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Toate capetele despre iubire ale Sfhntului Maxim se

' ' cu zi a omului si din tainica nuntilnsplra dln vrara de zl ,

a lui Dumnezeu cu fiecare sufet; de aceea au o expresie

pur nupliali. Autenticitatea iubirii fali de Dumnezeu
are legiturl cu trisiturile de legalitate, de statornicie gi

de credinciogie din cisitorie. Cel care il iubegte in mod
autentic pe Dumnezeu este cel care nu introduce in via-
ga sa ,,divorgul" cu Dumnezeu, adici nu aduce o a treia

persoani sau vreun alt lucru care intervine ;i anuleazi
credincio;ia conjugali dintre sufetul siu gi Dumnezeu.

Cel care il iube;te tn mod autentic pe Dumnezeil, Acesta

se ;i roaga intotdrauna ne?mpnd;tiat. Iar cel ce se roagd tn-
totdtauna neirnpnd;tiat, acesta il;i iube;te in mod autentic

pe Dumnezeu. Dar cel care are rnintea lintuitd de ceua din
celt pdmlnte;ti, acela nu se roaga netrnpnd;tiat. [Il,l)

intrucA.t Sfrntul Maxim consideri iubirea o intrepi-
trundere, o unire cu Dumnezeu, este cu neputinfi si
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ARHIMANDRIT EMILIANOS SIMONOPETRITUL

conceapi ci existi iubire in omul care nu se roagi neim-
prlstiat. Elementul absolut necesar d vieEii duhovnicesti
este neimpra;tierea mingii, pentru ci. unirea cu Dumne-
zeu se face, mai intii de roare, la nivelul min;ii. Cind
cineva spune: ,,Am g6.nduri la rugi.ciune, nu pot si mi
concentrez" sau ,,Sunt rece, nu ingeleg nimic!" - asta
inseamni ci nu il iubeste pe Dumnezeu cu adevirat;i
ci nici nu L-a iubit vreodati.

Adeseori spunem ci il iubim pe Dumnezeu, cintim
iubirea Lui, dar nu purem si ne rug5.m neimpristiat.
MinEim, nu il iubim, pentru ci iubirea autenrici pen-
tru Dumnezeu este o cauzl. generatoare a rugiciunii
neimprfutiate, iar rugiciunea neimpri.stiati. este cauzi.
a iubirii autenrice penrru Dumnezeu.

Vrei si folosegti un criteriu pracric ca si vezi daca il
iubesti pe Dumnezeu? Urmirqte si vezi dacl, te rogi
neimpristiat, adici daci mintea ta, partea ra ra[ionali.,
nu se imprigtie, nu este sfrsiati nici de doringe, nici de

ginduri, nici de patimi, nici de vreun alt element stri-
in, care nu este inteligibil sau imaterial. Tot ceea ce sfr-
gie gi impristie mintea dezviluie faptul ci nu il iubim
pe Dumnezeu, pentru ci iubirea lui Dumnezeu este un
zid care ne inconjuri, si nimic nu poate si intre in lu-
mea minfli noastre. Am un fieristriu, am si o bucati de
lemn. O tai pe ici, pe colo, o bucati cade de aici, cealal-
ti de acolo. Ceva aseminitor piEegte si mintea noasrr5.,

este sfrsiati. de ginduri, de padmi, adici de inclinaEiile
inimii, de pofte gi de orice altceva.

Mintea gi se roagi neimprigtiat? Adici, rimAne
neriniti, neatinsi de orice gind, imaginaEie, patimi,
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lucrare, dispoziEie, gAndire? Atunci, fii sigur cl il iu-
begti pe Dumnezeu! Rugiciunea neimpra;tiati este un

mod ugor de a te incredinga daci il iubegti pe Dum-
nezeu, dar si un mijloc pentru a-L iubi pe Dumnezeu.

