
 

 

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

♦ Nr. 72 / 18 mai 2014 ♦

 

I.  

„Nimeni nu se poate 

împlini în afara iubirii” 
 

Azi, mai mult ca oricând, pare că 

am ajuns într-o fundătură. 

Statisticile spun că un român din 

zece suferă de depresie. Părinte, 

ce spune asta despre vremurile în 

care trăim? 

 

O lume atinsa  de depresie e o lume 

lipsita  de bucurie s i dragoste. E o 

lume alienata  s i î nsingurata , o lume 

ura ta , care s i-a pierdut reperele, î n 

care s-a pierdut dimensiunea 

verticala  s i î n care omul se 

desfa s oara  numai pe orizontala 

existent ei, î ntr-o diversitate infinita  



 

s i goala . E o lume care nu mai are 

nimic de spus. O lume goala  de 

Dumnezeu, î n care bucuria e 

confundata  adesea cu pla cerea. Or, 

bucuria adeva rata  t ine de resorturi 

mult mai profunde, e î mplinirea 

deplina  a rostului ta u ca om s i e 

stra ns legata  de î naintarea î n viat a 

spirituala . Depresia apare atunci 

ca nd oamenii nu-s i î nt eleg destinul, 

menirea lor pe acest pa ma nt. 

 

Singurul sens al viet ii e ma ntuirea. 

Doar ca  oamenii cred adesea ca  

ma ntuirea e ceva ce ni se da  î n urma 

unui verdict final, daca  am fa cut 

nis te fapte bune. Ma ntuirea e 

fericirea, e raiul. Raiul nu e un loc. 

Raiul e starea de relat ie cu 

Dumnezeu, care se tra ies te î nca  de 

aici, de pe pa ma nt. E greu sa  iubes ti 

o idee. De aceea Dumnezeu s-a fa cut 

om, ca sa  ne î nvet e ca  î l putem iubi, 

iubindu-i pe cei de la nga  noi. 

Ma ntuirea e dinamica acestei relat ii 

de iubire, cu toate suis urile s i 

cobora s urile ei. Nimeni nu se poate 

î mplini î n afara iubirii, î n afara unei 

relat ii. Oamenii uita  ca  Dumnezeu 

nu este singur, Dumnezeu este o 

relat ie (o treime), iar noi suntem 

fa cut i dupa  asema narea lui. Bucuria 

se cere î mpa rta s ita , nu se tra ies te î n 

singura tate. De aceea se spune ca  

cea mai mare fericire e sa  iubes ti s i 

sa  fii iubit. 

 

Sunteți și preot duhovnic. 

Suferinzii de depresie caută 

alinare la mânăstire? 

 

Sunt mult i cei care vin sa -s i 

ga seasca  linis tea la ma na stire, dar 

asta nu î nseamna  ca  î s i deschid 

sufletul foarte us or. Î i recunos ti 

dupa  chip. Un om nefericit e un om 

fa ra  stra lucire î n privire. E apa sat, 

ga rbovit, î ntunecat s i agresiv, 

adesea. Ca nd e nemult umit de el 

î nsus i, omul e agresiv. E ca o fiara  

ra nita , care sufera , e periculoasa  s i 

nu te lasa  s-o ajut i. Dar de cele mai 

multe ori, î n spatele violent ei se 

ascunde nu ra utate, ci suferint a . 

 

II. 

"Dumnezeu nu trădează 

niciodată" 
 

Niciodată viața n-a fost mai 

înlesnită ca acum. Și totuși, e tot 

mai multă suferință în lume. De 

unde vine? 

 

Depresia e o stare de ca dere. Apare 

dintr-o lipsa  de î mpa care a 

sufletului cu sine, cu Dumnezeu sau 

cu oamenii. E o stare de conflict, de 

ruptura  interioara , î ntre suflet s i 

intelect. O lipsa  de echilibru. 

Depresia î nseamna , î n primul ra nd, 

o lipsa  de dragoste. Oamenii sufera  

ca nd nu-s i mai pot ga si ada post î n 



 

celelalte suflete din jurul lor. Ca nd 

nu pot ga si sprijin gratuit din partea 

semenilor lor, oamenii se 

descurajeaza  s i î n relat ia cu 

Dumnezeu, le e greu sa -s i mai 

imagineze un Dumnezeu iubitor. 

Dar daca  oamenii mai tra deaza , 

fiindca  sunt neputincios i, 

Dumnezeu e singurul care nu 

tra deaza  niciodata . Totus i, e foarte 

greu sa  ajungi la ma sura relat iei cu 

Dumnezeu, fa ra  sa  relat ionezi cu 

oamenii. Avem nevoie de o 

confirmare s i din partea semenilor, 

ca  nu suntem inutili pe lume. De 

aceea, nu se poate sca pa de depresie 

fa ra  acea iubire necondit ionata , care 

nu pretinde nimic î n schimb, care nu 

te judeca  s i nu te acuza , ci te 

primes te s i te odihnes te. 

