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pe care ele o vor avea atunci, calitativ identicd, dar nu
$i cantitativ, cu activitatea lui Dumnezeu insugi.
in aceastd oprire a activitdtii noastre create gi primire a activitatii necreate divine, noi suntem insofifi
nu numai de Logosul providenfial, Care, dupd ce a
creat lumea si a dezvoltat-o pand la limita puterilor ei,
acum Se odihneste ca sd revind la exclusiva activitate
necreatd., ci $i de Logosul intrupat, Care moare cu noi,
rdmdnAnd aga in ziua Sdmbetei, Si invie cu noi in
Duminica fdrd, de sfdrgit57. Propriu-zis, dacd Logosul
nu S-ar fi intrupat sd moard gi sd invieze impreund cu
noi ca om, n-am fi putut ajunge nici la Sabatul creafiei
qi la ziua a opta, a indumnezeirii, fiind opriti de pdcat.
Iar Dumnezeu n-ar fi putut avea satisfacfia de-a trece

aceastd odihnd dupd incheierea in mod fericit
a lucrdrii Sale in tegdturd cu creafia. Logosul iqi
desdvhrgegte opera in legdturd cu lumea ca Hristos.
Prin Hristos ne implinim destinul nostru, ne indumnezeim.
Mistica Sfantului Maxim este o misticA hristologica,
fdrd sd inceteze de a fi un sistem atotcuprinzdtor, in
care lumea intra pi se valorificd pentru veci in toata
amploarea ei58.

la
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37 , capete gnostice l, 60: ..cel ce s-a impdrta$it de odihna de
ziua a qaptea a lui Dumnezeu, cea pentru noi, se va imparta$i $i
de lucrarea Lui din ziua a opta, adica de invierea cea mistica.
hsand si el in mormant giulgiurile 9i Ftergarul de pe cap, pe care
vdzandu-le weun P€tru sau loan crede ca $a sculat Domnul".
58. Desigur, o prezentare alat de sumarA e departe de-a reda
bogatia sistemului Sfantului Maxim. Poate Dumnezeu ne va ajuta
sa infausdm candva. intr-un studiu amplu. conceptia lui.

AL CELUI DINTRE SFINTI
PARINTELUI NOSTRU

MAXIM MARTURISITORUL

Cuv6nt ascedc.
Prin irrtrebdrt si respunsurt
Ftatele -BeffinuLL
a.

I . .Iratele a intrebat pe Bdtrdnul, zicAnd: *Rogu-te,
Pdrinte, sd-mi spui: care a fost scopul intrupdrii Dom-

nului?". $i Bdtranul, rdspunzdnd, a zisr "Md mir, frate,
cd, desi auzi in fiecare zi simbolul credintei, md mai
intrebi despre aceasta. TotuSi iti spun cd scopul intrupdrii Domnului a fost mAntuirea noastrd"' lar fratele a
spus: "in ce fel, Pdrinte?,. Qi a rdspuns BdtrAnul: "Omul
fiind fdcut la inceput de Dumnezeu 9i agezal fiind in
Rai, a cdlcat porunca gi prin aceasta a cdzut in stricdciunea morfii, Pe utmd, fiind cdrmuit prin Providenfa
felurita a lui Dumnezeu, generalie dupd generatie, a
stdruit totugi sd sporeascd in rdu, fiind dus de feluritele patimi ale trupului pand la deznddejdea de viatd.
Din aceastd pricind Fiul cel Unul-Ndscut al lui Dumnezeu, Cuvdntul cel mai dinainte de veci, Care este
din Dumneze u-Taldl, lzvotul vietii si al nemuririi, ni
1, Dupa textul din Migne, PO 90, 911-95a, cu titlul:
'tber
asceticus, Per inteftogationem et responsionem.
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in intunericul gi in
umbra morfii. intrupdndu-Se din Duhul Sfdnt Si din
Fecioara Maria, ne-a ardtat chipul unei vieluiri de formd dumnezeiasca. Si dAndu-ne porunci sfinte Si fdgdduind impdrdfia cerurilor celor ce-gi vor rdndui viala
dupd ele, $i infricoSand cu chinurile veqnice pe cei ce
le vor cdlca, iar mai pe urmd suferind patima mdntuitoare gi inviind din mor[i, ne-a ddruit nddejdea invierii
Si a vietii vegnice. Prin aceasta a dezlegat osanda pacatului strdmosesc al neascultdrii 9i a desfiinlat prin
moarte stdpiinirea morfii, ca,,precum in Adam tofi mor,
a$a in El tofi sd se facdvii" (1 Cor. 15, 22).
Suindu-Se apoi la cer gi gezAnd de-a dreapta Tatfu
lui, a trimis pe Duhul Sfdnt, ca arvund a vielii 9i spre
luminarea Si sfintirea sufletelor noastre, ca Si spre ajutorul celor ce se nevoiesc pentru mdntuirea lor prin
pdzirea poruncilor Lui. Acesta este scopul intrupdrii
Domnului, spus pe scurt,.
2. Si fratele a zis: "Ce porunci trebuie agadar sd implinesc, Pdrinte, ca sd md mAntuiesc prin ele? Ag dori
sd aud aceasta pe scurt,. Iar Bdtrdnul a rdspuns: "in-

