
1

Glasul  S f inţ i lor  Păr inţ i

Avva Dorotei

Nu judeca!



2

Avva Dorotei
Nu judeca!

Vă propunem în această carte să citiţi  învăţătura Sfîntului Avva 
Dorotei „Despre a nu-l judeca pe aproapele”, care are ca fundament 
respectul faţă de persoana umană, temă care preocupă atît de mult 
ştiinţa şi cugetarea contemporană.
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„Făţarnice, scoate mai întîi bîrna din ochiul tău,
şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău”

(Matei 7, 5)

Prolog

Imaginea reală a epocii noastre este schimbătoare. Cum 
poate cuprinde înăuntrul ei atătea curente şi sisteme, atît 
idealism şi cinism, atît altruism şi egoism, atîta raţiune şi 
atît păcat?

Nu cumva tocmai înăuntrul acestor elemente antagonice, 
în acest concert nesimfonic, sau mai bine zis în confuzia 
atîtor glasuri, se ridică dorinţa unei voci, glasul Adevărului, 
cel care eliberează? Părinţii purtători de Dumnezeu oferă 
în fiecare epocă un glas autentic al adevărului cristalin, 
care constituie rodul conlucrării lor sufleteşti cu harul 
dumnezeiesc.

Vă propunem în această carte să citiţi  învăţătura Sfîntului 
Avva Dorotei „Despre a nu-l judeca pe aproapele”.

Acest scriitor renumit şi talentat  a trăit în secolul al IV-
lea, în Palestina. De mic s-a dedicat cu rîvnă educaţiei. Mai 
tîrziu a devenit călugăr la mănăstirea Seridos, ctitorită chiar 
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de el. Acolo a întemeiat cu banii fratelui său un spital pentru 
călugări şi pentru ceilalţi bolnavi săraci. Spre sfîrşitul vieţii, 
a întemeiat o mănăstire în Gaza. Învăţăturile lui se disting 
prin simplitate, har, şi putere de a convinge.

Cuvîntul lui „Despre a nu-l judeca pe aproapele”, care 
urmează, are ca fundament respectul faţă de persoana 
umană, temă care preocupă atît de mult ştiinţa şi cugetarea 
contemporană.
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Nu judeca!

Fraţilor, dacă am avea în minte 
cuvintele Sfinţilor Părinţi, dacă am cugeta 
întotdeauna la acestea, cu greu am păcătui 
şi ne-am nesocoti pe noi înşine. Dacă, de 
exemplu, aşa cum au spus aceia, n-am 
dispreţui toate cîte ni se par mici şi de 
nimic, n-am cădea în cele mari şi grele. 
Toţi ştiţi cît de mare este păcatul de a-l 
judeca pe aproapele. Ce păcat este mai 
greu decît acesta? Ce altceva urăşte atît 
de mult Dumnezeu şi de la ce altceva îşi 
întoarce faţa Sa? Aşa cum au spus Părinţii, 
nu există lucru mai rău decît judecata. Şi la 
acest mare rău ajunge omul, plecînd de la 
cîteva lucruri considerate fără importanţă. 
Dacă accepţi o mică bănuială despre 
aproapele şi spui: „Ce este dacă ascult ce 
zice acest frate? Ce este dacă spun şi eu un 
cuvînt? Ce se întîmplă dacă mă uit să văd 
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ce voieşte să facă acest frate sau străin?” 
atunci mintea începe să lase păcatele ei, şi 
să se preocupe continuu cu altele. După 
aceea omul ajunge la judecată, la vorbire 
de rău şi la pieire. Şi apoi se întîmplă să 
cadă în păcatele acelea pe care le judecă. 
Nimic nu-l secătuieşte atît pe om şi 
nu-l aduce în pragul părăsirii de către 
Dumnezeu, cît vorbirea de rău, judecarea 
şi osîndirea aproapelui. Pentru că altceva 
este vorbirea de rău, altceva judecata şi 
altceva osîndirea.

Vorbirea de rău este să spui despre 
cineva: „A spus minciuni!” sau „S-a 
mîniat!” sau „A căzut în desfrînare!” etc. 
deja în felul acesta bîrfeşti, adicăvorbeşti 
cu păcat despre celălalt, vădeşti cu patimă 
păcatul lui.

