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Merge i în toat lumea
Pr. Emmanuel Tusiime
În vremurile noastre se simte o nevoie foarte mare pentru o Nou evanghelizare, a a cum
citim întotdeauna în scrisorile enciclice sau ascult m în mesajele de încurajare ale Sfin ilor P rin i
Papi: Evangelii Nuntiandi (Evanghelizarea lumii moderne); Scripturile în Evanghelia dup Sfântul
Marcu (16,15): „Mergând în toat lumea, predica i evanghelia la toat f ptura” – o responsabilitate
a tuturor cre tinilor, dar în primul i în primul rând noi suntem cei care trebuie s proclam m
cuvântul lui Dumnezeu în puterea Duhului Sfânt.
Orice cre tin botezat are capacitatea de a evangheliza i ar trebui s mearg peste tot, f
team , deoarece atunci când primim acest har special, Dumnezeu ne d duhul puterii iubirii.
A predica sau a merge s proclam m Evanghelia la toat crea ia nu înseamn neap rat a lua
avionul i a c tori în toate col urile p mântului, ci Vestea cea bun a iubirii infinite a lui
Dumnezeu ar trebui s fie proclamat în orice situa ie în care ne reg sim i oricui crede, dar uneori
chiar i necredincio ilor.
Atunci când îl proclam m pe Isus, suntem asista i de lucr rile mântuitoare ale Duhului Sfânt.
Isus confirm acest lucru discipolilor s i în Mc 16,16-18: „Cine va crede i va fi botezat se va
mântui; iar cine nu va crede va fi condamnat. Acestea sunt semnele care îi vor înso i pe cei care
cred: în numele meu vor scoate diavoli, vor vorbi limbi noi, vor lua erpi în mân i, dac vor bea
ceva aduc tor de moarte, nu le va d una. Î i vor pune mâinile peste cei bolnavi i ei se vor vindeca”.
Putem s ne întreb m cum de se afirm c flac ra Duhului Sfânt poate fi experimentat , de
vreme ce e atâta lips de iubire în lume, în bisericile noastre, în comunit ile noastre i între semenii
no tri. De fapt asta nu înseamn c cei care vor duce Evanghelia mai departe vor tr i mereu f
nicio suferin sau dificultate. De fapt, suntem implica i într-un r zboi spiritual; cu atât mai mult,
trebuie s reaprindem flac ra primei noastre iubiri.
Când am experimentat prima oar iubirea lui Dumnezeu în anul 1983, prin botezul în Duhul
Sfânt, o iubire foarte profund a lui Dumnezeu Tat l m-a împins s citesc Biblia zilnic, s m rog în
orice moment, s cânt laude când m plimb, s am o adânc dorin de a le spune celorlal i despre
Isus i de a tr i o via de sfin enie. Cât a vrea ca aceste momente s fie retr ite pe m sur ce citi i
acest articol.
O profund dorin de a umbla în Duhul Sfânt în fiecare moment al vie ii noastre este posibil .
E vorba despre manifestarea roadelor Duhului Sfânt în via a noastr de toate zilele: „iubirea,
bucuria, pacea, îndelunga-r bdare, bun tatea, bun voin a, fidelitatea, blânde ea, cump tarea” (Gal
4,22-28) – efecte interioare i exterioare ale darului Duhului Sfânt care locuie te în noi.
Nu conteaz cât de mult trebuie s ne zbatem ca s tr im într-o lume c zut i ca s ducem
Evanghelia, victoria final a Împ
iei lui Dumnezeu e cert . Proclamarea lui Isus aduce o mare
bucurie în orice loc în care este primit. Evanghelia are puterea de a-i mântui pe p to i, chiar i pe
cei vându i Satanei în mod voit. Ar trebui s avem zelul unui atlet pentru a intra în cursa vie ii
ve nice; oricine poate alerga pân la final.
Experien a mea este c puterea Evangheliei nu depinde de abilitatea noastr de a folosi
cuvinte conving toare; nici nu depinde de faptul de a avea o personalitate fermec toare. Puterea
Evangheliei st în Duhul lui Dumnezeu i tot ce avem de f cut este de a o proclama cu iubire.
Ne apropiem acum de Jubileul de Aur din 2017, focalizându-ne pe maturitatea Reînnoirii
Carismatice Catolice, reaprinzând focul experien ei de a-l întâlni pe Isus, continuând s c ut m
unitatea în diversitate. Isus i-a dat Bisericii sarcina de a evangheliza f
sfâr it pân când toate
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na iunile vor fi auzit Vestea cea bun i pân când orice persoan va fi devenit discipolul s u.
