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O persoană egocentrică nu îi servește niciodată pe alții, decât dacă are ceva de câștigat. Dar
cât de diferită este slujirea unui copil al lui Dumnezeu care găsește o satisfacție și o bucurie
reală în a face fapte altruiste. Faptele sale bune sunt o sursă de bucurie și o expresie
spontană a noii sale naturi.

Fiecare copil al lui Dumnezeu născut din nou a devenit părtaș al naturii sfinte. Această natură
nouă a fost implantată în credincioși de către Duhul lui Dumnezeu prin Cuvânt. Cea mai mare
bucurie a ei constă în slujirea utilă a lui Dumnezeu și a oamenilor. Credinciosul nu poate fi
fericit decât atunci când trăiește o astfel de viață.

De ce ne-a răscumpărat Dumnezeu prin sacrificarea propriului Său Fiu? De ce a fost Hristos
dispus să moară pentru răscumpărarea noastră? Pentru că propria Sa natură a găsit bucurie
în dragostea dezinteresată și în slujirea altora. Un copil al lui Dumnezeu împărtășește exact
aceeași natură sfântă și, prin urmare, slujirea dezinteresată îl face fericit. Dar o viață centrată
pe sine însuşi îl deprimă pe credincios și îl face trist și nefericit.

Noi putem fi fericiți doar atunci când ne comportăm în conformitate cu noua noastră natură,
care își găsește întotdeauna cea mai mare bucurie în slujirea dezinteresată a lui Dumnezeu și
a oamenilor. Dar pentru a înțelege de ce un adevărat copil al lui Dumnezeu este adesea
nefericit, trebuie să ne amintim că avem două naturi cu înclinații opuse: o natură nouă, sfântă,
pe care am primit-o de la Dumnezeu când ne-am născut din nou, și natura noastră stricată,
căzută, pe care am primit-o de la Adam prin naștere naturală. În măsura în care ne supunem
firescului, vom fi nefericiți.
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