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Multi spun: "omul nu se schimba", sau, mai popular "naravul din fire n-are lecuire". Pai tocmai
firea aceea trebuie rastignita.
Personal n-am vazut, dar am auzit de oameni transformati miraculos, pe data, dupa
cercetarea de care au avut parte. Din proprie experienta pot spune ca, prin cercetare continua a
voii lui Dumnezeu, ajungi sa gândesti altfel. Modul nou de gândire, de viziune asupra realitatii, a
vietii, determina o noua atitudine, o lepadare de orice firesc acuzat de Dumnezeu, un nou mod
de raportare la "a fi". Este un proces sitransformarea se produce încet, în toate domeniile.
Pentru ca, maturizându-te în credinta, tinzi, prin tot ce esti, sa te asemeni cu El, modelul,
Domnul Isus. Dar trebuie sa vrei, sa-ti doresti acest lucru din toata inima.
Am citit ca bunele rânduieli ale crestinului ortodox îl apropie de Dumnezeu. E adevarat, dar
aceste rânduieli nu-l pot transforma. Le face ca i se cer si crede ca trebuie facute. Se priveste
cu nostalgie în trecut, la taranul român cu credinta în Dumnezeu si un caracter sanatos. Eu cred
ca acel taran cunoscuse frica de Domnul si din aceasta frica de Domnul venea comportamentul
cumpatat si respectul de sine reclama respectul semenilor lui.
Azi, emisiunea de stiri prezinta cu totul altfel sateanul: fura, curveste, omoara. Si-atunci, cred
ca e nevoie de ceva mai mult decât pastrarea unor rânduieli în credinta stramoseasca. Cred ca
este nevoie de mai multa cunoastere a Cuvântului lui Dumnezeu, mai multa apropiere de El si
voia Sa sfânta care sa dea cunostinta pacatului.
În lupta si straduinta de a ramâne cu orice pret în traditie, cred ca Cel rau are de câstigat. Si
înteleg asta cu atât mai mult cu cât vin din aceasta traditie.
Dumnezeu ne vede ca popor credincios nu prin denumirea religiei crestine si ramânerea în
ea, ci prin trairea sfânta si curata, prin întoarcerea noastra la El, cu pocainta si crestere
spirituala. Nu ne pierdem identitatea ca popor prin abandonarea traditiei, ci numai daca
Dumnezeu vrea asta, datorita necredintei noastre sau a credintei de forma.
Nu conteaza prin ce cult crestin ajungem la Dumnezeu, la mântuire, dar sa ajungem.
Dumnezeu s-ar bucura daca, indiferent de cultul crestin, toti, ca popor, am urmari schimbarea
launtrica, dupa chipul caracterului Sau.

