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Reînflăcărarea prin acţiune profetică
„Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta”In 10,16
În ultimii ani, interesul general faţă de ecumenism a scăzut şi aud adesea spunându-se
astăzi că ceilalţi creştini nu trebuie decât să se reîntoarcă în Biserica Catolică. Dar cum se
potriveşte această atitudine cu accentul pe care Biserica îl pune pe unitatea creştină?
La Consultarea Profetică ICCRS s-a simţit cu certitudine că munca concretă pentru unitate
este importantă pentru RCC din întreaga lume şi că angajamentul nostru în acest sens este profetic.
EvangeliiGaudium a confirmat viziunea noastră, căci în articolul 99, Papa Francisc spune:
„Creştinilor din toate comunităţile din lume doresc să le cer în special o mărturie de comuniune
fraternă care să devină atrăgătoare şi luminoasă. Fie ca toţi să poată admira cum vă îngrijiţi unii de
alţii, cum vă încurajaţi reciproc şi cum vă sprijiniţi. […] Suntem cu toţii în aceeaşi barcă şi mergem
spre acelaşi port! Să cerem harul de a ne bucura de darurile celorlaţi, care sunt ale tuturor”.
Ştim că Revelaţia Divină în integralitatea sa subzistă în Biserica Catolică (DeiVerbum), dar că
Biserica este irevocabil angajată în „aventura ecumenică” (UnitatisRedintegratio, Ut UnumSint 3). În
Anul Credinţei, Papa Benedict ne-a cerut să studiem lucrările Conciliului Vatican II şi Catehismul,
unde vedem că UnitatisRedintegratio „îi îndeamnă pe toţi credincioşii catolici să participe activ la
lucrarea ecumenică”. Când Papa Ioan Paul al II-lea a scris enciclica Ut UnumSint, a enunţat în
articolul 4: „duc la bun sfârşit această datorie cu încredinţarea profundă că fac voinţa lui Dumnezeu”.
Asemenea unui ecou, Papa Benedict, în primul său discurs în calitate de Papă, ne-a spus că fiecare
creştin trebuie să vină înaintea lui Cristos şi să-i dea socoteală „despre tot ceea ce am făcut sau am
omis să facem pentru a promova binele unităţii întregi şi vizibile a tuturor discipolilor săi”.
Apoi în articolul 818, Catehismul aminteşte de UnitatisRedintegratio: „[Cei care sunt]
îndreptăţiţi prin credinţa primită la Botez, sunt încorporaţi lui Cristos şi de aceea poartă pe drept
numele de creştini, iar fiii Bisericii Catolice îi recunosc pe bună dreptate ca fraţi în Domnul”. Aşadar,
membrii botezaţi ai altor Biserici SUNT într-o relaţie bine definită cu noi. Suntem o FAMILIE.
Implicaţiile practice ale acestui fapt ne sunt prezentate în articolul 131 al publicaţieiYouCat, unde
citim: „Unitatea creştină este problema tuturor creştinilor, indiferent de cât de tineri sau bătrâni sunt.
Unitatea a fost una dintre cele mai importante preocupări ale lui Isus. Depăşirea scandalului separării
necesită convertirea tuturor celor vizaţi, dar şi cunoaşterea propriilor convingeri religioase, necesită
dialogul cu ceilalţi şi în mod special rugăciunea în comun şi colaborarea dintre creştini pentru slujirea
omenirii”.
Ut UnumSint reflectă toate acestea şi oferă o cale concretă de a merge înainte, invitându-ne:
• să ne rugăm împreună (secţiunea 22);
• să discutăm şi să studiem împreună (secţiunea 28);
• să ne angajăm în orice formă de cooperare practică la toate nivelurile: pastoral, cultural,
social, precum şi dând mărturie despre mesajul Evangheliei (secţiunea 40).
Reînnoirea Carismatică în particular are în acest scopun rol profetic special, explicat de Papa
Ioan Paul II în luna mai 1981 la cea de-a patra Conferinţă Internaţională a Liderilor RCC: „Cu
experienţa multor daruri ale Duhului Sfânt pe care o aveţi şi pe care le împărtăşesc şi fraţii noştri
separaţi, a voastră este bucuria specială de a creşte în dorinţa de unitate spre care ne conduce
Duhul şi în angajare faţă de sarcina serioasă a ecumenismului”. În articolul 82 din Ut UnumSint, ne-a
spus în mod clar: „Biserica Catolică trebuie să intre într-un dialog de convertire, care constituie
fundamentul spiritual al dialogului ecumenic. În acest dialog, fiecare individ trebuie să-şi recunoască
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propriile greşeli, să-şi mărturisească păcatele şi să se pună pe sine în mâinile Aceluia care este
Mijlocitorul nostru înaintea Tatălui, Isus Cristos”. Astfel, munca noastră pentru ecumenism ne va
provoca într-un mod personal, dar, aşa cum s-a subliniat la Consultarea Profetică, aceasta face
parte integrantă din ceea ce este un catolic plin de Duh. Suntem chemaţi să stârnim flacăra
ecumenică prin acţiunile noastre profetice.
Raportul Financiar Anual2013
Dragi fraţi şi surori în Cristos,
„Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun, pentru că veşnică este îndurarea lui!” (Ps 136,1).