Judecata înseamnă să spui: „Acela 
este mincinos, mînios, desfrînat!” Astfel 
osîndeşti întreaga lui viaţă. Acest păcat este 
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mai greu. Pentru că altceva este să spui: 
„S-a mîniat şi altceva este să zici: „Este 
mînios” şi să tragi concluzia, aşa cum am 
zis, înfierînd întreaga lui viaţă. Şi judecata 
este un păcat atît de greu, mai greu decît 
orice alt păcat, încît Însuşi Hristos a ajuns 
să spună: „Făţarnice, scoate mai întîi bîrna 
din ochiul tău, şi atunci vei vedea să scoţi 
paiul din ochiul fratelui tău” (Matei 7, 5). 
A asemănat astfel păcatul aproapelui cu 
aşchia, în timp ce judecata ta cu bîrna. Atît 
de greu este păcatul acesta!

Nici fariseul, care se ruga şi mulţumea 
lui Dumnezeu pentru reuşitele lui, nu 
spunea minciuni, ci adevărul. Şi nu a fost 
judecat pentru aceasta. Pentru că avem 
datoria să mulţumim lui Dumnezeu, 
cînd ne învrednicim să facem ceva bun, 
de vreme ce El este conlucrătorul şi 
ajutătorul nostru. De aceea, aşa cum am 
spus, fariseul n-a fost judecat pentru că a 
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zis: „Nu sînt ca ceilalţi oameni”. Dar cînd, 
întorcîndu-se spre vameş, a grăit: „Nici ca 
acest vameş” atunci a fost osîndit, pentru 
că în acel moment a judecat şi a păcătuit. 

Nici uN păcat Nu este mai 
greu decît judecarea sau 

osîNdirea aproapelui

Prin urmare, nici un păcat nu este mai 
greu, mai rău decît judecarea sau osîndirea 
aproapelui. Pentru că de ce să nu ne judecăm 
mai bine pe noi înşine şi păcatele noastre, pe 
care le ştim cu deamănuntul şi pentru care 
vom da răspuns înaintea lui Dumnezeu? De 
ce răpim judecata lui Dumnezeu? Ce avem 
să cerem de la făptura lui Dumnezeu? Nu 
ne cutremurăm auzind ce a păţit acel mare 
pustnic nevoitor? El a aflat de un frate că a 
căzut în desfrînare şi a zis: „Ah, rău lucru 
a făcut!” Nu ştiţi ce lucru înfricoşător ne 
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spune Patericul despre acesta? Îngerul sfînt 
i-a adus sufletul celui care păcătuise şi i-a 
zis: „Iată, cel pe care l-ai judecat a murit, deci 
unde rînduieşti să-l aşez, în rai sau în iad?

Oare există vreo vină mai înfricoşătoare 
decît aceasta? Ce altceva înseamnă cuvîntul 
îngerului adresat bătrînului, decît că: „De 
vreme ce eşti judecătorul drepţilor şi al 
păcătoşilor, spune-mi ce porunceşti cu 
acest suflet nenorocit? Îl miluieşti sau îl 
pedepseşti?” Cutemurat de aceasta, acel 
bătrîn Sfînt a petrecut celălalt timp al vieţii 
lui în suspine, lacrimi, mii de osteneli, 
rugîndu-L pe Dumnezeu să-i ierte acel 
păcat. Şi a făcut toate aceste osteneli, chiar 
dacă căzuse cu faţa la picioarele îngerului 
şi primise iertarea.

Aşadar, noi de ce vrem să purtăm 
grijă de celălalt? De ce vrem să purtăm 
povară străină? Fraţilor, avem de ce să ne 
îngrijim: fiecare să privească la sine însuşi 
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şi la greşelile lui. Doar a lui Dumnezeu 
este lucrarea aceasta, doar El ştie să 
îndreptăţească şi să osîndească, cunoaşte 
starea, puterea, situaţia, harismele, 
caracterul şi posibilităţile fiecăruia. Şi 
judecă în funcţie de toate acestea, după 
ştiinţa Lui. Într-un fel îl judecăDumnezeu 
pe un episcop, şi într-alt fel pe un 
ocîrmuitor, într-un fel pe un egumen şi în 
alt fel pe ucenic, într-un fel pe bătrîn şi-n 
alt mod pe tînăr, într-un fel pe bolnav şi în 
alt mod pe cel sănătos.

doar dumNezeu le cuNoaşte 
pe toate şi poate să judece 
fără greşeală pe fiecare.