Haide i s ne îndeplinim sarcina Noii evangheliz ri cu un zel reînnoit.
Raport: A treia reculegere pentru preo i
Michelle Moran
O minunat experien a fost întâlnirea a peste o mie de preo i din 89 de ri în Bazilica din
Lateran Sf. Ioan de la Roma, pentru a treia reculegere mondial pentru preo i. Tema a fost „Chema i
la sfin enie pentru noua evanghelizare”. Aceasta s-a construit pe istoria primei reculegeri
carismatice a preo ilor, inute în anul 1984, care a avut tema „O chemare la sfin enie”, precum i cea
de-a doua întâlnire, în anul 1990, întitulat „Chema i pentru o nou evanghelizare”. Reculegerea a
fost organizat împreun cu Fraternitatea Catolic i face parte din drumul nostru comun spre
Jubileul de Aur al RCC din 2017.
Scopul general al reculegerii a fost acela de a-i preg ti pe preo i pentru o proasp
i
reînnoit rev rsare a Duhului Sfânt. Bazilica din Lateran a fost locul perfect pentru reculegere. A
devenit o adev rat cas spiritual pentru mul i dintre preo i în timpul acelor zile. Prânzul a fost
organizat în corturi uria e în afara Bazilicii. Aceasta le-a permis preo ilor nu numai s se bucure de
mâncare, ci i s aib oportunitatea de a se întâlni cu prieteni vechi i noi din toate p ile lumii.
Reculegerea a luat forma unui drum spiritual, urmând calea din Evangelii Gaudium. Drumul a
avut ca teme: reconcilierea, transformarea, t ria i misiunea. Dimine ile, dup laud i închinare i
dup rug ciunea liturgic a Bisericii, s-a inut câte o înv tur pe tema reculegerii, precum i un
timp de adora ie euharistic . Dup -amiezile erau mai dinamice, cu m rturii, exorta ii i momente de
slujire.
În seara de deschidere, Pr. Gino Henriquez, care fusese implicat în organizarea primelor dou
reculegeri mondiale a preo ilor, a f cut o scurt m rturie i a transmis salutul P rintelui Tom
Forrest. Dup eveniment, a spus c a fost o reculegere frumoas i important i a fost de mare
ajutor pentru el s participe la o întâlnire cu atâ ia preo i i la rug ciunea carismatic . Sfânta
Liturghie de deschidere a fost celebrat de Cardinalul Rylko, Pre edintele Consiliului Pontifical
pentru Laici.
Au fost atâtea momente puternice i profunde în timpul reculegerii! Este imposibil s le
împ rt im pe toate. Pr. Raniero Cantalamessa a prezentat dou dintre principalele teme ale
reculegerii în modul lui obi nuit, uns profund de Duhul Sfânt. Mul i preo i au vorbit despre
momentul de adora ie euharistic , pe care el l-a condus, ca fiind de asemenea o medita ie foarte
frumoas pentru preo i cu privire la Euharistie. Cardinalul Peter Turkson a inut o cuvântare foarte
mi toare i de inspira ie biblic pe tema reconcilierii. Aceasta a fost urmat dup -amiaza de Don
Livio Tacchini din Italia, care le-a dat preo ilor un mesaj foarte provocator cu privire la „pre ul
reconcilierii”. Acesta a condus la un timp minunat pentru spovezi i slujire de rug ciune.
Tema transform rii a fost prezentat de Pr. Jonas Abib din Brazilia. A fost urmat de un timp
special de adora ie euharistic , condus de Episcopul Sosthens din Camerun. Mul i preo i au
împ rt it c au primit o ungere foarte puternic pe m sur ce Isus se apropia de ei în timpul acestui
timp de adora ie.
Interven ia de trei ore a Sfântului P rinte a ie it cu siguran în eviden într-un mod de
neuitat. În primul rând, faptul c s-a adresat preo ilor într-o manier foarte patern , ca un adev rat
stor i conduc tor. Apoi a r spuns la întreb rile spontane, una de pe fiecare continent. El a vrut de
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asemenea s dea prioritate preo ilor din periferii. A fost minunat s -l auzim vorbind cu atâta
în elepciune i cunoa tere despre un larg spectru de teme privind Biserica universal . Printre multe
lucruri care au fost atinse au fost i provocarea s ciei, a secularismului i a problemelor globale i
politice. El a recunoscut provocarea pe care preo ii o au la întâlnirea nevoilor pastorale i cu privire
la r mânerea în fidelitate fa de mandatul lor misionar. La cererea Sfântului P rinte, ziua s-a
terminat cu o „simpl Sfânt Liturghie”. Era s rb toarea Preasfintei Inimi a lui Isus i, în predica sa,
Papa a vorbit într-un mod foarte mi tor despre tandre ea lui Dumnezeu i cât de mult nevoie
avem s ne l m atra i de iubirea i milostivirea sa, precum i de îmbr area sa divin .
