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Un nou anotimp al Duhului
de Michelle Moran
„După deşert, Domnul i-a condus pe evrei la malul Râului Iordan, unde au putut vedea Ţara Promisă. Cred că şi noi

suntem aici în acest moment. Suntem în pragul unui nou anotimp al Duhului. Avem nevoie să ne pregătim să
traversăm Iordanul, să intrăm şi să luăm în posesie ţara pe care Domnul ne-a promis-o.”

Ca Preşedinte ICCRS sunt adesea solicitată să împărtăşesc ceva despre realitatea prezentă a RCC
din lume şi despre calea pe care o văd eu că ne conduce Domnul în viitor. În Apocalipsa 2,7 găsim
încurajarea de a „asculta ce spune Duhul Bisericii”. Deci, ce ne spune acum Duhul Sfânt în RCC?
Acest an marchează a 50-a aniversare a momentului în care Papa Ioan al XXIII-lea a rostit următoarea
rugăciune faimoasă: „Reînnoieşte minunile tale în zilele noastre prin Noi Rusalii”. Această rugăciune a
fost însoţită de încurajarea de a ne uni cu apostolii în rugăciune neîncetată (Fapte 1,14). În acelaşi timp,
când Biserica se reînnoia cu ajutorul Conciliului Vatican II, am văzut apariţia Reînnoirii Carismatice
Catolice în SUA. Primii ani au fost caracterizaţi printr-o nouă libertate în Duh. Au avut loc convertiri
profunde, iar viaţa oamenilor s-a schimbat prin primirea botezului în Duhul Sfânt, aceştia intrând într-o
„relaţie personală” cu Isus.
Atunci când israeliţii au fost eliberaţi din sclavia Egiptului, au fost duşi în deşert, unde au rămas
timp de 40 de ani. Aici a fost locul exersării şi formării lor. În acest timp, unii oameni au căzut, fie din
cauza păcatului, fie din lipsă de perseverenţă, fie din cauza altor ispite. Noi am văzut aceleaşi lucruri în
RCC în timpul scurtei noastre istorii de 40 de ani. După deşert, Domnul i-a condus pe evrei la malul
Râului Iordan, unde au putut vedea Ţara Promisă. Cred că şi noi suntem aici în acest moment. Suntem
în pragul unui nou anotimp al Duhului. Avem nevoie să ne pregătim pentru traversarea Iordanului, să
intrăm şi să luăm în posesie ţara pe care Domnul ne-a promis-o.
Pentru a îmbrăţişa acest nou anotimp, avem nevoie să fim un popor cu viziune, astfel încât să
putem creşte în continuare şi să mergem înainte. Proverbe 29,18 are mai multe traduceri, de pildă:
„Fără o viziune, poporul piere”. RCC ori creşte, ori moare, nu putem să stăm pe loc. În unele părţi ale
lumii Reînnoirea este dinamică şi vibrantă. Am încă multe amintiri plăcute de la Conferinţa ICCRS cu
tema: „Iubirea în acţiune” din Sudul Coreei. În mod clar, în acea naţiune RCC este un puternic curent
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de har, care decurge din marea lor angajare pentru rugăciunea de mijlocire. Acest har este vizibil prin
misiunea pe care Duhul Sfânt a pus-o în inima lor şi sunt multe proiecte şi slujiri pe care le desfăşoară
cei implicaţi în Reînnoire. Dimpotrivă, în unele părţi ale lumii pare că Reînnoirea piere, a devenit
bătrână şi obosită şi pare că oamenii îşi petrec mai mult timp prin a privi nostalgic în urmă, la ceea ce a
făcut Domnul în trecut, decât prin a merge înainte spre noile lucruri pe care Domnul le are în plan
pentru ei.
Altă traducere a versetului este „fără viziune, poporul devine rebel”. În anii de început ai RC l-am
văzut pe Domnul făcând multe lucruri minunate în mijlocul nostru. Mulţumim Domnului că acest lucru
se întâmplă în continuare în multe locuri. Mă gândesc la curajosul proiect de evanghelizare în Amazon
şi la mobilizarea creativă a studenţilor, care a fost întreprinsă de RCC în Brazilia. Totuşi, în loc să
dezvoltăm o mai profundă dependenţă de Domnul, uneori am devenit rebeli, am preluat controlul şi am
făcut lucrurile noastre. Acestea blochează Duhul Sfânt şi n-am reuşit să împlinim voinţa sa perfectă.
Aşa cum Sf. Paul i-a prevenit pe galateni: „ceea ce aţi început în Duhul Sfânt, aţi sfârşit în firea
pământească” (cf. Gal 3,3).
A treia traducere a Proverbelor 29,18 spune: „Fără o viziune, poporul este scăpat din mâini”. Se
pare că, atunci când nu avem orientare către viitor, lucrurile devin lâncede, apoi cu uşurinţă devenim
persoane care privesc mereu spre interiorul lor, iar energia noastră deviază. Ca rezultat, putem deveni
nişte concurenţi, judecători sau critici ai altor grupuri şi realităţi din Reînnoire. De ce sunt atâtea
tensiuni, diviziuni şi probleme relaţionale în RCC, de vreme ce una dintre principalele caracteristici ale
Duhului Sfânt este unitatea? În mod clar, avem nevoie de pocăinţă şi reconciliere. Comportamentul
nostru mândru, certăreţ şi imatur a făcut ca tot Trupul să slăbească. Trebuie să-l rugăm pe Domnul să
ne ierte şi să-i cerem să ne schimbe inima. Apoi vom fi capabili să mergem înainte cu viziune şi în
unitate.
Simt că în acest timp de tranziţie avem o chemare puternică pentru mijlocire. Multe bătălii se
câştigă în rugăciune. Prin mijlocire, Dumnezeu poate schimba destinul unei naţiuni. El ne poate da
revelaţia, curajul şi capacitatea de a acţiona în mod decisiv şi strategic, aşa încât Împărăţia lui să
înainteze. În timp ce ne îndreptăm spre jubileul de aur l RCC, care va fi în anul 2017, avem nevoie să
fim conduşi pas cu pas. Astfel, ICCRS va ţine evenimentul de mijlocire „Drumul spre Rusalii”, la
Assisi, în 19-23 mai 2010. La fel ca Iosue, avem nevoie de credinţă şi încredere pentru a lua moştenirea
noastră de drept şi pentru a zădărnici lucrările duşmanului. Fiţi gata, deci, să îmbrăţişaţi acest nou
anotimp cu curaj şi entuziasm. Dumnezeul nostru face lucruri noi şi avem nevoie să fim deschişi la
surprizele Duhului.

