
Preasfânta Treime 
 

 
 

Lecturi : Deuteronom 4,32-34.39-40 ; Romani 8,14-17 ; Matei 28,16-20; 
 

« Mergeți, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al 

Fiului și al Sfântului Duh. » 

 

Meditație vincențiană 
În această duminică sărbătorim Preasfânta Treime, comuniunea desăvârșită a unui 

singur Dumnezeu în trei persoane diferite: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Este vorba de 

o dogmă a Bisericii, adică un adevăr de credință pe care nu-l putem explica 

folosind mijloacele omenești, dar în care credem prin învățătura Bisericii. 

Învățătura Bisericii se bazează pe Scriptură (Vechiul și Noul Testament), 

documente și tradiție. Lecturile de astăzi ne arată că dogma Preasfintei Treimi își 
are originea direct în Sfânta Scriptură.  

Încă de la începuturile creștinismului, a reprezentat o temă foarte dezbătută în sânul 

Bisericii și mulți învățători ai Bisericii au aprofundat misterul Sfintei Treimi, cum 

am fost sfântul Augustin. Abia în 325 (în timpul primului Conciliu de la Niceea) 
crezul (mărturisirea credinței) a fost  adoptat ca dogmă. 

Pentru noi dogma Preasfintei Treimi este mult mai importantă decât procesul de 
aprobare și definire a ei. Ce schimbări poate produce în viața noastră? 

Trebuie mai întâi să cunoaștem importanța fiecăreia din cele trei persoane. TATĂL 

care n-a fost creat nici născut, ci a existat și există din veșnicie l-a trimis pe Fiul său 

în lume ca să ia trup omenesc (întruparea), să moară și să învie din morți realizând 

astfel mântuirea noastră. FIUL a existat din veșnicie (născut din veșnicia ființei lui 

Dumnezeu), de o ființă cu Tatăl, se face om în toate, afară de păcat, devine 

asemenea nouă și se întoarce la Tatăl. SFÂNTUL DUH n-a fost nici creat, nici 

născut; el este iubirea profundă și infinită a lui Dumnezeu față de oameni. S-a arătat 

la botezul lui Isus și în timpul schimbării la față revelându-se complet la Rusalii. 



Duhul sălășluiește în fiecare om care alege să creadă în Dumnezeu transformând 

astfel în realitate legătura intimă dintre Dumnezeu și om.  

Putem așadar să spunem că Fiul s-a născut din Tatăl prin Duhul Sfânt din veșnicie. 

Pentru vincențieni Preasfânta Treime ne arată că Dumnezeu este veșnic și creator: a 

existat din veșnicie și a creat tot ce există, fiind așadar originea vieții noastre ca 

persoane. Preasfânta Treime ne arată totodată că Isus este real, este întruparea 

Tatălui în carne și oase și concretizarea iubirii Creatorului față de noi ca oameni. 

Duhul Sfânt care sălășluiește în noi și lucrează în noi prin faptele de credință, 
speranță și iubire este însăși inima Sfintei Treimi. 

De fiecare dată când mergem în vizită la un om sărac, ducem cu noi credința în 

Preasfânta Treime și facem posibilă întâlnirea supranaturală dintre Duhul Sfânt care 

este în sufletul săracului și în sufletul nostru. Doar prin credința în misterul 
Preasfintei Treimi putem crede și în mistica vizitei vincențiene. 

Și e nemaipomenit!  
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