
SPIRIDONOS LOGOTHETIS 

s-a jertfit pentru noi. Dumnezeu are atâta bogăţie
de dragoste încât este însăşi Iubjrea. ,,Dumnezeu
este iubire", spune Scriptur� (Ji{oprzi4,J6).

Sfântul Ioan Scărarul scrie: ,,Iubirea este ase
mănarea cu Dumnezeu, atât cât îi este cu putinţă 
omului. .. Cel care Îl iubeşte pe Domnul l-a iubit 
mai întâi pe fratele său" (P.G. 88, 1150-1160). 

Pe scurt, cel care îl iubeşte pe fratele său îl 
iubeşte şi pe Dumnezeu şi se aseamănă l ui 
Dumnezeu. Iar cine se aseamănă lui Dumnezeu 
nu suferă de deprimare. Dumnezeu nu a suferit 
şi nu va suferi niciodată de deprimare. 

6. Nădăjduirea
în mila lui Dumnezeu 

xistă şi un alt mijloc care previne 

,� depresia, pe care-l foloseşte orice
creştin. Desigur, nu doar împotriva depresiei, 
însă cu siguranţă şi împotriva ei. Este un leac 
deosebit de p ute r nic: nădejdea în mila lui 
Dumnezeu. Această nădejde îi dă omului calm 
şi linişte. Această nădejde aduce pace şi 
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linişteşte sufletul tulburat şi răscolit sau, mai 
degrabă, nu-l lasă să fie tulburat şi răscolit. 
Nădejdea nu„i permite sufletului să sufere şi să 
fie deprimat. 

Nădejdea în ajutorul, mila şi iubirea de oa
meni, în nespusa bunătate, în deplina înţelep
ciune şi putere a lui Dumnezeu este cel mai pu
ternic leac pe care-l are la îndemână omul cre
dincios. Acesta protejează şi vindecă. Oamenii 
zilelor noastre nu o cunosc, din principiu. 
Oamenii din vechime, părinţii şi bunicii noştri, 
o aveau însă. Şi se păzeau cu nădejdea în Dum
nezeu în orice împrejurare. Şi spuneau în inima
lor: ,,Doamne miluieşte" şi aşteptau cu nădejde
mila lui Dumnezeu, ajutorul Lui şi dezlegarea
problemelor lor. Şi se încurajau unul pe altul zi
când: ,,Are grijă Dumnezeu" (,,ştie Dumnezeu"
sau „Dumnezeu ajută"). Şi se linişteau cu încre
dinţarea că bunul lor Părinte, Domnul, le va în
drepta pe toate. Şi nu cădeau pradă deprimării.
Şi nu aveau nevoie de medicamente. Şi unii
aveau mii de probleme, mai ales din cauza sără
ciei. Ştiau şi ziceau din inima lor, chiar neştiu
tori de carte fiind: ,,Nădejdea mea este Tatăl,
scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este
Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie !"

Astăzi, cei moderni cred în binele propriu şi 
nădăjduiesc în propriul eu, în calităţile lor, în 
diplomele lor, în gândirea lor. Şi am putea zice 
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