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SĄ TRZY OSOBY BOSKIE: BÓG OJCIEC, SYN BOŻY, DUCH ŚWIĘTY.
„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu
Świętym niech będą z wami wszystkimi!” 2 Kor 13,13
TAJEMNICA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
1. Wprowadzenie
Bóg objawił się nam jako Trójca i to powinno nam wystarczyć. Nie powinniśmy chcieć za
wszelką cenę, przy pomocy naszego rozumu, dotrzeć do sedna tej tajemnicy. Przecież
i tak nie zdołamy tego uczynić.
Dogmat o Trójcy Świętej stwierdza, że Boska Trójca jest jednością. My nie wyznajemy
wiary w trzech bogów, ale w jednego Boga w trzech Osobach. Osoby Boskie nie dzielą
między siebie tej jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem. Ojciec jest takim
samym Bogiem jak Syn, a Syn takim samym jak Ojciec. Duch Święty jest tym, kim jest
Ojciec i kim jest Syn. Osoby Boskie różnią się jednak między Sobą. Można powiedzieć, że
Bóg jest jeden, ale nie jest samotny.

2. Odkrycie
Co zostało nam objawione o Trójcy Świętej - Bogu Ojcu, Synu Bożym,
Duchu Świętym?

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt
nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Mt 11,27
A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. J 14,26
Poznamy Boga Ojca gdy poznamy Jezusa. Poznać Jezusa to osobiście doświadczyć, spotkać Go
w swoim życiu. Poznać Boga Ojca i Jezusa Chrystusa nie możemy ludzką mocą, jedynie mocą
Ducha Świętego.

3. Zrozumienie
Czego uczy tajemnica Trójcy Świętej?

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;
aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili
w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś,
przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty
we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty
ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. J 17, 20-23
Miłość i jedność między nami jest znakiem miłości Bożej. Prawdziwe jednoczenie człowieka
z Bogiem jest Bożym pragnieniem. Wpatrując się w Trójcę uczymy się jak budować jedność
jak doświadczać Boże chwały we wspólnocie.

4. Zastosowanie
Wezwanie Bożego Imienia
Jakie z Bożych imion /określeń/ są nam szczególnie bliskie, w jakich
szczególnie odkrywamy przymioty Boga?
Bóg .................. /Stworzyciel, ...../
Jezus ................

/Zbawiciel, ..../

Duch ................ /Wspomożyciel..../

