
Leacuri 
de prevenire 

cum însă ne vom referi la o temă 
ff:I destul de sinuoasă, aceea a prevenirii

deprimării. 
Ortodoxia nu se limitează doar la a vindeca 

boala. Se îngrijeşte în special să o preîntâm
pine, folosind leacuri la fel ca şi medicina pre
ventivă. Şi care sunt aceste leacuri de preve
nire ? Să-i propună omului să nu se îngrijoreze, 
pentru a nu se deprima? Să se distreze şi să fie 
indiferent? Nu. Medicina preventivă a Ortodo
xiei ne propune ceva care, la început, ne pare 
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scandalos: întristare, îndurerare şi frică! Însă 
întristarea cea după Dumnezeu, îndurerarea 
îmbucurătoare după Dumnezeu, frica lui Dum
nezeu. Propune încă, după Dumnezeu şi pen
tru Dumnezeu, lipsirea, lăsarea şi refuzul socie
tăţii de consum. Propune nevoinţa, postul, 
cumpătarea, suferirea celor rele, sărăcia, amin
tirea morţii, tăcerea, liniştea, lepădarea de sine, 
osândirea de sine. De asemenea, oferă ca 
mijloace profilactice credinţa şi nădejdea în 
mila lui Dumnezeu, dragostea, pocăinţa şi

mărturisirea sau spovedania. 

1. Tristeţea şi plânsul

� 

� 

J n credinţa ortodoxă este cunoscut 
'tJ foarte bine faptul că omul, în mod 

firesc, se întristează, se îndurerează şi se teme. 
Sunt în firea noastră şi nimeni nu poate să le 
îndepărteze. Aşa că Ortodoxia se îngrijeşte să 
curăţească duhovniceşte şi întristarea, şi plânsul 
pentru a nu mai dăuna omului, ci, dimpotrivă, 
pentru a-l ajuta să se izbăvească. 
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- Cum aşa ? a răspuns mirat sfântul.
- Pentru că te-ai asemănat celorlalţi, a răs-

puns vicleanul duh. Ai neglijat liniştea şi grija 
de sufletul tău, pentru a te îngriji de ale pămân
tului; ca şi cei din lume. 

„Cu neputinţă să aibă inima sa neîntrerupt la 
Hristos omul fără linişte, smerenie şi rugăciune 
neîncetată", obişnuia să zică Avva Moise. 

„Iubeşte tăcerea şi liniştea, frate, sfătuieşte 
alt părinte sfânt. Eliberează-te de multele griji. 
Indeletniceşte-ţi mintea cu înţelesurile dumne-
zeieşti. Culcă-te şi trezeşte-te cu frica lui Dum
nezeu şi nu te teme de nimic, nici chiar de 
diavol." 

Multa vorbire duce de multe ori la depri
mare. Din contră, tăcerea îl fereşte de aceasta pe 
omul tăcut. De aceea şi predania ortodoxă 
propune ca mijloc de prevenire, alături de 
linişte şi tăcere, depărtarea de vorbărie. 

Un tânăr i-a mărturisit supărat lui Avva Matoi: 
- Multe necazuri îmi provoacă deseori limba

mea, părinte. Mi-e imposibil să mi-o înfrânez, 
să nu-i judec şi să-i osândesc pe fraţii mei. 

- Dacă-ţi pare imposibil să-ţi stăpâneşti lim
ba, atunci depărtează-te de întâlnirile cu oame
nii, l-a sfătuit bătrânul. Limitează-te la tine. Ne
înfrânarea limbii este o boală contagioasă şi, de 
aceea, periculoasă. 

51 


