RCC, o mişcare a Bisericii sau un curent de har?
de Maria Eugenia de Gongora
În Faptele Apostolilor găsim confirmarea modului în care Biserica a fost revitalizată încă de la
începuturile sale cu ajutorul Duhului Sfânt. Primele comunităţi, unde domneau „bucuria şi curăţia
inimii” (Fapte 2,46), erau bogate în dinamism, deschidere şi susţinere, în zel misionar. Aceste
comunităţi împărtăşeau frângerea pâinii cu bucurie fraternă, iluminaţi de Cuvânt, slujindu-şi unul altuia
cu umilinţă – o mărturie autentică, ce stârnea admiraţia acelora care îi vedeau pe ucenici – şi suscitau în
mulţi dorinţa de convertire şi de a adopta acest nou stil de viaţă. Evanghelia Sf. Ioan ne oferă imaginea
acestei noi familii spirituale dedicate iubirii, care era o mărturie vie a noii porunci: „… Să vă iubiţi unii
pe alţii; cum v-am iubit eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.” (In, 13,34).
Aceşti fraţi din acele timpuri au mărturisit puterea şi eficacitatea Cuvântului: şi abundau
vindecările, eliberările şi se arătau multe semne şi minuni. În această atmosferă era normal să trăieşti
sub acţiunea viguroasă a lui Dumnezeu, care genera un curaj reînnoit în faţa persecuţiilor, inspirând o
iubire profundă, crescândă; şi toate acestea erau roadele prezenţei lui. În Fapte 1,8 există o referire
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directă la promisiunea lui Isus cu privire la efuziunea Duhului Sfânt şi la roadele minunate ale acţiunii
Sale asupra fraţilor noştri din acea perioadă. E corect deci să ne aşteptăm ca această acţiune să continue
să lucreze şi în Biserica zilelor noastre: întreaga Biserică trebuie să fie reînnoită. Când comparăm
comunităţile Bisericii de la începuturi cu cele de azi, ne dăm seama că s-a pierdut ceva din iubirea şi
intensitatea acelei perioade, probabil drept consecinţă a faptului că am devenit mai burghezi şi că
egoismul nostru a crescut. Predispunerea noastră autentică spre idealul spiritual s-a diluat progresiv,
fiind înlocuită de scepticism rece care amorţeşte, limitează şi îngheţă şi, în final, ucide. Nu ar trebui
oare să ne reînnoim credinţa în promisiunea lui Isus care ni l-a dăruit pe Duhul său de Viaţă la
începutul istoriei Bisericii, asigurându-ne de asemenea: „Şi iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la
sfârşitul veacului.” (Mt 28,20)? Noi am văzut aceste cuvinte ale lui Isus devenind realitate în diferite
faze ale istoriei Bisericii, mai ales în momentele grele, în conflicte şi alte situaţii care făceau ca barca
lui Petru să pară că se va scufunda: ajutorul divin nu a lipsit niciodată şi întotdeauna a reuşit să suscite
noi carisme, prin impulsul de înnoire al Duhului Sfânt.
Şi în prezent suntem actorii şi protagoniştii unei acţiuni puternice de reînnoire a Bisericii, trăind
într-un binecuvântat „curent de har”, care se numeşte Reînnoirea Carismatică, o nouă invitaţie din
partea Domnului la un creştinism care se manifestă prin semne şi comportamente evidente, roade ale
deschiderii noastre la lucrarea minunată a Duhului Sfânt. Acest curent de reînnoire cuprinde întreaga
Biserică: nu îl putem reduce la o simplă „Mişcare” sau „Asociaţie”; este un suflu puternic al Duhului
care irupe în Biserică, pentru a ne scutura şi a ne scoate din indiferenţa şi lâncezeala noastră. De fapt,
noi trebuie să regăsim acest tip de experienţă caracteristică primelor comunităţi, astfel confirmând ceea
ce Isus a promis: “ Adevărat, adevărat, vă spun că, cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le
fac eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea” (In 14,12).
Acelora care spun că RCC va trece, le putem răspunde cu convingere că nu va fi aşa: Biserica,
de-a lungul istoriei sale, a primit în permanenţă prin Duhul Sfânt un suflu nou ca răspuns la nevoile
lumii din toate timpurile... şi aşa va fi şi în viitor! Evident, pentru a colabora cu acest „curent de har” în
această perioadă a istoriei, avem nevoie de structuri care pot garanta o slujire adecvată a Bisericii şi a
societăţii. În acest scop, Biserica în înţelepciunea ei consideră acest „curent de har carismatic”
asemenea unei „Mişcări Ecleziale”, recunoscute şi aprobate din punct de vedere canonic. Astfel,
Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea spunea în mesajul său către Mişcările Ecleziale şi către Noile
Comunităţi cu ocazia veghii de Rusalii din 1998 (30 mai) care a avut loc în Piaţa Sf. Petru: „Datorită
acestei redescoperiri providenţiale a dimensiunii carismatice a Bisericii, atât înainte cât şi după
Conciliu, se regăsesc pe aceeaşi linie de dezvoltare Mişcările Ecleziale şi Noile Comunităţi”. Termenul
„Mişcare”, prin urmare se referă la entităţi, care deseori sunt diferite între ele, chiar în forma lor
canonică. Acest termen nu este o definiţie rigidă, nici nu exprimă pe de-a-ntregul bogăţia formelor care
apar din creativitatea dătătoare de viaţă a Duhului lui Cristos. Mai mult, el indică de asemenea o
entitate eclezială concretă, formată mai ales din persoane laice, care au urmat un drum de credinţă şi
mărturie creştină, mişcare ce se bazează pe o carismă particulară primită de întemeietorul ei în anumite
circumstanţe şi prin metode particulare. Duhul Sfânt este cel care fondează şi dă identitate RCC. Nu ne
îndoim atunci când afirmăm că el este cel care a orientat RCC pe calea care a dus la aprobarea ei de
Biserică, prin recunoaştere pontificală a statutului şi a slujirilor ICCRS-ului în data de 14 septembrie
1993, cu ocazia sărbătorii Înălţării Sfintei Cruci. Nu putem să nu subliniem că acest statut a ajutat
multe ţări în întocmirea propriului lor statut, astfel încât multe comunităţi locale din RCC pot să ducă la
bun sfârşit atât misiunea de evanghelizare – prin mărturisirea iubirii fraterne pe care am învăţat-o de la
Isus -, cât şi difuzarea şi promovarea „culturii Rusaliilor”, dorită cu atâta ardoare de preaiubiţii noştri
Pontifi Papa Ioan Paul al II-lea şi Papa Benedict al XVI-lea. Să afirmăm deci că RCC este un „curent
de har”, şi nu este în contradicţie cu a fi o „Mişcare”. De fapt este o mişcare… a Duhului Sfânt. Prin
urmare, dragi cititori, dragi fraţi, vă invităm să vă permiteţi să fiţi inundaţi de harul divin, pentru a trăi
reînnoiţi în Duhul Sfânt şi pentru a sluji Biserica fondată de Isus cu un spirit reînnoit: Biserica de ieri,
de azi şi din toate timpurile, Biserica pe care Isus a încredinţat-o acţiunii sfinţitoare a Duhului său!
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EVENIMENTE APROPIATE
ASSISI 2010
19-23 mai
Eveniment pentru mijlocire: Drumul spre
Rusalii
Acest eveniment internaţional, cu focus
special pe mijlocire, va fi o oportunitate pentru:
a experimenta o reînnoită revărsare a Duhului
Sfânt
a celebra la Assisi împreună cu ICCRS
Rusaliile Triduum–ul şi Rusaliile Naţiunilor
aprofundarea înţelegerii noastre despre
chemarea la mijlocire
mijlocire pentru naţiuni în puterea Duhului
Sfânt.
Evenimentul, masa şi cazarea costă 400 €.
Conferinţa este limitată la 400 de participanţi,
deci recomandăm inscrierea din timp.
Pentru mai multe informaţii, accesaţi
http://www.iccrs.org sau pe e–mail la:
events@iccrs.org sau sunaţi la 0039.06.6988.7126.

