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ICCRS a ţinut o Consultare Profetică la Betleem, în Ţara Sfântă, în
perioada 14-18 noiembrie 2013, cu liderii-cheie ai RCC din toată lumea. Mai
jos redăm textul discursului introductiv ţinut de Preşedintele ICCRS, Michelle
Moran, care subliniază în mod ideal viziunea ICCRS privind Jubileul de Aur al
RCC:
Suntem împreună în acest loc sfânt deosebit pentru a-l căuta pe Domnul în acest timp
strategic pentru RCC, în drumul nostru către Jubileul din anul 2017. Pentru început, vreau să
vă încurajez pe fiecare să renunţaţi la orice prejudecată pe care aţi putea-o avea despre acest
eveniment şi să intraţi în el cu credinţă plină de speranţă, crezând că Domnul ne-a adunat
împreună pentru a face ceva nou în mijlocul nostru.
Speranţa mea este să nu privim Jubileul ca pe un moment în care ajungem la destinaţie,
ci mai degrabă ca pe un timp în care să ne oprim pentru o celebrare şi după aceea să
continuăm să mergem mai departe ca discipoli, misionari şi ambasadori ai Duhului Sânt.
Cred că ultimii 50 de ani reprezintă doar prima etapă a ceea ce face Domnul în acest
timp special al Duhului. Nu ştiu câţi dintre voi au verificat prognoza vremii înainte să
călătoriţi spre Ţara Sfântă, dar dacă aţi făcut-o aţi observat că acum suntem în scurtul
sezon ploios. Poporul evreu îşi planta culturile toamna, deoarece ploile timpurii
permiteau culturilor să se prindă. În Dt 11,14 citim: „Eu voi da ţării voastre ploaie la
timpul său, ploaie timpurie şi ploaie târzie, şi vei aduna grâul tău...”. Cred că în
Reînnoirea Carismatică am avut până acum sezonul ploii timpurii. Pământul uscat a fost
udat. Mulţi oameni au fost împrospătaţi de apa noii vieţi, în special prin harul botezului
în Duhul Sfânt.
Trebuie totuşi să fim atenţi, pentru că în unele părţi ale lumii identitatea Reînnoirii
Carismatice a slăbit. Azi în multe locuri există o „cultură a evenimentului”. Mulţi oameni
frecventează evenimentele carismatice – slujiri de vindecare, adunări, conferinţe,
întâlniri de rugăciune. Totuşi, trebuie să fim prudenţi, ca să nu oferim simple distracţii
pentru mulţimi. Trebuie să mergem mai în profunzime şi să utilizăm fiecare ocazie pentru
a invita oamenii să fie botezaţi în Duhul Sfânt. Poate chiar avem nevoie să găsim noi
modalităţi de a ajuta oamenii să experimenteze botezul în Duhul Sfânt.
Ploaia de toamnă este esenţială pentru a permite culturilor să prindă rădăcini şi să
înceapă să înflorească. Totuşi, la timpul potrivit, culturile se vor maturiza şi ploaia târzie de
primăvară va scoate la iveală o altă noutate, precum şi forţă şi maturitate. Din nefericire, în
unele locuri, maturitatea în duh înseamnă îmbătrânire, oboseală şi automulţumire. Din
păcate, în cazul acesta continuăm să facem aceleaşi lucruri vechi în aceleaşi moduri vechi.
Avem nevoie ca Domnul să ne conducă înainte cu vitalitate şi dinamism.
„Noua primăvară” care a fost profeţită de Papa Ioan Paul al II-lea e pe cale de a izbucni şi
intrăm într-o nouă etapă a Duhului, sezonul ploii de primăvară. Amintiţi-vă, ploaia de
primăvară este aceea care produce recolta. În Fap 2, de Rusalii, Duhul se revarsă. Aceasta e
ploaia timpurie de toamnă care permite seminţelor creştinătăţii să prindă rădăcini şi să
crească. Totuşi, în Fap 4,29-31 există o a doua revărsare, ploaia de primăvară. De această
dată, Duhul este revărsat ca putere în vreme de încercare şi persecuţie, discipolii fiind astfel
întăriţi pentru evanghelizare. Pe măsură ce înaintăm către Jubileu şi trecem apoi dincolo de
el, intrăm în perioada ploii de primăvară. Şi noi, asemeni acelor discipoli de la început, ar
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trebui să cerem mai mult Duh Sfânt, cu scopul de a fi angajaţi în mod eficient şi a fi rodnici în
noua evanghelizare.
