
Implicarea membrilor SVP 
în Noua evanghelizare a celor săraci 

1.Nu lasati sa vi se fure 
bucuria evanghlizarii.

2.Nu lasati sa fi se fure 
comunitatea.

3.Nu lasati sa vi se fure 
iubirea fraterna.

4.Nu lasati sa vi se fure 
forta misionara.



Nu lasati sa vi se fure bucuria 

evanghlizarii.
Daca stapanul casei ar sti…..

Noua evanghelizare trebuie nascuta in bucurie

Bucuria evanghelizarii umple inima si viata celor care 
se intalnesc cu cristos

cistos cel mai mare evanghelizator – primatul e al lui 
dumnezeu

Orientarea clara a evangheliei  - cei saraci si bolnavi

Legatura stransa a credintei noastre cu cei saraci; 

tanarul bogat a plecat trist pentru ca 

avea multe bogatii



Bucuria vestita in VT si  NT de 

nenumarate ori

Bucuria are un singur garant şi un singur înfăptuitor: Isus Cristos

Toţi profeţii au prevestit că venirea lui Mesia în această lume va umple pământul de 

adevărata bucurie. Cu Crăciunul a apărut primăvara bucuriei. O dată cu întruparea, 

totul devine zâmbet, bucurie: Ioan tresaltă de bucurie, Maria exultă de bucurie, 

îngerii vestesc bucuria.

* „Nu vă temeţi, căci iată vă vestesc o mare bucurie care va fi pentru tot poporul: 

astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul care este Cristos Domnul” (Lc 

2,10-11).

* Legătura dintre Cristos și Tatăl este izvor de bucurie reciprocă: „Tu ești Fiul meu 

cel iubit, în tine îmi găsesc toată bucuria” (Lc 3,22).

* Cristos îi face părtaşi şi pe ucenicii săi la această bucurie: „Bucurați-vă pentru că 

numele voastre sunt scrise în ceruri” (Lc 10,20).



Bucuria vestită de Cristos prin 

parabole

Parabola Fiului Risipitor

Parabola oii pierdute

Parabola drahmei păierdute

Comoara ascunsa

Margaritarul de mare pret



Isus Cristos este garantul sigur al 
bucuriei noastre

„Un creștin trist este un trist creștin.”

Un ateu declara odată unui preot: „Simt nevoia de a vă 
vedea veşnic trişti pe voi, creştinii. Atunci mă simt 
liniştit şi mă conving odată mai mult că Dumnezeu nu 
există. Singurul moment când nutresc îndoieli este 
atunci când vă văd bucuroşi, veseli”.

Despre „obligaţia bucuriei” 

în viaţa fiecărui creştin



„Pentru un membru SVP bucuria este o datorie”.

„Bucuria de a fi creștin, unit cu Cristos, făcând parte din
Biserică, fiind în harul lui Dumnezeu este singura adevărata 
bucurie care umple inima omului” (Pp. Paul al VI-lea, 

în exortaţia apostolică Gaudete in Domino).

DUMNEZEU, 
IZVORUL BUCURIEI ADEVĂRATE

„Pentru ca bucuria mea să fie in voi iar bucuria 
voastră să fie deplină



SA NU LĂSĂM SĂ NI SE FURE 

COMUNITATEA

A discerne semnele timpului

- unele bune

- altele    rele

Nu unei economii a excluderii și a inegalității

Nu unei idolatrii ale banului

Nu unui ban care guvernează în loc să slujească

Nu inegalității care generează violența

culturale (lumea urbană, familia, cultura diferită)

 PROVOCĂRI ALE LUMII ACTUALE 

care pot distruge comunitatea



Ispitele lucrătorilor vicențieni :

O activitate sterilă fără spiritualitate profundă

A acorda prea multă atenție organizației decât persoanelor

Proiecte irealizabile

A nu ști să aștepți

Sentimentul de înfrângere (harul meu îți este suficient)

Nu războiului dintre noi – invidia și gelozia

Sutem în aceeași barcă și mergem spre același port

Un da mare relațiilor noi generate de Isus prin puterea Duhului sfânt

Nu poate exista un Cristos spiritual fără trup și fără cruce.

Să nu lăsăm să ni se fure comunitatea



Săracii destinatarii privilegiați ai Evangheliei.

Nu prietenii și vecinii bogați ci cei săraci și 

bolnavi care nu pot să ne răsplătească

Caci mare va fi răsplata voastă în ceruri

Să-i cerem Domnului să ne facă să înțelegem 

legea iubirii în dubla ei dimensiune: iubirea de 

Dumnezeu și iubirea aproapelui. Ce bine e că 

avem această lege.

Să nu lăsăm să ni se fure 

idealul iubirii fraterne



Dimensiunea socială a evanghealizării

Două probleme fundamentale care  

marghează istoria actuală:

1. Inluziunea socială a săracilor

2. Pace și dialogul social

Să nu lăsăm să ni se fure 

idealul iubirii fraterne



Trimiterea lui Moise

dați-le voi să mănânce
solidaritatea

fidelitate față de evanghelie
Paul la Ierusalim – să nu uite de cei săraci

preocuparea față de cei vulnerabili

1. Incluziunea socială săracilor

Uniți cu Dumnezeu ascultăm un strigăt



Să învățăm de la 
sfinții patroni 

Evanghelizatori cu Duh (modelul apostolii 
în ziua de Rusalii)

Membrii SVP se 

roagă și muncesc

Să nu lăsăm să ni se fure spiritul misionar
Îndrăzneala , entuziasmul ,perseverența

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Ozanam.jpg


Mai mare bucurie atunci când dai 

decât atunci când primești

Trei dimensiuni ale darului: 

– darul în sine;
– capacitatea de a te bucura de el;
– puterea de a-l împărtăşi.

Un dar privat de una din cele trei dimensiuni nu-şi mai atinge 
finalitatea. De aceea nici bucuria nu poate fi niciodată „deplină”, 
cât timp nu este împărtăşită.



 Intrebari 

* Oare există în noi bucurie? 

* Dacă da, cum o resimţim, cum o trăim? 

* O împărtăşim şi altora (mai exact, o iradiem?) 

* Este ea o datorie? 

* Ce ne bucură cu adevărat? 

* Dacă nu, ce ne împiedică să posedăm adevărata 
bucurie?

* Așa da                        Așa  nu