O zi de reculegere
pentru preoţi şi
episcopi, prieteni ai
Reînnoirii Carismatice
ROMA, 8 IUNIE 2010
Alăturaţi-vă ICCRS-ului şi Fraternităţii
Catolice pentru o zi de reculegere ţinută
la Roma, care coincide cu întâlnirea
mondială a Sfântului Părinte cu preoţii
(9-11 iunie 2010), la terminarea Anului
Preoţiei.
Informaţiile vor fi disponibile curând pe
website-ul nostru http://www.iccrs.org sau
contactaţi Biroul ICCRS prin e-mail la
events@iccrs.org

CURSUL ICCRS DE FORMARE A
RESPONSABILILOR
Universitatea Franciscană din Steubenville
Ohio, S.U.A.

12-18 SEPTEMBRIE

- 2010 „…Întăreşte-te în harul care este în Cristos Isus. Şi
ce-ai auzit de la mine, în faţa multor martori,
încredinţează la oameni de încredere, care să fie în
stare să-i înveţe şi pe alţii.” (2Tim 2,1-2)
Cursul ICCRS de formare a responsabililor este
pentru ICCRS o cale pentru a ajuta promovarea
slujirii de responsabili în Reînnoirea Carismatică
Catolică din lume. În colaborare cu realităţile
carismatice locale, ICCRS oferă acest program de o
săptămână, care va chema şi înzestra noi
responsabili, dar îi va întări şi încuraja
şi pe cei actuali.

„Şi El i-a dat pe unii apostoli, pe alţii
prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii
păstori şi învăţători pentru desăvârşirea
sfinţilor, în vederea lucrării de slujire,
pentru zidirea trupului lui Cristos”
(Efeseni 4,11-12)
Din când în când, ICCRS caută ajutorul celor
care doresc să slujească prin talentul şi timpul date
lor de Dumnezeu pentru a duce mai departe
misiunea Reînnoirii Carismatice Catolice direct din
inima Bisericii, timp de 1 până la 2 ani.
Actualmente căutăm persoane care au
cunoştinţe tehnice de hardware şi cunoştinţe
practice de baze de date şi sisteme de server.
Avem nevoie, de asemenea, şi de designer-i de
grafică şi web, pentru a îmbunătăţi accesibilitatea
sitului nostru web. Deoarece ICCRS este un birou
internaţional, este important să vorbiţi engleza şi
fluent o altă limbă străină.
Dacă sunteţi interesaţi, vă rugăm să ne trimiteţi
CV-ul vostru şi o fotografie pe adresa:

director@iccrs.org
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CRACIUN BINECUVANTAT
DE LA BIROUL ICCRS

Lumina lui Cristos aduce o speranţă nouă”
BENEDICTUS PP XVI

ABONAŢI-VĂ LA BULETINUL ICCRS ŞI FORMAREA RESPONSABILILOR PENTRU 2010:
Vă rugăm să completaţi toate rubricile, să semnaţi şi trimiteţi acest formular la, împreună cu un CEC plătibil către ICCRS sau detaliile cardului dumneavoastră, la:
ICCRS, PALZZO SAN CALISTO, 00120 VATICAN

Data naşterii ZZ/LL

Nume, prenume
(Organizaţia reprezentată)
Adresa
Oraşul

Statul

Cod poştal

Ţara

Telefon
E-mail 1
Doresc să:

Fax

Mobil
E-mail 2
ÎNCEP

ÎNNOIESC

Aleg limba:
gratis

abonamentul meu.