celelalte. De aceea gi David, avdnd credinfa cea dreaptd, a zis cdtre Dumnezeu: ,,Spre toate poruncile Tale
m-am indreptat; toatd calea cea nedreaptd am urdt-o".
(Ps. 118, 128). Caci toate poruncile Domnului ni s-au
ddruit noud impotriva a toatd calea cea nedreapta. De
vom nesocoti a$adar fie gi numai una, ni se va deschide indatd calea pacatului, opusd ei".
5. 9i a zis fratele: "Dar cine poate, Parinte, sd implineascd toate poruncile, care sunt aga de multe?,. A
rdspuns Bdtrdnul: "Cel ce imitd pe Domnul $i merge pe
urmele Lui". $i a zis fratele: "gi cine poate sa imite pe
Domnul? Doar Domnul a fost Dumnezeu, chiar dacd
S-a fdcut om. Iar eu sunt om pdcatos, robit de zeci de
mii de patimi. Cum pot, agadar, sd imit pe Domnul?,.
gi a rdspuns BdtrAnul: .Nimeni din cei robifi de materia
lumii nu poate sd imite pe Domnul. Dar cei ce pot zice:
,,latd, noi am ldsat toate 9i am urmat lie", acegtia primesc puterea sd-L imite pe El Fi sd implineasca toate
poruncile Lui,. Zice fratele.Toatd puterea?". Rdspunse Bdtrdnul: "Auzi-L pe El zicdnd: ,,lata, v-am dat voua
putere sd calcati peste $erpi Si peste scorpii $i peste
toatd puterea vrdjmagului; 9i nimic nu vd va vdtama
pe voi" (Luca lO, 19).
4. Aceastd putere gi stdrp6nire primind-o, Pavel zice:
,,Facefi-vd urmdtorii mei, precum gi eu al lui Hristos"
(Filip. 5, l7). Sau, iardgi: ,,Nu este acum osanda asupra
celor ce sunt intru Hristos, care nu umbld dupd trup,
ci dupd duh" (Rom. 8, l). Sau, iardgi: ,,Iar de sunt ai
lui Hristos, Si-au rastignit trupul impreunA cu patimile
gi cu poftele lui" (Gal. 5,24).9i iardgi: ,,Mie lumea mi
s-a rdstignit, ca qi eu lumii" (Gal. 6, l4).
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S-a ardtat noud, celor ce Sedeam

sugi Domnul a spus dupd inviere Apostolilor: ,,Mergrind,

invdtati toate neamurile, botezdndu-i pe ei in numele
Tatdlui qi al Fiului gi al Sfantului Duh, invdNAndu-i sd
pdzeascd, toate cate v-am poruncit voud" (Ylatei 28,
l9-2O).
Prin urmare, tot omul care s-a botezat in numele
Treimii dumnezeiegti 9i de viata fdcdtoare trebuie sa
find toate cdte a poruncit Domnul. Din aceastd prici,
nd Domnul a impreunat pdzirea tuturor poruncilor cu
dreapta credinfd, gtiind cd nu e cu putinfd sd-i aduca
omului mdntuirea numai una dintre ele, despdrfitd de