Acesta este gândul care-mi este cel mai prezent în minte dacă privesc la anul 2013 şi la tot ceea ce
a făcut Domnul pentru noi. Mai presus de toate, Domnul ne-a binecuvântat cu Papa Francisc, un
susţinător devotat al Reînnoirii Carismatice Catolice. Pentru ICCRS a fost un an cu binecuvântări
îmbelşugate. Am putut să ajungem în toate colţurile lumii prin numeroase iniţiative şi totodată să
slujim Reînnoirea din întreaga lume în cele mai variate curente şi expresii ale sale.
Mulţumindu-i Domnului pentru toate binecuvântările pe care continuăm să le primim prin
ICCRS, aş dori să profit de această ocazie pentru a exprima recunoştinţa noastră faţă de toţi cei care
au contribuit cu generozitate la susţinerea lucrărilor ICCRS. Recunoaştem de asemenea că sprijinul
vostru a ajutat ICCRS în mod foarte semnificativ pentru a-şi desfăşura activităţile şi a duce la
îndeplinire mandatul dat de Magisteriul Bisericii.
Noi, la ICCRS, considerăm foarte important să prezentăm spre informarea voastră un scurt
raport al situaţiei financiare a ICCRS. Mai jos sunt câteva aspecte cu privire la situaţia financiară
ICCRS în anul 2013:
Intrări
Intrările noastre pentru anul 2013, din ianuarie până în decembrie au fost de 181.000 euro.
Suma cuprinde 84.969 euro primiţi ca donaţie din partea Comitetelor Naţionale de Slujire (CNS).
Donaţiile individuale sau din partea unor grupuri şi comunităţi s-au ridicat la suma de 64.000 euro,
din care au venit ca răspuns la apelul Recolta Speranţei numai 2.000 euro. 17.000 euro i-am primit
ca sponsorizări pentru personalul ICCRS. Buletinul ICCRS a generat un venit de 2.000 euro, iar
vânzarea de cărţi şi materiale a mai adus 10.000 euro. Evenimentele organizate de ICCRS,
incluzând cursurile de lideri, au generat 28.000 euro.
Cheltuieli
Cheltuielile anuale ale ICCRS au fost în medie de 180.000 euro. Am luat măsuri stricte de
control asupra cheltuielilor în cadrul ICCRS. Drept rezultat, a fost posibil să păstrăm nivelul
cheltuielilor sub cifrele bugetate. De exemplu, cheltuielile cu salariile şi beneficiile personalului au fost
de 97.000 euro, faţă de 101.000 euro prevăzuţi pentru acestea. Cheltuielile de birou, cu buletinul, cu
deplasările etc. sunt arii specifice în care încă se pot obţine reduceri ale cheltuielilor. Cu eforturile
noastre coroborate, în ciuda creşterii costurilor, cheltuielile totale pentru anul 2013 au ajuns la
208.000 euro, adică cu 6.000 euro mai puţin decât a fost prevăzut în buget.
Situaţia actuală
În prezent ICCRS a rămas cu fonduri care ne permit continuarea activităţilor pentru doar
câteva luni. Pentru a putea continua slujirea ICCRS a Reînnoirii din întreaga lume, avem nevoie de
oferte generoase, chiar oferte de sacrificiu, sprijin şi rugăciune din partea fiecăruia dintre voi – Subcomitete, Comitete Naţionale de Slujire, comunităţi, grupuri şi donatori individuali.
ICCRS are nevoie de sprijinul vostru
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Prin susţinerea voastră financiară, aţi ajutat ICCRS să-şi continue misiunea sa importantă în
Biserică de-a lungul anilor. Facem apel la voi să continuaţi să ne ajutaţi să ducem la îndeplinire
câteva dintre cele mai importante proiecte în curs, în special pe cele privind Marele Jubileu al RCC
din 2017. Vă îndemn să ne acordaţi sprijinul vostru pentru apelul HopeSack (Recolta Speranţei).
După introducerea posibilităţii de plată online, trimiterea de fonduri către ICCRS a devenit mult mai
uşoară. Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru încă de astăzi şi să faceţi o donaţie sau să ne sprijiniţi,
pledând pentru apelul Recolta Speranţei.
„Îi mulţumim mereu lui Dumnezeu pentru voi toţi, aducându-ne aminte fără încetare în
rugăciunile noastre, amintindu-ne de lucrarea credinţei voastre, de strădania iubirii şi de
perseverenţa speranţei voastre în Isus Cristos înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru”. (1Tes 1,2-3). Aţi
fi încântaţi să ştiţi că în capela ICCRS mijlocim şi organizăm celebrări Euharistice speciale pentru
intenţiile tuturor binefăcătorilor noştri. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească generozitatea revărsând
în continuare din belşug asupra voastră binecuvântarea sa!

Papii şi Reînnoirea
Încă de la începutul Reînnoirii Carismatice Catolice, Papii: Paul al VI-lea, Ioan Paul al II-lea,
Benedict al XVI-lea şi Francisc au indicat ce este RCC, importanţa acesteia şi ceea ce trebuie să
facă.