ENGLEZĂ

ITALIANĂ

SPANIOLĂ

GERMANĂ

FRANCEZĂ

Buletinul ICCRS prin e-mail
Buletinul ICCRS prin poştă
Buletinul ICCRS şi Formarea responsabililor prin e-mail
Buletinul ICCRS şi Formarea responsabililor prin poştă
E-MAIL newsletter@iccrs.org PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII.

PLATA prin CEC:
prin transfer bancar:

Plătibil către ICCRS
(numai pt Italia):

(pentru toate celelalte ţări):

prin card:
numărul cardului:
Semnătura
deţinătorului de card:

Data expirării

Data

Semnătura
donatorului
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Darul profeţiei
Practicarea carismei limbilor în RCC
Despre căutarea carismelor

Darul profeţiei
de Robert Canton
Cuvântul „dar” în greceşte este "charismata”,
ceea ce înseamnă „o favoare dată în mod liber oricui vrea Domnul să i-o dea”.
Nu înseamnă că cel care primeşte carisma o obţine el sau o merită.
Atât cel care dă, cât şi cel care primeşte profeţia, trebuie să discearnă cuvintele.
Trebuie întreprins un discernământ foarte prudent şi amănunţit, în special în cazurile profeţiilor care îndeamnă,
pentru a fi siguri că ele vin de la Dumnezeu şi nu de la falşi profeţi.