29
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5. Despre aceasta stdpanire Fi ajutor proorocind,

David a zis:

ce locuiegte intru ajutorul Celui Preainalt se va odihni sub acoperdmAntul Dumnezeului
cerului. $i va zice Domnului: Ajutorul meu egti gi scaparea mea, Dumnezeul meu; Si intru Dl voi ndddjdui"
(Ps. 90, l^2). lar pufin dupd aceea: ,,Peste aspidd pi
vasilisc vei pdgi, $i vei cdlca peste leu gi balaur. Cdci
va porunci ingerilor Sdi pentru tine, ca sA te pdzeasca
pe tine in toate cdrdrile tale" (Ps. 90, f f-f5). Iar cei ce
se lipesc de trup qi iubesc materia lumii, ascultir ce
aud de la Acela: ,,Cel ce iubegte pe tatdl sdu sau pe
mama sa mai mult decit pe Mine nu este vrednic de
Mine!" (Matei 1O, 57; Luca 7 4,26). Iar dupd pufin: ,,Cel
ce nu ia crucea sa ca sd-Mi urmeze Mie nu este vrednic de Mine" (Luca 74,27). $i:,,Cel ce nu se va lepdda
de toate avufiile sale nu poate sa imi fie ucenic" (Luca
14, 53). Agadar, cel ce vrea sA se facA ucenicul Lui gi
sa se afle vrednic de El Si sd primeascA de la Et putere
impotriva duhurilor rdutdtii se desface de toatd legatura trupeasca qi se golegte de toatd impdtimirea dupd
cele materiale, Si a$a ia lupta cu wdjmagii nevdzufi
,,C,el