Îmi amintesc că am auzit odată ceva 
legat de vorbirea noastră: o corabie cu 
sclavi a ancorat într-o cetate. Aici locuia o 
călugăriţă virtuoasă care se îngrijea foarte 
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mult de sufletul ei. Cînd a aflat că a venit 
acea corabie, s-a bucurat foarte mult pentru 
că vroia să cumpere o fetiţă. Se gîndea în 
sinea ei: „O voi lua şi o voi creşte aşa cum 
vreau, astfel încît să nu cunoască nimic din 
răutatea şi păcatul lumii!”. Deci, a trimis şi 
l-a chemat pe căpitanul corabiei care, într-
adevăr, avea două fetiţe exact cum vroia 
călugăriţa. Imediat a plătit cu bucurie şi a 
cumpărat una.

De-abia a plecat căpitanul de la acea 
sfîntă, s-a îndepărtat puţin şi s-a întîlnit 
cu o actriţă de faimă rea. Aceea a văzut-o 
pe cealaltă fetiţă şi a vrut s-o cumpere. 
S-au înţeles la preţ, a plătit şi a plecat, 
luînd-o cu ea. Vedeţi taina lui Dumnezeu? 
Vedeţi voia Lui nepătrunsă? Cine poate 
s-o tîlcuiască? Deci, călugăriţa sfîntă a 
luat-o pe acea fetiţă şi a crescut-o în frica 
lui Dumnezeu, obişnuind-o cu toată fapta 
bună şi învăţînd-o amănunţit despre viaţa 
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monahală şi în general, despre mireasma 
poruncilor sfinte ale lui Dumnezeu. A 
luat-o şi actriţa pe cealaltă nenorocită, 
şi a făcut-o instrument al diavolului. Ce 
putem să spunem despre această taină 
neobişnuită şi înfricoşătoare? Amîndouă 
erau mici şi au fost vîndute fără să ştie 
unde merg. Şi una s-a aflat în mîinile lui 
Dumnezeu, în timp ce cealaltă a căzut în 
mîinile diavolului. Este cu putinţă să spună 
cineva că Dumnezeu va cere de la prima 
tot cît va cere de la a doua? Este posibil 
aşa ceva? Şi dacă amîndouă vor cădea 
în desfrînare sau în altă greşeală, vor fi 
judecate cu aceeaşi măsură? Cum se poate 
acest lucru? Una a învăţat despre Judecata 
viitoare, despre Împărăţia lui Dumnezeu, 
a auzit dumnezeieştile cuvinte zi şi noapte. 
Cealaltă, nefericita, niciodată n-a văzut 
nici n-a auzit ceva bun, ci dimpotrivă, 
doar pe toate cele urîte şi diavoleşti. Prin 
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urmare, cum este cu putinţă să se ceară 
de la amîndouă aceeaşi stricteţe faţă de 
împlinirea poruncilor dumnezeieşti?

Aşadar, omul nu ştie nimic despre voia lui 
Dumnezeu. Doar Acela le cunoaşte pe toate 
şi poate să judece fără greşeală pe fiecare.

Într-adevăr, se întîmplă cîteodată 
ca un frate să facă vreo greşeală din 
neştiinţă. Această neştiinţă însă îi place 
lui Dumnezeu mai mult decît întreaga ta 
viaţă. Şi tu stai şi-l judeci şi-ţi pedepseşti 
sufletul tău? Şi dacă o dată a căzut în 
păcat, de unde ştii cît s-a luptat, cît sînge a 
vărsat înainte să facă răul, încît în cele din 
urmă păcatul lui se aseamănă aproape cu 
o virtute înaintea lui Dumnezeu? Pentru 
că, fireşte, Dumnezeu vede osteneala 
şi chinurile prin care a trecut înainte să 
săvîrşească păcatul. Astfel, îl miluieşte 
şi-l iartă. Deci, Dumnezeu îl miluieşte şi 
tu îl osîndeşti, şi-ţi pierzi sufletul tău? Şi 
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de unde ştii cîte lacrimi a vărsat înaintea 
lui Dumnezeu pentru păcatul acesta? Tu 
ai văzut păcatul, dar pocăinţa nu o ştii!

Alteori, se întîmplă nu numai să 
judecăm, ci şi să osîndim. (Aşa cum am 
spus, altceva este judecata, şi altceva este 
osîndirea). Osîndirea înseamnă nu numai 
să judece cineva, dar şi să-l anuleze pe 
aproapele, să-i fie silă ca de ceva scîrbos. 
Desigur, păcatul acesta este mai rău decît 
judecata şi mult mai pierzător.

cei care vor să se mîNtuiască 
Nu vor lua seama la greşelile 

altuia

Cei care vor însă să se mîntuiască nu 
vor lua seama deloc la greşelile altuia. 
Aceştia privesc întotdeauna la neputinţele 
lor şi, astfel, înaintează duhovniceşte. În 
aşa fel s-a purtat cel care a văzut pe fratele 



