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Dumnezeu ne-a promis: „Dumnezeu este ad?postul ?i t?ria noastr?, un ajutor întotdeauna prezent în necaz.”
(Psalmul 46:1).
Expresia „întotdeauna prezent” înseamn? „mereu aici, disponibil întotdeauna, cu acces nelimitat”. Pe scurt,
prezen?a permanent? a Domnului este întotdeauna în noi. ?i dac? prezen?a Sa este întotdeauna în noi, atunci El
vrea o conversa?ie neîntrerupt? cu noi. Vrea s? vorbim cu El oriunde ne afl?m: la serviciu, cu familia, cu prietenii,
chiar ?i cu necredincio?ii.
Pute?i întreba: „Cum ne aduce deci Dumnezeu ajutor în necazurile noastre?” Ajutorul S?u vine prin darul Duhului
Sfânt, care locuie?te în noi ?i lucreaz? voia Tat?lui în vie?ile noastre. Pavel ne spune de fiecare dat? c? trupul
nostru este templul Duhului Sfânt. Noi suntem locuin?a Domnului pe p?mânt.
Desigur, repet?m ??adesea acest adev?r, în închinarea ?i m?rturiile noastre. Cu toate acestea, mul?i dintre noi înc?
nu lu?m în serios lucrul acesta. Pur ?i simplu nu în?elegem puterea care st? în acest adev?r. Dac? l-am în?elege ?i
ne-am încrede în acest adev?r, nu ne-ar mai fi niciodat? team? ?i nici nu am mai fi descuraja?i.
Nu mi-am însu?it cu siguran?? aceast? lec?ie pe deplin. Chiar ?i dup? to?i anii mei de slujire, sunt înc? tentat s?
cred c? trebuie s? am o anumit? emo?ie pentru a-L putea auzi pe Dumnezeu. Nu, Domnul spune: „Nu trebuie s?
petreci ore întregi în a?teptarea Mea! Eu r?mân în tine. Sunt disponibil pentru tine, noapte ?i zi.”
Asculta?i m?rturia lui David: „Îl voi binecuvânta pe Domnul care m-a sf?tuit; pân? ?i noaptea îmi d? îndemnuri
inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei; nu m? voi cl?tina, pentru c? El este la dreapta mea” (Psalmul
16: 7-8). David declar?, de fapt: „Dumnezeu este întotdeauna înaintea mea. ?i sunt hot?rât s? m? gândesc mereu
la El. El m? îndrum? cu credincio?ie zi ?i noapte. Nu trebuie s? fiu niciodat? confuz.”
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