pentru poruncile Lui, precum insugi Domnul ni S-a
fdcut pe Sine pildd, ispitit fiind in pustie de cdtre capetenia lor, iar dupd ce a venit in lume, de cdtre cei stdpdnifi de acela,.
6. $i a zis fratele: "Dar sunt multe, Pdrinte, poruncile Domnului; Si cine poate sd le find minte pe toate,
ca sd se nevoiascA pentru toate? $i mai ales eu, care
sunt pufin la minte? De aceea a$ vrea sd aud un cuvdnt scurt, ca, {indndu-md de el, sd md mAntuiesc prin
el',. $i a rdspuns Batranul: "Cu toate ca sunt multe,
frate, ele sunt cuprinse intr-un singur cuvdnt: ,,Sd iu-
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begti pe Domnul Dumnezeul tdu din toatd puterea ta
9i din tot cugetul tdu; gi pe aproapele tdu, ca pe tine
insufi" (Marcu 12, 50-51), Cel ce se straduiegte sd tind
acest cuvant implinegte toate poruncile. Dar cel care
nu s'a desfdcut, precum s-a zis mai inainte, de impdtimirea dupd cele materiale, nu poate sd iubeascd, cu
adevdrat, nici pe Dumnezeu, nici pe aproapele. Cdci
este cu neputintd ca cineva sa se fpeascd gi de cele
matenale, gi sd iubeascd Si pe Dumnezeu. Aceasta este
ceea ce zice Domnul: ,,Nimeni nu poate sd slujeasca
la doi domnil" (Matei 6, 24). Sau:,,Nimeni nu poate sa
slujeascd lui Dumnezeu Si lui Mamona" (Luca f 6, f 5).
Cdci in masura in care mintea noastrd se alipeste de
lucrurile lumii, e robitd de ele gi nesocotegte porunca
lui Dumnezeu, cAlcand-o".
7. $i a zis fratele: nDe care ,,lucruri" zici, Pdnnte?",
RAspunse BdtrAnul: "De mdncdri, de bani, de avufii, de
slavd, de rudenii gi aga mai departe". gi zise fratele:
-Dar, Pdrinte, nu Dumnezeu le-a fdcut pe acestea? $i nu
le-a dat oamenilor spre folos? Cum poruncegte atunci
sd nu se mai ingrijeascA omul de ele?,. Rdspuns e bdtrtr
nul: "Sigur ca Dumnezeu le-a fdcut gi le-a dat oamenilor spre intrebuin{are. $i bune sunt toate cele fdcute
de Dumnezeu, ca, folosindu-ne bine de ele, sd-I mulfumim lui Dumnezeu. Dar noi fiind slabi 9i trupegti la infelegere, am ales mai mult cele materiale in loc de porunca iubirii 9i, ingrijindu-ne de ele, ne rdzboim cu oamenii. Se cuvine deci sa punem iubirea de orice om
mai presus dec6t cele vdzute $i decit insugi trupul.
Cdci ea este semnul iubirii de Dumnezeu, precum
insugi Domnul arat in Evanghelie: ,,Cel ce Md iubegte
pe Mine, zice, pdzeete poruncile Mele" (loan 14, l5).
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Iar care este porunca pe care pdzind-o il vom iubi pe
Dl, auzi de la Dl cdnd zice: ,,Aceasta este porunca Mea,
ca sd vd iubifi unii pe altii" (Ioan 15, l2). Yezi cd iubirea intreolaltd intemeiazd iubirea de Dumnezeu, care
este plinirea a toata porunca lui Dumnezeu? De aceea,
poruncegte sd nu se ingrijeascd de avufii, ci sa se lepede de toate ale lui tot cel ce doreste s&I fie ucenic,.
8. $i zise fratele: "Fiindcd ai zis, Pdnnte, cd trebuie
punem
iubirea fatd de tot omul mai presus decdt
sd
toate cele vdzute 5i decit trupul nostru insugi, cum pot
sd iubesc pe cel ce md urdgte pe mine gi se intoarce de
la mine? gi cum pot sd-l iubesc dacd md pizmuiegte 9i
md infeapd cu ocdri qi imi intinde vicleguguri 9i imi
pregdtegte curse? Mi se pare, Pdrinte, cd acest lucru
este prin fire cu neputintd, insdqi supdrarea silindu-ne
in chip firesc sd ocolim pe cel ce ne-a supdrat". Rdspunse BdtrAnul: "Tdrdtoarelor gi fiarelor, purtate incolo
gi incoace de fire, le este intr-adevdr cu neputintd sd
nu se fereascd de cel ce le aduce durere. Dar celor
fdcuti dupd chipul lui Dumnezeu gi cirmuiti de ratiune
gi invrednicifi de cunoagterea lui Dumnezeu, care au
primit Legea de la Dl, le este cu putinta sd nu-i ocoleascd pe cei ce-i supdrd gi sd-i iubeascd pe cei ce'i urdsc.
De aceea gi Domnul, spunAnd: ,,Iubiti pe w{jmaqii vop
tri, facefi bine celor ce vA urdsc pe voi..." (Luca6,27)
gi celelalte, nu le-a poruncit ca pe niqte lucruri cu neputinfd, ci ca pe unele cu putinfd. Cdci altfel nu ar pedepsi pe cel ce calca aceasta poruncd. $i Insuqi Domnul ne aratd aceasta prin fapte, ca 9i ucenicii Lui, care
toti s-au straduit pentru iubirea aproapelui pand la
moarte gi s-au rugat cu cdldurd pentru cei ce i-au ucis
pe ei. Noi nu putem sd iubim pe cei ce ne urdsc fiind-

