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La capãt de drum te poate aºtepta o dezamãgire. Drumul poate fi
înfundat sau se poate sfârºi acolo unde se deschid alte drumuri. Sau pur
ºi simplu nu se mai terminã. N-ai dori atunci sã fi ºtiut de la început cum
va fi drumul?
Sunt decizii majore in viaþã cu privire la cãsãtorie, serviciu, locul
unde te aºezi, prietenii, ºcoala. În faþa unei asemenea decizii uneori te
blochezi pur ºi simplu. Ce sã fac? Cum sã fac? Ce sã aleg? Cum pot fi
sigur ce vrea Dumnezeu pentru mine?
Dacã în numãrul trecut ne-am oprit asupra rãspunsului la întrebarea
„Ce alegem?”, continuãm acum sã analizãm rãspunsurile posibile la
întrebãrile „Cum alegem?” ºi „Când alegem?”

Cum alegem?
1. Deschide ochii
Apostolul Pavel strãbãtea
cetatea Atenei ºi se uita de
aproape la lucrurile din jur, ca sã
înþeleagã obiceiurile, oamenii,
felul lor de a fi. Nu sta cu ochii
închiºi. Ia notã de ceea ce este în
jurul tãu. Cautã sã înþelegi toate
aspectele legate de problema pe
care o ai.
Deschide ochii de carne, dar
deschide ºi ochii inimii. Sã nu
vezi doar oastea inamicã. Sã vezi
ºi oastea îngerilor gata sã vinã în
ajutor. Foloseºte pe rând ochii de
carne, sã vezi ce trebuie vãzut ºi
apoi pe cei ai inimii ca sã ºtii ce
ai de fãcut. Vezi tu! Slujitorul era
cu Elisei, adicã a fãcut o alegere
bunã cu privire la tovãrãºie. Era
acolo unde îl trimisese Domnul
pe Elisei. Adicã a fãcut o alegere
bunã a locului unde sã fie. ªi în
final a avut ºi o atitudine corectã.
Adicã a mers înainte cu curaj prin
mijlocul oastei adverse.

împiedicã pe Dumnezeu sã
lucreze. Un om care cere în rugãciune soluþii la problemele
pãmânteºti nu este neapãrat un
credincios. ªi hoþul spune:
Doamne ajutã! Ca sã rosteºti:
„Doamne, Doamne” trebuie sã
împlineºti poruncile Lui ºi sã
trãieºti ca El, sã ai caracterul Lui.
Ai o problemã deosebitã, ceri ajutorul Domnului, vrei sã ai o
alegere corectã. Atunci trebuie sã
înþelegi cã în rugãciune tu trebuie
sã I te închini. Nu poþi sã I te
inchini decât dacã inima este
aprinsã de dor dupã El, dacã îl
iubeºti. El rãspunde celor care îl
iubesc. Doar a cere nu e o dovadã de credincioºie, dar sã I te
închini în duh ºi adevãr, este.
Aceasta presupune sã te analizezi, sã te cântãreºti, sã îþi vezi
inima. Roagã-te lui Dumnezeu
pânã când lacrimi fierbinþi de dor
ºi dragoste pentru El îþi curg pe
obraji, apoi varsã-þi inima înaintea Lui. Aºa vei alege bine
totdeauna.
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2. Roagã-te!
Nu faci din rugãciune o stare
de asediu la poarta milei lui
Dumnezeu, dar nici un moment
al somnolenþei. Mai înainte,
asigurã-te cã ai un caracter sfânt.
Eliminã tot ceea ce crezi cã îl

3. Cere lumina prin Cuvânt!
Citeºte toate versetele prin
care Dumnezeu a intervenit în
probleme similare celor cu care
tu te confrunþi. Cântãreºte pornirile inimii prin cuvânt. Vezi dacã
cererea se înscrie în rândul celor

