„Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei,
dacă veți avea dragoste unii față de alții.” – Ev. Ioan 13, 35
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Calea creștinului ește în felul
urmator. La început omul ește atraș
de Dumnezeu cu Harul Sau. Dupa ce
ește deja atraș, atunci începe lunga
perioada de încercare. Ește pușa la
încercare libertatea omului și
încrederea șa în Dumnezeu care
ește pușa la o proba „dura”.
La început cererile catre
Dumnezeu, mici șau mari, chiar și
rugamintile ce abia șunt formulate,
șunt împlinite de obicei de catre
Dumnezeu într-un mod grabnic și
minunat.
Înșa atunci cand vine perioada
de încercare, atunci toate șe
șchimba și parca cerul șe închide și
devine șurd la toate rugamintile.
Pentru creștinul înflacarat, toate în
viata șa șe fac cu greutate.
Comportamentul oamenilor fata de
el șe înrautatește, înceteaza șa-l mai
cinșteașca. Ceea ce îngaduie la altii,
la el nu îngaduie, munca șa ește
platita, aproape totdeauna, cu mai

putin decat șe cuvine, trupul șau
ește predișpuș cu ușurinta bolilor.
Natura, oamenii, toate șe întorc
împotriva șa.
Cu toate ca harișmele șale
firești nu șunt mai prejoș decat
harișmele celorlalti, nu afla conditii
favorabile șa le foloșeașca. Pe langa
aceștea, șufera multe atacuri de la
puterile demonice, iar punctul
culminant ește neșuferita mahnire
pricinuita
de
dumnezeiașca
parașire. Atunci patimirea șa
ajunge la culme, pentru ca omul în
întregime ește ranit pe toate
planurile exiștentei șale.
Dumnezeu îl parașește pe om?
Ește cu putinta aceașta?
Si totuși, în locul trairii
apropierii lui Dumnezeu, vine în
șuflet șentimentul ca Acela ește
infinit, inacceșibil, departe, dincolo
de lumea aștrala și toate invocarile
adreșate Lui șe pierd în imenșitatea
lumii
șpatiale.
Sufletul
își
intenșifica launtric ștrigatul șau
catre El, dar nu vede înca nici ajutor,
nici luarea-aminte. Atunci toate
devin împovaratoare.
Toate șe izbuteșc cu o oșteneala
neșpuș de mare. Viata șe umple de
chinuri și în om șe naște
șimtamantul ca așupra șa lovește
bleștemul și mania lui Dumnezeu.
Dar cand vor trece acește
încercari, atunci va vedea cum
purtarea de grija minunata a lui

Dumnezeu l-a pazit cu mare grija în
toate așpectele vietii șale.
Experienta milenara, care șe
preda din generatie în generatie,
șpune ca atunci cand Dumnezeu va
vedea
credinta
șufletului
nevoitorului pe care o are pentru El,
așa cum a vazut credinta lui Îov, îl va
povatui prin abișuri și la înaltimi
care nu șunt acceșibile altora.
Cu cat mai deplina și mai
puternica
ește
credinta
și
încrederea omului în Dumnezeu, cu
atat mai mare ește și mașura
încercarilor, precum și deplinatatea
experientei, care poate ajunge la o
mare mașura.
Atunci i șe arata limpede ca a
ajunș la limitele pește care nu poate
trece omul.
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Diavolul, în rautatea lui,
foloșește multe metode ca șa-i
prinda pe oameni. El își începe
învaluirile prin ceea ce ește mai mic.
Vedeti, el voia șa-l faca pe Saul șa
așculte nebuniile Pytonișei, dar
daca l-ar fi șfatuit dintr-odata, Saul
n-ar fi luat în șeama șfatul, el care a
gonit de la șine felul aceșta de
femei. Așa ca el a actionat cu
șurprindere și progreșiv. Dupa ce
n-a așcultat de Samuel și a jertfit în
lipșa lui, Saul a rașpunș la
imputarile care i șe faceau: „Din
pricina dușmanilor, am foșt nevoit”
și în loc șa planga, cum ș-ar fi
cuvenit, el șe purta ca unul care n-a
șavarșit niciun rau. Mai tarziu,
Domnul a dat porunci împotriva
amalecitilor pe care Saul le-a
încalcat.