În 1Cor 12,4-11, Sf. Paul scrie: „Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; sunt felurite slujbe,
dar este acelaşi Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi. Şi
fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să
vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia
credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă
minuni; altuia, prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea
limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte”.
Scopul darurilor spirituale
Aceste daruri, denumite de mulţi: „carisme sau daruri carismatice”, sunt date persoanelor de către
Duhul Sfânt pentru serviciu sau slujire, pentru edificare, încurajare şi mângâiere a Trupului lui Cristos
(vezi 1Cor 14,3-5). Cuvântul „dar” în greceşte este "charismata”, ceea ce înseamnă „o favoare dată în
mod liber oricui vrea Domnul să i-o dea”. Nu înseamnă că cel care primeşte carisma o obţine el sau o
merită. În Catehismul Bisericii Catolice, nr. 799, Biserica afirmă: „Extraordinare sau simple şi umile,
carismele sunt haruri ale Duhului Sfânt care au, direct sau indirect, o utilitate eclezială, fiind rânduite
spre creşterea Bisericii, spre binele oamenilor şi după trebuinţele lumii.” Darurile Duhului manifestă
prezenţa puterii lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Isus spune în Fapte 1,8: „Voi veţi primi o putere,
când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria
şi până la marginile pământului.” Cuvântul grecesc pentru acest tip de putere este „dynamis”, care
înseamnă „dinamită”. Puterea lui Dumnezeu este cu siguranţă mai mare decât toate puterile combinate
din această lume, pentru că puterea lui Dumnezeu este supranaturală şi neegalată în natură. Atunci când
Domnul îşi declanşează puterea, o face totdeauna pentru a-şi împlini planul şi a-şi stăpâni împărăţia.
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Cred că Duhul Sfânt caută oameni pe care să poată conta pentru aducerea Împărăţiei lui Dumnezeu şi
pentru a-şi împlini planurile spre onoarea şi gloria sa. Documentele Conciliului Vatican II, în Decretul
despre apostolatul laicilor, afirmă: „De la primirea acestor carisme, chiar a celor foarte obişnuite,
reiese dreptul în îndatorirea fiecărui credincios de a le exersa în Biserică şi în lume, pentru binele
oamenilor şi dezvoltarea Bisericii, de a le exersa în libertatea Duhului Sfânt, care «suflă unde
doreşte»”.
În omilia sa la Liturghia de încheiere a Zilei Mondiale a Tinerilor de la Sydney, Australia, în iulie
2008, Papa Benedict al XVI-lea a afirmat: „Dar ce este această putere a Duhului Sfânt? Este puterea
vieţii lui Dumnezeu! Este puterea aceluiaşi Duh care plutea peste ape în momentul creaţiei şi care, la
împlinirea timpurilor, l-a înviat pe Isus din morţi. Este puterea care ne îndreaptă, pe noi şi lumea
noastră, spre venirea Împărăţiei lui Dumnezeu”.
Darul profeţiei
Deoarece spaţiul din acest buletin este limitat, mă voi concentra mai strict asupra darului
profeţiei. Sf. Paul spune: „Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar mai ales să
prorociţi” (1Cor 14,1). În Fapte 2,17-18 citim despre Petru, care se ridică împreună cu cei Unsprezece
şi reaminteşte ceea ce profetul Ioel a profeţit: „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din
Duhul meu peste orice făptură; fiii voştri şi fiicele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii şi
bătrânii voştri vor visa visuri! Da, chiar şi peste robii mei şi peste roabele mele voi turna, în zilele
acelea, din Duhul meu şi vor prooroci”. A profeţi înseamnă a vorbi sau a cânta un mesaj din partea lui
Dumnezeu, sub ungerea directă a Duhului Sfânt. Mai simplu, a profeţi înseamnă a fi purtător de cuvânt
al lui Dumnezeu. Totuşi, nu toţi cei care profeţesc sunt profeţi, dar toţi profeţii trebuie să profeţească.
Unii, care sunt chemaţi de Domnul la o slujire de profeţie, folosesc în mod continuu în viaţa şi slujirile
lor darul profeţiei şi alte daruri de descoperire, cum ar fi: cuvântul de înţelepciune, cuvântul de
cunoaştere şi discernământul duhurilor. Profeţia trebuie să spună adevăruri de la Dumnezeu referitoare
la viitor sau trecut. O profeţie care spune adevăruri despre viitor înseamnă un mesaj care nu se referă
totdeauna şi neapărat la lucruri din viitor. Un astfel de exemplu este ceea ce Isus îi spune „tâlharului
bun”, de pe cruce: „Adevărat, adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai” (Lc 23,43). Pe de altă
parte, a spune adevăruri despre viitor se referă şi la lucruri sau circumstanţe care se vor împlini în
viitor. O ilustrare a acestui lucru se găseşte în Fapte 11,28, „Unul din ei, numit Agab, s-a sculat şi a
vestit, prin Duhul, că va fi o foamete mare în toată lumea. Şi a fost, în adevăr, în zilele împăratului
Claudiu.” Eu am primit odată un astfel de tip de profeţie, care spune adevărul despre viitor. După ce
soţia mea, Chita, şi eu am avut experienţa botezului în Duhul Sfânt, pe 11 noiembrie 1984, am început
să ne rugăm împreună. Pe 8 decembrie 1984, în timp ce ne rugam, soţia mea a venit la mine şi a început
să profeţească: „Fiul meu, nu te teme. Numele meu este Isus şi îţi vorbesc prin soţia ta. Te voi folosi
pentru a vindeca milioane de oameni în Numele meu. Crede, fiul meu, că acest lucru se va întâmpla, şi
fii umil mereu. Vei predica vestea cea bună în Numele meu. Mulţi vor veni cerând să fie vindecaţi.
Vindecă-i în Numele meu, pentru că vindecarea este vestea cea bună. Vei călători în lung şi-n lat.
Probabil îţi vine greu să crezi, dar aminteşte-ţi, pentru mine nimic nu este cu neputinţă”. Curând după
aceea, am întrebat-o ce anume a îndemnat-o să-mi spună aceste cuvinte. Ea a spus: „Eu doar am
repetat ceea ce am auzit că spunea Domnul în interiorul meu”. Până astăzi am fost în 39 de ţări,
predicând şi proclamând vestea cea bună şi vindecându-i pe bolnavi în Numele lui Isus, în ciuda
multelor mele limite. Domnul mi-a deschis uşile pentru a începe să călătoresc şi să slujesc la nivel