Îmi amintesc partea finală a cuvântului profetic oferit de Ralph Martin în prezenţa papei
Paul al VI-lea în 1975: „Un timp de întuneric vine asupra lumii, dar un timp de glorie vine
pentru Biserica mea, un timp de glorie vine pentru poporul meu. Vă voi pregăti pentru un
timp de evanghelizare cum lumea nu a mai văzut”. Papa Paul al VI-lea, în exortaţia sa
apostolică Evangelii Nuntiandi, ne aminteşte că: „tehnicile evanghelizării sunt bune, dar nici
chiar cele mai avansate nu pot înlocui acţiunea delicată a Duhului” (75). Pentru Reînnoirea
Carismatică acum este momentul să meargă mai în profunzime, ca să fie pregătită pentru
ploaia de primăvară. Papa Francisc a încurajat Biserica să se mute din locurile confortabile
spre periferie. Avem nevoie de o nouă cutezanţă pentru a împărtăşi Vestea cea Bună „nu...
numai prin cuvânt, ci şi prin putere, prin Duhul Sfânt” (1Tes 1,5). După cum spune Sfântul
Paul în Evr 2,4: Dumnezeu a sprijinit „mărturia lor prin semne, fapte mari şi minuni de tot
felul şi prin darurile Duhului Sfânt, împărţite după voinţa lui”.
Informare despre evenimente:
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ICCRS a avut la Betleem, în Ţara Sfântă, o întâlnire internaţională cu 160 de
lideri-cheie ai Reînnoirii Carismatice Catolice. Întâlnirea nu a fost o conferinţă, ci o
„consultare profetică”, pentru a se ruga împreună şi a căuta voinţa Domnului
pentru Reînnoire, mai ales că ne apropiem de cea de-a 50-a aniversare pe care o
vom sărbători în anul 2017. A fost o întâlnire foarte intensă.
Michelle Moran, preşedintele ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services
– Slujirea Reînnoirii Carismatice Catolice Internaţionale), a vorbit despre Dt 11,14 (ca în Ioel
2,23): „Eu voi da ţării voastre ploaie la timpul său, ploaie timpurie şi ploaie târzie”. Ea a
explicat că în ţinuturile biblice ploaia timpurie (ploaia de toamnă) este cea care face ca
seminţele să încolţească; ploaia târzie (ploaia de primăvară) aduce recolta. În primii ani ai
Reînnoirii am avut „ploaia timpurie”. Acum însă suntem în perioada dintre cele două. Nu
suntem încă în ploaia târzie, pentru că nu ne mişcăm strategic în puterea Duhului, vindecând
bolnavii, făcând minuni, ajungând la cei săraci, evanghelizând cu putere de sus. E nevoie de
pocăinţă, pentru că uneori am căzut în capcana de a vrea doar să distrăm mulţimea, de a
alege ceea ce e confortabil. E timpul să pregătim oamenii să iasă, pentru că Duhul e pe cale
să ne ducă la seceriş într-un mod pe care nu l-am mai văzut până acum – un seceriş masiv.
Cu fiecare afirmaţie a ei deveneam tot mai uimită, pentru că deşi nu am vorbit deloc
cu Michelle despre subiectul ei, a corespuns punct cu punct cu ceea ce Domnul mi-a pus
în inimă să spun în prelegerea mea din a treia zi.
A doua zi am avut o surpriză a Duhului. Chiar înainte de sesiunea noastră de dupăamiază a survenit o pană de curent în hotelul nostru (şi se pare că în tot oraşul Betleem).
Luminile s-au stins şi sistemul de sonorizare s-a oprit din funcţiune. Liderii erau cât pe ce
să amâne sesiunea de după-amiază şi să ceară tuturor să folosească timpul pentru
rugăciune personală. Dar Domnul mi-a dat un cuvânt profetic. A trebuit să strig fiecare
cuvânt împreună cu trei translatori, care repetau unul după altul.
„Domnul tocmai mi-a amintit ce s-a întâmplat în weekend-ul de la Duquesne, în 1967
(începutul Reînnoirii Carismatice Catolice). Pe durata acelui weekend instalaţiile sanitare
ale centrului în care erau cazaţi s-au stricat şi părea că reculegerea s-a sfârşit. Atunci, cu
toţii au început să se roage pentru apă. Domnul a răspuns rugăciunilor şi instalaţiile au
fost reparate – dar a răspuns într-un mod cu mult dincolo de ceea ce s-au aşteptat.