15

păcătuind şi a zis, suspinînd: „Vai, mie! 
Astăzi el, mîine oricum şi eu”. Vezi tărie?! 
Vezi pregătirea sufletului? Cum a găsit 
pe loc modul în care să evite osîndirea 
fratelui său? Zicînd: „Mîine oricum şi eu”, 
a pus în sufletul său frica şi grija pentru 
păcatele pe care urma să le facă. Şi astfel, 
a scăpat de osîndirea păcatului. Şi nu s-a 
mulţumit pînă aici, ci s-a aşezat pe sine 
mai jos, zicînd: „Acesta se va pocăi de 
păcatul său, în timp ce eu nu sunt sigur că 
mă voi pocăi!”

Şi noi, nenorociţii, judecăm fără 
reţinere, nu întoarcem faţa, osîndim, dacă 
se întîmplă să vedem, să auzim sau să 
bănuim ceva. Şi cel mai înfricoşător este 
faptul că nu ne oprim doar la vătămarea 
noastră, ci întîlnim şi pe un frate şi imediat 
îi spunem: „Aşa şi aşa s-a întîmplat”. Astfel 
îl vătămăm şi pe acela, aducînd în inima lui 
păcate. Şi nu ne temem de Dumnezeu, ci, 
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în timp ce facem lucrarea diavolească, nu 
ne neliniştim deloc. Şi devenim împreună 
lucrători cu diavolii, atît spre pierzania 
noastră, cît şi a fratelui.

Şi de ce pătimim aceasta? Deoarece nu 
avem iubire.  

dragostea acoperă mulţime
de păcate

Dacă am fi avut dragoste, compătimire, 
am fi evitat să vedem greşelile aproapelui, 
aşa cum este scris: „Dragostea acoperă 
mulţime de păcate” (I Petru 4, 8) şi în altă 
parte: dragostea „nu gîndeşte răul”, astfel 
pe toate le rabdă” (I Corinteni 13, 5-7) ş. a.

Deci, aşa cum am spus, dacă am fi avut 
iubire, am fi acoperit orice greşeală, aşa 
cum făceau sfinţii cînd vedeau păcatele 
oamenilor. Oare sfinţii sînt orbi şi nu văd 
păcatele? Dar cine urăşte atît păcatul, 
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precum sfinţii? Ei însă nu-l urăsc pe 
păcătos, nici nu-l osîndesc, nu-şi întorc 
faţa de la el, ci suferă împreună cu acesta, 
îl povăţuiesc, îl mîngîie, îl îngrijesc ca pe 
un mădular bolnav al trupului lor. Fac 
tot ce le stă în putinţă ca să-l mîntuiască. 
Precum mama care are un copil urît, nu-şi 
întoarce faţa de la el, ci-l împodobeşte cu 
afecţiune, şi face orice poate ca să arate mai 
frumos, la fel şi sfinţii pe toate le acoperă, 
împodobesc şi ajută, încît şi pe cel vinovat 
să-l îndrepte şi pe celălalt să nu-l lase să 
păţească ceva rău de la acesta.

Ce a făcut Avva Amon cînd au venit acei 
fraţi tulburaţi şi i-au zis: „Avva, vino să vezi 
că se află o femeie în chilia acelui frate!”? 
Cîtă milostivire a arătat! Cîtă iubire a vădit 
acel suflet sfînt! Înţelegînd că fratele a ascuns 
femeia într-un vas mare, a mers şi a şezut 
deasupra lui, şi după acea le-a spus să caute 
în toată chilia. Şi cînd n-au găsit-o, le-a zis: 
„Dumnezeu să vă ierte!”
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Astfel, i-a făcut să simtă ruşinea şi să nu 
creadă uşor bîrfele despre aproapele. Şi pe 
acel frate l-a cuminţit, pentru că nu doar l-a 
acoperit cu ajutorul lui Dumnezeu, ci găsind 
ocazia potrivită, l-a îndreptat. Doar l-a apucat 
de mînă, după ce i-a scos pe toţi fraţii, şi i-a 
zis: „Ai grijă de sufletul tău frate!” şi acela 
imediat s-a ruşinat şi a devenit cucernic.