Privitor la definirea Reînnoirii, Papa Paul al VI-lea a afirmat că este „o «şansă» pentru Biserică
şi pentru lume” (19 mai 1975). La rândul său, Papa Ioan Paul al II-lea a spus că este „un dar deosebit
al Duhului Sfânt pentru Biserică” (14 martie 1992). Apoi, Papa Benedict al XVI-lea a specificat că
aceasta e „martoră la bucuria credinţei în Cristos” (26 mai 2012). Papa Francisc, într-un interviu
acordat la 28 iulie 2013, a menţionat că Reînnoirea Carismatică şi toate mişcările Bisericii „sunt un har
al Duhului Sfânt” şi că Reînnoirea este un „serviciu adus Bisericii însăşi! Ea ne reînnoieşte”.
În ceea ce priveşte importanţa Reînnoirii Carismatice, Papa Ioan Paul al II-lea, în numeroase
discursuri, a subliniat importanţa RCC la misiunea Bisericii. „Eu vă rog pe voi şi pe toţi membrii
Reînnoirii Carismatice, să continuaţi să strigaţi cu putere lumii împreună cu mine: Deschideţi porţile
Mântuitorului” (30 aprilie 1984). În 1998 el a spus că RCC „a ajutat mulţi creştini să redescopere
prezenţa şi puterea Duhului Sfânt în vieţile lor, în viaţa Bisericii şi în lume” (30 octombrie 1998).
Papa Benedict al XVI-lea, la rândul său, a subliniat renaşterea carismelor, aşa cum s-a
întâmplat la Rusalii: „unul dintre elementele şi aspectele pozitive ale Comunităţii Reînnoirii
Carismatice Catolice este tocmai accentul pe carismele sau darurile Duhului Sfânt şi meritul lor stă în
faptul că au reamintit actualitatea acestora în Biserică” (31 octombrie 2008). Papa Francisc, în acelaşi
interviu din data de 28 iulie 2013 a declarat, în legătură cu Reînnoirea, că „această mişcare face mult
bine pentru Biserică, în ansamblul ei”, după ce a văzut „binele pe care îl făceau”.
Referitor la ceea ce trebuie să facă RCC, Ioan Paul al II-lea a spus membrilor săi că trebuie să îl
proclame pe Cristos oamenilor „înrădăcinaţi în Bisericile locale, în diecezele şi parohiile voastre” (30
aprilie 1984). Cu altă ocazie, el îi îndeamnă pe carismatici să crească în sfinţenie: „În analiza finală,
toate activităţile voastre de evanghelizare au tendinţa de a promova în poporul lui Dumnezeu creşterea
constantă în sfinţenie” (14 martie 2002). În 2004, Papa Ioan Paul al II-lea a arătat Reînnoirii care este
misiunea sa: „Să fiţi mărturisitori ai «raţiunilor Duhului»” (29 aprilie) şi, mai târziu, invită toată Biserica
să răspândească spiritualitatea Rusaliilor. „Sper că spiritualitatea Rusaliilor se va răspândi în Biserică
ca un îndemn reînnoit pentru rugăciune, sfinţenie, comuniune şi proclamare” (29 mai). Mai apoi, Papa
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Benedict al XVI-lea a făcut un apel special membrilor RCC „să dea mărturia convingătoare despre o
credinţă fermă, sinceră şi credibilă, care aderă strict la angajamentul de caritate” (26 Mai 2012).
În cele din urmă, Papa Francisc în prima Liturghie papală din data de 14 martie 2013, a văzut
în cele trei lecturi „un element comun: acela de mişcare” – „călătoria, construirea, mărturisirea". Fie
ca Biserica să călătorească „în prezenţa Domnului”, să construiască „pe piatra de temelie care este
Domnul însuşi” şi să mărturisească credinţa în Isus Cristos, pentru că altfel „am putea deveni un
ONG caritabil, dar nu Biserică, mireasa Domnului”.
Rezumând, papii au văzut RCC drept un har pentru misiunea de evanghelizare a Bisericii şi i-au
cerut să o continue cu zel fierbinte.
ŞTIRI DIN LUME
Conferinţa Naţională a RCC Brazilia
„Faceţi-mi bucuria deplină: să gândiţi la fel, să aveţi aceeaşi iubire, aceeaşi simţire, un singur
cuget” (Fil 2,2).
Cea de-a XXXI-a Conferinţă Naţională a RCC din Brazilia care a avut loc la Aparecida, São
Paulo, în perioada 17-20 iulie, a fost o mare adunare a familiei carismatice din Brazilia. Tema, care a
fost preluată din Fil 2 şi care a inspirat discuţiile şi multe momente de rugăciune şi adoraţie, s-a
dovedit a fi un cuvânt profetic pentru Reînnoirea din Brazilia, căci conferinţa a reunit nu numai liderii
şi membrii Reînnoirii din toată ţara, ci şi Fraternitatea Catolică, reprezentată prin preşedintele
internaţional dl. Gilberto Gomes Barbosa şi preşedintele naţional Aloizio Gomes Nóbrega, precum şi
fondatori şi lideri ai mai multor Comunităţi Noi. Printre oratori s-au regăsit Arhiepiscopul Alberto
Taveira din Pará; consilierul episcopal pentru RCC Brazilia, Episcopul José Ascona al Marajó;
fondatorul Canção Nova (Cântec Nou), Pr. Jonas Abib; sfinţia sa dl. Larry Oney, diacon permanent
pentru Dieceza de New Orleans (SUA); preşedintele Reînnoirii din Brazilia, d-na KatiaRoldiZavaris şi
alţii.