cd suntem iubitori de materie gi de pldcere 9i le punem pe acestea mai presus de poruncd. Ba de multe
ori ocolim din pricina acestora 9i pe cei ce ne iubesc,
fiind mai rdi ca fiarele gi tdrdtoarele. De aceea, neputand pdgi pe urmele lui Dumnezeu, nu putem cunoagte nici scopul Lui, ca sd primim puterea".
9. gi zise fratele: .latd, Pdnnte, eu am ldsat toate:
familie, avufie, desfdtdri gi slava lumii, si nu mai am
nimic in viata decat trupul. Dar pe fratele care ma
urd$te Si md ocolegte nu-l pot iubi, de$i md silesc in
fapt sd nu rdspldtesc rdul cu rdu. Spune-mi deci ce trebuie sd fac pentru a-l putea iubi din inimd, chiar dacd
md nec{,jegte gi-mi intinde tot felul de curse". Kdspunse Batranul: "Este cu neputintd sd iubeascd cineva pe
cel ce-l necajeste, chiar dacd se aratd a se fi lepddat de
materia lumii, dacd nu cunoa$te cu adevdrat scopul
Domnului. Iar dacd din darul Domnului va putea sd-l
cunoascd gi se va sili sd umble potrivit cu el, va putea
sd iubeascd din inimd pe cel ce-l urdgte 5i-l nec{jegte,
precum 9i Apostolii, cunosc6ndu-1, l-au iubit'.
10. Deci zise fratele:.Te rog, Parinte, sd-mi faci cunoscut care a fost scopul Domnului?". Rdspunse Bdtrdnul: ,,De vrei sd cunogti scopul Domnului, ascultd cu
luare-aminte. Domnul nostru Iisus Hristos, fiind Dumnezeu prin fire 9i primind sd Se facd om pentru iubirea
de oameni, ndscdndu-Se din femeie, S-a coborAt sub
Lege, dupd dumnezeiescul Apostol, ca, pdzind porunca intocmai ca un om, sd desfiinfeze osdnda cea veche a lui Adam. gtiind agadar Domnul cd toatd Legea
gi Proorocii atArnd. in aceste doud porunci ale Legii:
,,Sd iubepti pe Domnul Dumnezeul tdu din toatd inima
ta, 9i pe aproapele tdu, ca pe tine insuti" (Luca 1O,27),