internaţional în anul 1991, exact la şapte ani după primirea profeţiei despre lucrările pe care Domnul
voia să le fac pentru El şi pentru Împărăţia lui.
O profeţie poate veni de asemenea printr-o persoană care vorbeşte „în limbi”. În 1Cor 14,5, Sf.
Paul spune: „Aş dori ca toţi să vorbiţi în alte limbi, dar mai ales să prorociţi. Cine proroceşte, este mai
mare decât cine vorbeşte în alte limbi; afară numai dacă tălmăceşte aceste limbi, ca să capete Biserica
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zidire sufletească.” Atunci când cineva vorbeşte în limbi la o întâlnire de rugăciune, de pildă, darul
interpretării limbilor ar trebui să fie de asemenea operativ, pentru a face ca mesajul în limbi să poată fi
înţeles de cei care ascultă.
Persoana care vorbeşte în limbi poate da interpretare sub inspiraţia Duhului Sfânt ori poate fi
altcineva din comunitate care se poate simţi îndemnat să o facă.
Trebuie spus că interpretarea nu este neapărat o traducere a mesajului vorbirii în limbi.
Cum să ascultăm vocea lui Dumnezeu
Domnul doreşte să ne vorbească şi ne vorbeşte mereu! În cartea Genezei vedem de multe ori
scrise aceste cuvinte: „Atunci Dumnezeu a spus...”. În Ioan 10,27, Isus spune: „Oile mele ascultă
glasul meu; Eu le cunosc, şi ele vin după mine.” Isus mai spune: „Adevărat vă spun că mulţi proroci şi
oameni drepţi au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeţi voi şi nu le-au văzut; şi să audă lucrurile pe
care le auziţi voi şi nu le-au auzit” (Mt 13,17).
Dumnezeul nostru s-a întovărăşit cu noi. Isus a murit pe cruce pentru noi nu numai pentru a ne
elibera de legătura păcatului şi a morţii, ci şi pentru a ne aduce la o relaţie personală şi de tovărăşie cu
el. Domnul este mai încântat să ne vorbească decât suntem noi să-l auzim. De cele mai multe ori
Domnul comunică cu noi printr-o voce suavă din interiorul duhului nostru. O persoană o poate percepe
ca pe o impresie bruscă sau un „simţ” că Domnul îi spune ceva sau ca pe un gând trecător. Dacă ne
deschidem pe noi înşine, inima noastră, simţurile noastre, mintea noastră către Dumnezeu şi îi suntem
supuşi, vom auzi cu siguranţă vocea lui. Domnul ne poate da o impresie, o imagine sau un gând. Poate
de asemenea să comunice cu noi prin vise, prin Scripturi, prin circumstanţele vieţii, prin alte persoane
sau chiar prin vocea lui clară, ceea ce se întâmplă foarte rar. El este suveran şi nu are limite. Cu câteva
săptămâni în urmă, am avut oportunitatea să ţin o misiune parohială în Sarasota, Florida. În timp ce
vorbeam despre „pocăinţă şi iertare”, Domnul mi-a „vorbit” în inimă că era acolo o persoană în acea
comunitate, care a încercat să se sinucidă şi că Domnul îl eliberează de sentimentul vinovăţiei şi al
acuzaţiei de sine. Când am primit aceste cuvinte, am avut o convingere profundă în inimă că acestea
veneau de la Domnul. Atunci am proclamat ceea ce Domnul mi-a spus şi un bărbat pe nume John a
venit la altar, cu lacrimi în ochi, recunoscând tot ce am spus eu. Am „simţit” că John a încercat să facă
acest lucru nu numai o dată sau de două ori, iar el a confirmat când l-am întrebat acest lucru. În acea zi
el a primit vindecare emoţională şi spirituală şi asigurarea că Domnul, în mila şi iubirea lui, nu l-a
condamnat, ci de fapt l-a iertat. Recent, John mi-a spus că viaţa lui s-a îmbunătăţit rapid din acel
moment, pentru că s-a apropiat de Domnul.
Discernământul duhurilor
Există patru surse de voci pe care le putem auzi în tărâmul spiritual, şi anume: Duhul Sfânt, duhul
omului, duhurile rele şi îngerii. În 1In 4,1, Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Preaiubiţilor, să nu daţi
crezare oricărui duh, ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi
proroci mincinoşi”. În 1Tes 5,19-21, Sfântul Paul spune: „Nu stingeţi Duhul. Nu dispreţuiţi prorociile.
Ci cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun”. Atât cel care dă, cât şi cel care primeşte profeţia,
trebuie să discearnă cuvintele. Trebuie întreprins un discernământ foarte prudent şi amănunţit, în
special în cazurile profeţiilor care îndeamnă, pentru a fi siguri că ele vin de la Dumnezeu şi nu de la
falşi profeţi. Pentru a discerne corect şi cu acurateţe, avem nevoie de înţelepciune şi de asistenţa
Duhului Sfânt, care „ne conduce la întregul adevăr”. Mai jos se găsesc câteva îndrumări practice în
judecata sau discernământul profeţiei:
1. Trebuie să edifice şi să dea mângâiere. Dacă o profeţie este negativă şi acuzatoare, este un
semn sigur că nu e de la Dumnezeu;
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2. Trebuie să dea roade bune. „Orice pom, care nu face roade bune, este tăiat şi aruncat în foc.
Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte.” (Mt 7,19-20);
3. Trebuie să fie în acord cu Scriptura. Isus spune: „...cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt
duh şi viaţă” (In 6,63);
4. Trebuie să fie conform cu învăţătura Magisteriului Bisericii Catolice. Magisteriul este
autoritatea care învaţă în cadrul Bisericii;
5. Trebuie să aducă pace. Sf. Paul spune: „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al
păcii.” (1Cor 14,33);
6. Scopul ultim al profeţiei este să aducă slavă şi preamărire lui Dumnezeu. Sf. Paul spune: „Fie
că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.” (1Cor 10,31);
7. Trebuie să întărească credinţa, atât a celui care dă, cât şi a celui / celor care ascultă profeţia.
„Credinţa vine în urma celor auzite; iar cele auzite vin prin cuvântul lui Cristos.” (Rom 10,17).
Concluzie
Darul profeţiei, dacă este folosit corect, are puterea de a schimba viaţa oamenilor. Cred că
Domnul ne-a ales pe noi, în ciuda slăbiciunilor noastre, ca să fim instrumentele sale. Lumea aşteaptă să
experimenteze puterea Duhului Sfânt, care schimbă şi dă viaţă. Sunteţi doritori să-i spuneţi Domnului
„Da” şi să-i fiţi vase, pentru a schimba lumea din jurul vostru?

