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"Dulce e a crede-n Isus?"-spune o cântare, aratând acea înclinatie a inimii de a se lasa cu încredere deplina în
bratul Sau, acea legatura intima cu Mântuitorul, care nu slabeste în furtuna.
Dedicarea în studierea Cuvântului si rugaciune face aceasta legatura viabila, la nivel de credincios si Biserica.
Dragostea se mentine vie în sufetele noastre. Sa n-o lasam sa se stinga, s-o alimentam mereu, sa nu pierdem
legatura intima cu Cel care ne asigura biruinta. El înca vrea sa lucreze în noi pentru a trai neântinati de lume. El
înca ne iubeste si ne vrea pentru Sine. Sa privim dar la noi, la tot ceea ce El priveste, ca sa fim placuti înaintea Lui.
Si daca nu suntem placuti: întoarcere, pocainta, rededicare. "Ia seama dar, ca lumina care este în tine, sa nu fie
întuneric. Asa ca, daca tot trupul tau este plin de lumina, fara sa aiba vreo parte întunecata, va fi în totul plin de
lumina, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampa cu lumina ei mare."(Luca11:35,36)
Domnul s-a folosit si se foloseste si azi de oamenii plini de Duhul Sfânt, ca sa faca lucrarea Sa. Numai
cunoscându-l îndeajuns pe Domnul, ne dam seama de binele pe care ni-l doreste, controlând orice încercare din
vietile noastre?pentru a ne oteli vointa si a deveni mai buni.." dar cei ce se încred în Domnul îsi înnoiesc puterea?".
Toti avem o natura pervertita si suntem slabi, dar Dumnezeu ne da tarie. Avem nevoie de acea tarie de caracter cu
care sa trecem prin orice proba de foc, caci stim ca "în Împaratia lui Dumnezeu trebuie sa intram prin multe
necazuri." Toti sfintii au suferit. Dumnezeu sa ne binecuvânteze cu tarie si forta de caracter care ne face dupa
placul Lui, prin orice am trece. Si transformati de El, sa ducem lupta pâna la capat, cu frica si nadejde.