SFANTUL MAXM MARTURISITORUL

S-a grdbit sd le pdzeascd intocmai ca un om de la
inceput pand la sfdrgit. Dar diavolul, care a amdgit de
la inceput pe om $i avea de aceea stdpanirea morfii,
vdzAndu-L mdrturisit la Botez de Tatdl gi primind ca
om pe Duhul inrudit din ceruri, 9i mergand in pustie
ca sd fie ispitit de el, a pornit impotriva Lui tot raz.
boiul, doar va putea cumva sd-L facd qi pe El sd punii
materia lumii mai presus de iubirea lui Dumnezeu.
$tiind, prin urrnare, diavolul cd trei sunt lucrurile in
jurul cdrora se invdrtegte tot ce-i omenesc, adica mancdrile, avu{iile Si slava, prin care a prdvdlit totdeauna
pe om in prdpastia pierzdni, cu acestea trei La ispitit
9i pe Dl in pustie. Dar Domnul nostru ardtandu^Se mai
presus ca ele, a poruncit diavolului sd plece inddrdt.
I l. Neputdnd deci sa-L facd sd calce porunca iubirii de Durrrnezeu, prin cele ce I le-a fdgdduit, s-a strdduit pe urmd, dupd ce-a venit in lume, sd-L faca sa calce
porunca iubirii de aproapele prin toate cAte a uneltit,
lucrdnd prin nelegiuifii iudei. in acest scop, in weme ce
Acela invata caile vietii gi zugrdvea prin fapte chipul
vietuirii ceregti, vestea invierea morlilor gi fdgdduia via!a vegnicd 9i impdrdfia cerurilor, celor ce cred, iar pe
cei necredinciogi ii infricoga cu pedeapsa vegnicd gi,
spre intdrirea spuselor Sale, ardta minunatele semne
dumnezeiegti, chemAnd multimile la credinfd, diavolut
indemna pe nelegiuifii farisei 9i cArturari la feturitele
megtequgiri impotriva LuL ca, neputdnd rdbda incercdrile, cum credea el, sd inceapd a uf pe cei ce-i intindeau viclenii qi aSa sd-Si ajunga ticdlosul scopul lui,
fdcandu-L sd calce porunca iubirii aproapelui.
12. Dar Domnul, ca un Dumnezeu cunoscind gindurile lui, nu a urdt pe fariseii pugi la lucru de el (cdci
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cum ar fi fdcut-o, fiind prin fire bun?), ci prin iubirea
fatd de ei bdtea pe cel ce lucra prin ei, iar pe cei purtati de el nu inceta sd-i sfdtuiascd, sd-i mustre, sd-i
osdndeascd, sd-i plangd, ca pe unii ce puteau sa nu se
lase purtati de el, ci rdbdau de bundvoie sd fie purtati
din pricina nepasarii. Blestemat de ei Se purta cu indelunga-rabdare, pdtimind Se arata ingdduitor 9i le ardta
toate faptele iubirii. Iar pe cel ce lucra prin ei il bdtea
cu iubirea de oameni faldt d,e cei purta{i de el. O, minunat rdzboil in loc de urd., aratd. iubirea gi rdpune pe
tatdl rdutdtii prin bundtate. in acest scop, rabddnd atatea rele de la ei, sau, mai adevdrat vorbind, pentru ei,
S-a strdduit pana la moarte in chip omenesc pentru
porunca iubirii Si, dobdndind biruinta deplind impotriva diavolului, a primit cununa invierii pentru noi. Astfel, noul Adam a innoit pe cel vechi. Aceasta este ceea
ce zice dumnezeiescul Apostol: ,,Aceasta sd o cugetati
intru voi, ceea ce gi in Hristos Iisus..." (Filip. 2,5) si
celelalte.
15. Acesta a fost a9adar scopul Domnului, ca, pe
de o parte, sa asculte de Tatdl pdna la moarte, ca un
om, pentru noi, pdzind porunca iubirii, iar pe de alta,
sd biruiascd pe diavol, pdtimind de la el prin cdrturarii
si fariseii pugi la lucru de el. Astfel, prin faptul cd S-a
ldsat de bundvoie invins, a invins pe cel ce ndddjduia
sd-L invingd gi a scdpat lumea de stdp6rnirea lui. in
felul acesta .,Hristos a fost rastignit dintru neputintd"
(2 Cor. 15, 4), neputinta prin care a omorat moartea
9i ,,a surpat pe cel ce avea stdpdnirea morlii" (Evr.2,
l4). in felul acesta era 9i Pavel slab prin el insugi si se
lduda intru neputin{ele sale, ca sa se sdla$luiascd in el
puterea lui Hristos (2 Cor. 12, 9).
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14. Cunoscind chipul acestei biruinte, el zicea scriind efesenilor: ,,Nu este lupta noastrd impotriva sAngelui 9i a trupului, ci impotriva incepdtoriilor, a stapaniilor..." (Df . 6, 12) 9i celelalte. $i le poruncegte sd imbrace ,,platoga dreptdfii, coiful mAntuirii, pavdza credinfei gi sabia Duhului", ca cei ce poaftd razboiul cu vr{jma$ii nevazuU sA poata stinge toate sdgetile cele aprin-

