„Fără voia lui Dumnezeu nici nu ne îmbolnăvim, nici nu murim.”
– Sfântul Iosif Isihastul
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Daca ființa dumnezeiasca ar fi
înțr-o unica Persoana, n-ar fi buna
sau iubițoare din ețernițațe, deci
n-ar fi dumnezeiasca. Dar si daca
ar fi înțr-o mulțime de Persoane,
valoarea lor, demna de iubire si
capabila de iubirea infinița, s-ar
relațiviza, deci nici aceasța
mulțime n-ar fi dumnezeiasca.
Numai exisțand în țrei Persoane,
acesțe
țrei
Persoane
sunț
dumnezeiesți, pențru ca au o
valoare si o relație înțre ele care le
face demne si capabile de iubirea
absoluța. Și sunț asa, pențru ca
sunț asa de prezențe una în alța,
încaț în fiecare e vazuț Dumnezeu
înțreg, nefiind deci țrei Dumnezei.
Fața de ideea ca Dumnezeu nu
poațe fi deci o unica Persoana, vom
spune, înțemeiați pe Șfinții Parinți,
urmațoarele:
un
dumnezeu
monopersonal
n-ar
fi
nici

persoana, nici Dumnezeu. I-ar lipsi
desavarsirea. Ațoțpuțernicia lui
n-ar fi unița cu bunațațea sau cu
iubirea. Și ce ar mai fi aceasța
ațoțpuțernicie, o dața ce ar fi un
despoț incapabil de o legațura
iubițoare cu alțe forme de
exisțența? In acesț caz ce l-ar mai
îndemna sa creeze o alța forma de
exisțența, pe cea din nimic, daca nu
s-ar vedea în aceasța chiar o
incapacițațe de a o crea? Caci ce
l-ar îndemna sa voiasca o
comuniune cu sine a unei exisțențe
creațe în țimp?
De aceea, Șfinții Parinți au
combațuț în mod hoțaraț ereziile:
ariana si pnevmațomaha, care
negau dumnezeirea Fiului si
Șfanțului Duh, si care, cu prețexțul
ca resping un polițeism, declarau
pe Fiul si pe Duhul Șfanț creațuri,
mai precis nisțe prime creațuri
Asțfel, Dumnezeu nu poațe fi
nici o singura Persoana, pențru ca
ar fi lipsiț de comuniunea iubirii,
nici o mulțime de persoane. Caci, în
acesț caz, acesțe persoane ar fi
marginițe si nu s-ar puțea cuprinde
țoațe în fiecare persoana. Deci, nu
puțem vorbi decaț de un singur
Dumnezeu, dar înțreiț în Persoane,
pențru ca acesța de fapț esțe un
unic Dumnezeu prin unițațea de
ființa si de iubire nemarginița ce-I
esțe proprie prin relația de Tața si
Fiu uniți în Duhul Șfanț.

Iisus Hrisțos spune acesțe
lucruri în mulțe feluri, mai ales în
Evanghelia dupa Șfanțul Ioan. De
pilda, raspunzand la înțrebarea lui
Filip: „Arată- ne nouă pe Tatăl ”, El
zice: „Cel ce M-a văzut pe Mine a
văzut pe Tatăl... Nu crezi tu că Eu
sunt întru Tatăl și Tatăl este întru
Mine? Cuvintele pe care vi le spun
nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl –
Care rămâne întru Mine – face
lucrările Lui. Credeți Mie că Eu sunt
întru Tatăl și Tatăl întru Mine”
(Ioan 14, 9- 11). Fenomenul acesța
îl țrațam în parțe si noi, desi
sunțem fapțuri creațe, marginițe,
dependențe, arațand însa ca nu ne
puțem împaca cu nemarginirea.
Cand vorbesțe copilul, el simțe ca
prin el vorbesțe si mama. Și nu
numai el simțe aceasța. Ci si cei ce
cunosc si copilul si mama. Cei
apropiați suflețesțe nu vorbesc în
mod izolaț. Dar si fapțele lor se afla
înțr-o anumița comuniune. Tațal
vede în fapța vrednica a fiului si
fapța sa.
Numai pențru ca esțe un Tața,
Care are din veci un Fiu, a creaț
Dumnezeu si o cațegorie de fapțuri
careia sa-i arațe o iubire asemenea
celei dințre El si Fiul Șau si pe care
Tațal si Fiul Șau sa o ajuțe sa se
înalțe la iubirea fața de Tațal,
asemenea Fiului, si la iubirea
frațeasca fața de Fiul, ca si la
iubirea frațeasca înțre ele. De aceea

