
Lectură spirituală : a doua duminică din 

luna iunie  2017  

 Sfânta Treime  - Lecturi: : Faptele Apostolilor 34, 4b-6.8-9 ; Dan 3, 52.53.54-55.56 

(R.52b) ; 2 Corinteni 13, 11-13 ; Ioan 3,16-18 

Să trăim în sfânta Treime înseamnă să trăim în har, în iubire și în comuniune – trei 

principii fundamentale ale Societății Sfântul Vincențiu de Paul . 

 

Sărbătoarea prezentată în lecturile de astăzi, sărbătoarea Sfintei treime este mai mult decât o 

dogmă; ea reprezintă unul din principalele elemente ale evoluției în istoria mântuirii.  

Termenul de ”Sfânta Treime” a fost introdus în jurul anului 180 după Cristos; scriitorul Teofil 

din Antiohia a folosit pentru prima dată conceptul dogmatic de triadă sau treime (Dumnezeu 

în trei persoane).   

Decretul Ad Gentes al Conciliului Vatican II definește principiile doctrinale ale Sfintei Treimi 

și misiunea Bisericii arătând că aceasta vine de la Sfânta Treime. Astfel, în primul rând, 

Biserica este misionară pentru că acesta este planul Tatălui, decurge din ”izvorul iubirii”, 

izvor creator care ne invită și pe noi să participăm la creație în mod liber. Decretul afirmă mai 

departe că misiunea Fiului este mântuirea neamului omenesc, el este  mijlocitor între 

Dumnezeu și oameni, El îl arată oamenilor pe Tatăl. Și în sfârșit se arată misiunea Duhului 

Sfânt trimis de Fiul în ziua de Rusalii; ca să-și îndeplinească din lăuntru lucrarea mântuitoare 

și să dea forță Bisericii să se răspândească. 

Ce importanță are pentru noi Vincențienii dogma Sfintei Treimi? Am putea trăi fără ea? 

În lectura de astăzi  sfântul Paul (2 Corinteni 13, 11-13) prezintă cel mai cunoscut îndemn pe 

care îl repetăm întotdeauna la sfânta Liturghie (uneori fără să-i acordăm prea multă atenție). 

”Harul Domnului nostru Isus Cristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului 

Sfânt să fie cu voi toți!” Să trăim în sfânta Treime înseamnă să trăim în har, în iubire și în 

comuniune (împărtășire), trei principii fundamentale ale Societății Sfântul Vincențiu de Paul. 

Mai întâi, harul sfințenie printr-o viață evanghelică. În aceeași scrisoare către Corinteni 

sfântul Paul spune: ”căutați desăvârșirea”; înseamnă că sfințenia ne este dăruită ca har, dar are 

nevoie să fie desăvârșită/perfecționată în fiecare moment. Ozanam este un exemplu de căutare 



a desăvârșirii prin rugăciune, cunoaștere, o carieră profesională onestă, lupta pentru dreptate 

socială, apărarea Bisericii și prin multe alte aspecte ale biografiei sale.  

În al doilea rând avem Iubirea lui Dumnezeu. SSVP poate fi definită ca o lucrare de iubire, 

iubire ce-l caută pe Dumnezeu în cei mici, în copiii lui Dumnezeu abandonați de societate, cei 

care adesea pentru a se desăvârși nu ne au decât pe noi, vincențienii. Nu este vorba de o 

dragoste oarecare, ci de o iubire primită în dar asemenea iubirii dumnezeiești, cea pe care ne-o 

prezintă evanghelia de astăzi: ”Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, 

unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică”. 

Și în sfârșit, împărtășirea Duhului Sfânt. Să nu uităm că SSVP a început ca o întâlnire de 

prieteni care trăiau în bucurie și într-o mare comuniune; prietenia îi ajuta în atacurile 

îndreptate împotriva credinței lor. Această unire/împărtășire vincențiană este și trebuie să fie 

și astăzi expresia vie a ceea ce sfântul Paul spune în scrisoarea de astăzi (versetul 11): 

”Bucurați-vă! Căutați desăvârșirea! Îmbărbătați-vă! Să gândiți la fel, să trăiți în pace și 

Dumnezeul iubirii și al păcii va fi cu voi!” 

 

Traducere: sora Magdalena 

 


