
                                          
                                                    Iubirea în trei persoane

Înțelegerea unui Dumnezeu în trei persoane 
era complet străină israeliților. E ceva unic 

credinței creștine. Cel mult, o lectură creștină
 a scripturilor iudaice vede un trecut al unei 

credinței ulterioare în primele texte. Astfel, se 
poate spune că atributele milostivirii și fidelității din lectura Exodului de 
astăzi prefigurează calitățile care mai târziu vor fi văzute ca fiind personale 
lui Dumnezeu. Rugăciunea invocativă a lui Paul din a doua lectură de astăzi 
leagă trei activități divine distinctive lui Dumnezeu, Isus Cristos și Duhul. 
Lucrarea Dumnezeului treime este implicată în conversația ioaniană a lui Isus 
cu Nicodim. Iubirea l-a făcut pe Tatăl să îl trimită pe Fiului care era un purtător 
al Duhului, sursa vieții veșnice.

Înțelegerea lui Dumnezeu ca unul în trei a veni în mod treptat. După cum 
indică și lectura de astăzi din Exod, că majoritatea evreilor percepeau că 
Dumnezeu era cu multe-fețe. Noul Testament însuși prezintă dovezi ale unei 
creșteri graduale. Însă caracteristica cea mai interesantă a Noului Testament se 
află în întrebarea dacă este o relație. Aceste perspective diferite ale naturii lui 
Dumnezeu nu sunt tratate niciodată în mod abstract sau într-un mod doctrinal 
detașat. Ele sunt văzute în relația cu situația umană, cu viața celui botezat. 
Invocația din 2 Corinteni, cu care celebrantul de obicei ne salută la sfânta 
Liturghie, îndreaptă spre iubirea lui Dumnezeu ca cauză a mântuirii noastre. 
Acea iubire a devenit personalizată în Isus Cristos, a cărui oferire lui Dumnezeu 
a fost „acordată” de darul Duhului Sfânt. Nu e nimic abstract la Duhul care 
construiește comunitatea în susținere, iertare și înțelegere. Din nou vedem în 
evanghelia lui Ioan, că motivul trinitar este situat în ceea ce Dumnezeu a făcut 
pentru lume în Fiul său.

Sunt momente în care semnul sfintei Cruci este o adevărată profesiune de 
credință într-un Dumnezeu care este creatorul, Răscumpărătorul și Sfințitorul 
nostru. În alte momente e de nerecunoscut, un gest distant cu nici o formă de 
reverență inclusă. Ne-ar putea ajuta amintirea faptului că acest semn distinctiv 
al credinței noastre se identifică cu adevărat cu noi ca membri ai unei familii 
specifice. Lecturile de astăzi fac destul de clar faptul că e o problemă ce ține 
de Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt și cu tine. Noi suntem învăluiți in iubirea celor trei 
persoane și provocați să aducem acea iubire comunității noastre. După cum se 
încheie și evanghelia lui Matei cu Treimea, tot așa va trebui să înceapă și viața 
noastră. Suntem botezați în numele Dumnezeului Trinitar.

Îmi aduc aminte de un șofer de autobuz din Dublin, care conducea un autobuz 
plin la o oră de vârf din acea zi. De remarcat e faptul că el se binecuvânta 
singur în dreptul fiecărei biserici prin fața căruia trecea. Apoi, când o persoană 
în vârstă avea probleme cu urcarea treptelor autobuzului, atunci el oprea 
autobuzul, se ridica și o ajuta personal. Iar când acest scriitor se întrista de 
faptul că era departe de destinația lui datorită direcțiilor greșite, șoferul făcea 
tot ce putea pentru al liniștii că va merge pe ruta corectă. Un fleac? Probabil. 
Însă fleacurile fac perfecțiunea, iar perfecțiunea nu este un fleac. Pentru acea 
persoană Treimea era ceva mai mult decât o definiție teologică.

† Preasfânta Treime

7 iunie 2020 - Sf. Robert, abate

              _  __________________
                                  ___________________



LECTURA I
Domnul, Domnul Dumnezeu, este bun şi îndurător.

Citire din cartea Exodului                                                        34,4b-6.8-9
În zilele acelea, Moise s-a sculat de dimineaţă şi s-a suit pe muntele 

Sinai, după cum îi poruncise Domnul; şi a luat în mână cele două table de 
piatră. 5 Domnul a coborât în nor, a stat acolo cu Moise şi el a chemat numele 
Domnului. 6 Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul, Domnul 
este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate 
şi de adevăr, 8 Imediat Moise s-a plecat până la pământ şi l-a adorat. 9 El a zis: 
„Doamne, dacă am aflat har în ochii tăi, te rog, Doamne, să mergi în mijlocul 
nostru; într-adevăr, acest popor este încăpăţânat, dar iartă-ne fărădelegile şi 
păcatele şi fă-ne moştenirea ta!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Dan 3,52.53-54.55-56 (R. 52b)
R.: Vrednic de laudă eşti, Doamne, şi preamărit în veci!

