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IV

Fac\-se voia Ta!

Omul ştie că poate muri. Aşa cum
spune Domnul, sămânţa cea vie dacă nu
moare, trăieşte singură; dar dacă moare,
atunci aduce multă roadă (cf. Ioan 12, 24).
Vom trăi cum trebuie atunci când vom
simţi şi înţelege că Dumnezeu este real
şi viu, Cel Care ne iubeşte foarte mult şi
Care ne înţelege. Din iubire a creat El
lumea întreagă. Din iubire ne-a creat El
pe fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi
are un nume al său. Fiecare dintre noi
poate deveni părtaş al dumnezeiescului
har. Într-o singură clipă omul poate afla
veşnicia. Aşa cum s-a spus, iadul a fost
zdrobit de Dumnezeire printr-o singură
lovitură. Iar în mărgăritarul unic al Tru-
pului şi Sângelui lui Hristos, omul poate
afla Raiul întreg. Aşadar, putem înţelege
că Raiul este o gustare – aşa cum, de altfel,
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şi cântăm: „Gustaţi şi vedeţi că bun este
Domnul!” – pentru a cunoaşte şi înţelege
că Dumnezeu este iubire. Avva Isaac
spune: „Nu te teme de Dumnezeu din
cauza măreţiei puterii Sale, ci teme-te
de El din cauza măreţiei iubirii Sale!”4 –
fiindcă El Se smereşte pe Sine şi Se jert-
feşte pentru noi, cei nesimţitori. Vedem
în Rugăciunea Domnească – Tatăl nos-
tru, pe care ne-a predanisit-o Domnul –
că afirmaţia centrală este Facă-se voia Ta.
Vedem că în grădina Ghetsimani, Hristos
a spus: „Tată, depărtează acest pahar de
la Mine” (cf. Matei 26, 42; Marcu 14, 36).
Era în agonie şi Se ruga şi mai fierbinte.
De trei ori a rostit aceeaşi expresie şi a
conchis spunând: „Dar, dacă aceasta nu se
poate, facă-se voia Ta” (cf. Marcu 14, 36).
Aşadar, această expresie, „facă-se voia Ta”,
este o oferire voluntară a noastră Celui
care este Iubire. Atunci când spui cu sin-
ceritate „facă-se voia Ta”, atunci ai găsit
restul: toate problemele au fost rezolvate.
Pentru aceasta este nevoie de un curaj al

4 Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte ascetice, Cuvântul
51 (Brookline, Mass., 1984), p. 251 [n. ed.].
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credinţei şi de o jertfă de iubire. Astfel
devii parte a Viţei, eşti altoit pe Viţă, eşti
hrănit cu seva Viţei vieţii, eşti hrănit chiar
de Duhul întru viaţa în Hristos, Cel Care
Însuşi a zis: „Facă-se voia Ta”. În acest
chip, chiar dacă trăim în această lume,
înţelegem că, în ciuda slăbiciunii noastre,
există Cineva Care ne iubeşte, iar pro-
blemele vieţii nu se rezolvă prin propria
noastră logică, ci prin încredinţarea tu-
turor lui Hristos Dumnezeu, aşa cum spu-
nem atât de des în biserică: „Pe preasfânta,
curata, preabinecuvântata, mărita, Stăpâna
noastră, de Dumnezeu Născătoare şi pu-
rurea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o
pomenim. Pe noi înşine şi unii pe alţii şi
toată viaţa noastră lui Hristos Dum-
nezeu să o dăm”.

Rostim, de asemenea, „Facă-se voia Ta”
prin ceea ce numim rugăciune noetică,
rugăciunea neîncetată (cea în care spu-
nem): „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcă-
tosul”: „Tu eşti Dumnezeu Puternic; eu
sunt un om slab. Mă încred în iubirea Ta.
Nu fac planuri omeneşti; nu caut decât
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un lucru: ca voia Ta să se facă. Şi cer
aceasta prin sfinţitele cuvinte «Miluieş-
te-mă pe mine, păcătosul». Miluieşte-mă
după cum vrei şi după cum ştii”.

Prin urmare, avem nevoie să conşti-
entizăm lipsa noastră de putere şi pu-
terea Lui, Care ne iubeşte, pentru ca să
fim liniştiţi şi împăcaţi, – chiar dacă tot
ceea ce ne înconjoară fierbe şi ne ame-
ninţă –, fiindcă există Cel care orânduieşte
toate în chip nevăzut şi care călăuzeşte
toate spre calea pe care le-o doreşte.


