CREZUL
Învățătura despre
Sfânta Treime
Sfânta
Principala învăţătură de credinţă a creştinismului este cea a Sfintei Treimi,
potrivit căreia Dumnezeu este Unul în fiinţă, dar întreit în persoane: Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt, fiinţă divină nefiind împărţită în trei, ea existând întreagă în fiecare
Persoană.
Dumnezeu Tatăl – este cea dintâi Persoană a Sfintei Treimi. Îl numim Tată,
pentru că aşa ne-a învăţat Domnul nostru Iisus Hristos în rugăciunea domnească
(Matei 6,9-13). El este Tatăl nostru şi ne iubeşte nespus de mult, căci El ne-a făcut
şi doreşte binele şi mântuirea noastră. Dumnezeu Tatăl este Atotţiitorul. El le
ţine pe toate cu bunătatea şi milostivirea Sa. Lui îi datorează existenţa toată
făptura. EI a făcut pământul şi marea, cerul şi stelele, toate plantele şi animalele,
omul, precum şi cetele îngerilor. Dumnezeu Tatăl a făcut întreaga creaţie din
iubire şi îi poartă de grijă prin înţelepciunea şi milostivirea Sa nemărginită.
Dumnezeu Fiul – mai este numit Cuvântul lui Dumnezeu sau Dumnezeu
Cuvântul, care a fost trimis de Tatăl la “plinirea vremii” (Galateni 4,4). Spunem că
este Fiul lui Dumnezeu pentru că El S-a născut din Tatăl “mai înainte de toţi
vecii”. Biserica ne învaţă că El este Dumnezeu adevărat “din Dumnezeu adevărat”
şi că El este “de o fiinţă cu Tatăl”. Fiul a lucrat împreună cu Tatăl la crearea lumii.
Cea mai importantă şi mai plină de iubire lucrare a Fiului a fost Întruparea Sa “de
la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara”. Rămânând Dumnezeu adevărat, El S-a
făcut om adevărat, dar fără păcat.
A trăit printre oameni, învăţând cu fapta şi cu cuvântul despre Împărăţia
cerurilor, a binevoit să Se răstignească pentru noi “în zilele lui Ponţiu Pilat”, să
pătimească şi să moară. Toate acestea le-a făcut din nesfârşita Sa iubire de
oameni, pentru mântuirea noastră. Domnul nostru Iisus Hristos a biruit moartea
şi “a înviat a treia zi”, după cum reiese din Sfânta Scriptură. EI ne-a eliberat astfel
din robia morţii, făcându-Se Mântuitorul şi Izbăvitorul nostru. După patruzeci
de zile de la Înviere, EI S-a înălţat la ceruri şi “şade de-a dreapta Tatălui”.
Dumnezeu Cuvântul, Domnul nostru Iisus Hristos, este şi Judecătorul nostru,
căci EI va veni cu slavă în ziua cea de apoi şi va judeca tot neamul omenesc; iar cei
care vor fi găsiţi vrednici de Împărăţia cerurilor, vor merge la bucurie şi odihnă
veşnică în Împărăţia Sa, care “nu va avea sfârşit”.
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Dumnezeu Duhul Sfânt – a treia Persoană a Sfintei Treimi. Despre El,
Mântuitorul Însuşi ne-a învăţat că purcede de la Tatăl (Ioan 15,26). Duhul Sfânt
este Dumnezeu adevărat. Noi mărturisim că “împreună cu Tatăl şi cu Fiul este
închinat şi mărit” şi Lui i se cuvine aceeaşi cinste şi slavă, ca şi Tatălui şi Fiului, de
Care este nedespărţit. El este “Domnul de viaţă Făcătorul”, căci EI a umplut de
viaţă toate cele făcute de la zidirea lumii.
Duhul Sfânt este cel “Care a grăit prin prooroci", adică El a pregătit omenirea
pentru primirea Mântuitorului, vestind de mai înainte venirea Lui. Duhul Sfânt
S-a pogorât în chip de porumbel la Botezul Domnului nostru Iisus Hristos în
Iordan; S-a arătat pe Muntele Taborului, în chip de nor luminos, la Schimbarea la
Faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos; S-a pogorât în chip de limbi de foc, în
ziua Cincizecimii, peste Sfinţii Apostoli. Duhul Sfânt şterge păcatele pe care le
mărturisim preotului duhovnic în Taina Spovedaniei, curăţindu-ne astfel
sufletul.

Sfânta Scriptură

despre ...

...Sfânta Treime
Găsiţi corespondenţa între versete şi trimiteri, folosind Sfânta Scriptură.
Copiii care vor transcrie versetele şi vor trimite răspunsurile corecte pe
adresa revistei până
până la data de 15 mai 2015, vor primi câte o surpriză!

Mergând, învăţaţi toate
neamurile, botezându-le în
numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfântului Duh.

Harul Domnului nostru
Iisus Hristos şi dragostea lui
Dumnezeu şi împărtăşirea
Sfântului Duh să fie
cu voi toţi.

I Ioan 5,7

Ioan 15,26

Iar când va veni Mângâietorul,
pe care eu Îl voi trimite vouă
de la Tatăl, Duhul Adevărului,
care de la Tatăl purcede,
acela va mărturisi despre Mine.

Matei 28,19

Căci trei sunt care
mărturisesc în cer: Tatăl,
Cuvântul şi Sfântul Duh, şi
Aceşti trei Una sunt.

II Corinteni 13,13

