Alege-ti cu intelepciune usa!
„Ştiu faptele tale: iată, ţi-am pus înainte o uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai
puţină putere, şi ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu. Apocalipsa 3:8
Voi mai rămâne totuşi în Efes până la Cincizecime, căci mi s-a deschis aici o uşă mare şi largă şi sunt
mulţi potrivnici. 1 Corinteni 16:8-9

Dupa cum nu orice usa frumoasa, fie deschisa sau inchisa nu este de la Dumnezeu; tot asa
nici o usa urata, fie deschisa sau inchisa, nu este de la satana.

Anul acesta ti se vor deschide si ti se vor inchide multe usi – cel important
este sa recunosti cine va face asta!
Nu orice usa deschisa este si voia lui Dumnezeu - 2 Corinteni 2:12-13
- Când am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o uşă
în Domnul, n-am avut linişte în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit; de aceea,
mi-am luat ziua bună de la fraţi şi am plecat în Macedonia.
Nu orice usa inchisa este voia lui Dumnezeu - Coloseni 4:3
- Rugaţi-vă totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru Cuvânt, ca să
putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanţuri

Care sunt motivele pentru care Dumnezeu inchide o usa?
1. Usa aceea desi pare buna, iti poate face rau – Gen 3:6 Eva a vazut, pomul era frumos…
2. Usa aceea este de la Dumnezeu dar nu este pentru tine – nu ce e bun pentru cineva este bun
si pentru tine! 1 Corinteni 8
3. Pentru ca Dumnezeu are o usa mai buna pentru tine!
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Care sunt motivele pentru care Dumnezeu deschide o usa?

sa te binecuvinteze si/sau sa fi o binecuvantare pentru cineva – Fapte 12:5-10
ca tu sa faci ceva ce altii nu inteleg – Fapte 20:17-22
ca tu sa te implici, chiar daca altii nu o fac – Ioan 21:20-22
ca tu sa sa vezi ceva nou, sa faci ceva nou, sau sa mergi intr-un loc nou – Moise - Faraon
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