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tegti cu atenfie, pentru cd sensurile
lor sunt incdlcite, gi cu toate cd for-
mularea pare simpld, kebuie mult
studiu gi aprofundare. Poate in
acestea vei gdsi ceva folositor pen-
tru sufletul tdu!"

$i va descoperi cu certitudine
folos, ajutat de harul lui Dumne-
zeu, celcare le citegte cu simplitate,
fricd de Dumnezeu gi iubire.

Iubirea

Iubirea este dispozifia bund a
sufletului, care-l face pe om sd nu
prefere nimic altceva mai mult,
decAt sd-L cunoascd pe Dumne-
zeu. Dar este cu neputinld sd do-
bAndeascd cu statornicie inldun-
frul lui aceastd iubire cel care s-a
lipit cu patimd de ceva dintre cele
pdmAntegti.

+
Str nu spui cd doar credinfa ln

Hristos poate sd te mAnfuiascd.
Aceasta este cu neputinfd, dacd nu
dobAndeqti gi iubirea practicd. Sim-
pla credinfil,carenu este firsofti de
fapte de iubire, nu folosegte la ni-
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mic, de vreme ce gi demonii cred gi
se cutremurd. 

*
Aga cum amintirea focului nu

trcllzegte trupul, la fel gi credinga
fdrd iubire nu lumineazd sufletul
prin cunoagterea lui Dumnezeu.

*
Atunci cAnd omul iubegte un

lucru, se alipegte de acesta, gi ca si
nu se lipseascd de el,le disprepieE-
t9 pe toate celelalte care-l despart
de acel lucru. La fel gi cel caie-L
iubegte pe Dumnezeu cultivd rugd-
ciunea curatd gi alungd dinlduntrul
siu orice patimd, care-l impiedicd
sd ajungd la Acesta.

*
Mintea care se unegte cu Dum-

nezeu gi rdmAne cu El tn rugdciune
l0

IUBIREA

gi iubire, devine firfeleaptd, bund.,
puternicd, iubitoare de oameni,
milostivi, indelung rdbddtoare. in-
tr-un cuvAnf dobdndegte toate cu-
nogtinfele dumnezeiegti. CAnd se
indepdrteazd,ins6, de Dumnezeu gi
se alipegte de cele pdmdntegti, sau
devine un dobitoc, trcurcAndu-se
fir pldceri, sau devine o fiard, cer-
tdndu-se cu oamenii pentru lucru-
rile materiale.

f
Cel care se teme de Dumnezeu

are trtotdeauna tovardg smerenia.
$i smerenia ll duce la iubire gi la
mulpmire faln de Dumnezeu. Adi-
cd, cugetti la viafa de dinainte, la
diferitele pdcate 9i la ispitele lui, 9i
cum l-a salvat din acestea Domnul,
qi l-a purtat din viafa patimilor, la
via,ta dupd Dumnezeu. Deci, prin

ll



SFANTUL MAXIM MARTUR.ISITORUL

asemenea gAnduri, dobAndeqte gi
iubirea fafd de Dumnezeu, Bine-
fdcdtorul qi C6rmuitorul vie$i lui,
Cdruia ii mulpmegte neincetaf cu
multX smerenie.

*
Cel care-L iubegte pe Dumnezeu

duce pe pdmAnt viafd ingereasctr.
Postegte qi privegheazd, inalfd cAn-
tdri, se roagf; qi cugetd trtotdeauna
binele pentru fiecare om.

f
Iubirea fafl deDumnezeu it miE-

cd pe cel care o are si disprepiascX
orice pldcere fuecdtoare gi orice os-
teneald gi tristefe. Sd iei incredinfare
despre acest lucru de la tof, sfinf,i
care au pdtimitaftitea pentru Flristos!

*
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Pacea negriitd pe care o au sfin-
pi ingeri se datoreazd acestor doui
lucruri: iubirii fagd de Dumnezeu gi
iubirii dintre ei. La fel se tntAmpid
gi cu sfinf,i tuturor veacurilor. Deci,
bine a spus M6ntuitorul nostru cd
fin aceste doud porunci se cuprind
toati legea gi lnvlfdtura profeflor
(Matei 22,40).

+
Cel care-L iubegte pe Dumnezeu

nu este cu putinfd si nu iubeasci pe
orice om ca pe sine insugi. $i chiar
pe cei care sunt robi patimilor, Ei pe
acegtia ii iubegte ca pe sine insugi, gi
tresaltti cu bucurie negrditit gi nemi-
suratil c6nd ii vdd tndreptAndu-se.

*
,,Cel care md iubeqte, va fine

poruncile Mele",zice Domnul (Ioan
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