Dup momentele petrecute cu Papa, ungerea Duhului Sfânt p rea s se reverse i mai
puternic. A a încât ultima zi întreag , care avea tema t riei, s-a dovedit în mod cert a fi o
binecuvântare enorm . Pr. Raniero, în cuvântarea sa de diminea , i-a încurajat pe preo i s fie mai
tari în credin i s intre mai deplin în ungerea lui Dumnezeu.
Dup -amiaza, Mons. Malagrecca din SUA a împ rt it lucruri din perspectiva unui paroh.
Reflec iile sale au fost puternice, practice i pastorale. Acest moment a fost urmat de o m rturie
foarte mi toare a Episcopului Luis Azcona. El lucreaz printre cei foarte s raci din regiunea
Amazonului, din nordul Braziliei. El a împ rt it despre felul în care s-a schimbat via a sa de la un
preot cu o con tiin social , care încerca s satisfac nevoile oamenilor dup propriul s u mod, la
un preot fortificat de Duhul Sfânt. Acum era capabil s stea cu s racii f fric i s fie vocea celor
lipsi i de putere, uneori chiar riscându- i propria via de dragul Evangheliei.
Partea final a zilei a fost condus de Patti Mansfield din SUA i Arhiepiscopul Alberto
Taveira din Brazilia. Ei au condus un timp de rug ciune pentru o nou rev rsare a Duhului Sfânt.
Patti i-a încurajat pe preo i s fie deschi i la primirea noului dar al limbilor, care i-ar conduce mai
profund în via a de rug ciune i în slujire. Arhiepiscopul Taveira le-a cerut preo ilor s stea cu
bra ele ridicate, ca într-o pozi ie de predare, i le-a cerut de asemenea episcopilor prezen i s vin în
partea din fa a bazilicii. Timpul de rug ciune în limbi a început înceti or, dar a evoluat gradual
într-un puternic crescendo, pe m sur ce tot mai mul i preo i primeau darul i pe m sur ce cobora o
ungere mai profund . Când m-am uitat dinspre sanctuar la rândul episcopilor care se rugau în Duhul
Sfânt i i-am v zut pe preo i rugându-se în abandonare la Duhul Sfânt, l-am sim it pe Domnul
spunându-mi: „Aceasta e Biserica”. Au început s -mi curg lacrimi pe obraji. Cred c mul i dintre
noi, care au tr it în vremuri de asemenea usc ciune în RCC, nu s-ar fi gândit niciodat c vom tr i
clipe ca acestea. Sunt sigur c momentul plin de har pe care l-am tr it în acea zi se va rev rsa în mii
sau poate milioane de vie i prin intermediul ministerelor tuturor acelor preo i i episcopi.
Sfânta Liturghie de încheiere a fost celebrat de Cardinalul Vallini, Vicarul General al
Sfântului P rinte pentru Dieceza de Roma. I-am mul umit c ne-a pus la dispozi ie Bazilica pentru
întreaga reculegere. El a vorbit foarte c lduros despre experien a reculegerii i, într-un fel cu
adev rat foarte profund, i-a trimis pe preo i s mearg i s împ rt easc Vestea cea bun i harul
reculegerii cu to i cei pe care îi vor întâlni.
Le-am cerut preo ilor s ne trimit m rturiile lor de la reculegere i tocmai le primim, ceea ce
este o real binecuvântare. Sper m s le trimitem Sfântului P rinte ca mul umire pentru tot ce a
cut pentru a ajuta ca cea de-a treia reculegere mondial a preo ilor s fie binecuvântat atât de
puternic.
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fi i cei care r spândesc harul Duhului Sfânt i nu cei care îl controleaz
Marcos Volcan
Papa Francisc, adresându-se Reînnoirii Carismatice Catolice mai devreme în acest an, le-a
cerut membrilor s i s fie „cei care r spândesc harul Duhului Sfânt i nu cei care îl controleaz ”.
Ce-a vrut Sfântul P rinte s spun cu aceste cuvinte?
Acestea au fost cuvinte de încurajare, ce vin de la cineva care reprezint puterea institu iei i,
ca atare, ele înseamn mult pentru noi. Papa, dup cum se pare, vrea s ne spun c institu ia i
carisma nu se opun una alteia i c trebuie s ac ion m cu mai mare libertate, pentru ca harul
Rusaliilor s fie multiplicat i r spândit la to i cei care îl doresc i care, dup ce l-au primit, pot la
rândul lor s -l împ rt easc liber cu ceilal i. Din p cate, în multe ocazii vedem c nu se întâmpl
a.