Misiune în Arhidieceza de Mbarara– Uganda
După succesul Marii Adunări a Familiei RCC 2014 în Kampala, Uganda, toţi au fost umpluţi de
Duhul Sfânt şi au primit putere să iasă şi să slujească. În calitate de reprezentanţi ai RCC din
întreaga lume, mulţi s-au simţit obligaţi să ofere ceea ce au putut în serviciul fraţilor şi al surorilor
aflaţi în nevoie. Săptămâna de misiune a avut loc în Mbarara şi a fost găzduită de către Părintele
Emmanuel Tusiime şi de Comunitatea YesuAhuriire. Liderii din întreaga lume au avut posibilitatea de
a sluji oamenii din Mbarara şi satele din jur în diverse moduri, de la participarea la o adunare publică
cu mii de oameni, până la călători în afara munţilor ca să îi slujească pe cei săraci şi să fie martori ai
bucuriei Evangheliei. O vizită în satul Mwizi a dat oamenilor posibilitatea de a vizita un proiect iniţiat
de către RCC Brazilia pentru a ajuta familiile în nevoie printr-un program de sponsorizare a copiilor.
Un punct principal pentru mulţi a fost o vizită la orfelinatul Pr. Bashabora, unde le-a fost oferită
posibilitatea de a asista la activităţile de îngrijire şi de sprijin a copiilor care au fost neglijaţi şi părăsiţi
în primii ani de viaţă. Prin multele experienţe de misiune şi de slujire, liderii RCC au ajuns la un nou
nivel de unitate şi compasiune şi au primit darul bucuriei din abundenţă prin tot ce au avut privilegiul
să întâlnească în această perioadă. Prima conferinţă a liderilor ICCRS din Africa a fost un mare
succes, iar apogeul său a constat într-o săptămână de misiune fructuoasă care, prin rugăciune, va
inspira pe mai mulţi să urmeze chemarea Papei Francisc de a se uni într-un singur trup, cel al lui
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Cristos, şi de a contribui la mandatul misionar al Bisericii de a duce bucuria Evangheliei la toate
marginile pământului.
Exercitareaconduceriiprofetice:
Cine este Iosue al tău?
Liderii creştini, botezaţi în puterea Duhului Sfânt, trebuie să se folosească aşa cum se cuvine
de darurile şi abilităţile lor în folosul comunităţii creştine, participând la adevăratele sale necesităţi.
Principalul obiectiv al lumii afacerilor este conducerea, producând un mare număr de materiale
noi de instruire pe această temă. Este, prin urmare, o vastă arie de studiu, cuprinzând şi alte teme
cum ar fi psihologia, economia, marketingul etc., ce conduc la punerea în practică a principiilor sale.
Programele de instruire în conducerea creştină au folosit astfel de cunoştinţe pentru a forma
oamenii şi asta a contribuit în direcţia unor rezultate mai eficiente, în special în vederea noilor
provocări pe care le prezintă evanghelizarea.
Teme cum ar fi „misiunea”, „viziunea”, „obiectivele” şi „strategiile” au devenit destul de comune
în domeniul planificării pastorale. Un mare număr de lideri, precum şi cei implicaţi în anumite slujiri,
când sunt provocaţi la noi proiecte se folosesc de diferite concepte şi resurse practice ale
managementului, în scopul de a-şi îmbunătăţi rezultatele. Totuşi, surprinzător, ceea ce s-a
sistematizat sub forma unor noi domenii de cunoaştere, făcea deja parte din activitatea personajelor
biblice care s-au remarcat ca lideri ai poporului lui Dumnezeu.
Un exemplu este în Cartea Exodului, când poporul lui Israel a fost eliberat din sclavie.
Descendenţii lui Iacob au locuit în Egipt aproximativ 450 de ani şi, în acest timp, au format o naţiune.
Însă ţara Egiptului a început să fie guvernată de faraoni mai aspri, care au considerat că poporul lui
Israel era o ameninţare pentru propria lor ţară, constrângându-i aşadar la sclavie şi înecându-le
fiecare nou-născut [de parte bărbătească] în Nil, oprind astfel creşterea numărului de israeliţi.
Israeliţii s-au plâns Domnului. Dumnezeu l-a desemnat pe Moise a fi conducătorul lor pentru a-i
conduce din Egipt în „Țara Făgăduinţei”. Aşa-numitul „Exod” a marcat pentru totdeauna istoria
Israelului, Moise fiind considerat unul dintre cei mai importanţi lideri. Aş dori să evidenţiez trei etape
ale conducerii exercitate de Moise în timpul călătoriei: 1. Chemarea sa de către Dumnezeu; 2.
Conducerea poporului; 3. Succesorul său. În prima etapă, chemarea lui Moise apare în experienţa
„tufişului arzând”. Acolo, el este chemat la o misiune care pare practic imposibil de îndeplinit. Când la întâlnit pe „Eu Sunt Cel Ce Sunt”, în pofida slăbiciunii şi fricii sale de ceea ce urma – crezând că
este lipsit de abilităţi oratorice şi resurse materiale – s-a simţit dator să spună da.