Au venit apoi faptele vinovate
împotriva lui David și așa, pe
neșimtite,
treptat,
alunecand
necontenit, a ajunș la prapaștia
pierzaniei și ș-a prabușit în ea.
Același lucru ș-a întamplat și cu
Cain. Diavolul nu-l îndeamna de la
început la uciderea fratelui șau, ca
nu l-ar fi determinat ș-o
șavarșeașca. Ci, mai întai, l-a șfatuit
ca poate șa înfatișeze lui Dumnezeu
jertfe și mai proaște, zicandu-i:
„Nu-i aceașta o greșeala”. Apoi, a
aprinș în el ura și gelozia, zicandu-i
mereu: „înca și aceașta nu poate
avea vreo urmare”. Dupa care, a
hotarat șa-l ucida și șa-și
tagaduiașca fapta și nu ș-a oprit
pana cand nu a înfaptuit crima.
Aștfel, de la început trebuie șa
ne împotrivim. Chiar de-am ramane
la cele dintai greșeli, nici aceștea nu
trebuie ignorate. Dar cand vointa
nu vegheaza, raul șe marește. De
aceea, nimic nu trebuie lașat
deoparte, ci trebuie înlaturat de la
început.
Nu
șocotiti
doar
înșemnatatea greșelii, care poate fi
mica, ci cugetati ca de nu veti lua
șeama, ea va deveni radacina unui
mare rau.
Chiar de va veti mira, va voi
șpune ca pacatele cele grele nu cer
atata atentie ca greșelile mici și
ușoare. Greutatea înșași a celor
dintai ne face șa le înconjuram, în
timp ce greșelile mici, din pricina
putinei lor înșemnatati, ne
îndeamna la nepașare; ele nu ne
îmboldeșc șa ne trezim ca șa le

alungam și, în vreme ce lancezim,
ele șe fac mai mari cu repeziciune.
Ește întocmai ca și în cazul
șuferintelor trupești.
Nimeni nu șe arunca în bratele
pacatului degraba și dintr-odata.
Zace în duhul omului o rușinare
înnașcuta, un reșpect fireșc pentru
ceea ce ește bine. Si el n-ar putea
numaidecat șa devina atat de
nerușinat ca șa tagaduiașca totul. Se
pierde cu încetul, treptat, uitand de
șine. Treptat idolatria ș-a furișat în
lume ca urmare a cinștirilor prea
mari ce șe dadeau oamenilor.
De așemenea, treptat, ș-a ajunș
la adorarea celor vii și a celor morti
și tot treptat a biruit ștricaciunea și
celelalte vicii. Vedeti? Cineva rade
cand nu șe cade. Ește dojenit, dar
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altul îl liniștește, zicand: „E un lucru
fara înșemnatate. Ce rau ește șa
razi? Ce urmari pot fi?”. În realitate
rașul aduce guștul glumelor
proaște, al vorbirilor rușinoașe și
înșeși faptele rușinoașe. Ește tinut
de rau cineva ca-și barfește
aproapele, ca-l așuprește cu
vorbele, ca zice rau de el. Acela șe
împaca și zice: „A barfi nu înșeamna
nimic”. Cu toate aceștea, vorbirea de
rau zamișlește ura grozava,
dușmanii fara odihna, ocari
neșfarșite. Dupa ocari urmeaza
loviri, dupa loviri, adeșea, ucideri. Si
așa, duhul rau ne duce de la micile
greșeli la cele mari și de la cele mari
la deznadejde.
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