Aceasta nu înseamn a simplifica lucrurile, dar la începuturile sale Reînnoirea s-a r spândit ca
un mare curent de har deoarece nu eram capabili s exercit m vreun control asupra lui.
Desigur, nu putem i nu trebuie s încuraj m practici carismatice neadecvate, nici nu ar trebui
sprijinim atitudini care nu sunt responsabile. Ci ar trebui s oferim o formare adecvat tuturor
celor care ajung s cunoasc noile Rusalii ale vremurilor noastre.
Pe de alt parte, balan a se înclin când Reînnoirea Carismatic e transmis , ca har, celor care
au primit-o cu aceea i încredere pe care Domnul a avut-o în cei care au primit-o la început în
Biserica primar , a a încât poate fi promovat cu libertatea necesar pentru a se dezvolta pe deplin.
Eu cred c un anumit pasaj din Evanghelie, o parabol , poate ilustra mai bine acest punct.
Parabola talan ilor (Mt 25,14-30) poate fi folosit pentru a clarifica reflec ia noastr cu privire
la ceea ce Papa ne-a cerut s facem. La o prim vedere poate nu observ m o astfel de rela ie, dar ea
exist .
Parabola ne spune povestea unui om care trebuie s plece într-o c torie i alege trei dintre
servitorii s i, c rora le d diferi i talan i, fiec ruia dup posibilit i. Dup ce le-a încredin at lor
proprietatea sa, pleac în c torie.
Aici putem vedea un principiu de baz pe care îl putem folosi când reflect m asupra chem rii
noastre i când tr im via a noastr cre tin . Vreau s spun c , atunci când Domnul ne d o misiune,
el ne d i mijloacele necesare, „talan ii”, conform cu abilit ile noastre, pentru a ne face capabili s
ne ducem la cap t acea misiune.
În elegând asta, devenim i mai încrez tori i ne d m seama c Evanghelia ne invit s fim
oameni întreprinz tori. E vorba, desigur, despre un tip de antreprenoriat care, dac e comparat cu
modelele de afaceri, trebuie s fie amplificat în perspectiva Împ
iei.
Avem nevoie s în elegem c slujirea noastr cre tin trebuie s-o desf ur m în a a fel încât
ea s multiplice darurile pe care le primim i astfel ea s produc noi talan i.
Aceasta e o binecunoscut înv tur despre discipolatul cre tin. S mergem pu in mai departe
în în elegerea a ceea ce vrea Domnul s ne spun prin aceast parabol .
O condi ie cerut pentru antreprenorii de azi este aceea ca sarcinile s fie îndeplinite cu
libertate de ac iune. Acest lucru îl cer antrenorii atunci când antreneaz echipe sportive, dar i
directorii de companii de la managerii lor.
Acest principiu este în ton cu atitudinea omului descris în parabol . El d libertate servitorilor
i i le permite s lucreze a a cum doresc, pentru a le ar ta c are încredere în ei.
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Este chiar punctul cheie pe care vreau s -l subliniez. E personalitatea omului care d talan ii.
El le d slujitorilor libertate, pentru c tie c , odat ce va pleca în c torie, nu va mai avea control
asupra propriet ii sale. De aceea, le permite s aleag propriul curs de ac iune.
Dac în elegem c talan ii primi i sunt haruri d ruite de Domnul, devine clar c astfel de
haruri trebuie înmul ite.
Evident, harurile lui Dumnezeu nu se înmul esc la fel ca banii. Ele nu urmeaz acela i model
în ob inerea rezultatelor.
Atunci cum s le înmul im? Prin a ne permite s ac ion m conform cu abilit ile proprii, adic
prin a folosi darurile noastre naturale în libertatea pe care harul însu i o cere pentru a fi har.
St pânul celor trei slujitori din parabol nu a ac ionat ca unul care controleaz .
Problema este c libertatea cere i responsabilitate, iar atitudinea unuia dintre slujitori – cel
care a primit un singur talant – nu a fost a a. El a decis s îngroape talantul pe care l-a primit.
Privind la ceea ce a f cut el, ne d m seama c l-a interpretat gre it pe st pân.
Primii doi slujitori au putut s înmul easc talan ii i de aceea au fost l uda i de st pânul lor,
care i-a invitat s ia parte la tot ce poseda el.
Cel lalt, dimpotriv , când a fost luat la rost de st pânul s u, a încercat s se scuze prin a da
explica ii de ce a îngropat talantul.