Deşi el nu a vrut să-şi părăsească viaţa de păstor, nu a avut alte motive să refuze şi astfel,
după o oarecare ezitare, se pare că tufişul care ardea în afară a început să ardă în lăuntrul său şi el
şi-a asumat misiunea. Apoi, pentru tot restul vieţii, el a devenit în interiorul său complet dedicat
viziunii sale. Întâlnirea sa cu Dumnezeu s-a desfăşurat apoi în multe alte întâlniri viitoare, care,
indiferent cât de tensionate erau uneori, au ajutat la construirea unei relaţii om-divinitate, abia
întrezărită în „Vechiul Legământ”, unul care mai târziu a devenit universal în Isus, când
catapeteasma sanctuarului a fost ruptă în două. În acest sens, din perspectiva credinţei, va exista
mereu un gol pe care nici măcar cunoştinţele actuale nu sunt în măsură să le explice. Ce este
necesar pentru ca cineva să facă un astfel de pas? Ce este necesar ca să lase totul în urmă şi să se
arunce într-un astfel de angajament imens? În experienţa rugului aprins a început prietenia.
Conversaţia pe care Moise a avut-o cu Dumnezeu încă răsună în urechile multor bărbaţi şi femei în
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ziua de azi şi continuă să se manifeste: „Pentru aceste vremuri noi, mai mult decât să-i chem să-mi
conducă poporul, chem bărbaţi şi femei la un nivel de conducere unde doresc nu doar să măsor
rezultate, ci să construiesc o prietenie şi să descopăr celor ce mă slujesc intenţiile inimii mele, pentru
ca ei să acţioneze”.
În a doua etapă, îl vedem pe Moise la lucru. Viziunea pe care a avut-o devine acum misiunea
sa şi i se înfăţişează cu multe provocări: comunicarea misiunii sale către popor şi obţinerea ajutorului
lor, precum şi confruntarea cu rezistenţa guvernului egiptean, experimentând în acest fel barierele
interne, care au rămas pe durata „trecerii”, când ei au traversat Marea Roşie şi pustiul înainte să
ajungă, în cele din urmă, în „Țara Făgăduinţei”. Moise, neobişnuit cu lucrul în echipă, s-a simţit
depăşit. Viaţa „stresantă” din pustiu, cu un popor descurajat şi tânguitor i-a testat limitele; devenise
tot mai deprimat când, urmând sfatul socrului său, a decis să încredinţeze sarcini şi să împartă lucrul
cu alte persoane. Asta i-a permis să se concentreze asupra misiunii sale, să-şi instruiască poporul şi
să pregătească o nouă generaţie pentru îndeplinirea promisiunii lui Dumnezeu, dobândind astfel
abilitatea de a forma noi lideri, de a forma un popor calificat ca să preia sarcini provocatoare.
De-a lungul timpului petrecut de ei în pustiu, a ieşit la iveală o altă figură importantă, un bărbat
care i-a fost credincios lui Dumnezeu şi dedicat misiunii: Iosue.
A treia etapă este timpul de luptă pentru cucerirea pământului şi pentru pregătirea căii de
tranziţie. Moise a simţit că timpul lui s-a încheiat şi că viaţa lui se apropia de sfârşit. Moise a fost un
excelent lider inovator în vremuri de pericole şi dificultăţi; în el găsim o personalitate puternică, dar el
îmbătrânise şi erau necesare noi abilităţi pentru a conduce poporul care, în cele din urmă, s-a
maturizat. Asta indica faptul că trebuia să aibă loc o schimbare. Misiunea lui Moise a fost să conducă
poporul până la graniţa Tărâmului Făgăduinţei. Iosue, succesorul lui Moise, a avut misiunea să
conducă poporul în Tărâmul Făgăduinţei. Iosue avea o personalitate motivantă şi capacitatea de a
planifica în mod strategic. El este un model de succesiune inspirată de voinţa lui Dumnezeu, care
îndeplinea necesităţile noilor vremuri. Iosue a trebuit să continue ceea ce Moise a început şi să o
facă în libertate. Dumnezeu nu i-a permis lui Moise să se „retragă” – el a murit înainte ca ei să intre
în ţara promisă şi a lăsat o moştenire a unei misiuni îndeplinite cu zel şi iubire pentru poporul lui
Dumnezeu.
Acest tip de tranziţie îmi aminteşte de o experienţă pe care am avut-o când aveam 12 ani. În
timpul unui eveniment sportiv din oraşul meu, mie şi unor colegi ni s-a cerut să purtăm o torţă câteva
blocuri în jurul şcolii noastre. Totul a fost bine pregătit pentru această ocazie şi ni s-a spus să
aşteptăm ca torţa să vină la locul stabilit. Când a venit rândul meu să duc torţa, la început am crezut
că este o sarcină uşoară, dar pe măsură ce alergam şi distanţa se mărea, chiar dacă torţa nu
cântărea prea mult, părea să fie din ce în ce mai grea. M-am simţit uşurat când am văzut pe cineva
aşteptând în faţă să ia torţa; m-am simţit încurajat şi am fost bucuros să o dau mai departe. Mulţi ani
mai târziu, am participat la un eveniment numit „Stârnirea flăcării”, o întrunire a liderilor din mai multe
ţări. Pe parcursul acelui sfârşit de săptămână am fost încurajaţi, prin intermediul unor comparaţii, să
realizăm activităţile noastre de slujire ca şi cum am fi luat parte la Jocurile Olimpice, unde torţa este
aprinsă şi călătoreşte în diferite locuri, purtată de diferite persoane, dar de fiecare dată cu acelaşi
scop, să fie păstrată arzând până la sfârşit.