Râuri de apă vie s-au revărsat din cer – Duhul Sfânt – şi aşa a început Reînnoirea
Carismatică Catolică. Aceasta a fost „ploaia timpurie.” Acum suntem într-un moment
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diferit. Faptul că s-a întrerupt azi energia electrică are o semnificaţie profetică. Aşa cum
atunci ei s-au rugat pentru apă şi Domnul le-a dat apă din cer, la fel acum trebuie să ne
rugăm pentru putere (energie – n.t.) şi Domnul ne va da putere de sus. Trebuie să intrăm
în acest moment, să acordăm atenţie la ce ne spune Duhul Sfânt prin acest simbol şi să-i
cerem cu mare încredere putere”.
După ce am rostit acest cuvânt, s-a ridicat Patti Mansfield, o fostă studentă de la
reculegerea din Duquesne. A spus, „Vreau să confirm şi să adaug câteva lucruri. Când
instalaţiile sanitare s-au stricat, David Mangan (un alt student) s-a hotărât să se roage,
mulţumindu-i Domnului dinainte pentru apa pe care ne-o va da. Astfel, Domnul ne
cheamă acum să-i mulţumim cu credinţă plină de speranţă pentru puterea pe care ne-o
va da – putere de sus pentru Reînnoirea Carismatică şi întreaga Biserică, putere de a
predica Cuvântul până la marginile pământului, putere de a dărâma zidurile separării
dintre toţi creştinii şi putere de a îndepărta vălul de pe feţele surorilor şi fraţilor noştri
evrei, pentru ca ei să ajungă să-l cunoască pe Isus Mesia”.
Am trăit atunci, în întuneric, un moment de laudă inspirată şi de adoraţie, cântând,
strigând şi mulţumindu-i Domnului pentru energia electrică pe care ne-o va da. Cineva a
ridicat un crucifix imens (pentru că Duhul Sfânt vine din inima străpunsă a lui Isus) şi s-a
plimbat cu el împrejurul camerei. Toţi îngenuncheau în faţa lui Isus, recunoscând domnia
sa într-un mod mai profund.
Atunci Oreste Pesare, directorul ICCRS, a spus: „Domnul ne-a dat cu adevărat un
cuvânt pentru Reînnoirea Carismatică Catolică. Nu mai aveţi putere (energie – n.t.).
Veniţi la mine...”. Şi bum! În acea secundă luminile s-au aprins. Toată lumea era în
veneraţie pentru că l-a recunoscut ca pe un adevărat semn profetic.
A fost un timp de tăcere, apoi iarăşi rugăciune, apoi îngenunchere în faţa crucii unul
câte unul: căinţă..., multe cuvinte profetice..., un timp de mare bucurie şi mulţumire
adusă Domnului. Un cuvânt a fost acesta: „Poporul meu, tu ţi-ai scos încălţămintea în
prezenţa mea sfântă. Unul este pantoful mândriei. Celălalt este frica şi nesiguranţa. Nu
există loc pentru mândrie, pentru că tot ce faci tu depinde total de Mine. Şi nu există loc
pentru frică şi nesiguranţă pentru că tot ce faci tu depinde total de Mine. Când vei merge
înainte, vei merge cu forţă. Nu vei avea de ce să te temi, pentru că este puterea mea la
mijloc”.
Un alt cuvânt: „Îţi dau o nouă credinţă, credinţă care este profundă. Astăzi rup toate
robiile tale. Eu îţi tai toate lanţurile. Astăzi dau drumul trecutului tău, te eliberez,
construiesc o nouo cetate în mijlocul tău, astăzi uşile sunt deschise. Şi văd o mulţime
imensă, nenumărată. Dragi fraţi şi surori, Reînnoirea nu va mai fi la fel, dacă învăţăm să
ne ţinem de Domnul şi să ne eliberăm de noi înşine. Domnul Isus merge în faţă. El ne-a
chemat şi el ştie ce face. Multă vreme am făcut-o în felul nostru. El spune că acum se
ridică victorios”.
Restul întâlnirii a fost o frumuseţe; a treia zi ne-am axat pe mijlocirea profetică, pe
chemarea la unitatea creştinilor şi pe botezul în Duhul Sfânt cu deplina putere a darurilor
carismatice pentru evanghelizarea celor pierduţi. Am avut un timp minunat de rugăciune
pentru revărsarea Duhului. În ultima zi am vizitat locurile sfinte din Ierusalim şi am avut o
oră de laudă unsă cu putere, de adoraţie şi cuvinte profetice în Cenacolul de pe Muntele
Sion, exact locul unde Duhul Sfânt s-a revărsat prima dată asupra Bisericii primare.
