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Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza
cezara.  Gdy Poncjusz  Piłat  był  namiestnikiem
Judei,  Herod tetrarchą Galilei,  brat  jego  Filip
tetrarchą  Iturei  i  Trachonitydy,  Lizaniasz
tetrarchą  Abileny;  za  najwyższych  kapłanów
Annasza  i  Kajfasza  skierowane  zostało  słowo
Boże  do  Jana,  syna  Zachariasza,  na  pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem  
i  głosił  chrzest  nawrócenia  dla  odpuszczenia
grzechów (...).
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus
także  przyjął  chrzest.  A  gdy  się  modlił,
otworzyło się niebo i  Duch Święty zstąpił  nad
Niego,  w  postaci  cielesnej  niby  gołębica,  
a  z  nieba odezwał  się  głos:  Tyś  jest  mój  Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie. 
Sam  zaś  Jezus,  rozpoczynając  swoją
działalność, miał lat około trzydziestu. 
(Łk 3, 1-3. 22-23)
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Idźcie  więc  i  nauczajcie  wszystkie  narody,
udzielając  im  chrztu  w  imię  Ojca  i  Syna,  
i Ducha Świętego (Mt 28, 19).

Łaska Pana Jezusa  Chrystusa,  miłość  Boga  
i dar jedności w Duchu Świętym niech będą 
z wami wszystkimi (2 Kor 13, 13). 

Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w
Jezusie  Chrystusie  i  który  nas  namaścił,  jest
Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił
zadatek  Ducha  w  sercach  naszych  
(2 Kor 1, 21-22). 

Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa do wybranych
[...] według tego, co przewidział Bóg Ojciec,
aby w Duchu zostali uświęceni (1 P 1, 1-2a). 
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Św.  Klemens  Rzymski,  papież  (†  ok.  97  r.)  
w liście do Koryntian: „Czy nie jednego Boga
(Ojca) mamy i  jednego Chrystusa i  jednego
Ducha łaski, wylanego na nas?”. 

Św.  Ignacy  Męczennik (†  ok.  117  r.)  
pisze do Magnezjan: „Jak Chrystus jest uległy
Ojcu  według  ciała,  tak  i  Apostołowie
Chrystusowi, Ojcu i Duchowi”. 

Wyznanie wiary z III w.: 
„Wierzę  w  Boga  Ojca  wszechmogącego  
i  w  Jezusa  Chrystusa,  Syna  Jego  jedynego,
naszego  Pana,  który  narodził  się  z  Maryi  
przez Ducha Świętego”.
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KKK 253 Trójca jest jednością. Nie wyznajemy
trzech  bogów,  ale  jednego  Boga  w  trzech
Osobach: "Trójcę współistotną". Osoby Boskie
nie  dzielą  między  siebie  jedynej  Boskości,  
ale każda z nich jest  całym Bogiem: "Ojciec
jest  tym  samym,  co  Syn,  Syn  tym  samym,  
co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec
i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury"
(Synod Toledański  XI,  675 r.).  "Każda z trzech
Osób  jest  tą  rzeczywistością,  to  znaczy
substancją,  istotą  lub  naturą  Bożą"  
(Sobór Laterański VI, 1215).

KKK  261 Tajemnica  Trójcy  Świętej  stanowi
centrum  tajemnicy  wiary  i  życia
chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając
się,  może  nam  pozwolić  poznać  się  jako
Ojciec, Syn i Duch Święty.
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KKK  252  Kościół  posługuje  się  pojęciem
"substancja"  (oddawanym  niekiedy  także
przez "istota" lub "natura"), by określić Boski Byt
w  jego  jedności,  pojęciem  "osoba"  lub
"hipostaza",  by  określić  Ojca,  Syna  i  Ducha
Świętego w tym, czym rzeczywiście różnią się
między sobą, a pojęciem "relacja", by określić
fakt,  że rozróżnienie Osób Boskich opiera się
na Ich wzajemnym odniesieniu do siebie.
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Modalizm 
–  doktryna  chrystologiczna  z  pierwszych
wieków  chrześcijaństwa,  eksponująca
jedność Boga w taki sposób, że Osoby Trójcy
Świetej  postrzega  się  jako  tymczasowe
"przejawy" jednej boskości.

Tryteizm 
– w teologii chrześcijańskiej pogląd negujący
jedność  trzech  Osób  Trójcy  Świętej,  będący
skutkiem błędnego utożsamienia pojęć natury
i osoby. 

Subordynacjonizm 
–  (z  łac.  subordinare  –  podporządkować)
wyznaczenie  niższej  pozycji  Synowi  Bożemu  
w stosunku do Boga Ojca i Duchowi Świętemu
w stosunku do Ojca i Syna.
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Jan Paweł II, 
Trójca Święta wzorem rodziny i Kościoła, 
Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 
7 czerwca 1998.

W Trójcy można dostrzec pierwowzór ludzkiej
rodziny, złożonej z mężczyzny i kobiety, którzy
zostali  powołani,  aby  być  dla  siebie
nawzajem  darem  we  wspólnocie  miłości
otwartej  na  życie.  W  Trójcy  Przenajświętszej
znajdujemy także wzorzec rodziny  Kościoła,  
w której wszyscy chrześcijanie mają budować
autentyczne  więzi  wspólnoty  i  solidarności.  
To  miłość  jest  konkretnym  znakiem  wiary  
w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Druga
Osoba  Trójcy  Przenajświętszej,  która  przez
wcielenie stała się człowiekiem w Chrystusie,
jest  obecna  wśród  nas  w  sakramencie
Eucharystii.  Kościół  przechowuje  Go  
z bezgraniczną wdzięcznością i miłością jako
swój najcenniejszy skarb.
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Chwała Ojcu
i Synowi,

i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku,

teraz i zawsze,
i na wieki wieków.

Amen.
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