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A fé não-provada pode até ser verdadeira, mas certamente é uma fé pequena. Talvez ela se mantenha raquítica
durante todo o tempo em que permanece sem provações. A fé prospera muito bem quando todas as coisas estão
contra ela. As tempestades são os treinadores da fé, e os relâmpagos são os seus iluminadores. Quando o mar se
encontra em bonança, estenda as velas como desejar, o barco não se moverá em direção ao porto. Entretanto,
comecem a soprar os ventos sibilantes e a sacudir o barco, até que seu convés seja lavado pelas ondas e o seu
mastro comece a balançar sob a pressão da vela cheia e crescente, logo o barco avançará em direção ao porto
desejado. Nenhuma flor tem um azul tão encantador quanto aquelas que crescem aos pés das geleiras. Nenhuma
estrela raia tão claramente quanto aquelas que brilham no céu polar. Nenhuma água tem sabor tão doce quanto
aquela que brota entre a areia do deserto; e nenhuma fé é tão preciosa como aquela que sobrevive e triunfa na
adversidade. Fé provada traz experiência. Você não poderia ter crido em sua própria fraqueza, se não houvesse
sido constrangido a passar pelos rios. Nunca teria conhecido o poder de Deus, se não houvesse sido amparado
em meio às enchentes de provação. A consistência, a segurança e a intensidade da f é aumentam quanto mais
forem exercitadas por tribulações. A fé é preciosa; a sua provação é igualmente preciosa. Isto não deve
desanimar aqueles que são novos na fé. Você terá bastante provação, sem procurá-la. A porção completa será
medida para você no devido tempo. Enquanto isso, se você não pode requerer o resultado de longa experiência,
agradeça a Deus pela graça que você tem. Louve a Deus pelo grau de santa confiança que você já atingiu. Ande
de acordo com essa regra e você terá mais e mais da bênção de Deus, até que sua fé removerá montanhas e
conquistará impossibilidades.
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