Referat

Ce, când ºi cum
aleg?
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?
FLORIN IANOVICI
Pastor Biserica „Betel”, Bucureºti
Material prezentat la Conferinþa de
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alsitatea, ipocrizia,
prefãcãtoriile, vicleºugurile, „ingineriile”
de tot tipul, presupun din partea
noastrã ºtiinþa unor alegeri corecte.
S-a stins ecoul Caritasului. De pe urma lui au rãmas ruine ºi regrete.
De s-ar fi ºtiut dinainte...!
Lumea este vãduvitã de iniþiative ºi de curajul asumãrii responsabilitãþii. De aceea toþi tac.
Nimeni nu deschide gura. Cine ºtie
ce mi se întâmplã dacã propun
ceva. Mai bine aºtept sã vãd ce
fac sau zic alþii. Nu îþi este teamã
de consecinþele alegerilor dacã
ºtii ce, cum ºi când sã alegi.
E greu sã gãseºti modele.
Concrete, palpabile, nu abstracte.
Pãrinþii au eºuat ca modele. Dascãlii sunt ridiculizaþi datoritã carenþelor comportamentale ale lor
sau ale elevilor. Prietenii se dovedesc a fi trãdãtori. Pãreri sunt, din
toate pãrþile. Nu sunt modele.
Biserica construieºte cu migalã
programe. Isus ne-a chemat sã
mergem dupã El, nu la programele Lui.
Alegerile din dreptul nostru
sunt de multe ori alegeri fãcute
de alþii. Urmãm o ºcoalã care nu
ne place. Ne purtãm aºa cum ºtim
cã le place celorlaþi, de teamã sã
nu dezamãgim. Trãim o viaþã în
care suntem foarte obosiþi. Când
altul alege pentru tine, lucrezi fãrã

convingere, fãrã bucurie, fãrã
pasiune ºi oboseºti. Când tu alegi,
lupþi pentru ceea ce ai ales. Pentru
cã e rãzboiul tãu, nu al altora.
Isaac a spus lui Esau sã îi facã o
mâncare cum îi place lui. Cei mai
mulþi îþi spun ce le place lor. ªi te
strãduieºti sã le faci pe plac, ca sã
nu dezamãgeºti, sã fii acceptat ºi
apreciat. ªi devii... foarte obosit!

Ce alegem?
1. Dumnezeu lucreazã cu
materialul nostru
Ce înseamnã acest lucru? Cã
Dumnezeu ne ajutã în alegerile
noastre, cã El se implicã, dar felul
nostru de a fi este decisiv în
alegerile noastre. Noi trebuie sã
creºtem în putere ºi har din zi în
zi. Sã fim concentraþi la aspectele
importante din viaþã. Sã învãþãm,
sã ne lãsãm educaþi ºi zi dupã zi
sã devenim ca El. Dacã nu îþi place
ºcoala sã nu te aºtepþi ca alegerile
tale sã fie extraordinare. Daniel a
devenit un fel de prim-ministru
în Babilon. Dar la examen cu
împãratul a dovedit cã învãþãtura
i-a fost dragã. Sã nu crezi cã
întrebãrile împãratului au fost din
biblie, ci, mai degrabã au fost
întrebãri din toate domeniile
importante ale vieþii. Bogãþia pe
care þi-o dã învãþãtura te ajutã sã
alegi bine.

