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okudum ki: “Siz her "eyden önce Tanrı'nın hükümranlı!ını ve
do!rulu!unu arayın, bunların tümü size sa!lanacaktır” (Matta
6:33). Sabahları erken kalkmaya ve güne Tanrı'ya seslenerek
ba"lamaya karar verdim. Sabahları dua ile geçen bu süre bana
Tanrı'nın verdi!i akıl, a!ırba"lılık, dakiklik, samimiyet, ve
adanmı"lık gibi pek çok niteliklerimin farkına varmama
yardımcı oldu. Ve gördüm ki benim asıl potansiyelimi olu"turan
bu ruhani niteliklerdi ve ben bu nitelikleri i"yerimde tam olarak
kullanabilirdim.
Huzur duydum.
#lk kez, ıstırap içinde beklemek yerine, huzur içindeydim. Bunu
izleyen gün içinde "irketten bana i" teklifini bildiren telefon
aldım. Kısa bir süre sonra e"im de çok iyi bir i" buldu.
Bir i" aramak yerine, Tanrı'yı aramak benim cevabımı
do!ruluyordu. $imdi yeni i"imin mutlulu!unu ya"ıyorum ve
dualarımla günüme ba"lamaya devam ediyorum.

Tanrı ile istihdam :
Science and Health (Bilim ve Sa!lık):
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Kutsal Kitabı:
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Matta 6:33

