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Sfânta Treime ca model desăvârșit
« Relațiile » parte unitară a misiunii 
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a pr. Tomaž Mavrič, CM

Superior General



Dragi frați și surori,

Harul și pacea Domnului nostru 

Isus Cristos să fie întotdeauna cu 

noi!

Timpul postului mare este foarte 

aproape! 



Admir mărturia și slujirea eroică 

pe care le arătați în momentele 

dificile și în regiunile îndepărtate 

de pe glob.

Inima-mi este alături de voi și vă 

însoțesc zilnic cu gândurile și 

rugăciunile mele.



Tema pentru 

Postul Mare 

2017
Misterul « Sfintei Treimi » unul 

din principalele mistere ale 

spiritualității

sfântului Vincențiu de Paul. 



Ce mesaj are Sfânta Treime

• pentru mine?

• pentru comunitatea în care 

trăiesc?

• pentru congregația sau 

grupul din care fac parte?

• pentru familia mea?

• pentru persoanele pe care 

Isus mă trimite să le 

slujesc?



• Sfânta Treime este 

modelul desăvârșit pentru 

« relații »

• Nu suntem creați ca 

insule izolate, ci ca ființe 

sociale și ca familie. 

• În profunzimea ființei 

noastre suntem una cu 

Dumnezeu, adică 

împreună cu sfânta 

Treime și între noi. 

facebook/DaughtersOfCharityInternationalProjectServices

AIC Mexique : accompagne les personnes âgées
facebook/AIC International



Meditația despre sfânta 

Treime trebuie să fie însoțită 

de voința de a întrupa acest 

model desăvârșit de « relații » 

în situațiile concrete în care 

mă găsesc, 

în congregație sau în grupul 

de care aparțin, 

în familie și 

cu persoanele pe care Isus 

mă trimite să le slujesc. 
Projet “Vincentian Harbor” à Odessa, Ukraine

facebook/vincentiansolidarityoffice



Ce putem observa în 

«relațiile» dintre 

Tatăl, 

Fiul și 

Sfântul Duh? 



Atenția este întotdeauna îndreptată spre 

cealaltă persoană și nu spre sine. 

Se acordă întotdeauna prioritate 

celeilalte persoane și nu sie-însuși. 

Cealaltă persoană primește întotdeauna 

laudă, recunoștință, admirație și nu 

propria persoană. 

Fiecare Persoană a sfintei Treimi arată 

întotdeauna nevoia de colaborare cu 

celelalte două pentru îndeplinirea 

misiunii. 

Fiecare Persoană a sfintei Treimi arată 

întotdeauna foarte clar că dacă ar 

acționa de una singură ar fi insuficientă 

și ineficace. 



Sfântul Vincențiu de Paul a 

făcut din sfânta Treime un 

model fundamental al 

spiritualității sale.

În timpul Postului Mare 

suntem invitați să ne 

apropiem de acest model 

desăvârșit de « relații » pe 

care ni-l dă Isus. 



Dacă fiecare dintre noi îi dă 

prioritate celuilalt, îl lasă în 

fața lui, înaintea propriilor 

dorințe, interese și plăceri 

personale…

Dacă fiecare este atent la 

celălalt, își împărtășește cu 

celălalt timpul, gândurile, 

experiențele, dificultățile, 

îndoielile, suferințele, bucuriile 

etc, 

« relații ale sfintei Treimi» …

facebook/madagascar.association

facebook/DaughtersOfCharityVocationsUs



… atunci cineva poate că va 

face le fel cu fiecare dintre noi.

Și așa se va forma un ansamblu 

de relații fermecător și  minunat,  

în care vom realiza în mod 

extraordinar  și cât mai  folositor 

posibil  misiunea încredințată 

nouă de Isus. 

facebook/AIC International



În sfânta Treime există unitate: ce vrea 

Tatăl, vrea și Fiul; ce face Duhul Sfânt 

fac atât Tatăl cât și Fiul; toate [cele trei 

persoane din sfânta Treime] lucrează la 

fel; au o singură putere și aceeași faptă. 

Iată obârșia desăvârșirii și modelul 

nostru. Să fim uniți; chiar dacă suntem 

mulți să fim ca și unul și vom avea 

sfânta unitate în pluralitate. Dacă nu 

avem destulă unitate să cerem de la 

Dumnezeu ceea ce ne lipsește și să 

observăm în ce ne deosebim unii de 

alții pentru a ne strădui să ne 

asemănăm toți și să fim la fel; 

asemănarea și egalitatea aduc iubirea, 

iar iubirea conduce la unitate.  

- Coste XII, 256-257

Artiste: Toribio, San Juan, Puerto Rico



Devoțiunea sfântului Vincențiu față 

de sfânta Treime nu a fost un 

exercițiu intelectual ci a fost o 

dorință a inimii. Aceasta l-a condus 

și ne va conduce, ca familie care 

trăiește încă carisma fondatorului, 

spre o dublă experiență: 

• Imitarea relațiilor dintre cele trei 

Persoane. Suntem chemați să fim 

chipul sfintei Treimi, Dumnezeul 

iubirii milostive și compătimitor.  

• Îmbinarea devoțiunii față de sfânta 

Treime cu misiunea, cu vestirea 

iubirii lui Dumnezeu față de cei 

săraci. 

Artiste: Kurt Welther, Graz, Austria



Sărbătorim aniversarea a 400 de ani de carismă a sfântului Vincențiu de

Paul. Acest an jubiliar să fie rodnic din plin! Cu încredere totală în

Providență și prin mijlocirea Fecioarei Medaliei Miraculoase, a sfântului

Vincențiu și a tuturor sfinților și fericiților din Familia Vincențiană să

continuăm drumul interior spre noi înșine și drumul exterior spre

comunitate, familie și persoanele pe care Isus ne trimite să le sluji, spre cei

care poate nu cunosc încă carisma sau spre locurile în care carisma

noastră nu a prins încă rădăcini.

youtube/CMglobal.org

http://CMglobal.org
http://CMglobal.org


Sper și mă rog ca celebrările din 

săptămâna sfânta, din ziua 

Învierii și din timpul pascal din 

acest an să de aducă un surplus 

de bucurie de sens al misiunii în 

timp ce medităm la misterul 

sfintei Treimi îndreptându-ne în 

același timp spre modelul 

desăvârșit de « relații ».

Să continuăm să ne rugăm unii 

pentru alții! 

Fratele vostru în sfântul 

Vincențiu, 
Tomaž Mavrič, CM

Superior general



Prezentat de famvin.org