Mi-a amintit de acea experienţă pe care am avut-o la vârsta de 12 ani şi care, până în ziua de
azi, este un principiu care mă călăuzeşte ori de câte ori trebuie să înmânez o poziţie de lider pe care
o deţin. Asta înseamnă că încerc să desfăşor misiunea cu zel şi cu inima deschisă, încercând mereu
să păstrez forţa de a rămâne până la sfârşit cu torţa arzând. Şi când vine timpul să înmânez torţa, o
pot face fără regrete, ştiind că timpul meu a ajuns la sfârşit. Fiecare lider creştin ar trebui să
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înţeleagă chemarea sa la conducere, dar ar trebui, de asemenea, să ştie că vine un moment în care
să se retragă şi, urmând exemplul lui Moise, ar trebui să pregătească un Iosue care să preia
conducerea.
Prin urmare, o preocupare firească cu privire la conducere este aceea de a găsi alte persoane
care simt chemarea lui Dumnezeu în vieţile lor şi care să aibă suficientă putere care să le asigure
paşii fermi în credinţă, încrezându-se mereu în Dumnezeu; persoane care să fie în măsură să
dezvolte abilităţi care să le ajute să gestioneze probleme şi provocări cu care se pot confrunta.
Instruirea noilor lideri, pentru a şti cum să transmită mai apoi altora poziţia lor de lideri, este la fel de
importantă ca instruirea lor pentru a deveni lideri. Acesta este un aspect care nu ar trebui niciodată
neglijat. Învestirea în poziţia de noi lideri nu va fi de ajuns. Este, de asemenea, necesar să le
transmitem poziţiile noastre, sarcinile şi munca şi să rezistăm tentaţiei de a crede că suntem de
neînlocuit sau că suntem stăpânii secerişului.
Pe de altă parte, cei cărora le transmitem rolul de conducere au responsabilitatea de a avea
grijă de toate, aşa cum a făcut Iosue, continuând moştenirea lui Moise, moştenirea acelora care l-au
slujit pe Domnul înaintea lor. Aceasta este o aptitudine rar întâlnită în lumea politicii sau de afaceri şi
de asemenea printre noi, cei care-l slujim pe Domnul, numai personalităţile mature o posedă, însă
este necesară în orice domeniu al activităţii umane, în special când este vorba de conducerea
poporului lui Dumnezeu. Cu toate acestea, chiar dacă noii lideri nu reuşesc să menţină această
continuitate, nu ar trebui să lăsăm ca bucuria noastră să fie diminuată, pentru că regula de aur în
slujirea evangheliei lui Isus este să nu aştepţi nici laude şi nici trofee.
Ceea ce contează cu adevărat este relaţia pe care am construit-o cu Dumnezeu şi siguranţa
noastră că am dat tot ce aveam mai bun din noi şi din darurile noastre. Asta valorează mai mult
decât orice. Nu ar trebui să aşteptăm nici plată şi nici recunoaştere imediată, mai ales pentru că un
adevărat lider trebuie să fie ferm uneori şi neclintit şi să ia decizii care nu pot mulţumi întotdeauna pe
toţi.
Când transmitem succesorului nostrutorţa, noi ar trebui de asemenea să „murim”, cu alte
cuvinte, ar trebui să devenim conştienţi de faptul că timpul nostru s-a încheiat, că Dumnezeu însuşi
va avea grijă de poporul său şi, dacă El aşa doreşte, ne va chema la alte misiuni şi atribuţii. Nu ar
trebui să ne temem de nimic; dacă-i spunem da, el ne va da mai mult din Duhul Său şi va fi mereu
alături de noi.
Cultura Rusaliilor:
Răspândirea în unitate
Într-o singură inimă, toţi aceştia s-au adunat în mod constant în rugăciune, împreună cu nişte
femei, inclusiv cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii lui ... Când s-au apropiat Rusaliile, s-au întâlnit
cu toţii (cf. Fap 1,14; 2,1).
Din acea zi, toţi au rămas împreună, mai mult într-o singură inimă decât în aceeaşi locaţie
fizică. Uniţi în speranţă, credinţă şi încredere – caracteristici cu care Maria a avut mult de a face,
deoarece sentimentele ei materne i-au încurajat pe apostoli să „rămână”. Promisiunea lui Isus s-a
împlinit, toată munca lui a fost încoronată aici. Duhul a intrat în inima omului, i-a transformat inima
de piatră într-una nouă capabilă să iubească, să se deschidă spre alţii, astfel încât şi aceştia să
poată trăi la rândul lor aceeaşi experienţă. Inimile pasive şi închise sunt acum „îngrijorate” cu
privire la necesitatea de a merge urgent pentru a comunica tuturor vestea cea bună. De la unitatea
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Rusaliilor ei primesc Duhul Sfânt, ies din Cenacol şi merg în toate colţurile lumii în care El îi va
conduce. Frumosul paragraf 26 din Scrisoarea enciclică a lui Ioan Paul al II-lea cu privire la
validitatea permanentă a mandatului misionar al Bisericii indică în mod clar că de la Rusalii
comunităţile au fost deschise şi misionare!
