
 

 

„Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ”  
(Psalmul 139, 11) 

♦ Nr. 71 / 11 mai 2014 ♦

 

[…] De acceptarea celuilalt ș i de 

conviet uirea paș nica  cu el ata rna  

drumul noștru șpre Dumnezeu. E o 

pronie Dumnezeiașca . Se zice ca : 

„vecinii nu ți-i alegi; ți-i dă 

Dumnezeu”. Fiecare dintre noi 

șuntem puș i de pronia 

Dumnezeiașca  î n anumite condit ii 

î n viat a aceașta: avem colegii de 

șerviciu pe care nu i-am aleș, avem 

vecinii pe care nu i-am aleș, lucra m 

î ntre oameni pe care nu i-am aleș. 

Pronia Dumnezeiașca  ra nduieș te 

pentru fiecare dintre noi șa  fim î ntre 

anumit i oameni: unul ește ba da ran, 

unul ește î nfumurat, unul ește 

lacom, unul ește deștra ba lat, unul 

ește ma nioș.  

Avem nevoie șa -l accepta m pe 

cela lalt aș a cum ește. Nu șa -i cerem 

șa  șe șchimbe î n aș a fel î nca t șa  ne 

fie noua  uș or șa  tra im cu el. Pentru 



 

ca  atunci intra m î ntr-o ștare de 

conflict: conflict interior ș i conflict 

cu oamenii. Conflict interior - ca  tot 

timpul ne ra zboim î n șine noaștra  cu 

ga ndurile: „De ce a făcut așa? De ce 

s-a purtat așa? De ce mi-a zis așa? De 

ce n-a făcut altfel?” Î n șine noaștra  

ne ra zboim cu ga ndurile. Îar î n afara  

ne ra zboim, ca nd șe iveș te prilejul, 

cu cei din jurul noștru. Deci, fa ra  

acceptarea celuilalt, ș i fa ra  o 

conviet uire paș nica  cu el – aceașta 

î n condit iile î n care nu-i cerem șa  șe 

șchimbe, accepta ndu-l aș a cum ește 

el – nu șe poate î nainta șpre 

Dumnezeu. Daca  nu ga șim cheia 

pentru lucrul aceșta, nici cheia 

apropierii de Dumnezeu nu o vom 

afla.    

Faptul ca  cela lalt are cușururi, are 

neajunșuri, nu e deca t o proba  

pentru egoișmul noștru, pentru 

ra bdarea noaștra , pentru șmerenia 

noaștra . Nimic altceva. Noi pe noi 

î nș ine nu ne putem șchimba, dar pe 

cela lalt?  

 

P. Emilianoș Simonopetritul 

(comentariu la Avva Îșaia):  

«Pe om este nevoie să-l accepți și să-l 

iubești, nu să-l cântărești, nu să 

analizezi viața lui. De aceea, să nu ai 

niciun fel de gând, nici bun, nici rău, 

despre nici un om și despre nici un 

lucru al veacului acestuia. Dar 

gândul este ceva străin, ceva care ne 

parazitează. Gândul este totdeauna 

ceva care separă: ne separă de 

Dumnezeu și ne separă de frații 

noștri.  

Să nu vi se pară ciudate aceste 

cuvinte. Pot să vi se pară greoaie, dar 

să vă mai gândiți la aceste lucruri.» 

 

Ga ndul ne șepara  de Dumnezeu 

pentru ca , î n momentul î n care, la 

ruga ciune – ca  ruga ciunea exprima  

unirea noaștra  cu Dumnezeu –, șe 

iveș te un ga nd care e î nșot it de un 

chip al unui om șau al unui lucru, 

mintea noaștra  șe abate î n atent ia ei 

de ca tre Dumnezeu șpre acel ga nd, 

ș i iata  ca  ga ndul ne-a deșpa rt it de 

Dumnezeu. S-a fa cut un chip, un 

idol, ca ruia ne î nchina m lepa da nd 

(aba ta ndu-ne de la) î nchinarea 

ca tre Dumnezeu. Î n ce fel ne 

deșparte ga ndul de oameni? Îata  ca  

aceașta o la mureș te P. Emilianoș. Sa  

zicem ca  fratele meu șe afla  la nga  

mine. Ga ndul vine: (fratele) 

lucreaza  oare bine? Nu lucreaza  

bine? Ește bun? Ește ra u? Î n orice fel 

l-ai aș eza î n fat a ta, î ndata  pierzi pe 

Dumnezeu. Daca -l judeci ca bun, 

dupa  aceea ga ndul o șa  te 

așupreașca  ș i o șa  șimt i dezama gire 

ș i o șa  te cert i cu Dumnezeu. Uș or ne 

facem un idol dintr-un om. Î l 

judeca m ca bun, dar apoi el șe va 

ara ta drept ceea ce ește – om 

șchimba tor: acum bun, acum ra u, ș i 

î n momentul î n care noi î l judeca m 

ca bun, ș i el șe va ara ta apoi î n 



 

șla biciunile lui, vom ajunge șa  

șuferim dezama giri ș i vom da apoi 

vina chiar pe Dumnezeu. Nu-i 

nevoie șa  explic, pentru ca  aceștea 

șunt lucruri care vi șe î nta mpla  

poate zi de zi. Daca  î l judeci ca bun, 

dupa  aceea ga ndul o șa  te 

așupreașca  ș i o șa  fii î n dezama gire, 

ș i o șa  te cert i cu Dumnezeu. Daca , 

pe de alta  parte, î l aș ezi mai joș 

deca t tine, o șa  cazi î n egoișm. Aștfel, 

judeci omul ș i î l pierzi pe 

Dumnezeu.  

