Gandul zilei 01.07.2016

Pv.17:24 "Întelepciunea este în fata omului priceput, dar ochii nebunului o cauta la capatul pamântului".
Numai daca nu vrem sa vedem, nu luam seama la vremurile din ce în ce mai tulburi pe care le traim, ce vestesc
vremurile de pe urma.
Timpul se scurge destul de iute, amintindu-ne ca ne trecem odata cu parcurgerea lui.
În alergarea noastra, cât timp îl alocam noua însine si cât lui Dumnezeu? Ceea ce facem pentru noi va trece, dar
ceea ce facem pentru Domnul, ramâne. Sa fie aceasta o motivatie în a jertfi mai mult de dragul Lui? "Pentru ca
unde este comoara voastra, acolo va fi si inima voastra"(Mat.6:21) Ce alegem zilnic? Secretul oricarei biruinte este
rugaciunea si cu ea începem ziua. Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu în noi cu care facem fata oricarei
provocari, cu care suntem gata sa investim în altii, sa raspundem dând socoteala pentru credinta noastra, sa
ajutam, sa comunicam? mereu cu grija de a sluji adevarului, nu de a placea oamenilor. Ce alegem?
Obosim în facerea binelui?? Sa fim pe placul Domnului Isus, gândind ce ar dori El sa facem în orice împrejurare.
El se uita la cât suntem de preocupati de slava Lui, la ce pot spune oamenilor prin viata mea si apoi prin vorbe.
Umblând cu Domnul, trebuie sa croim carari drepte ca multi din jur, nesiguri în aceasta lume debusolata, sau
bazati doar pe ei însisi, sa gaseasca calea cea dreapta. Maleahi2:6 "Legea adevarului era în gura lui si nu s-a gasit
nimic nelegiuit pe buzele lui; a umblat cu Mine în pace si neprihanire si pe multi i-a abatut de la rau."
O viata traita în neprihanire, o gura care vorbeste despre Adevar, o inima care cauta slava Lui, va ajuta pe multi
din jur la o redefinire a valorilor si o viata schimbata.

