
Astăzi celebrăm sărbătoarea Preasfintei Treimi, adică sărbătoarea a trei 
persoane divine însă a unui singur Dumnezeu sau a trei în unul. Un episcop, 
pe nume Villegas, a avut o descriere foarte bună a sărbătorii pe care o celebrăm 
astăzi. Acesta spusese că Solemnitatea Preasfintei Treimii este o sărbătoare 
unică în Biserică. Este unică fiindcă nu celebrăm un eveniment asemenea 
Crăciunului, Rusaliilor sau a Duminicii Pascale. Ci mai degrabă celebrăm o 
dogmă. De asemenea, această sărbătoare a Preasfintei Treimi este și un mister. 
Un mister atât de mare încât ne ridică în minte foarte multe întrebări, imediat 
după ce aflăm răspunsul la o altă întrebare.

Toate lucrurile pe care nu le putem înțelege le numim mister. Și sunt extrem 
de multe mistere în viețile noastre, chiar și în clipa aceasta, aspecte asupra 
cărora nu avem nici un răspuns. Și vom continua cu alte câteva exemple. De 
ce oare nu putem vedea gândurile ce trec ori sunt în mintea noastră? Dacă 
mă lovesc la deget, de ce nu pot vedea durerea pe care o simt ci doar reacția 
de pe fața mea, și aceea cu ajutorul unei oglinzi? Care este cauza cancerului? 
Ce anume ne ajută să dormim? Chiar dacă nu ne putem vedea gândurile ori 
durerea sau timpul ori viața, ele există, toate există. Tot la fel și cu Preasfânta 
Treime. Este un adevăr al credinței noastre pe care nu îl putem înțelege în 
întregime.

Însă adevărul e că în momentul în care vorbim despre mister, asta nu 
înseamnă că nu cunoaștem nimic despre el. Până și un catehism spunea la un 
moment dat că Misterul nu poate fi cunoscut, și nu avem nici o idee asupra lui. 
Mințile noastre umane limitate nu pot înțelege, discerne totul despre adevărul 
lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este complet de neînțeles, dar nici nu îl putem 
înțelege complet.

Solemnitatea Preasfintei Treimi este un mister fiindcă încalcă toate legile 
matematicii, logicii și a rațiunii.  Matematica ne spune că unu plus unu plus 
unu fac trei. Însă misterul Preasfintei Treimi ne spune că unu plus unu plus unu 
face tot unu. Dacă am merge să îi spunem profesorului nostru de matematică 
că unu plus unu plus unu face tot unu, atunci s-ar putea să ne trezim cu notă 
mică la examen, la test. Ori, dacă mergem și îi spunem sfântului Părinte Papa 
că unu plus unu plus unu fac trei, vom ajunge să fim numiți eretici. Mulți au 
iești din Biserică fiindcă au susținut că unu plus unu plus unu fac trei. Dar și 
mai mulți au fost cei care au crezut când li sa spus că unu plus unu plus unu 
face tot unu.

Tatăl este diferit de Fiul. Fiul nu este Duhul Sfânt. Fiul nu este Tatăl. Și 
totuși, Tatăl este egal cu Fiul iar Fiul este egal cu Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt 
este egal cu Tatăl și cu Fiul. Dacă ei sunt puși împreună, atunci toți trei nu sunt 
trei Dumnezei ci doar un singur Dumnezeu. Bănuiesc că deja v-am amețit, 
însă vedeți partea bună, și eu m-am amețit. Însă, tot accept acest adevăr despre 
Dumnezeu prin credință.                                                    Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Preasfânta Treime
____________________________________________________
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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
Înţelepciunea a fost plăsmuită 

înainte de a fi fost făcut pământul.
Citire din cartea Proverbelor                                                               

8,22-31
Aşa vorbeşte Înţelepciunea 

Domnului: „Domnul m-a creat 
ca început al căii sale, înaintea 
faptelor sale de odinioară. Din 
veşnicie am fost plăsmuită, dintru 
început, înainte de a se fi născut 
pământul. 24 Când nu erau abisurile 
eu am fost născută, când nu erau 
izvoarele pline de apă. 25 Înainte 
să fie fondaţi munţii, înaintea 
colinelor am fost născută. 26 Când 
încă nu făcuse pământul şi 
câmpiile, nici cele dintâi pulberi 
ale lumii, 27 când a stabilit cerurile, 
eu eram acolo; când a stabilit 
bolta deasupra abisului, 28 când a 
întărit norii deasupra şi când a fixat 

izvoarele abisului, 29 când a pus 
mării o limită ca apele să nu treacă 
peste porunca lui, când a hotărât 
temeliile pământului, 30 eu eram 
lângă el de încredere, preferată zi 
de zi, bucurându-mă înaintea lui tot 
timpul. 31 Mă bucuram pe rotocolul 
pământului şi preferinţa mea erau 
fiii oamenilor”.

