
                                          
Textul evangheliei pe care l-am auzit la această sfântă Liturghie, ne face să 

reflectăm tot la acest adevăr fundamental al credinței noastre catolice, că în 
Dumnezeu sunt trei persoane divine, distincte însă egale, pe care le invocăm, 
bazându-ne pe evanghelie ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

În continuare aș dori să luam aceste trei adevăruri și să le discutăm rând pe 
rând.

În primul rând că Dumnezeu este unul. Papa Paul al VI-lea a descris dogma 
preasfintei Treimi ca fiind cu mult peste tot ceea ce poate fi înțeles omenește. 
Această preasfântă Treime este Una, în sensul că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt 
sunt una în esență și natură, aceea de ființă divină. Asemenea nouă, cu toți 
avem o singură esență și natură, acelea de ființe umane. Al patrulea conciliu 
din Lateran, a spus că: Noi credem cu tărie şi afirmăm deschis că există un 
singur Dumnezeu adevărat, veşnic, nemărginit şi neschimbător, de nepătruns, 
atotputernic şi negrăit, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt: trei Persoane, dar o singură 
Esenţă, o singură Substanţă sau Natură, absolut simplă. Cu alte cuvinte, 
Dumnezeu este Trei în Unul. O reclamă la paste spunea că Gustos, ușor, încă 
mai ești plictisit.

În al doilea rând Cele trei persoane divine sunt diferite. Iar asta fiindcă 
Isus Cristos, care s-a făcut om nu este Dumnezeu Tatăl sau El nu este Duhul 
Sfânt. Dumnezeu Tatăl nu este Isus Cristos sau Duhul Sfânt. Dumnezeu Duhul 
Sfânt nu este nici Tatăl și nici Isus Cristos. Ei sunt cu adevărat diferiți unul 
de celălalt. Dovada noastră în această privință este momentul botezului lui 
Isus în râul Iordan. Glasul lui Dumnezeu Tatăl sa auzit tare, Dumnezeu Duhul 
Sfânt, sub forma unui porumbel era și el acolo, iar Dumnezeu Fiul care era 
botezat era și el acolo. Cel de-al 11-lea conciliu din Toledo, din anul 675, a 
spus că: Fiul nu este Tatăl, Tatăl nu este Fiul și Duhul Sfânt nu este nici Tatăl 
nici Fiul.

În ultimul rând Cele trei persoane divine sunt egale. Asta nu înseamnă că 
Dumnezeu Tatăl este cel care este mereu pe primul loc, Dumnezeu Fiul este al 
doilea iar Dumnezeu Duhul Sfânt este ultimul. Ci mai degrabă ei sunt veșnic 
egali din moment ce nu există un început și nici nu va fi un sfârșit pentru aceste 
trei persoane divine.

Iată de ce, noi avem întotdeauna obligația de a da onoarea și adorarea cuvenită 
preasfintei Treimi, mai ales pentru faptul că datorăm fiecare binecuvântare 
pe care am primit-o, preasfintei Treimi. Cel mai mult datorăm lui Dumnezeu 
Tatăl pentru că ne-a creat, mântuirea noastră lui Dumnezeu Fiul, și sfințirea, 
sfințenia noastră lui Dumnezeu Duhul Sfânt, însă aceste trei persoane divine 
lucrează în mod egal în aceste trei, cele mai importante evenimente din viața 
noastră creștină. (...)                                                        Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Preasfânta Treime

    30 mai 2021
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Ant. la intrare               Cf. Ps 26,7-9
Binecuvântat să fie Dumnezeu 

Tatăl, şi Fiul unul-născut al lui 
Dumnezeu, precum şi Duhul Sfânt, 
pentru că şi-a arătat îndurarea faţă 
de noi. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, Părinte ceresc, 

tu l-ai trimis în lume pe Fiul tău, 
Cuvântul adevărului, şi pe Duhul 
tău, izvorul sfințeniei, pentru a 
le descoperi oamenilor misterul 
minunat al vieții dumnezeiești. Dă-
ne, te rugăm, harul, ca, mărturisind 
adevărata credință, să recunoaștem 
slava veșnicei Treimi şi să adorăm 
unitatea celor trei persoane în 
mărirea puterii sale. Prin Domnul 
nostru Isus Cristos.

