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Ai experimentat vreodat? un timp în via?a ta când nu ai mai sim?it foame pentru lucrurile lui Dumnezeu? Acea
pasiune învior?toare, acel zel ca s?-L cuno?ti? Totul în via?a ta a fost atât de confortabil, iar gândurile tale au fost
ocupate cu lucruri p?mânte?ti. Dac? acest lucru este valabil pentru tine, este timpul s? prive?ti prin lentila lui
Dumnezeu din ve?nicie ?i s? cuprinzi o imagine mai mare decât tine.
O maxim? veche spune: "Dumnezeu îi mângâie pe cei ce sufer? ?i îi tulbur? pe cei ce se simt confortabil". Uneori
Dumnezeu prive?te în inim? ?i Î?i d? seama c? este timpul s? scuture lucrurile - nu c? El va face vreun r?u în mod
inten?ionat, dar va aduce lucruri care s? te trezeasc? din letargia ta. De ce? Pentru c? vrea pentru tine mult mai
mult decât satisfac?ie ?i fericire. Duhul Sfânt ar putea spune c? este timpul s? aduc? o mic? zguduire în via?a ta,
fiindc? vrea ca inima ta s? se concentreze ve?nic asupra Lui, iubindu-L, cunoscându-L ?i, mai presus de toate, fiind
complet al Lui.
În Evrei citim despre p?rin?ii p?mânte?ti care i-au disciplinat pe fiii lor "pentru pu?ine zile, cum credeau ei c? e bine"
(Evrei 12:10). "Dar Dumnezeu ne pedepse?te pentru binele nostru, ca s? ne fac? p?rta?i sfin?eniei Lui" (acela?i
verset).
David nu era str?in fa?? de aceast? disciplin?: "Pân? ce am fost smerit, r?t?ceam; dar acum p?zesc cuvântul T?u. "
(Psalmul 119: 67). "Este spre binele meu c? m-ai smerit, ca s? înv?? orânduirile Tale… ?tiu, Doamne, c? judec??ile
Tale sunt drepte: din credincio?ie m-ai smerit." (119: 71 ?i 75).
Nimeni nu se bucur? de sentimentul de corec?ie, dar dac? nu v? supune?i disciplinei blânde a Tat?lui iubitor,
credin?a voastr? va sc?dea ?i ve?i deveni mai concentra?i pe voi în?iv?.
Ruga?i-v? aceast? rug?ciune cu mine: "Tat? Ceresc, d?-mi o inim? cu care s? Te iubesc mai mult, pe m?sur? ce
m? apropii de Tine. Separ?-mi inima de tot ce ?i-o frânge pe a Ta ?i ajut?-m? s? ajung la cei din jurul meu cu
dragostea Ta pre?ioas?!"
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