Asta facem i noi de multe ori. Primim harurile lui Dumnezeu i le punem deoparte sau, chiar
mai r u, le îngrop m. Ar trebui s ne întreb m câte comori am pierdut f când asta.
Servitorul din parabol s-a scuzat c i-a fost fric de st pân.
Teama este una dintre cele mai mari probleme ale fiin elor umane. În via a cre tin , apare
frica pentru c memoria noastr e scurt ; uit m adesea ce a f cut Domnul pentru noi, a a cum a
cut i poporul care a str tut de ertul. Atunci când uit m, credin a noastr sl be te i în
consecin devenim i noi slabi. Ne sim im incapabili i astfel nu putem vedea capacit ile noastre i
talan ii no tri. F
credin , în elegerea noastr se estompeaz , perspectiva noastr se reduce, iar
noi paraliz m.
Slujitorul din parabol s-a scuzat c st pânul s u era un om dur.
E interesant de observat c , cu ceilal i doi servitori, st pânul nu a fost dur. El îl nume te pe cel
de-al treilea r u i lene . Aici e problema. Servitorul gre ea amarnic. A pierdut oportunitatea care îi
fusese dat , i-a aruncat ansa i, pe deasupra, l-a blamat pe st pân.
Îngroparea talan ilor este una dintre cele mai rele atitudini pe care o putem avea. Risc m s nu
mai g sim ce ascunsesem. În plus, a a cum spunea omul din parabol , talantul nu aduce nicio
dobând .
Parabola, ca povestire, ne poate ajuta s în elegem c harurile pot fi i trebuie s fie înmul ite,
iar înmul irea are loc atunci când harurile sunt împ rt ite. Acesta este exact principiul multiplicator
al harurilor divine. Ele nu pot fi inute sau îngropate! În acest timp al noilor Rusalii, nu trebuie s ne
fie fric , ci trebuie s în elegem c e mai bine s risc m s r spândim harul i s -l împ im cu
generozitate, decât s -l pierdem.
Evident, Duhul Sfânt nu depinde de noi pentru a se d rui pe sine cum dore te i cui dore te;
totu i, Domnul vrea s ne foloseasc pentru a merge la oameni i a le face parte de o întâlnire
personal cu iubirea sa necondi ionat , rev rsat pe cruce i reînnoit în actul peren al Duhului s u.
nu ne uit m la num rul de daruri primite. Dimpotriv , poate c avem nevoie de abilitatea de a
mânui doar un singur talant sau câ iva. Poate cei care au grij de lucruri mici sunt mai talenta i
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decât cei care fac lucruri mari. A i observat vreodat c tocmai lucrurile mici fac o mare diferen în
via a noastr ?
Poate c servitorul cel r u, atunci când s-a uitat la ceilal i, s-a gândit c , deoarece a primit
doar un singur talant, era incapabil i a decis s nu fac nimic. Îns trebuie s lu m în considerare c
trebuie o capacitate mai mare de a înmul i pu inul. De asemenea, tiindu-l pe servitor, st pânul tia
e capabil s fac asta.
Dumnezeu tie ce suntem capabili s facem, el ne cunoa te înc de la început i ne d puterea
de a înmul i pu inul pe care îl avem, chiar i cele mai mici lucruri. Reînnoirea Carismatic trebuie
înmul easc harul în fiecare dintre membrii s i, membri ce reprezint acei talan i individuali,
unici. Tu i cu mine putem fi r spânditorii acestui har, indiferent unde suntem, cu libertatea pe care
Duhul Sfânt ne-o d .
Merit s men ion m c aceast parabol nu ne sugereaz c ar trebui s avem o atitudine
neglijent ca cea a servitorului r u. Dimpotriv , ea ne previne s nu fim a a, s nu facem aceea i
gre eal .
Nu exist nicio formul magic , niciun manual. Nu tim exact ce a f cut fiecare din cei trei
servitori; tim îns c au avut abilit ile lor, li s-au dat talan i i c st pânul lor le-a dat libertatea de
ac iune. De aceea, totul const în a-i permite harului lui Dumnezeu s ac ioneze în abilit ile
noastre. Cu alte cuvinte, s ne l m pe noi în ine boteza i de Duhul Sfânt, cufunda i în harul s u i
-l r spândim c tre ceilal i.
Ar trebui s ne sim im încuraja i de cuvintele Papei, stimula i c respira ia i ritmul nostru
sunt reînnoite i înt rite. Ar trebui s facem ca acei alerg tori care î i p streaz cea mai mare parte a
energiei pentru sfâr it i, astfel, s urm m aceast por iune a drumului nostru în ritm alert, fiind
încrez tori în lucrurile mici, pentru a avea parte de binecuvânt rile preg tite pentru noi.