Acest fapt a fost confirmat pe parcursul Faptelor Apostolilor, o carte a Duhului Sfânt. Plini de
foc, ei merg anunţând, ca martori credincioşi, curajoşi, mesajul mântuirii, nu prin propria lor putere,
„voi veți primi o putere și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea și Samaria, și până la
marginile pământului” (Fap 1,8).
Au introdus, prin mărturia lor, noua cultură, cea a Rusaliilor. Cuvintele, minunile şi miracolele
pe care Domnul le-a dat să le înfăptuiască au făcut ca mulţi să-i urmeze; aşa de mare a fost
atracţia, încât comunităţile au crescut şi s-au înmulţit, „[Numărul] celor ce credeau, o mulţime de
bărbaţi şi femei, se mărea din ce în ce mai mult prin Domnul” (Fap 5,14).
Cu simplitate, plini de iubire, în ciuda pericolelor mari şi a persecuţiei, ei nu s-au oprit „iar
cuvântul meu şi predica mea n-au constat în discursuri convingătoare ale înţelepciunii [omeneşti],
ci în adeverirea Duhului şi a puterii, astfel încât credinţa voastră să fie [bazată] nu pe înţelepciunea
oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu” (1Cor 2,4-5).
Erau diferite personalităţi, aveau diferite moduri de gândire şi de a vedea lucrurile, de dragul
lui Isus şi călăuziţi de Duhul Sfânt. „Apostolii dădeau mărturie cu multă putere despre învierea
Domnului Isus şi ei toţi se bucurau de mult har” (Fap 4,33).
Faptele Apostolilor ne spun în mod repetat cât de mulţi bărbaţi şi femei s-au deschis
mesajului mântuirii. Ca şi ieri, şi azi rămânem membri ai aceleiaşi familii spirituale, moştenite de la
apostoli din timpul Rusaliilor – comuniunea eclezială, care este Biserica. Papa Francis ne
aminteşte: „Cu toate acestea, îmi dau seama că nu există cuvinte de încurajare care să fie de
ajuns dacă nu ar arde focul Duhului Sfânt în inimile noastre. O evanghelizare plină de spirit este
una călăuzită de Duhul Sfânt, pentru că El este sufletul Bisericii chemate să proclame Evanghelia”
(EvangeliiGaudium 261). Duhul ne mişcă să mergem pe toate drumurile; el introduce şi extinde
această cultură, care într-o zi va fi completă şi perfectă, însă acum noi gustăm primele roade.
Chiar şi în mijlocul luptelor, încercărilor şi persecuţiilor, Paul ne mângâie atunci când spune: „Cine
ne va despărţi de iubirea lui Cristos? Oare necazul, sau strâmtorarea, sau persecuţia, sau
foametea, sau lipsa de haine, sau primejdia, sau sabia?” (Rom 8,35). Duhul Sfânt ne inspiră prin
Petru, astăzi Francisc, spunând: „Mă aştept să împărtăşiţi cu toată lumea din Biserică harul
botezului în Duhul Sfânt. [...] Amintiţi-vă că Biserica s-a născut «în mişcare», în acea dimineaţă de
Rusalii”.
Prin natura sa, Biserica este misionară; fondatorul ei este Domnul nostru Isus Cristos,
misionar al lui Dumnezeu Tatăl prin puterea Duhului Sfânt, iar prin dinamismul Rusaliilor ne trimite
să facem ceea ce a făcut el însuşi. Unirea în acea koinonia (comuniune eclezială), atracţia spre
acelaşi punct, spre explozia Rusaliilor, spre Isus care ne dă Duhul său, este ca atracţia centripetă,
spre centru, pentru a ieşi mai apoi şi a fi pregătiţi şi puternici în armonia sa sfântă. Ca o dinamică
divină, atracţia centripetă devine prin acţiunea iubirii o răspândire centrifugă, cu alte cuvinte
apostolii ies pentru a duce la toţi harul emanat de la comunitate, de la fiecare dintre noi. Acesta va
fi modul de a introduce cultura Rusaliilor: prin micimea şi simplitatea noastră să anunţăm cu
bucurie ceea ce noi am trăit deja. Să ne amintim mereu că misiunea ne uneşte! Ca şi în primele
comunităţi, această mărturie va face ca Biserica să fie atractivă, iar ceilalţi vor dori şi ei să trăiască
asemenea lui Cristos. Ce ucenicie minunată va fi, când cei noi care au fost atinşi de iubire, intră în
atracţia centripetă, pentru a ieşi apoi în calitate de martori ai Celui Înviat.
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Cu certitudine şi îndrăzneală sfântă, Sanctitatea Sa Papa Francisc ne repetă de asemenea:
„Prefer o Biserică zdrobită, rănită şi murdară pentru că a ieşit pe drumuri, decât o Biserică bolnavă
din cauza închiderii în ea însăşi şi a comodităţii de a se agăţa de propriile siguranţe”
(Evangeliigaudium 49). Este forţa puternică a Duhului lui Isus care ne aminteşte că aparţinem unei
Biserici, fiind datori să fim „preocupaţi” de a ieşi să anunţăm tuturor harul pe care l-am primit. Ca în
zilele de la începuturile Bisericii, există bărbaţi şi femei care poate fără să ştie aşteaptă această
veste, care este dătătoare de viaţă.
