
 
“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul 
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu 

el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20) 

Numărul 53 (2015), Duminica a 3-a din Post                                                      
(a Sfintei Cruci)  

Evanghelia: Marcu 8, 34-38 - 9,1* 

Î 
n vremea aceea, Iisus chemând la Sine mulţimea, laolaltă cu 
ucenicii Săi, le-a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se 

lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Că tot cel ce va 
voi să-şi scape viaţa, o va pierde; iar cel ce-şi va pierde viaţa pentru 
Mine şi pentru Evanghelie, acela o va mântui. Că ce-i foloseşte     
omului să câştige lumea întreagă şi să-şi păgubească sufletul? Sau 
ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Că tot cel ce 
se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta           
desfrânat şi păcătos, de acela şi Fiul Omului Se va ruşina când va    
veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri“.  
    Şi le spunea: „Adevăr vă grăiesc că sunt unii din cei ce stau aici 
care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăţia lui 
Dumnezeu venind întru putere“. 
 

 

 

“Doamne, armă asupra diavolului Crucea Ta o ai dat nouă, că se 
îngrozeşte şi se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei, că 
morţii a sculat şi moartea o a surpat, pentru aceasta ne închinăm 

Îngropării Tale şi Învierii.” (din slujba Sfântului Maslu) 

*)Texte preluate din Biblia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 



GLASUL DOMNULUI Pagina 2 

Iubirea lui Dumnezeu pentru noi este lucrarea Lui permanent, numită și pronie. 
Această iubire “plouă” peste toți la fel, deși este personală și adaptată fiecăruia în parte 
după receptivitate. Iubirea către mine este o energie dată “acum”, în clipa de față, prin 
ceea ce fac, simt sau gândesc eu împlinind o poruncă a Lui. Când fac poruncile, adică  
ce-mi cere El, nu mai lucrează puterile mele care se activează automat prin energia ne-
voilor, dorințelor și impulsurilor firii, ci puterea Lui, harul necreat, care-mi inundă  ener-
giile create și curge prin ceea ce fac, lepădându-mă de voia mea și alegând voia Lui in 
mod conștient și liber. 

Lepădarea voii proprii nu e negare, nu e refulare, nu e constrângere, ci tăiere. Tai legă-
tura dintre energia dorinţei și ținta ei care este obținerea unor rezultate precise:      
satisfacție, mulțumire, plăcere, confort, apreciere, răsplată, dreptate, imagine bună de 
sine, etc. Prin tăiere, energia dorințelor și impulsurilor mele devine disponibilă pentru 
dorința-voia Lui, care este fericirea mea, așa cum a gândit-o și o gândește El. Această 
dorință-voie a lui Dumnezeu m-a adus la existență și mă ține în viață și mă conduce pe 
calea devenirii mele de la existență la existența fericită (Cf. Sfântul Maxim Mărturisi-
torul). Dar actul tăierii voii proprii ne conectează la har numai dacă e simultan cu cel 
al lipirii de voia lui Dumnezeu. Lipirea se face prin chemarea Numelui Domnului în gând 
și invocarea lui peste ceea ce simțim. 

Chemarea Numelui sau Pomenirea ne lipește mintea de El, ne face să-L ţinem minte, să 
ne amintim de El, uitând răul, lepădând ținerea de minte a răului. De exemplu: dacă 
știu din experiență (adică învățare și memorare) că nu pot să fac ceva bun dacă nu am 
anumite condiții, înseamnă că țin minte răul, care mă împiedică să fac acel bine și mă 
port conform instrucțiunilor minții “formatată” astfel. De fapt, lucrez pe “pilot auto-
mat” fără să privesc cu atenție realitatea prezentă pentru că “știu eu bine ce-o să se 
întâmple”… Chemarea lui Dumnezeu și tinerea Lui în minte, mă conectează la harul 
Duhului Sfânt Care le face noi pe toate. Și așa voi descoperi și simți iubirea Lui în act, 
aici și acum, de fapt, mereu - pentru că mereu este acum pentru mine - și pretutindeni - 
pentru că oriunde este aici pentru mine. Doar să avem grijă sa nu-L chemăm pe      
Domnul ca să schimbe lucrurile după mintea noastră, după “binele” gândit, adică imagi-
nat de noi. E uimitor cum, acest bine al nostru, deși a fost atât de demascat și de com-
promis de propria experiență, reușește să ne fascineze și să ne confiște voia și energiile! 
Aici înclin să cred că avem “motive serioase” să ne lăsam păcăliți de el, dintre care cel 
mai probabil este acea dependență de rău, de “mustul cărnii”, adică îndrăgitele noastre 
peptide și celelalte umori ale patimilor. Acest “must al cărnii” este “materia” prin care 
vrăjmașul ne face și ne ține robi ai nefericirii, trimițându-ne sugestii de revoltă, de milă 
de sine și plângere de milă, de judecarea sau acuzarea aproapelui, etc. 

