, zak?opotani, prze?ladowani, powaleni.
Bóg nigdy nie u?ywa wielkich i mocnych, ale s?abych rzeczy tego ?wiata, ?eby zawstydzi? m?drych. „ Przypatrzcie
si? zatem sobie, bracia, kim jeste?cie wed?ug powo?ania waszego, ?e niewielu jest mi?dzy wami m?drych wed?ug
cia?a, niewielu mo?nych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u ?wiata g?upiego, wybra? Bóg, aby zawstydzi?
m?drych, i to, co u ?wiata s?abego, wybra? Bóg, aby zawstydzi? to, co mocne,. . . aby ?aden cz?owiek nie
che?pi? si? przed obliczem Bo?ym” (1 Kor. 1:26-29).
S?abo?ci?, o której mówi Bóg jest nasza ludzka niezdolno??, ?eby by? pos?usznymi jego przykazaniom w naszej
w?asnej sile. S?owo przedstawia d?ug? list? ludzi, którzy kochali Boga i byli pot??nie przez Niego u?ywani, ale byli
prawie ?e przybici do ziemi przez swoje s?abo?ci:

Izajasz, wielki bojownik w modlitwie, by? takim samym cz?owiekiem jak reszta z nas, s?aby i zraniony.
Dawid, m?? wed?ug serca Bo?ego, by? cudzo?o?nikiem i morderc? i nie mia? moralnego prawa do
?adnego Bo?ego b?ogos?awie?stwa.
Piotr zapar? si? samego Pana Boga nieba – przeklinaj?c Tego, który go najbardziej kocha?.
Abraham, ojciec narodów, k?ama?, wykorzystuj?c swoj? ?on? jako pionka, ?eby ratowa? swoj? skór?.
Józef naci?ga? swoich zgubionych braci w niedojrza?ej uciesze – dot?d, a? to prawie si? zem?ci?o na nim.
Czy ty zawiod?e?? Niech twoje serce przyjmie wszystkie obietnice zwyci?stwa w Jezusie. Niech potem twoja wiara
powie twojemu sercu, „Mo?e nie jestem jeszcze tym, kim chcia?bym by?, ale Bóg we mnie pracuje i wyjd? jako
czyste z?oto. Oddaj? wszystko temu, który jest w stanie zachowa? mnie od upadku i stawi? mnie bez nagany przed
tronem Boga – z wielk? rado?ci?!”
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