Deci, şi noi să dobîndim iubirea, 
milostivire faţă de aproapele ca să ne 
păzim de înfricoşătoarea vorbire de rău, 
de judecată, de osîndirea celuilalt. Să ne 
ajutăm unul pe celălalt, ca să fim mădulare 
ale aceluiaşi trup. Cine, dacă are o rană la 
mînă, la picior, sau la orice alt mădular al 
său, şi îi este silă de sine, taie mădularul, 
chiar dacă este putred? Face oare acest 
lucru? Nu, ci puţin cîte puţin, îl curăţă, 
îl spală, îi pune bandaje, îl închină, îl 
stropeşte cu aghiazmă, se roagă sfinţilor 
să mijlocească pentru acesta, aşa cum a 
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grăit şi Avva Zosima. În două cuvinte, 
nu-l părăseşte şi nu-şi întoarce faţa de la 
mădularul lui, nici de la putoarea lui, ci 
face tot ceea ce poate ca să-l vindece.

Astfel, ne folosim şi noi suferind 
împreună cu fraţii noştri şi înconjurîndu-i 
pe aceştia, singuri sau cu ajutorul celorlalţi 
mai dăruiţi. Să pricepem că trebuie să le 
facem pe toate acestea, ca să ne ajutăm 
şi pe noi înşine, şi pe ceilalţi, pentru că 
sîntem mădulare unii altora, aşa cum zice 
apostolul. (Romani 12, 5)

sîNtem uN trup şi mădulare 
uNii altora

Deci, dacă sîntem un trup şi mădulare 
unii altora, atunci cînd suferă un mădular, 
suferă toate celelalte mădulare. Ce credeţi 
că este viaţa de obşte, chinovia? Nu 
înţelegeţi că toţi sînt un trup şi că fiecare 
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este mădular altuia? Cei care conduc sînt 
capul, cei care i-au aminte şi îndreaptă, sînt 
ochii, cei care folosesc cu cuvîntul gura. 
Urechile sînt cei care ascultă, mîinile cei 
care lucrează, picioarele sînt apocrisiarii 
(călugării care reprezintă mănăstirea în 
relaţiile exterioare) şi slujitorii. Aşadar, 
eşti cap, cîrmuieşte! Eşti ochi? Ia aminte, 
pricepe! Eşti ureche? Ascultă! Eşti mînă? 
Lucrează! Eşti picior? Slujeşte!

cu cît se uNeşte ciNeva cu 
aproapele, cu atît se uNeşte şi 

cu duMNezeu

Trudiţi-vă să vă ajutaţi întotdeauna unul 
pe celălalt, fie învăţînd şi punînd în inima 
fratelui tău cuvîntul lui Dumnezeu, fie 
mîngîindu-l la vreme de tristeţe, fie dîndu-i 
mîna şi ajutîndu-i la vreme de lucrare. Într-
un cuvînt, fiecare după puterea lui, aşa 
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cum am spus, faceţi totul ca să vă uniţi între 
voi. Pentru că, cu cît se uneşte cineva cu 
aproapele, cu atît se uneşte cu Dumnezeu.

Vă aduc o pildă de la Părinţi, ca să 
înţelegeţi puterea cuvîntului pe care vi l-am 
spus: închipuiţi-vă un cer pe pămînt, adică 
o linie rotundă, trasă cu compasul, care are 
un centru. Mijlocul cercului este centru. Şi 
luaţi aminte ceea ce vă spun: închipuiţi-vă 
că acest cerc este lumea întreagă şi centrul 
cercului este Dumnezeu. Razele cercului, 
adică liniile drepte care duc de la margini 
spre centru, presupune-ţi că sînt căile, adică 
diferitele moduri de viaţă ale oamenilor. Cu 
cît oamenii înaintează spre centru, dorind 
să se apropie de Dumnezeu, cu atît se află 
mai aproape de Dumnezeu, dar şi de ei. Şi 
cu cît se apropie de Dumnezeu, cu atît se 
apropie unul de celălalt, cu atît se apropie 
şi de Dumnezeu. 

Acum închipuiţi-vă invers, separarea: 
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cu cît se îndepărtează de Dumnezeu şi se 
întorc spre cele din afară, cu atît se despart 
şi între ei. Şi cu cît se îndepărtează între ei, 
cu atît se îndepărtează şi de Dumnezeu.

Asemenea este şi firea iubirii: cu cît sîntem 
în afară şi nu iubim pe Dumnezeu, cu atît 
avem distanţă faţă de aproapele. Dacă însă 
iubim pe Dumnezeu, cu cît ne apropiem 
cu iubirea noastră de El, cu atît această 
iubire a noastră ne uneşte şi cu aproapele. 
Şi cu cît se uneşte cineva cu aproapele, cu 
atît se uneşte cu Dumnezeu.