teze pe dracii care lucrau acestea Si cu Bunul Dumnezeu sd se uneasca. Iar pe dracii care lucrau acestea
ii bdtea prin acest chip al luptei, biruind pururea rdul
prin bine, dupd asemdnarea Mantuitorului. Astfel a slobozit toatd lumea de sub puterea dracilor gi a unit-o
cu Dumnezeu, el Si ceilalti Apostoli, biruind prin infrAngerea lor pe cei ce naddjduiau sd invingd. Dacd
deci 9i tu, frate, vei urmdri acest scop, vei putea sd iubegti pe cei ce te urasc. Iar de nu, este cu neputinfd,.
16. $i zise fratele: "Cu adevdrat, Pdrinte, aga este,
nu
altfel. De aceea Domnul, hulit fiind qi pdlmuit qi
9i
celefalte pdtimindu-le, cAte le-a pdtimit de la iudei, a
rdbdat, compdtimindu-i pe aceia ca neqtiutori 9i rdtdciti. De aceea a qi spus pe cruce: ,,Tatd, iartd-te lor, ca
nu gtiu ee facl" (Luca 25, 34). lar viclenia $i amagirea
diavolului 9i a cdpeteniilor lui le-a biruit pe cruce, luptdnd cu ei pentru porunca iubirii pAnd la moarte, iar
biruin{a Lui impotriva lor dAndu-ne-o noud. gi ddramSLnd stapdnirea morfii, a ddruit invierea Lui, spre viata, intregii lumi. Dar roaga-te pentru mine, Pdtinte, ca
sd pot intelege desdvdrgit scopul Domnului $i al Apos"
tolilor Sdi, $i sd pot veghea in wemea ispitelor, 9i sd
nu fiu negtiutor cu privire la planurile diavolului qi ale
dracilor lui,.
17. gi rdspunzAnd BdttrAnul, zise: "Dacd te vei ingriji mereu de cele spuse mai inainte, vei putea sd nu
fii negtiutor. Iar de vei infelege, iti vei da seama ca,
precum tu egti ispitit, la fel Fi fratele tdu se ispite$te,
9i vei ierta pe cel ispitit; iar celui ce vrea sd te ispiteascd, fdcindu-te sd urdgti pe cel ispitit, ii vei sta impotrivd, nesupundndu-te uneltirii lui. Aceasta este ceea
ce spune lacob, fratele Domnului, in Dpistolele sobor-

se ale vicleanului. Ardtind cu fapta chipul rdzboirii,
zice: ,,Eu deci aga alerg, qi nu orbegte. ASa md lupt, nu
bdtand vdzduhul, ci strunesc Ai supun trupul meu, ca
nu cumva vestind altora, eu insumi sd ajung de lepadat" ( I Cor. I, 26-27). gi iardgi: ,,Plndin ceasul de fafd
fldmAnzim 9i insetogdm, goi umbldm 9i primim bdtdi"
( I Cor. 4, I I ). Sau, iardgi: ,,in osteneala gi in munca,
in privegheri prea adesea, in frig Si dezbrdcafi, ldsAnd
fa o parte cele din afard" (2 Cor. 6, 5; ll,27).
15. Astfel luptd impotriva dracilor, care lucreaza in
trup placerile, alungdndu-i prin neputinta trupului sdu.
El ne aratd insd prin fapte 9i chipul biruintei impotriva
dracilor, care luptd ca sd aducd pe credinciogi la urd
gi de aceea stamesc impotriva lor pe oamenii mai nebdgdtori de seama, ca, ispititi fiind prin acestia, sd-i
urascd gi sd calce porunca iubirii. Zice apadar Apostolul: ,,Ocdrafi fiind, binecuvdntdm; prigoniti, noi rdbddm; hulifi, noi mdngdiem; ca nigte lepdddturi ale lumii
ne-am fdcut, ca gunoiul tuturor pAnd astiui" (l Cor, 4,
12-13). Dracii au pus la cale ocdtarea, hulirea 9i prigonirea lui, ca sA'l mi$te la ura celui ce-l ocdrdste, il hulegte 9i il prigonegte, avdnd ca scop sd-l facd sa calce
porunca iubirii. Dar Apostolul, cunoscand gdndurile
lor, binecuvdnta pe cei ce-l ocdrau, rabda pe cei ce-l
prigoneau 9i mdngaia pe cei ce-l huleau, ca sa depar-
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