 

Iubindu-i cu adevărat pe cei 

deznădăjduiți, i-am putea ajuta 

să se vindece? 

 

Ar trebui sa  fim noi î ns ine 

Dumnezeu unii pentru ceilalt i, sa -i 

odihnim s i sa  le da m î ncredere s i 

ada post, ca un refugiu pe munte, î n 

timp de furtuna . Sa -i proteja m s i sa  

le fim casa . Ca nd î l hra nes ti pe 

cela lalt, î l hra nes ti, de fapt, pe 

Dumnezeu, ca nd î l î mbra t is ezi, el se 

î mbraca  cu tine s i nu-i mai e frig. 

Ca nd î i vorbes ti, se î nca lzes te la 

vorbele tale. Îubirea e singura 

sca pare. Am î nta lnit oameni care 

s i-au depa s it sta ri vecine cu 

patologia. Nu erau î mpa cat i, fiindca  

nu puteau sa  ierte, iar starea aceea 

de neiertare î i ma cina, î i 

deconstruia la untric. Ca nd au reus it 

sa  ierte, sa  se î mpace, sa -i primeasca  

pe cei care le-au gres it î n inima lor, 

s i-au revenit spectaculos. Trebuie 

doar sa  ai ra bdare. Numai intrarea 

î ntr-o relat ie de iubire cu ceilalt i 

poate sa  asta mpere setea omului. 

Ca nd omul ga ses te odihna  î ntr-o 

relat ie, î s i revine. Dar pentru asta 

trebuie sa  scape de obsesia sinelui. 

 

Adică să renunțe la egoism? 

 

Egoismul, voia proprie sunt cei mai 

mari dus mani ai nos tri. Ne 

tiranizeaza  s i pe noi, s i pe ceilalt i. Nu 

putem avea relat ii profunde cu 

ceilalt i fa ra  lepa dare de sine. Daca  

nu ma  lepa d de sine, î i cer celuilalt 

sa  se alinieze la sinele meu, adica  sa  

se alinieze la mine î n ga ndire, î n 

simt ire, sa  vada  lumea exact ca 

mine. Î nseamna  sa -l î nrobesc, sa -l 

privez de libertate. S i atunci î i 

anulez fiint a, el nu mai poate evolua. 

Î ncepe sa  se apere s i se 

î ndepa rteaza  de mine, fiindca  simte 

ca  am tendint a de a-l desfiint a, chiar 

daca  poate compensez cu lucruri 

exterioare. Î l ra spla tesc cu daruri, 

dar de fapt î l posed, î l î nrobesc, î l 

transform î ntr-un accesoriu cu care 

sa  ma  î mpodobesc. S i, la final, ma  



 

simt la fel de singur. Ca nd es ti liber 

de obsesiile tale s i de slujirea 

sinelui, î ncepi sa  te ga ndes ti la 

cela lalt cu adeva rat, sa  te ga ndes ti 

ce gest ai putea sa  faci pentru el, fa ra  

ca el sa -t i ceara . Ai putea sa -l as tept i 

cu ceva bun de ma ncare? Ai putea 

sa -i duci un pahar cu apa ? Ai putea 

face un drum î n locul lui? Ce lucru 

mai frumos deca t sa  mergi sa -i 

potrives ti pa tura la spate, sa  nu-l 

traga  curentul, ca nd se culca ? 

Paradoxul e ca  abia ca nd te lepezi de 

tine, te ca s tigi pe tine s i-l ca s tigi s i pe 

cela lalt. Î l cuceres ti, ca nd renunt i  

sa -l mai cuceres ti. Cu ca t vrei mai 

tare sa  subordonezi s i sa  controlezi, 

cu ata t es ti mai singur, cu ca t te pui 

mai tare î n sprijinul celorlalt i, cu 

ata t es ti mai î nconjurat de oameni. 

Oamenii ar trebui sa  fie ca 

luma na rile care, consuma ndu-se pe 

sine, lumineaza  î n jurul lor s i î i 

î nca lzesc s i pe ceilalt i. 
 

Sursa: www. ortodoxiatinerilor.ro, interviu 
de Dia Radu: www.formula.as  

 Marți: 20 mai 

18:00 – Vecernia s i Litia 

 Miercuri: 21 mai 

08:00 – Utrenia s i Sfa nta Liturghie 

→ Sfinții Mari Împărați și întocmai cu Apostolii 

Constantin și mama sa, Elena 

 Sâmbătă: 24 mai 

18:00 – Vecernia 

 Duminică: 25 mai 

08:00 – Utrenia s i Sfa nta Liturghie 

→ Duminica a VI-a după Paști (a Orbului din naștere) 

→ A treia aflare a cinstitului cap al Sfântului Proroc Ioan 

Botezătorul; Sfântul Cuvios Olivian 
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