
DEPRIMAREA ŞI TĂMĂDUIREA EI 

şi tremură închipuindu-şi sfârşitul 

Se înfioară căci aşteaptă îndoiţi judecarea 

şi hotărârea, Dumnezeul meu." 

Să ne rugăm să nu îngăduie Dumnezeu să 

ajungem în această înfricoşătoare stare sufle

tească a fricii lumeşti, în care cu siguranţă tră

iesc cei deprimaţi. Şi nu o vom trăi atât timp cât 

ne vom bucura de dulceata acestui leac numit 
, 

frica lui Dumnezeu. 

9. Viata monastică

ceasta nu este unul dintre leacurile 

despre care am vorbit, ci este un leac 
care se bucură de toate celelalte, care le cuprin
de pe toate. Este o întreagă viaţă tămăduitoare. 

Este un mod de viată care: 
- nu cunoaşte deprimarea, de vreme ce tră

ieşte întristarea cea după Dumnezeu; 
- nu cunoaşte frica de moarte, de vreme ce are

neîncetat amintirea morţii cea după Dumnezeu; 
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- nu cunoaşte nefericirea şi lipsurile, de vre
me ce trăieşte neîncetat L., sărăcia şi strâmtora
rea cea după Dumnezeu; 

- nu cunoaşte deznădejdea, de vreme ce tră
ieşte fără ajutor omenesc, doar cu nădejdea la 
Dumnezeu; 

- nu cunoaşte singurătatea, de vreme ce trăieş
te îndepărtarea de lume cea pentru Dumnezeu; 

- nu cunoaşte plictiseala şi urâtul, de vreme ce
trăieşte în liniştea şi tăcerea cea după Dumnezeu. 

Toate aceste cuvinte: deprimare, frică, neferi
cire, frică de moarte, împuţinare, nelinişte, dis
perare, singurătate, plictiseală, urât şi toate cele 
asemănătoare lor sunt necunoscute adevăratei 
vieti monahale în Ortodoxie. 

, 

Scria Sfântul Ioan Gură de Aur că viata mo-
, 

nastică este viaţa unde: 
- ,,nu există frică de stăpânitori şi despoţi

tiranici"; 
- ,,nu există zarva provocată de bârfitori,

agitaţia provocată de copii"; 
- ,,nu există plâns sau tânguire sau strigăte

deznădăjduite. Este un loc curat de orice astfel 
de lucruri respingătoare. Mor şi aici oameni, 
căci monahii nu sunt nemuritori. Dar nu se tem 
de moarte ca moarte. Petrec pe cel adormit cu 
cântări şi numesc acest lucru însoţire şi nu în
gropare ... Şi nimeni nu zice «s-a sfârşit cutare», 
ci «s-a desăvârşit»". 
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