Practicarea carismei cântului în limbi în RCC
de Julienne Mesedem
A scrie despre carisma cântului în limbi este un lucru foarte delicat, deoarece poate fi pasionant,
tulburător şi uneori poate induce în eroare, deoarece acesta destabilizează vechile noastre obiceiuri,
siguranţele noastre umane şi falsa noastră măreţie. Oricare ar fi sentimentele noastre, să ne deschidem
cu toţii inimile Duhului Sfânt, în care toţi credem, ca să fim vindecaţi de prejudecăţi şi teamă şi pentru
a-i permite să ne vindece cu iubire şi haruri. Carisma este o mişcare a harului care îi dă celui care o
primeşte o extraordinară putere de acţiune. Este una dintre roadele efuziunii Duhului Sfânt; efuziunea
este revărsarea interioară a Duhului, printr-o nouă întâlnire, foarte personală, cu Isus Cristos,
recunoscut ca Domn şi Mântuitor. Nu e un mod nou de a trăi, ci un proces care permite vieţii din noi să
explodeze, reînnoind astfel harul baptismal, care în cea mai mare parte rămăsese inactiv în
profunzimile sufletului.
Carismele sunt semne vizibile ale iubirii lui Dumnezeu. Acestea sunt haruri speciale care dau
aptitudinea şi disponibilitatea de a asuma diverse responsabilităţi şi slujiri necesare pentru reînnoirea şi
dezvoltarea bisericii. În general, carismele sunt dăruite unei eprsoane prin impunerea mâinilor: „Nu fi
nepăsător faţă de harul care este în tine, care ţi s-a dat prin profeţie, cu punerea mâinilor mai-marilor
preoţilor” (1Tim 4-14).
Carismele nu depind neapărat de starea de sfinţenie a celui care le exercită, deci să nu lăsăm
starea noastră păcătoasă să ne îndepărteze de la exercitarea lor.
Cu toate acestea, carismele trebuie să ne conducă la sfinţenie. Este legitim să le dorim, cu
condiţia să fie acceptată voinţa lui Dumnezeu în această privinţă, dar fără a limita darul lui Dumnezeu
prin impunerea numărului carismelor pe care vrem să le avem şi să le exercităm. Certitudinea credinţei
este foarte necesară, deoarece în ochii oamenilor carismele pot părea a fi extraordinare, ridicole sau
absurde.
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Există multe carisme
Carismele edifică viaţa spirituală, înalţă laudele şi călăuzesc rugăciunile de mijlocire.
A. Rugăciunea în limbi sau glossolalia
Aceasta este cea mai mică dintre carisme, căci „Însuşi Duhul se roagă pentru noi cu suspine
negrăite.“ (Rom 8,26-17). Reprezintă de asemenea o rugăciune care îl laudă pe Dumnezeu atunci când
ne lipsesc cuvintele pentru a exprima mulţumirea noastră simţită din inimă. Cel mai adesea, rugăciunea
în limbi este una din primele carisme pe care cineva le obţine de la Domnul. Exercitarea ei constantă
poate deschide cu uşurinţă calea pentru a se revărsa alte carisme, pentru că cere multă simplitate,
umilinţă reală, abandonare profundă şi o disponibilitate atentă la Duhul Sfânt. Această carismă este
foarte folositoare la mijlocire, eliberare şi la rugăciunea de vindecare. Este una din rarele carisme care
pot fi folosite în interes personal.
B. Cântul în limbi
Aceasta înseamnă a cânta o melodie care nu este compusă, ci este inspirată de Duhul Sfânt.
Uneori, această melodie poate fi compusă dintr-un limbaj care poate fi înţeles şi interpretat, în timp ce
în alte dăţi poate fi ca un gângurit de copil, neînţeleasă de oameni, ci numai de Dumnezeu. Întocmai
precum psalmii sunt rugăciuni oferite omului de Dumnezeu pentru ca el să îi poată vorbi, cântul în
limbi este un fel de rugăciune inspirată de Duhul Sfânt cu care EL însuşi mijloceşte pentru noi cu
suspine negrăite. „De asemenea şi Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne
rugăm cum trebuie, ci Însuşi Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite” (Rom 8, 26).
Sf. Augustin, în omilia lui despre Psalmul 32, spune: „Nu căuta cuvinte ca şi cum ai putea
explica ce îi este plăcut lui Dumnezeu. Doar cântă exclamaţii de bucurie”.
Se poate întâmpla ca o persoană să primească carisma rugăciunii şi a cântului în limbi, dar din
motive diferite, precum teama de a fi ridiculizat, ruşinea, ezitarea de a exercita, ignoranţa prezenţei
carismei etc., să nu le pună în practică. În această situaţie, ajutorul celorlalţi fraţi şi surori din grup este
foarte necesar pentru eliberarea carismei. Uneori e de ajuns ca doar să deschizi gura în timp ce se cântă
un „aleluia” şi să-i asculţi pe ceilalţi cum cântă în limbi. Se produce declicul şi carisma este eliberată.
C. Vorbirea în alte limbi: xenolalia
Aceasta înseamnă vorbirea într-o limbă care există, dar care nu este cunoscută în contextul dat,
fiind necesară astfel o interpretare. În general, această carismă este rară şi, atunci când are loc, există o
persoană, alta decât cel care vorbeşte, care primeşte interpretarea a ceea ce s-a spus. În 1Cor 14,13, Sf.
Paul spune că persoana care vorbeşte în alte limbi trebuie apoi să se roage pentru darul de a explica
ceea ce a spus.
„Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu demoni vor izgoni, în limbi noi
vor grăi.” (Mc 16,17)
„Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor
Duhul a grăi.” (Fap 2,4)
Fie ca acelaşi Duh să ne umple de carismele sale, pentru a putea fi mai bine înzestraţi pentru noua
evanghelizare. Să adăugăm carismelor noastre acte de iubire, astfel încât să ne schimbăm vieţile într-o
flacără care nu se va stinge niciodată, căci „iubirea e veşnică” (cf. 1Cor 13,8).
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ÎNTREBĂRI CĂTRE
COMISIA DOCTRINARĂ A ICCRS-ului
ICCRS primeşte multe întrebări despre Reînnoirea Carismatică Catolică şi facem tot ce putem să
răspundem la cât de multe putem cu ajutorul membrilor Comisiei Doctrinare a ICCRS-ului, care ne
oferă cu generozitate timpul lor pentru a-şi verifica referinţele şi a-şi credita sursele. Întrebările şi
răspunsurile oferite în această secţiune a fiecărui număr al Formării Responsabililor sunt selectate
pentru relevanţa şi ajutorul lor pentru cei implicaţi în Reînnoirea Carismatică Catolică. Dacă aveţi o
întrebare despre RCC, vă rugăm să o trimiteţi la newsletter@iccrs.org şi noi vom face tot posibilul să
vă răspundem.
DESPRE CĂUTAREA CARISMELOR
Mulţi catolici cred că n-ar trebui să căutăm carismele sau să ne rugăm pentru ele, dar această