Cel care il lobr;t, in rnod autmtic pe Dumnezeu, dcestA

se $ roaga intotdzauna neimpnd;tiat. Nu existi nicio indo-

iali ci-gi bali joc de tine insugi daci crezi cL il iubqti pe

Dumnezeu atunci cind mintea ta nu este neimpri;tiati'
Ce inseam n6, cel care il iube;te in mod dutentic

(yv1oi,r,.rg) pe Durnnezeu? De la ce verb provine adiec'

tivul yv{or,oE, ,,autentic"? De la verbul yi,yvopot, care

inseamni ,,mi nasc in mod firesc", adici sunt un fiu prin
fire, niscut din tati;i din soEia tatalui meu, nu sunt un

bastard, fiul unei amante. Prin urmare, cel cure il iube;te

in mod autentic pe Durnnezeu este cel care il iube;te in
mod firesc 9i adevirat pe Dumnezeu; gi tot ceea ce creea-

zd.el, totceea ce na;te, provine dintr-o cisitorie legiuiti.
Agadar, gindul - sau fiecare pofti, voie sau aminti-

re care imi sfr;ie mintea - este un copil nelegitim, nu

este de la Dumnezeu, nici din duhul meu, care se afli
impreuni cu El, se unefte cu Thtil. imprfutierea min;ii
este preacurvie. VAr, putem si spunem, o femeie striini
in inima mea, iar aceasti femeie devine un rival al lui
Dumnezeu, devine, ca sd. zic asa, un idol, adici per-

soana cu care eu preacurvesc. De aceea Dumnezeu ;i
prorocii au numit idolatria,,preacurvie". De asemenea,

Sfrnta Scripturi obi;nuiegte si numeasci gindurile,
pirerile, ideile, imboldurile noastre,,idoli". Dar ;i cind
ii vedem pe israelif clzindin idolatrie, victime ale gin-
durilor lor, ale socotelilor lor, ale cauzelor gAndurilor
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lor, Sfhnta Scripturi. spune despre ei ci ,,fiii lui Israel au

preacurvit" (rf J"d. 2, 17; Os. 4, 12).

Si luim un exemplu simplu. Mi rog, si inliuntrul
meu simt o oarecare tendingi, o patimi, ca si se faci
ceva. Lucrul acesta mirturisqte existenga unei prea-
curvii care s-a sivirsit in cele mai ad6.nci laturi ale exis-

tenEei mele, din cauza unei patimi a pi.rgii mele irasci-
bile sau a celei poftitoare, potrivit cu ce era lucrul care

a creat tendinga, pofta.
Prin urmare, cel care se roagi neimpristiat nu si-

vArqeqte inliuntrul si.u legituri ilegitime, de preacurvie,
.i ..',rrr.r,. cu Dumnezeu in *od fir"r". Tot ce cre-
eazi., tot ce nafte, na;te in mod firesc 9i adevirat de la
Dumnezeu. Prin urmare, miscarea fireasc5. a mintii este

doar cea indreptati citre Dumnezeu, penrru ci aceasta

este energia si activitatea fireasci a mingii: faptul de a
se inllga citre Thtil. Expresia cel care il iube;te in mod
dutentic pe Dumnezeu are legLturi cu mintea. Adici,
il itrb.r" in mod autentic pe Dumnezeu atunci cind
mintea mea se inalgi in mod autentic citre El. Numai
cine il iubqte in mod autentic pe Dumnezeu vine cu
adevirat impreuni cu Dumnezeu, merge impreuni cu
El, se culci. impreuni cu El;i se scoali impreuni. cu El'.
Oricine este impri;tiat la rugi.ciune inseamni ci deja a
preacurvit ln inima sa, iar,,femeia" lui este lucrul care a

1 Slujba Schimei mari, RugLciunea de dupi Cua,Lntul dz tnad-
ydturd.
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intrat inliuntrul siu;i i-a indepirtat mintea de Dum-
nezert, de Cel asemenea lui, de ,,so1ul" lui.

Iar cel ce se roagd intotdeauna netrnprd;tiat, AcestA

il {i iube$e in rnod autentic pe Dumnezeu. Cine se

roagi neimpr\tiat a fbcut o nunti mistici cu Dum-
nezeu qi poate s5. cinte acel ,,Aliluia!" din Apocalipsd,

cAntarea de nunti citre Dumnezgq a acelora care

L-au iubit in mod autentic 9i s-au insolit in mod
autentic cuEl ($ Apoc. 19, 1).

in a doua centurie, Sfhntul Maxim face, inci de la in-
ceput, o distincgie curajoasi gi hotirAti. Nu vrea si ne

batjocoreasci, nu vrea s5. ne ingele, si triim o viagi de-

garti, ingelitoare, zadarnici. Nu vrea ca zilele noastre si.