Lectura I
Domnul este Dumnezeu sus în cer, 

ca şi jos pe pământ, şi nu este altul în 
afară de el.

Citire din  cartea Deuterono-
mului                       4,32-34.39-40

În zilele acelea, Moise a vorbit 
către popor: "Întreabă timpurile de 
la început care au fost înaintea ta, 
din ziua în care l-a creat Dumnezeu 
pe om pe pământ, de la o margine 
până la alta a cerului: a fost ceva ca 
lucrul acesta mare sau s-a mai auzit 
ceva asemănător: 33a fost vreodată 
vreun popor care să fi auzit glasul 
lui Dumnezeu vorbind din mijlocul 
focului, cum l-ai auzit tu, şi să fi 
rămas viu? 34Sau a mai încercat 
vreun dumnezeu să vină să-şi ia un 
popor din mijlocul unui alt popor, 
cu încercări, cu semne, cu minuni, 
cu lupte, cu mână puternică şi braţ 
întins, cu fapte mari înfricoşătoare, 

cum a făcut pentru voi Domnul 
Dumnezeul vostru în Egipt, înaintea 
ochilor voştri? 39Să ştii astăzi şi 
meditează în inima ta că Domnul 
este Dumnezeu sus în cer şi jos pe 
pământ şi nu este altul! 40Păzeşte 
hotărârile şi poruncile lui pe care 
ţi le dau astăzi, ca să-ţi fie bine ţie 
şi copiilor tăi după tine şi ca să-ţi 
fie lungite zilele pe pământul pe 
care Domnul Dumnezeul tău ţi-l dă 
pentru totdeauna!"

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 32(33),4-5.6 şi 9.18-19.20 şi 22 
(R.: 12b) 
R.: Fericit este poporul 
pe care Domnul şi l-a ales ca   
 moştenire.
4 Drept este cuvântul Domnului 
şi toate lucrările sale sunt vrednice  
 de crezare. 
5 El iubeşte dreptatea şi judecata; 
pământul este plin de bunătatea   
 Domnului. R.
6 Prin cuvântul Domnului au fost   
 făcute cerurile 
şi prin suflarea gurii lui, toate   
 oştirile sale. 
9 Căci el a spus şi toate s-au făcut, 
el a poruncit şi toate au fost   
 create. R.
18 Iată, ochii Domnului sunt   
 îndreptaţi 
spre cei care se tem de el, 
spre cei care nădăjduiesc în mila   
 lui, 
19 ca să scape de la moarte sufletul  
 lor 
şi să-i hrănească în timp de   



 foamete! R.
20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe   
 Domnul; 
pentru că el este scutul şi    
 apărătorul nostru. 
22 Fie, Doamne, mila ta asupra   
 noastră, 
precum şi noi am sperat în tine! R.

Lectura a II-a
Aţi primit Duhul înfierii, 

prin care strigăm: "Abba, Tată!".
Citire din Scrisoarea sfântului 

apostol Paul către Romani 8,14-17
Fraților, toţi cei care sunt 

călăuziți de Duhul lui Dumnezeu 
sunt fiii lui Dumnezeu, 15pentru că 
nu aţi primit un Duh de sclavie, ca 
să vă fie din nou teamă, ci aţi primit 
Duhul înfierii prin care strigăm: 
"Abba, Tată!" 16Însuşi Duhul dă 
mărturie duhului nostru că suntem 
fii ai lui Dumnezeu. 17Iar dacă 
suntem fii, suntem şi moștenitori, 
moștenitori ai lui Dumnezeu şi 
împreună-moștenitori cu Cristos, 
dacă suferim cu el, ca împreună cu 
el să fim şi glorificați.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie          Ap 1,8
(Aleluia) Slavă Tatălui, şi Fiului, şi 
Sfântului Duh, lui Dumnezeu care 
este, care era şi care vine! (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Botezaţi în numele Tatălui şi al 

Fiului şi al Sfântului Duh!
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Matei         28,16-20
În acel timp, cei unsprezece 

discipoli au mers în Galileea, 

pe muntele hotărât lor de 
Isus. 17Cum l-au văzut, s-au 
prosternat în faţa lui, dar unii se 
îndoiau. 18 Apropiindu-se, Isus le-a 
vorbit: "Mi-a fost dată toată puterea 
în cer şi pe pământ. 19Aşadar, 
mergând, faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh, 20învăţându-i să ţină toate câte 
v-am poruncit! Şi iată, eu sunt cu 
voi în toate zilele, până la sfârşitul 
lumii!"