părere este bazată pe o confuzie asupra a ceea ce sunt carismele. Să privim ce ne învaţă Biserica despre
carisme. Conform Catehismului (799), carismele sunt haruri distribuite credinciosului de către Duhul
Sfânt, cu scopul de a zidi Trupul lui Cristos. Catehismul ne mai spune că aceste carisme „sunt o
minunată bogăţie a harului pentru vitalitatea apostolică şi pentru sfinţenia întregului Trup al lui
Cristos” (800). Carismele sunt deci diferite de harurile mistice extraordinare primite uneori de anumiţi
sfinţi sau mistici (ca de pildă răpirile, viziunile si locuţiunile), care sunt date spre beneficiul propriu al
persoanei. Scriitorii spirituali ne îndeamnă adesea la precauţie în a-i cere lui Dumnezeu astfel de
fenomene extraordinare, pentru că astfel persoana poate fi absorbită de sine sau poate să se concentreze
asupra darurilor lui Dumnezeu, în locul lui Dumnezeu însuşi. Aceste daruri trebuie primite cu
recunoştinţă, dacă sunt adevărate, dar nu trebuie cerute. Carismele, dimpotrivă, sunt primite cu scopul
de a-i sluji pe ceilalţi şi pentru a participa la misiunea Bisericii.
Odată ce scopul carismelor este recunoscut, nu pare surprinzător că Sf. Paul ne încurajează să le
căutăm: „Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar mai ales să prorociţi” (1Cor
14,1). Paul ne mai îndeamnă să exersăm carismele pe care le-am primit: „Deoarece avem felurite
daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul proorociei, să-l întrebuinţeze după măsura
credinţei lui“ (Rom 12,6). Paul ne oferă câteva liste de carisme. În Ef 4,11-13 îi prezintă pe cei care au
în Biserică darul conducerii: apostoli, profeţi, evanghelişti, păstori şi învăţători. În altă parte prezintă
darurile slujirii, învăţării, îndemnului, contribuţiei, administrării şi milosteniei (Rom 12,7-8; vezi 1Pt
2,10-11). În 1Cor 12 prezintă acele carisme pe care le numeşte „daruri spirituale”, pentru că sunt în
mod special dependente de docilitatea către Duhul Sfânt: cuvântul de înţelepciune, cuvântul de
cunoaştere, credinţa, vindecările, miracolele, profeţia, discernământul duhurilor, limbile şi interpretarea
limbilor. Paul vorbeşte de asemenea despre carismele căsătoriei şi fecioriei (1Cor 7,7) şi probabil al
slujirii preoţeşti (1Tim 4,14; 2Tim 1,6). La acestea pot fi adăugate alte carisme menţionate în alte părţi
din Noul Testament: exorcismul, mijlocirea, primirea, cântările spirituale, sărăcia şi martiriul. Vedem
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că în toate aceste cazuri carismele au o capacitate puternică de edificare. Cum să ne „străduim” pentru
carisme? Cea mai bună cale este de a le cere lui Dumnezeu şi apoi de a dori să le punem în practică
pentru binele celorlalţi, în spirit de umilinţă şi ascultare faţă de autoritatea legitimă.
Paul ne dă o învăţătură extinsă despre cum să folosim carismele pentru binele Bisericii în 1Cor
12-14. În mijlocul acestei învăţături este magnificul imn al iubirii în 1Cor 13. Scopul lui Paul este de a
ne aminti că, deşi carismele sunt daruri minunate ale lui Dumnezei, iubirea este cea care le dă valoare.
Chiar şi cele mai extraordinare carisme pot fi folosite cu egoism şi mândrie, iar în acest caz ele nu
valorează nimic. Dar dacă sunt folosite corect, ele devin instrumente puternice de iubire în Trupul lui
Cristos. De pildă, dacă îţi dai seama că ai primit carisma profeţiei, începând s-o pui în practică, poţi
descoperi că poţi să-i încurajezi şi să-i întăreşti pe ceilalţi în credinţa lor. Apoi, poate că în schimb
carisma cântului sau a mijlocirii cuiva te zideşte pe tine. Prin aceste daruri, noi recunoaştem că nu ne
suntem autosuficienţi în drumul nostru cu Domnul; avem nevoie de fraţii noştri şi de surorile noastre în
Cristos, iar ei au nevoie de noi. Experimentăm atunci ceea ce Paul descrie în Efeseni: „Din El [Cristos]
tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură îşi primeşte creşterea,
potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste” (Ef 4,16).
În final aţi menţionat învăţătura Conciliului Vatican II. Una dintre cele mai mari realizări ale
Conciliului a fost redescoperirea dimensiunii carismatice a Bisericii, care a fost îndelung neglijată.
Învăţătura Conciliului despre carisme este exprimată într-un pasaj frumos echilibrat din Lumen
Gentium 12: „... Acelaşi Duh Sfânt sfinţeşte, conduce şi împodobeşte cu virtuţi poporul lui Dumnezeu
nu numai prin sacramente şi slujiri, ci «împărţindu-i fiecăruia darurile după cum voieşte» (1Cor
12,11), El dăruieşte credincioşilor de toate categoriile haruri speciale, prin care îi face capabili şi
dispuşi să primească diferite activităţi şi servicii folositoare pentru reînnoirea şi creşterea Bisericii,
după cuvântul Sfântului Paul: „Fiecăruia i se dă o manifestare a Duhului spre folosul tuturor” (1Cor
12,7). Aceste carisme, fie extraordinare, fie mai simple şi mai răspândite, fiind deosebit de adecvate şi
folositoare pentru nevoile Bisericii, trebuie primite cu recunoştinţă şi bucurie. Darurile extraordinare
nu trebuie însă cerute în mod temerar, nici nu trebuie aşteptate de la ele cu prezumţie roadele
acţiunilor apostolice. Iar judecata despre autenticitatea şi dreapta lor folosire aparţine acelora care
sunt în fruntea Bisericii şi care au o datorie specială de a nu stinge Duhul, ci de a cerceta toate şi a
păstra ceea ce e bun (cf. 1Tes 5,12.19-21).”
Acest pasaj evidenţiază cât de importante sunt carismele pentru viaţa şi misiunea Bisericii.
Atenţionându-ne să nu căutăm darurile extraordinare, Conciliul ne reaminteşte să nu dorim darurile
extraordinare datorită naturii lor spectaculoase sau a potenţialului lor de a atrage atenţia spre noi înşine.
Ci, mai degrabă, motivaţia noastră trebuie să fie iubirea pentru Dumnezeu şi pentru ceilalţi. Acolo unde
Reînnoirea Carismatică este sănătoasă şi matură, accentul nu este pus pe natura miraculoasă sau
extraordinară a darurilor, ci mai degrabă pe capacitatea lor de a duce iubirea lui Dumnezeu către
oameni şi de a sluji astfel misiunii Bisericii.
Deci, nu vă temeţi să-i cereţi lui Dumnezeu carisme şi să exersaţi în mod generos orice dar pe
care El îl revarsă cu indurare asupra voastră.
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