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 8,4-5.6-7.8-9 (R.: 2a) 
R.: Doamne, Dumnezeul nostru, 
      cât de minunat este numele   
 tău pe tot pământul!

4 Când privesc cerurile tale,   
 lucrările mâinilor tale, 
luna şi stelele pe care le-ai creat, 
5 mă întreb: „Ce este omul, că te   
 gândeşti la el, 
sau fiul omului, că-l iei în    
 seamă?” R.

6 L-ai făcut cu puţin mai mic decât  
 pe îngeri, 
l-ai încununat cu cinste şi măreţie. 
7 L-ai făcut să stăpânească lucrările  
 mâinilor tale, 
toate le-ai pus la picioarele sale. R.

8 Oile şi boii laolaltă, 
precum şi animalele câmpului, 
9 păsările cerului şi peştii mării, 
tot ce străbate căile apelor. R.

Lectura a II-a
Iubirea lui Dumnezeu a fost 

revărsată în inimile noastre prin 
Duhul Sfânt care ne-a fost dat.

Citire din Scrisoarea sfântului 
apostol Paul către Romani   5,1-5 



Fraţilor, justificaţi prin credinţă, 
avem pace de la Dumnezeu prin 
Domnul nostru Isus Cristos, 2 prin 
care am obţinut, în credinţă, 
posibilitatea de a ajunge la 
acest har în care ne aflăm şi ne 
lăudăm în speranţa gloriei lui 
Dumnezeu. 3 Dar nu numai atât, 
ci ne lăudăm în suferinţă, ştiind că 
suferinţa aduce răbdare, 4 răbdarea 
- virtute, virtutea - speranţă, 5 iar 
speranţa nu înşală, pentru că iubirea 
lui Dumnezeu a fost revărsată în 
inimile noastre prin Duhul Sfânt 
care ne-a fost dat.

           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                                                         
Toate câte le are Tatăl sunt 

ale mele; de aceea  v-am spus că 
Duhul ia dintr-al meu şi vă va 

vesti.
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan            17,20-26
În acel timp, Isus a zis: „Mai am 

multe să vă spun, dar acum nu le 
puteţi purta. 13 Însă când va veni el, 
Duhul adevărului vă va călăuzi în 
tot adevărul, căci nu va vorbi de la 
sine, ci va spune ceea ce va auzi şi vă 
va vesti lucrurile care vor veni. 14 El 
mă va glorifica pe mine pentru că 
dintr-al meu va lua şi vă va vesti 
vouă. 15 Toate câte le are Tatăl sunt 
ale mele; de aceea v-am spus că ia 
dintr-al meu şi vă va vesti”.                   

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, astăzi 

celebrăm misterul preasfintei 
Treimi, zi în care suntem invitați 
ca prin rugăciunile noastre să 
creștem în simțul nostru față 
de Dumnezeu și să ajungem 
la realizarea semnificației 
Preasfintei Treimi din viața 
noastră de zi cu zi. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să fie 
înrădăcinată în această iubire 
a preasfintei Treimi și să 
împărtășească tuturor această 
iubire. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să ne 
ajute să ne aprofundăm relația cu 
familia, prieteni, și unii cu alți. 
R.

- Ne rugăm și pentru harul de a 
ne încrede în harul iubirii lui 
Dumnezeu ce s-a revărsat în 
inimile noastre și generozitatea 
de a știi că această iubire trebuie 
împărtășită cu ceilalți. R.

- Ne rugăm pentru cei care suferă, 
ca noi să devenim oameni ai 
perseverenței și ai speranței. R.

- Ne rugăm și pentru cei dragi ai 
noștri care nu mai sunt printre 
noi, ca bunul Dumnezeu să le 
dea alinare și pace. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu 
care ești atât de milostiv și iubitor 



cu noi, te rugăm ca viețile noastre 
să reflecte unitatea preasfintei 
Treimi, mai ales când dorim să 
ne slujim unul pe altul în ceea 
ce spunem și facem. 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.

              Calendarul Săptămânii
 13    L    Sf. Anton de Padova, pr. înv. **
 14    M   Ss. Valeriu şi Rufin, m.; Elizeu, profet
 15    M   Ss. Amos, profet; Abraham, călug. 
 16     J    † Trupul și Sângele Domnului
                   Ss. Benone, ep.; Iudita, văduvă, m.
 17     V   Ss. Nicandru şi Marcian, m.
 18     S    Ss. Marcu şi Marcelian, m.; 
                     Adrian din Cezareea, m.
 19     D   † Duminica a 12-a de peste an
            Ss. Romuald, abate; Iuliana Falconieri, fc.                 

       Intenție specială de rugăciune

Pentru încetarea războiului din 
Ucraina

RugaciuneRugaciune

  „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

______________________________________________________________________________________________________________________________

@Pr. Mihail-Andrei Iacob  
www.paxvobis.ro


