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?Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul, de la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca si ajutorul meu,Turnul
meu de scapare, nicidecum nu ma voi clatina." (Psalm 62:1-2).
De multe ori, neasteptat, vine necazul, si presiunea este asa de mare, încât nici un aproape nu poate ajuta.
Preferam atunci...bratele dragostei Sale, caci în Isaia 49:15 El ne asigura: "?.Eu nu te voi uita cu nici un chip". Sa
ne bazam pe Domnul în orice durere, cu smerenie si recunoasterea dependentei de El, sa apelam la îndurarea
Domnului Isus, singurul care are puterea solutionarii tuturor problemelor, neobosind a mijloci, neobosind a astepta
sa lucreze. Numai El ne iubeste c-o dragoste neschimbatoare, vesnica, numai El poate alina. Ce putem face? Sa
strigam la EL cu inima trecuta prin vâltoarea dezamagirii, durerii si sa ne abandonam bunatatii Celui ce stie sa
mângâie si sa ridice cu blândete.
Chiar daca nu raspunde imediat, trebuie sa asteptam cu rabdare.(?..bucurati-va în nadejde, fiti rabdatori în necaz..
") Dumnezeu stie sa închida rana, sa izbaveasca, lucrând în mod desavârsit. În El sa dovedim încredere, nu în om.
"La Tine Doamne, îmi înalt sufletul. În Tine, Doamne, ma încred, sa nu fiu dat de rusine"-striga David.
Domnul nostru a îndurat chin fizic si sufletesc, trecând prin asa de mare încercare? Si sa nu fie alaturi de noi,
purtându-ne povara? El si numai El ne va scoate la liman. Unindu-ne cu El, vom fi în stare sa înfruntam orice
furtuna, orice provocare. Singuri nu reusim. Domnul Isus este singurul nostru ajutor. Numai traind în prezenta Lui si
ascultând de El, vom birui. Sa ne sprijinim pe El, sa-i lasam inima s-o învioreze.
Dragostea mea pentru El e-n clocot, asa cum îsi doreste? Dragostea din tine îl reflecta pe Isus, Domnul nostru?
Iarta-ne, Doamne, pentru neputintele pe care le iubim, pentru intentiile bune dezbracate de dragoste, pentru putina
încredere, pentru dragostea dramuita dintre noi.
Amprenta naturii divine nu se vede clar. Vindeca, Doamne, orice inima ranita, scoate din orice stare de amorteala
si întristare si învioreaza Tu, spre rededicare. Atâta însetam dupa sfintenia Ta, dupa pacea Ta, dupa dragostea Ta,
Astâmpara-ne setea, Doamne, caci robul Tau tace si asteapta. Fie Duhul Tau la lucru, spre tamaduire, rezidire si
rededicare.

