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Temat: Trójca Święta fundamentalną prawdą wiary. 

Jak rozumiemy pojęcie Trójcy Świętej?  

 Tajemnica o Trójcy Świętej mówi, że Bóg jest jeden w trzech osobach boskich: 
Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. W jednej Istocie, która jest Bogiem odwiecznie 
istnieją trzy równe sobie i jednakowo wieczne osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. Każda z 
tych osób jest w pełni Bogiem, lecz nie ma trzech Bogów, tylko jeden Bóg.  

 Herezje i dyskusje, zwłaszcza w wiekach III i IV doprowadziły do ogłoszenia 
dogmatu o Trójcy Świętej (I sobór Nicejski, 325 r.). Podstawy tego dogmatu znajdują się 
w Piśmie Świętym. 

Według tekstów biblijnych poszczególne osoby Boskie wykonują pewne działania w 
sposób pełniejszy niż pozostałe, np. Bóg Ojciec stworzył świat, Syn Boży odkupił świat, 
Duch Świętu uświęca, jednak w rzeczywistości działa zawsze cała Trójca Święta. 

Posiadamy teksty Pisma Świętego, zawierające opis objawienia się Trójcy Świętej. Są to teksty mówiące o 
Bóstwie Chrystusa, które pozostaje w jedności z Ojcem i Duchem Świętym: 

 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie (Mt 3, 13-17) 

 13 Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. 14 Lecz Jan powstrzymywał 

Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» 15 Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, 

bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. 16 A gdy Jezus został ochrzczony, 

natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i 

przychodzącego na Niego. 17 A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». 

 Przemienienie Pańskie (Mt 17, 1-9) 

 1 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. 

2 Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. 3 A oto im się 

ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. 4 Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli 

chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». 5 Gdy on jeszcze mówił, oto 

obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego 

słuchajcie!» 6 Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. 7 A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: 

«Wstańcie, nie lękajcie się!» 8 Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. 

Odpowiedz na pytanie: 

1. Wymień modlitwy, w których wyznajemy wiarę w Trójcę Świętą. 
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