Iubirea mea către Dumnezeu este un act de credință-încredere viu, cu totul nou din  

Taina iubirii ca lepădare de sine și luarea crucii 
Monahia Siluana Vlad 
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punctul de vedere al experienței, concretizat în orice act pe care îl fac cu gândul la El, 
pentru El, pentru că așa îmi cere El. Când activitatea mea se desfășoară în acest          
registru, Îi ofer lui orice aș face și tot ce-mi cere momentul acela, ca pe un vas simțitor 
gol de fericire. Când avem emoții (cauze) și sentimente (efecte) “pozitive”, vasul nostru 
simțitor e plin de produsele bio-chimice specifice lor (peptide si hormoni) și-L uităm pe 
Dumnezeu pentru că nu avem cu ce să-I percepem lipsa sau prezența. Când renunț la 
voia mea, prin tăierea cum am spus mai sus, vasul simțirii va fi o scrută vreme gol și în-
setat (pentru că e viu) de fericire. Cu gândul la El, conectat la harul Lui, tot ce voi face 
cu trupul sau cu mintea, va fi pentru El, pentru că așa vrea El, pentru că numai așa 
ajung la fericirea Lui, care mă cheamă și mă caută în tot locul și în fiecare clipă. Nu con-
tează ce fac și nici măcar cum fac, ci către Cine sau către ce îmi este orientată ființa 
când fac ce fac. Aleg să fie către El? Aleg viața, fericirea, sensul și împlinirea mea așa 
cum mintea nu-și poate imagina. Aleg să fie către plăcerea cu care mă identific? Aleg 
viața de rob, existența individuală, autonomă, centrată pe “lupta și fuga” pentru supra-
viețuire, plină de speranțe iluzorii, valori utopice, frică, furie, oboseală, deznădejde, 
moarte. 

Să ne fixăm atenția pe “Faca-se voia Ta” și pe Prezența Lui. Sprinteneala cu care vom 
sări să facem în Numele Lui tot ceea ce ni se cere în fiecare moment, fie ea și “răutatea 
zilei”, vom înțelege pe viu, vom gusta efectiv fericirea după care tânjește inima noastră. 
Dar să luăm aminte că vrăjmașul nu doarme și va încerca noi și noi metode de seducție, 
bazându-se pe suferința produsă de lipsa “mustului” de care suntem deja dependenți 
(sevrajul). Aici avem nevoie să chemăm, să invocăm Numele Domnului ca să transforme 
El “apa chioară” a simțirii noastre în “vinul cel bun”. De exemplu, când nu mai urmărim 
cu dorința “să facem bine un anumit lucru”, ci ne îndreptăm dorința către El și voia Lui, 
care se va exprima printr-o cerere contrară binelui acela, în locul satisfacției scontate nu 
va mai izbucni împotrivirea cu tot cortegiul ei de “musturi”, dar nici bucuria făgăduită 
de Domnul. De ce? Pentru că bucuria vine prin cruce. Crucea, în această situație, este 
golul, lipsa “mustului”, lipsa furnicăturilor de plăcere sau neplăcere... Este un fel de gol 
al simțirii. Asta numesc “apa chioară” a simțirii. Aici avem nevoie să fim credincioși, să 
invocăm Numele Domnului pentru a transforma această apă, pentru a umple acest gol. 
Așa va veni bucuria. Uneori imediat, alteori mai târziu, după gradul de receptivitate sau 
împotrivire. Această stare de durere-lipsă este de o mare vulnerabilitate la sugestiile 
demonice: “ce fel de viață e asta?” ; “nu e nimic interesant!”; “Câtă vreme poți trăi 
așa?”, “Păi, ce, Dumnezeu ne vrea morți, roboți?” etc. Aici și acum ne dovedim credința 
și ne cultivăm virtutea răbdării fără de care fericirea nu durează și poate fi luată de la 
noi de cea mai mică îndoială sau oboseală. Când începem să trăim așa, toată simțirea 
noastră, inclusiv toate durerile și toată oboseala devin iubire către Dumnezeu și vase vii 
pentru cuprinderea necuprinsei Sale iubiri. 