Cu toţii au plecat acasă grozav de încurajaţi, ducând în inimile lor cuvintele profetice
şi semnele pe care Duhul ni le-a dat şi cerând Domnului burdufuri noi pentru a păstra
vinul cel nou pe care Domnul îl revarsă deja în noi.
Doi dintre persoanele prezente la consultarea noastră erau din Tacloban, oraşul care
fusese lovit cel mai grav de un super-taifun cu doar câteva zile în urmă. Într-o predică, la
Liturghie, unul dintre ei, preot, a descris scene de devastare completă – oameni
înfometaţi, însetaţi, goi, cadavre pretutindeni – şi cum i-a vorbit Domnul despre toate.
Comunitatea carismatică de acolo a pierdut 10-20 de oameni şi aproape toţi şi-au
pierdut locuinţele. Marele lor centru al Reînnoirii a fost total distrus, cu excepţia capelei
care a fost ferită în mod miraculos. O statuie de 1 metru a Maicii Domnului a fost
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măturată de pe pilonul care a fost lipit în interiorul capelei dar au găsit-o afară, dreaptă
şi intactă, stând în faţa capelei! Au ştiut că este un semn că Maica Domnului a fost cu ei
şi mijlocea pentru ei. Şi-a anulat planurile de a merge la Betleem, dar apoi Domnul i-a
vorbit printr-un profet din comunitate: „Trebuie să mergi”. Pentru că aeroportul fusese
distrus, au condus 24 de ore pentru a ajunge la Manila şi au ajuns exact la timp pentru
zbor. La sfârşitul Liturghiei, episcopul care prezida (filipinez şi el) a dat o frumoasă
binecuvântare şi a rostit un cuvânt profetic cântat: „Iată, eu fac toate lucrurile noi. Ai
încredere şi fii răbdător, pentru că sunt cu tine şi te iubesc!” A fost incredibil de
emoţionant. Să continuăm să-i susţinem pe surorile şi fraţii noştri suferinzi din Filipine cu
rugăciunea şi ajutorul nostru financiar.

EVENIMENTE APROPIATE · Vizitaţi www.iccrs.org sau scrieţi la e-mail events@iccrs.org pentru mai multe informaţii.

Cea de-a XXXVII-a Convocare Naţională
 Stadionul Olimpic din Roma, Italia: 1-2 iunie 2014

„Convertiţi-vă! Credeţi! Primiţi-l pe Duhul Sfânt!” (cf. Fap 2,38-40)
Reînnoirea în Duhul Sfânt (RnS) din Italia organizează, cu sponsorizarea ICCRS, cea de-a XXXVII-a
Convocare Naţională pe Stadionul Olimpic din Roma (Italia), în perioada 1-2 iunie 2014. Cu această ocazie,
evenimentul va fi caracterizat de participarea Papei Francisc. Alţi invitaţi vor fi: Card. Angelo Comastri,
Card. Agostino Vallini, Pr. Raniero Cantalamessa, Sr. Briege McKenna, Ralph Martin, Patty Gallagher
Mansfield, Michelle Moran (Preşedintele ICCRS) şi Salvatore Martinez. Organizatorii aşteaptă cu nerăbdare
să confirme organizarea unei întâlniri pentru copii şi tineri într-un loc din interiorul stadionului.
Urmăriţi noutăţile pe www.rns-italia.it. Pentru înscrieri din afara Italiei, contactaţi ICCRS la adresa
events@iccrs.org.

Great Gathering of the CCR Family
 KAMPALA, UGANDA · 30 JUNE – 6 JULY 2014

“And they were all filled with the Holy Spirit.” (Acts 2:4)
The Great Gathering of the CCR Family is a huge ICCRS celebration as part of the journey towards the CCR
Golden Jubilee. The event will be held in Uganda, bringing together delegates from all the five continents
of the world to Africa for the first time, to pray and seek the Lord for a renewed outpouring of the Holy
Spirit on the Renewal and the Church worldwide. This event is organised by ICCRS in collaboration with
the Uganda Episcopal Conference, Uganda Catholic Charismatic Renewal (UCCR), and the African Subcommittee of ICCRS (AFSCI). The Panafrican Congress of Renewal leaders and the 2nd World Youth
Meeting of CCR will take place within the given days. A special workshop for priests will be also offered
during the event.
Find all the details on the website of CCR Uganda: www.ccruganda.org.
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