Domnul s ne conduc !
Unity within the Renewal
Pr. Wojciech Nowacki
În Cristos devenim p rta i la via a Sfintei Treimi. F cu i conform Fiului n scut al lui
Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt, suntem fii în Fiul i, în Duhul copiilor adoptivi ai lui
Dumnezeu, îl putem numi pe Dumnezeu Abba, Tat . Suntem numi i copii ai lui Dumnezeu – ceea
ce i suntem (cf. 1In 3,1). În fa a rupturilor cu care p catul a marcat inima omului i întreaga
comunitate uman , „...Dumnezeu era în Cristos împ când lumea cu sine, ne inând cont de gre elile
lor i punând în noi cuvântul reconcilierii” (2Cor 5,19). El, în at de la p mânt, îi atrage pe to i
oamenii la el (cf. In 12,31) i îi adun pe to i copiii risipi i ai lui Dumnezeu (cf. In 11,52). Dar
numai dup Rusalii comunitatea discipolilor lui Cristos a fost transformat , devenind „o singur
inim i un singur suflet” (Fap 4,32). Mul umit Duhului Sfânt, Biserica a început s existe nu ca o
organiza ie uman , ci ca o comunitate supranatural .
Duhul Sfânt a înzestrat Biserica cu tot ce avea nevoie ca s fie capabil de a predica
Evanghelia i de a conduce to i oamenii la unitatea credin ei. Varietatea carismelor i a ministerelor
ierarhice sunt darul Duhului Sfânt pentru Biseric (cf. 1Cor 12,4-7). Duhul Sfânt multiplic
bunurile comunit ii Bisericii, prin cei care slujesc darul în elepciunii, al credin ei, al vindec rii, al
profe iei, al limbilor (cf. 1Cor ,8-11) i prin ministerul apostolilor, al înv torilor, al conduc torilor
de comunit i, al celor care fac fapte de milostivire (cf. 1Cor 12,28-29). Darul Duhului Sfânt,
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promis de Cristos i dat discipolilor, aduce o nou experien comunit ii. Rodul Duhului Sfânt este
o profund experien spiritual a unit ii, combinat cu cele mai practice consecin e (cf. Fap 4,32).
Harul botezului în Duhul Sfânt este o deschidere fa de curentul iubirii ce-l une te pe Tat l
cu Fiul. Aceast iubire se revars din profunzimea Sfintei Treimi i umple inimile credincio ilor.
Aceast unitate nu mai este un pur rezultat al aspira iilor umane, ci un dar i o provocare. Liturgia o
nume te „comuniune în Duhul Sfânt”. Noi experiment m iubirea unificatoare a lui Dumnezeu, care
ne ajut s construim unitatea bazat pe o întâlnire profund i personal cu Dumnezeu. Aceast
iubire este sursa carismelor. Primirea i slujirea carismelor formeaz atitudinea de umilin i slujire
pentru binele comunit ii. Duhul care îl une te pe Tat l cu Fiul este inima Sfintei Treimi, este
ruirea de sine pentru noi ca Duh de unitate i comuniune. Nu-i de mirare c înc de la început
carismaticii, întocmai ca primii cre tini, se reuneau în grupuri de rug ciune i în diferite tipuri de
comunit i, din dorin a inimii lor. Totu i, Duhul Sfânt nu terge în întregime sl biciunile umane i
diferen ele dintre noi i nici rupturile interioare cauzate de p catul originar, ci ne d puterea
spiritual de a le dep i. Darul s u e foarte solicitant i cere angajarea i colaborarea noastr . El
lucreaz pentru a crea armonia în diversitatea carismelor, conform cu imaginea unui organism viu,
folosit de Sfântul Paul (cf. 1Cor 12,12-30). De aceea, pentru unitate în interiorul Reînnoirii este
nevoie ca fiecare persoan s i descopere corect propria identitate i darurile pe care le-a primit.