 Sursa: Monahia Silana Vlad – text preluat de pe site-ul Centrului                                     
“Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, www.sfintiiarhangheli.ro 
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Ce trebuie să evităm în educarea copiilor? 

Extremele. Vă voi da un exemplu. Mergeam pe stradă, şi deodată aud o femeie 
ţipând. Am crezut că încearcă cineva s-o omoare. Am fugit repede s-o ajut: când colo, 
pur şi simplu o tânără mamă ţipa la fiul ei, în vârstă de doi ani, care intrase într-o 
baltă. Îi compătimesc pe copiii ce au parte de mame care ţipă la ei zile întregi: “Nu e 
voie, nu pune mâna, nu te du acolo, nu fă cutare lucru!”. 

Copilul nu aparţine părinţilor, el aparţine lui Dumnezeu. El este o personalitate 
aparte, unică şi irepetabilă, şi trebuie educat în mod corespunzător, în duhul libertăţii 
şi al dragostei. Educând copilul, trebuie să ţinem minte întotdeauna că înaintea        
noastră se află chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. 

Atât când îl pedepsim, când îl lăudăm, trebuie să ţinem minte lucrul acesta, şi să nu-l 
înjosim, să nu-l jignim, să nu-l provocăm, să nu ne batem joc de el, ci să avem 
dragoste, răbdare, blândeţe, smerenie, tandreţe. (Preotul Gheorghe Romanenko) 

În primul an de viață al copilului, contactul fizic cu mama                                        
este extrem de important 

Ce se întâmplă, adeseori, în familia contemporană, ? Mama, orientată pe carieră, se 
grăbeşte să-l “paseze” pe copil bunicilor, dădacelor, bonelor, educatoarelor. În decurs 
de câţiva ani, el poate să treacă prin mâinile câtorva bone, aşa că nu va apuca să se 
deprindă şi să se lege afectiv de niciuna. Copilul ori nu este hrănit deloc la sân, ori este 
înţărcat devreme, drept care este perturbat primul contact fizic cu mama - iar în     
timpul primului an de viaţă acest contact este extrem de important, pierderea lui este 
ireparabilă. 

Există, de exemplu, un studiu al unor psihologi francezi, care arată ce însemnătate 
uriaşă are pentru copilul mic mirosul mamei. Lucrând cu deţinute despărţite de copiii 
lor, ei le aduceau copiilor batiste ale mamelor, ca măcar în acest fel micuţii să nu      
piardă legătura cu ele. 

Aceste senzaţii fizice primare, mirosurile, sunt chezăşia dezvoltării normale a copilului. 
Dacă ele nu există, are de suferit ceea ce psihologii numesc “baza încrederii în lume”, 
iar subminarea acestei baze duce la formarea unei constituţii nevrotice, la                 
fundamentul căreia se află susceptibilitatea crescută la traume sufleteşti. Astfel, baza 
pentru apariţia fricilor este pregătită. (Psiholog Irina Karpenko) 

Sursa: Educarea copilului—sfaturi ale duhovnicilor și psihologilor ortodocși,                
București, Editura Sophia, 2013, pp. 110-111)   

Vitamine duhovniceşti  