fie cu torul lipsite de rod, de iubire. De aceea, imediat

dupi primul rand al primului capitol unegte iubirea cu

rugiciunea, pentru ci rugiciunea ne une;te cu Dumne-
zeu. Dar si iubirea, contrarul lrzolirii, al egoismului ;i al

insinguririi, este unire, insoEire cu altul sau cu algii, iar

tnsolirea cu Dumnezeu se face prin rugiciune.
Rugiciunea este depigirea timpului gi intrarea in

nevremelnicia gi in nehotirnicia, in desivirgirea ;i in
strilucirea lui Dumnezeu. Prin urmare, rugiciunea
este intrepitrunderea noastri cu Dumnezeu, cuprin-
derea noastri in Dumnezert, faptul de a deveni una

cu El gi, ca si spunem aga, disparilia noastri. Acestea

se intAmpli la rugiciune, aceasta este rugiciunea. De
aceea iubirea qi rugS.ciunea au o legituri atit de strAn-

si, incit una inseamni cealalti.
Dar cel cdre Are mintea Tintuitd de ceua din cele pd-

mdntepti nu se roagd neimprd;tiar. Cind mintea ta, la
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vremea rugiciunii sau in orice alti clipi., nu este cu to-
tul flntuiti in Dumnezeu, ci s-a lipit de ceva, a fost

trimisi la ceva din cele pS"minte;ti, s-a intors citre ceva,

tinde citre ceva, atunci nu te rogi neimprigtiat, nici
nu ai iubire. CAnd mintea are legituri cu ceva, este cu
neputinli si te rogi neimpristiat.

Spre ce tinde mintea? Spre cele care sunt ale mingii
gi ale lucrurilor afate in legituri cu mintea. Adici, tin-
de spre cele care se potrivesc cu partea noastri ragionali,

volitivi si poftitoare. O pofti, o pirere sau o voingi de-a

noastri - ,fsta cred ci. ar trebui ftcut, pentru ci altfel se

surpi lumea!" - sunt o abatere a mingii gi ne fac incapa-

bili si ne rugim neimpristiat. in minte trebuie si existe

o stare de golire deplini, toate si fi fost lepidate, afunda-
te in adincul ne;tiingei;i al uitirii, pentru ca mintea si
poati ajunge intraripati gi si se ancoreze in Dumnezeu.

Mintea care zdboue;te tn*-un lucru perceput de sim-

turi are patimd in mod sigur fapd de acesta; d.e pilda, o

pofid sau intristare sau mknie sdu [inere de rninte a rd-

ului. Iar dacd nu ua disprepui acel lucru, nu poate sd se

elibereze de acea patimd. lII,2l

Capul acesta este o oglindi in care putem vedea

adAncul sufletului nostru. CAnd mintea scapi qi se duce

altundeva, acest fapt nu este intAmplitor, nu este un
gind oarecare sau o anumiti cidere a mingii, ceva care

mi se intAmpli in clipa de faEi,, ci dezvaluie ci inliun-
trul meu existi o patimS. foarte adAnc inridicinati, pe

care trebuie si o descopir.
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De exemplu, mi" rog, gi mintea mi se duce undeva.

Se poate si mi lupt, gi mintea si mi se intoarci la inge-

lesurile pe care I le spuneam lui Dumnezeu. Dar aceasta

nu inseamni ci arn biruit in mod definitiv. Aceasta este

o lucrare de o clipi, o impotrivire pe care o fac in acel

moment. Cert gi.esenfial este ci, pentru ca mintea mea

si. mearg5. undeva - mai ales cind ea zlbovegte, cAnd sti-
ruie sau revine mereu acolo -, existi o patimi oarecare pe

care trebuie si o gisesc. Neafind-o, gAndul sau ingelesul

vor reveni mereu in acel punct.

Vii gi mi intrebi: ,,Gheronda, de ce se intAmpli lucrul
acesta in ministirea noastr5., degi Piringii spun tocmai

contrarul?" igi explic, gi imi spui ci am dreptate. Dupi o
luni, revii la aceea;i intrebare. igi explic din nou, inEelegi,

imi spui: ,,Iarti-mi., am frcut-o din egoism!".