Supunerea la Duhul Sfânt i slujirea adev ratei unit i cer punerea umil a binelui comun
deasupra binelui nostru personal, deasupra intereselor noastre, a ambi iilor, a luptei pentru putere i
a scoaterii în eviden a importan ei noastre. Trebuie s ne reamintim c exist un singur Domn în
Reînnoire. Papa Francisc, la întâlnirea de pe Stadionul Olimpic din Roma, i-a invitat pe to i
participan ii s strige împreun r spunsul la întrebarea: „Cine este eful Reînnoirii? Cine este unicul
Domn?”. Toat lumea a strigat: „Isus, Isus e Domnul!”. Adev ratul r spuns la aceast întrebare se
na te în inima noastr numai prin puterea Duhului Sfânt (cf. 1Cor 12,3). Aceast m rturisire se
exprim mai mult în via decât prin cuvinte. Noi le reafirm m numai când, de dragul unit ii,
suntem gata s murim din iubire pentru aproapele, pentru ambi iile i credin ele noastre. Slujim
aceast unitate când supunem cu umilin darurile pe care le primim discern mântului comunit ii i
responsabililor s i, precum i judec ii i deciziei p storilor Bisericii.
Liderii Reînnoirii au o responsabilitate special de a se preocupa de unitate în comunit ile lor
i între diferitele realit i carismatice. Aceasta cere, mai presus de toate, cultivarea unei rela ii
personale cu Cristos i ascu irea sensibilit ii la ac iunile Duhului Sfânt. Liderii ar trebui s aib
abilitatea de a trece de hotarele grupurilor i comunit ilor proprii, în spirit de adev rat slujire a
Împ
iei lui Dumnezeu. Implicarea diferitelor grupuri carismatice în lucr ri comune de mijlocire
sau de nou evanghelizare este un mare test al adev ratei noastre preocup ri pentru reala unitate în
diversitate. Oricând ne supunem Duhului Sfânt, permi ându-i s ne conduc în unitate,
experiment m binecuvânt rile i bucuria, dup cuvintele psalmului: „Cât de bine i cât de pl cut
este ca fra ii s locuiasc împreun ” (Ps 133,1). Dar, dac vom c dea sub spiritul rivalit ii i
concentr rii asupra noastr în ine, ne vom distruge, atât pe noi, cât i comunit ile, dar i Biserica.
Sfântul Paul ne avertizeaz cu privire la acest pericol prin cuvinte puternice: „Dar dac voi v
mu ca i i v mânca i între voi, ave i grij s nu v nimici i unii pe al ii” (Gal 5,15). Unitatea
noastr în Duhul Sfânt d putere i credibilitate ministerului nostru. Oricând este unitate adev rat ,
auzim strig tul plin de admira ie i fascina ie al vechiului autor cre tin Tertulian: „Privi i cum se
iubesc unii pe al ii”. Duhul unit ii atrage ca un magnet i contribuie la cre terea comunit ii.
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În ara noastr , unele dieceze au o experien foarte valoroas . Acolo, episcopii au invitat
responsabilii mi rilor ecleziale, experimentate în domeniul noii evangheliz ri, la o slujire comun
pentru reculegeri kerygmatice în toate parohiile din dieceza lor. În acest fel, sarcinile asumate în
toate mediile particulare au fost integrate în via a bisericii locale, iar carismele fiec rui grup s-au
unit în proclamarea comun a cuvântului lui Dumnezeu.
utarea unit ii în cadrul Reînnoirii cere de asemenea o angajare la a dep i disputele i
conflictele i la a privi lucrurile lui Dumnezeu. Trebuie s ne reamintim c unitatea Reînnoirii, ca i
unitatea dintre to i discipolii lui Cristos, e un dar al Duhului Sfânt i rodul cooper rii noastre cu el.
Isus se roag permanent lui Dumnezeu Tat l ca discipolii s i s fie una, încât lumea s poat crede.
El ne trimite mereu Duhul s u, încât unitatea noastr s poat fi un semn clar al unit ii din cadrul
Sfintei Treimi, la via a c reia lu m parte.
Putem fi condu i pas cu pas de Duhul Sfânt?
Adeseori ne tr im via a cre tin ca i cum ar trebui s-o ducem pe seama noastr . Ne întoarcem
la Dumnezeu pentru putere i carisme, iar când suntem cu adev rat pierdu i îi cerem îndrumare. Dar
adesea ni-l imagin m numai la începutul zilei dându-ne instruc iuni, iar la sfâr itul zilei a teptând s
ne întoarcem spunând „misiune îndeplinit ”. Întrebarea este aceasta: ar trebui s c ut m s fim
condu i pas cu pas, decizie dup decizie, de Duhul Sfânt? Putem noi s -l l m pe Duhul Sfânt s
fie izvorul constant al îndrum rii noastre? Evangheliile ni-l prezint pe Isus ca fiind condus de
Duhul Sfânt înc de la începutul ministerului s u public: el este „dus” i chiar „condus” de Duhul
Sfânt în de ert (cf. Mt 4,1; Mc 1,12) i dup aceea în Galileea (cf. Lc 4,14). Luca insist c Isus face
aceasta „plin de Duhul Sfânt”, care tocmai coborâse asupra lui în Iordan (Lc 4,1).