52 Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri
vrednic de laudă şi preamărit în veci! 
Binecuvântat este numele sfânt al gloriei tale, 
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

53 Binecuvântat eşti în templul sfânt al gloriei tale, 
vrednic de laudă şi preamărit în veci!
54 Binecuvântat eşti pe tronul domniei tale, 
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

55 Binecuvântat eşti tu, care pătrunzi abisurile
şi stai peste heruvimi, vrednic de laudă şi preamărit în veci!
56 Binecuvântat eşti pe firmamentul cerului, 
vrednic de laudă şi preamărit în veci! R.

LECTURA A II-A
Harul Domnului nostru Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu 

şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi toţi!
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 
                                                                                                      13,11-13
În rest, fraţilor, bucuraţi-vă! Căutaţi desăvârşirea! Îmbărbătaţi-vă! Să gân-

diţi la fel, să trăiţi în pace şi Dumnezeul iubirii şi al păcii va fi cu voi! 12 Salu-
taţi-vă unii pe alţii cu sărutul cel sfânt! Vă salută toţi sfinţii. 13 Harul Domnului 
nostru Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Duhului Sfânt să 
fie cu voi toţi!                            

Cuvântul Domnului



ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                      cf. Ap 1,8                                     
(Aleluia)  Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, 
                 lui Dumnezeu care este, care era şi care vine! (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său în lume 

ca lumea să fie mântuită prin el.
          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Ioan                                            3,16-18
În acel timp, Isus i-a spus lui Nicodim: „Într-adevăr, atât de mult a iubit 

Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în 
el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 17 Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe 
Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. 18 Cine 
crede în el nu este judecat, însă cine nu crede a fost deja judecat pentru că nu a 
crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Isus i-a spus lui Nicodim că motivul pentru care a venit în lume a fost 

datorită iubirii infinite a lui Dumnezeu pentru toți oameni. Încrezători în 
iubirea sa față de noi să îl rugăm împreună spunând:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru conducători bisericii și slujitori ei, ca în conducerea oamenilor 
spre inima misterului milostivirii și bunătății lui Dumnezeu, să putem 
deveni statornici în iubire și iertare. R.

- Pentru oameni care au fost persecutați din cauza credinței lor și pentru 
cei care trăiesc în părți ale lumii violente și distruse de război, ca ei să 
fie susținuți de pacea, iubirea, harul și prietenia pe care Dumnezeu ne-o 
oferă prin intermediul nostru și al cuvintelor sale. R.

- Pentru poeți, artiști, scriitori și toți cei care ne oferă o sclipire a misterului 
lui Dumnezeu prin lucrările lor, ca inspirația și creativitatea lor să fie 
deschisă unor noi orizonturi pentru toți oameni care trăiesc viața din 
plin. R.

- Pentru vocații, ca Dumnezeu care l-a trimis pe Fiul său în lume ca să 
proclame Cuvântul său și să ne aducă la viața veșnică, să inspire cât mai 
mulți tineri și tinere în a-și oferi viețile în urmarea lui în preoție și viața 
călugărească. R.

- Pentru bolnavi și cei afectați în orice fel, ca ei să poată uni crucea lor cu 
suferințele lui Cristos și să găsească o nouă viață și putere zi de zi. R.



       Calendarul Săptămânii

8    L    Sf. Medard, ep. 
9    M   Sf. Efrem, diacon înv. *
10  M   Ff. Ioan Dominici, călug; Diana, fc.
11   J    † Trupul Şi Sângele Domnului
             Ss. Barnaba, ap.; 
             Ioan de Facundo, pr.; 
             Fer. Iolanda, călug.
12   V   Sf. Gaspar, pr.
13   S    Sf. Anton de Padova, pr. înv. **
14   D   Duminica a 11-a de peste an
             Ss. Valeriu şi Rufin, m.; 
             Elizeu, profet

- Pentru răposați și toți cei dragi ai noștri care au plecat dintre noi, ca ei 
să fie primiți la banchetul vieții din ceruri. R.

Dumnezeule Tată, Fiu și Duhul Sfânt, îți mulțumim în această zi de 
sărbătoare a Preasfintei Treimi pentru imensa iubire pe care Dumnezeu 
ne-o oferă fiecăruia dintre noi. Vă adresăm toate rugăciunile noastre, 
rostite și nerostite, încrezători că Dumnezeu ne va da binecuvântările 
de care avem nevoie pentru a trăi în prezența sa. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

Program Liturgic 

Luni - Sâmbătă: 19.00 
    Duminică: 11.00 și 18.00 