De indati ce renafte in noi vreo doringi, adici vreun
motiv, vreo pricini, cAnd iarS;i ceva ne atinge sau ne

ofenseazi, cAnd suntem rlniEi undeva sau cAnd ceva din
cele pe care le vrem nu se implinesc, ne intoarcem din
nou Ia cele pe care le-am discutat poate de cincispre-

zece-dolizeci de ori in ultimii douizeci de ani. Asta

inseamni ci existi o anumiti patimi.
in tine ia na;tere o conceplie potrivnici. faEi de cea care

domnegte in minastire, fagi de ceea ce spune Staregul, iar

tu te intrebi: ,,Ce vrea de la mine Dumnezeu, in acest caz

concret?" Problema este lLmuriti, o inEelegi. Dupi multi
vreme, te intrebi din nou: ,,Ce vrea oare Dumnezeu de la

mine? Din moment ce lucrul acesta este ilogic, voi frce ;i
in acest caz ascultare, sau Dumnezeu m-a trimis aici ca

si spun adevirul?" Revii la vechea problemi. Revenirea
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ta nu are nicio Iegituri cu adevirul, nici cu iubirea fagi
de ministire, nici cu smerenia. fue leglturi numai cu o
anumiti patimi, iar patima poate fi o plrere, o poftL sau

un egoism, potrivit cu problema la care revii.
CAnd vezi ci mintea ra revine la ceva perceput de

simguri, la ceva care igi griiegte, care are legS.turi cu tine,
care are putere pentru tine, care este viu ;i te preocupi,
atunci si fii sigur ci ascunzi inliuntrul tiu o patimi. Si
se referi apoi la cAteva: fu pild^d, o pofia sau tntristare sau
mlnie sdu [inere dc minte a rdului.

De pildd, o pofia.CAnd pofta este parimi sau devine
patimi? Cind este rea? Nu. Fiecare pofti este patimi,
pentru ci, atdta timp cit ea se afli inliuntrul nostru, nu
existi rugiciune neimprfutiati. Prin urmare, nu existi
iubire pentru Dumnezeu, ci preacurvia care se sivir;qte
cu lucrul pe care-l poftim. ,,Poftesc" (6mr,0upd) inseam-
ni.,,imi intorc iuEimea (0up6g), simgurile mele, sensibi-
litatea mea citre ceva". Lucrul acesta are pentru mine
o putere, un caracter viu inl5.untrul meu, are o legituri
strAnsS. cu pirerile mele, cu tor ceea ce migc5. adAncul su-
fletului meu, cu ceea ce m5. face si mi leg atAt de strAns

de el, incit si devenim una. Aceasti profunzime, pirerea
proprie, constituie egoul, prin excelenEi, al omului.

Prin urmare, pofta, dorinEa, este ceva cu care imi leg
in mod foarte viu sinele, oarecum nuntesc cu ea, asa

inc6.t si nu mai por ftri ea. Dorinla poate si fie oricum:
buni. sau rea.

Sau intrisare. intristarea inseamni ceea ce, de obicei,
numim indispozilie, amiriciune. ,,Mi-ai amirit inima", se

zice. Dar care esre sensul ei esenEial? Substantivul d0up[a,
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sau despre cdile tradiyiei rugdci.unii curate

*,*'",ll&Til?ffi ffi ,'i,?,Iffiffi1?l

O alegere ca aceea a Capaelor deEre dragoste, ftcutl de

Pirintele Emilianos Simonopetritul pentru a le tAlcui fiilor si

fiicelor sale duhovnicesti, nu poate fi pusl pe seama intAmpli-
rii, mai ales cI textele filocalice care afteptau o explicare nu-i
lipseau. in primul rAnd, sI spunem ci aceasti scriere a Sfan-

tului Maxim Mirturisitorul reprezintS., dupi pirerea erudigi-

lor, cea mai completS. scriere a sa despre viaga duhovniceasci,
fiind totodati gi cea mai cunoscuti printre nespecialisti, si c5.

tematica ei duhovniceasci bogatl a ft.cut-o extrem de ciutatl,
astfel incit Sfrntul Nicodim Aghioritul a ginut si o includl in
Fihcalia sa, editati in anul 1782. Din intregul celor 400 de

capete ale lucririi Sfrntului Maxim, Plrintele Emilianos s-a

restrAns la explicarea a numai 22 de capete, gi de aceea citwa
prechilri suplimentare legate de intregul scrierii ii vor veni,

cu sigurangi, in ajutor cititorului romAn, pentru a putea situa

atAt o scriere veche de treisprezece veacuri, cAt si tAlcuirea mo-
derni, pe filiajia teologici gi duhovniceasci de care depinde
receptarea cAt mai deplini a ambelor texte.

* Sfintul Maxim Mirturisitorul, Capete gnostice l, 29.