În acela i fel, b trânul Simeon a fost „condus de Duhul Sfânt” la Templu, când Isus e
prezentat în a opta zi (Lc 2,27). Filip e condus la întâlnirea cu etiopianul eunuc, un ministru al
reginei: Duhul Sfânt îl face pe Filip s vorbeasc cu el, s -i explice Scripturile i s -l boteze, iar
apoi îl r pe te de acolo (cf. Fap 8,26.29.39). Sfântul Petru e condus i el de Duhul Sfânt s mearg
la p gâni (cf. Fap 11,12), iar Sfântul Paul i Sila sunt opri i de Duhul Sfânt s mearg în Asia sau
Bitinia (cf. Fap 16,6-7).
rin ii Bisericii i teologii au dezvoltat aceast dimensiune a vie ii în Duhul Sfânt sub titlul
de „daruri ale Duhului Sfânt”. Tradi ionala list , inspirat din Is 11,2, include în elepciunea,
în elegerea, sfatul, t ria, cunoa terea, evlavia i frica de Dumnezeu. Sfântul Toma din Aquino
explic faptul c în timp ce credin a, speran a i iubirea ne atrag spre Dumnezeu i ne transform ,
avem nevoie de ajutor suplimentar pentru a alege foarte concret drumul i pentru a lua deciziile
corecte spre a tr i aceast transformare. A fi cre tin nu înseamn numai a face bine în general, ori a
tr i o via conform cu Evanghelia; înseamn a ne supune Domnului în toate detaliile vie ii noastre.
Pentru Aquino darurile Duhului Sfânt ne asist pentru asta, deoarece ele ne dispun la a ne l sa
condu i de Duhul Sfânt: „Darurile Duhului Sfânt... ne ajut s urm m impulsul comunicat nou de
Duhul Sfânt”. Sfântul Toma dezvolt de asemenea frumoasa idee a „instinctului Duhului Sfânt”. În
loc s ne fie dat un tip de cunoa tere pe care s-o putem folosi ca i cum ar fi a noastr , suntem f cu i
„instrumente” mai atente i mai supuse în mâinile lui Dumnezeu.
Aceste daruri fac parte din via a cre tin normal , dar tot mai au nevoie s fie cerute i
hr nite. O m rturie eclatant a acestui lucru a fost Pastorul David du Plessis, un lider cheie al
mi rii penticostale. Primul s u gând la trezire era s -l salute pe Duhul Sfânt: „Bun diminea a,
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Duhule Sfânt, te iubesc”. Apoi continua: „Duhule Sfânt, te rog s m conduci pas cu pas ast zi: voi
urma primul impuls care îmi vine în minte pentru orice decizie pe care o iau”. Era un mod de a-i
permite Duhului Sfânt s -l asiste i s -l inspire. Du Plessis avea planuri i întâlniri, dar se sim ea
liber s le schimbe dac impulsul îl orienta într-o alt direc ie.
Desigur, dac am încerca s urm m conducerea Duhului Sfânt într-un fel atât de imediat, ar
trebuie s discernem constant dac este într-adev r vocea lui. Termenii „instinct” i „impuls” indic
faptul c primul acces pe care îl avem la acest tip de conducere e un fel de „sim ire”. Sfântul Igna iu
din Loyola, care e dezvoltat o înv tur profund i precis cu privire la discern mânt, e de acord:
„ambientul” discern mântului, prin care Duhul Sfânt ne conduce, este domeniul sentimentelor
noastre. Pacea i bucuria ne pot ar ta calea pe care s mergem, nelini tea i repulsia, calea pe care
trebuie s-o evit m. Totu i, emo iile sunt doar ambientul, ele nu sunt înc vocea Duhului Sfânt. E
necesar s ne folosim mintea ca s în elegem la ce reac ioneaz emo iile noastre, s cerem sfat
altora – de vreme ce Duhul Sfânt lucreaz prin îndrumare în Biseric – i s ne p str m ochii
deschi i la consecin e, de vreme ce numai roadele deciziilor noastre pot oferi o confirmare deplin
i final .
Avem de asemenea nevoie s înv m s recunoa tem vocea Duhului Sfânt, s îl l m s
devin chiar mai familiar , prin rug ciune regulat i meditarea Scripturilor, prin care Duhul Sfânt
vorbe te în forma cea mai clar .
Deci, în final, da, trebuie s fim condu i pas cu pas de Duhul Sfânt, pentru c a a vrea el s ne
conduc – i putem, deoarece putem s hr nim „darurile Duhului” i s cre tem în discern mânt.
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