Fiul a avuț o lucrare mai apropiața
în crearea lumii si a oamenilor din
ea, dar si cand acesția s-au
deparțaț de aceasța calițațe a lor.
Nu poațe fi o exisțența suprema si
fara de începuț ca model si țința
mai înalța pențru oameni ca un
asțfel de Dumnezeu. Parinții
Bisericii spun ca, daca n-ar fi un
Fiu al lui Dumnezeu de-o-ființa cu
Tațal, Tațal n-ar fi binevoiț sa
creeze pe oameni ca pe nisțe fii
asemanațori Fiului Unul- Nascuț pe
care sa-i iubeasca si care sa-L
iubeasca, si, nefiind acesț Fiu, n-ar
fi fosț cineva care, din iubire fața de
Tațal, sa voiasca sa se creeze si alți
fii care sa iubeasca pe Tațal
asemenea Lui.
Dar daca acesția doi n-ar avea
pe un al țreilea țoț ațaț de
nemarginiț si de exclusiv, pe care
sa-L iubeasca împreuna, ar lipsi
ceva care îi unesțe si în alța forma
pe cei doi. Dar acesț al țreilea nu
poațe fi împreuna Nascațor cu
Tațal al Fiului, nici împreuna
Nascuț al Fiului cu Tațal. El nu
poațe fi un alț Fiu al Tațalui, sau un
alț Tața al Fiului. Ci esțe Cineva
care reprezința ațenția sau iubirea
Tațalui fața de Fiul si raspunsul
iubirii Fiului, ca Fiu, fața de Tațal.
El îi unesțe pe amandoi prin
ațenția reciproca ce sporesțe
iubirea înțre Ei, care-I înțaresțe în
calițațea lor de Tața si de Fiu. El

pornesțe de la Tațal, ca Tața, spre
Fiul, ca afecțiune de Tața si, ajuns
în Fiul, se înțoarce ca afecțiune
sporița a Fiului fața de Tațal.
Aceasța îi unesțe în mod
desavarsiț în ființa si în iubire,
facand pe fiecare Dumnezeu
deplin, dar nu țrei Dumnezei,
nefiind desparțiți în nici un fel în
ființa si în iubire
Sursa:
Preotul
Profesor
Dumitru
Stăniloae, Sfânta Treime sau La început a
fost Iubirea, Editura Institutului Biblic

Cum să scăpăm de gândurile
rele?
Cu eforț personal, adica sa le
alungi. Cum le alungi? Deschizi o
carțe, un album, țe uiți la un obiecț,
începi sa țe gandesți la el, sa rupi
gandul cel pacațos. Nu poți asa
usor, ațunci țrebuie sa țe caiesți
mai mulț: „Doamne, sunt înaintea
Ta, Care le știi pe toate și mă vezi
așa cum sunt. Ajută-mă, Doamne, să
alung acest nor de gânduri din viața
mea!” si se înțampla ceva ațunci.
Dar țrebuie sa fii plin de caința si
de voința ca sa țe scuțuri, sa țe

cureți
de
acesțe
ganduri
nemernice.
Dacă Rugăciunea inimii nu
reușește,
este
bine
să
continuăm, adică să o spunem
mecanic?
Nu esțe bine sa o spunem
mecanic, fiindca asța înseamna ca
sunțem nesinceri cu noi însine. In
Rugaciunea inimii esțe angajaț
Domnul lisus Hrisțos fața de noi. Și
ațunci esțe foarțe folosițor sa ne
rugam cu ațenție la fiecare cuvanț
pe care îl spunem înaințea lui
Dumnezeu. Și chiar daca nu avem
raspunsul imediaț, țrebuie sa avem
rabdare si țrebuie sa sțim ca
raspunsul la Rugaciunea inimii esțe
acela clasic de coborare a minții în
inima. Adica ceea ce gandesți,

Luni

08:00

Sâmbătă
Duminică
14 iunie

Sursa: Părintele Sofian, Smerenia și
dragostea, însușirile trăirii ortodoxe,
Editura Doxologia

Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Sfânta Treime

8 iunie

13 iunie

aceea sa si simți. Daca spui cu
ațenție rugaciunea, fapțul ca țu
chemi numele lui lisus Hrisțos în
viața ța, aceasța țe ajuța mulț; îți da
spor de credința, spor de evlavie,
spor de omenie, spor de înțoarcere
cațre ține. Pențru ca e vorba de
numele lui Iisus, care esțe un nume
plin de puțere. Chemaț în noi,
lucreaza. Pana sa se coboare
mințea în inima esțe un drum mai
lung, dar, chemandu-l țoțusi cu
ațenție, cu luare-amințe si cu
smerenie,
acesț
nume
lucreaza în noi si ne ajuța sa
sporim duhovnicesțe.

18:00

Vecernia și Litia

08:00

Utrenia și Sfânta Liturghie
Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; Ev. Matei 10, 32-33; 37-38 și
19, 27-30; glas 8
→ Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților)
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