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Astăzi celebrăm iubirea lui 

Dumnezeu Tatăl nostru, a Fiului și 
a Duhului Sfânt: o Treime divină. 
Să îi mulțumim și să îl lăudăm pe 
Dumnezeu pentru că ne-a făcut 
poporul său, pentru că fericit este 
poporul pe care Domnul și l-a ales. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!
- Îi mulțumim lui Dumnezeu 

pentru darul Botezului și ne 
rugăm să fim vrednici de 
chemarea primită. R.

- Fericit este poporul pe care 
Domnul și l-a ales. Să îi 
mulțumim lui Dumnezeu pentru 
toate darurile noastre. După cum 
aceste daruri ne-au fost oferite 
liber tot așa să le împărtășim și 
noi cu ceilalți. R.

- Să îi mulțumim lui Dumnezeu 
pentru toți cei care au fost blânzi 
cu noi în momente de tulburare. 
R.

- Ne rugăm pentru toți cei care 



doresc să aibă un copil. Ca 
Domnul să îi ajute în realizarea 
acestei dorințe a inimii lor. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care nu 
cunosc Preasfânta Treime, ca ei 
să afle gloria lui Dumnezeu și 
ca propria noastră credință în 
misterul infinit al lui Dumnezeu 
să fie aprofundat. R.

- Ne rugăm și pentru toți 
credincioși noștri răposați, ca 
bunul Dumnezeu să îi ducă în 
casa sa cerească. R.
Dumnezeule Tată, tu ne-ai ales 

să fim copii tăi, pentru a crește 
în iubirea și înțelepciunea ta. 
Pentru o chemare atât de mare 
îți aducem acum mulțumiri și 
te rugăm ca Duhul tău cel Sfânt 
să ne învețe cum să ne rugăm. Îi 
cerem toate acestea prin Cristos 

Domnul Nostru. Amin
Asupra Darurilor

Te rugăm, Doamne, Dumnezeul 
nostru, sfințește aceste daruri 
ale slujirii noastre, asupra cărora 
chemăm numele tău, şi, prin ele, 
fă-ne şi pe noi un dar veșnic, 
bineplăcut ție. Prin Cristos, 
Domnul nostru.
Ant. la Împărtăşanie         Gal 4,6

Şi pentru că sunteţi fii, 
Dumnezeu l-a trimis pe Duhul 
Fiului său în inimile voastre, care 
strigă: „Abba, Tată!” 
După Împărtășanie

Te rugăm, Doamne, Dumnezeul 
nostru, ca primirea acestor taine, 
precum şi mărturisirea sfintei 
şi veșnicei Treimi şi a unității 
ei nedespărțite să ne fie spre 
mântuirea sufletului şi a trupului. 
Prin Cristos, Domnul nostru.RugăciuneRugăciune

       Intenție specială de rugăciune
Pentru toți cei răpuși sau afectați 

de epidemie

        „În numele Tatălui, al Fiului si al Duhului Sfânt”, așa a început 
      si pentru mine drumul credinței. Înainte de a te cunoaște, Sfântă 
     Treime, înainte de a pronunța numele tău, înainte de a fi capabil de a 
răspunde iubirii tale, tu, Dumnezeule m-ai întâmpinat, ca Tată care 

a creat universul, ca Fiu întrupat pentru mântuirea noastră, ca Duh care 
dăruiește viață si sfințenie. „În numele Tatălui, al Fiului si al Duhului Sfânt” 
așa se deschide si se închide, Sfânta Treime, fiecare zi, cu vremea bună sau 
rea, când este încă întuneric si când lumina luminează fiecare ființă, când 
sunt sănătos sau în momentele de boală. Pe tine te chem, Sfântă Treime, 
la începutul muncii mele, când inima este plină de entuziasm, când simt 
oboseala, când trăiesc satisfacția si când mă regăsesc cu mâinile goale. 
Pe tine doresc să te chem mereu, Dumnezeule, Tată care mă primești cu 
milostivire, Fiule care cunoști experiența umană, Duhule care mă retrezești 
la o speranța nouă.                                                       Amin