Pa rerea pe care o avem deșpre 

cineva, chiar ș i un ga nd, devine 

pricina  ș i punct de plecare a 

î nșingura rii noaștre fat a  de acela. 

Atunci șociabilitatea mea devine 

î nșingurare, î n vreme ce monahul ș i 

creș tinul șunt șociabili. Î ndata  ce ma  

pun pe mine î n fat a  cu alt om, î n mod 

critic șau rat ional, ridic î ntre mine ș i 

acela ziduri î nta rite. Din acea zi ma  

deșpart de fratele meu (ș i î n 

continuare ș i de obș tea î n care 

tra ieșc, de familie, șau de colectivul 

î n care tra ieșc). 

De obicei, ca nd judec, pe tot i î i șocot 

ra i: aceșta nu lucreaza  bine, acela nu 

șe roaga , nu are credint a , șau nu are 

dragoște, nu are na dejde, nu are pe 

Dumnezeu, e imoral, nu are minte, 

nu iubeș te pe Dumnezeu. Î n timpul 

foarte șcurt al ga ndurilor, mintea 

mea poate deveni un loc plin de 

naufragii, pentru ca  nu e cu putint a  

ca atunci ca nd î mi foloșeșc mintea 

șa  nu-i ga șeșc pe ceilalt i de ra i. Chiar 

daca  nu ș tiu toate relele celuilalt, mi 

la va ga și șatana. Dar, precum v-am 

șpuș, chiar ș i cele bune ne șepara . 

Cele bune ale celuilalt putem doar șa  

le șpunem ș i nu șa  le judeca m. Adica , 

putem șa  la uda m un om la nevoie, 

î ntr-o convorbire pe care șuntem 

nevoit i șa  o avem, șau î ntr-o șituat ie 

șimilara , dar nu ca șa  emitem 

judeca t i deșpre el. Nu ca nta rim noi 

faptele cuiva, ș i nu facem comparat ii 

î ntre oameni: acela-i mai bun,  

acela-i mai put in bun. Ca nd î l iau pe 

cela lalt î n vorbirea mea, î l iau numai 

pentru a-l la uda, voi ga și faptele lui 

cele trupeș ti, cele șufleteș ti, 

harișmele lui cele duhovniceș ti, 

virtut ile ș i reuș itele lui ș i le voi 

șpune. Ește unul dintre put inele 

lucruri deșpre care șe î nga duie 

omului șa  vorbeașca , dar nu șa  le ș i 

judece.  

Noi tra im î ntr-un timp î n care 

mintea noaștra  ș-a obiș nuit șa  

lucreze î ntr-un fel greș it. De aceea 

aceașta  î nva t a tura , care la temelia ei 

ește o î nva t a tura  șimpla  a unui om 

șimplu – Avva Îșaia – probabil un 

om necultivat dupa  î nva t a tura lumii 

aceșteia, aceașta  î nva t a tura  șimpla  

poate șa  devina  foarte complicata  ș i 

î ntortocheata  pentru noi. S i nu mai 

ș tim ce avem voie ș i ce nu avem 

voie. Dar, pentru ca  ni ș-a puș 

î nainte aceșt cuva nt, ma car ceva din 

el nu șe poate șa  nu lașe urme î n 



 

șufletul noștru. Pentru ca  doar 

vedem fiecare dintre noi ca  cel mai 

adeșea pace nu avem. Ceva î n 

neregula  ește cu noi. Îar aceșt 

cuva nt poate șa  ne dea o direct ie î n 

care șa  ca uta m.  

Noi tra im foarte mult î n ga nduri. Ca  

aș a ș-a obiș nuit mintea noaștra  șa  

lucreze. S i tra ind î n ga nduri, tra im î n 

afara  de Dumnezeu. S i î n afara unei 

lega turi vii cu aproapele noștru. 

Cum zicea ș i Pa rintele Cleopa, tra im 

foarte mult î n cap. Ca șa  te cobori de 

acolo (aș a arata  experient a), ește 

nevoie de șuferint a . Nu pot i coborî  

de acolo daca  nu șe î ndurereaza  

cumva inima. Așta Dumnezeu ș tie 

cum șe î nta mpla  cu fiecare. Pe unul 

î l î nta mpina  o î nta mplare 

dureroașa , altul are vreo iluminare 

ca o deșcoperire care-i atinge inima, 

șau î n alt fel. S tie pronia 

Dumnezeiașca  cum cauta  pe fiecare. 

Dar e foarte greu șa  cobori din cap, 

deș i diștant a ește șcurta  de la minte 

pa na  la inima : 20 – 30 cm. Dar șunt 

greu de parcurș, foarte greu de 

parcurș. S i arareori șe î nta mpla  ca 

mintea noaștra  șa  coboare, atunci 

ca nd Dumnezeu ne miluieș te î n 

buna tatea Lui ș i ne deșcopera  o cale 

(dar un obicei ada nc î nra da cinat nu 

ește uș or de șchimbat). Sa  ne ajute 

Dumnezeu șa  șe trezeașca  î n noi, aș a 

cum zicea Pa rintele Paișie 

Aghioritul,  „neliniștea cea bună”! 
 

Sursa: fragment din predica părintelui 
Arsenie Muscalu la pericopa evanghelică a 
bogatului căruia i-a rodit țarină

 

 Duminică: 18 mai 

08:00 – Utrenia ș i Sfa nta Liturghie 

→ Duminica a V-a după Paști (a Samarinencei) 

→ Sfinții Mucenici Petru, Dionisie și Paulin, Sfântul 

Mucenic Teodot și cele 7 fecioare din Ancira 
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