Nu este de mirare că papa Francisc foloseşte cel mai des cuvântul a merge / a ieşi. RCC a
înflorit ca un răspuns providenţial al lui Dumnezeu la aceste vremuri. Papa Benedict al XVI-lea ne
spunea deseori acest lucru. Este un răspuns ce nu poate rămâne mut pentru lumea de azi, ce
trăieşte un timp de mari răsturnări, indiferenţă şi durere. Se pare că devenim familiari, şi nu în
puţine locuri, cu o cultură a morţii; ea penetrează treptat până la punctul în care considerăm acest
lucru o normalitate... adică aşa-zisa „viaţă” fără Dumnezeu. Suntem chemaţi, prin parrhesia
Bisericii primare, să ne punem în mişcare, să ieşim, aşa încât ei să spună despre noi, aşa cum au
spus despre primii creştini: „Iată, cei care au tulburat lumea întreagă au venit şi aici” (Fap 17,6).
„Pentru a menţine viu entuziasmul misionar este nevoie de o încredere hotărâtă în Duhul Sfânt,
pentru că el «vine în ajutorul slăbiciunii noastre» (Rom 8,26)” (Evangeliigaudium 280).
„Alături de Duhul Sfânt, în mijlocul poporului se află mereu Maria. Ea îi adună pe discipoli
pentru a-l invoca (cf. Fap 1,14) şi astfel a făcut posibilă explozia misionară care a avut loc la
Rusalii” (Evangeliigaudium 284).

ÎNTREBĂRI ADRESATE COMISIEI DOCTRINARE ICCRS
Ne pune Dumnezeu la încercare?
Când oamenii sunt în mijlocul unei situaţii dificile cum ar fi boala, lipsa unei slujbe sau
pierderea unei persoane iubite, nu este ceva neobişnuit să-i auzim spunând: „Dumnezeu mă
încearcă”. Sau, uneori, o altă persoană îi va spune celei suferinde: „Dumnezeu te încearcă”.
Este adevărat că Dumnezeu îi încearcă pe oameni? Ce ne spune Scriptura şi tradiţia despre
cum ar trebui să înţelegem aceste dificultăţi? În Scriptură găsim mai multe pasaje în care se spune
că Dumnezeu îi încearcă pe oameni. De exemplu, Gen 22 ne spune: „După aceste lucruri
Dumnezeu l-a pus la încercare pe Abraham” şi apoi relatează cel mai greu test imaginabil: lui
Abraham i s-a cerut să-şi sacrifice unicul său fiu preaiubit, Isaac.
Cartea lui Iob relatează că Dumnezeu îi permite Satanei să-i ia lui Iob mai întâi copiii şi
averile, iar apoi propria sănătate. În chinul său Iob strigă către Dumnezeu: „Ce este omul că-l faci
aşa de mare şi că îl pui la inimă, că îl vizitezi în fiecare dimineaţă şi în orice clipă îl pui la
încercare?” (Iob 7,17-18).
Dumnezeu îi încearcă pe oameni nu numai prin dificultăţi, ci şi prin binecuvântări. În timpul
drumului lui Israelprin deşert, Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Iată, eu voi face să plouă pentru voi
pâine din ceruri. Poporul să iasă şi să adune în fiecare zi porţia pentru o zi; ca să-l pun la
încercare, dacă umblă sau nu după legea mea” (Ex 16,4). Dumnezeu şi-a încercat poporul ca să
vadă dacăva avea încredere în El şi îi va ascultaporuncade a nuadunamanăîn ziua sabatului.
Nu doar în Vechiul Testament, ci chiar şi pentru creştini a fi încercat prin dificultăţi este o
parte normală a vieţii umane. Prima Scrisoare a Sfântului Petru spune: „Iubiţilor, să nu vă miraţi de
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focul care a izbucnit între voi ca o încercare ca şi cum vi s-ar întâmpla ceva ciudat, dimpotrivă,
întrucât participaţi la suferinţele lui Cristos, bucuraţi-vă, ca să puteţi tresălta de bucurie şi la
revelarea gloriei lui” (1Pt 4, 12-13).
În toate aceste exemple este important de recunoscut că Dumnezeu nu încearcă oamenii
pentru a mări propria sa cunoaştere. El deja ne cunoaşte perfect. Ne încearcă mai degrabă pentru
binele nostru. „Testele” sale nu sunt ca ale unui profesor care ne dă un examen de final de an, ci
ca ale unui aurar care încearcă aurul în foc, pentru a-l curăţa şi purifica. Aşa că Scriptura ne
încurajează: „Pentru aceasta vă bucuraţi, deşi acum, pentru puţin timp, trebuie să vă întristaţi de
felurite încercări pentru ca valoarea credinţei voastre, mai preţioasă decât aurul pieritor, care se
încearcă în foc, să fie un motiv de laudă, glorie şi cinste la arătarea lui Isus Cristos” (1Pt 1,6-7).
Este esenţial să se facă o distincţie care nu era clară în perioada Vechiului Testament:
distincţia între ceea ce Dumnezeu permite şi ceea ce Dumnezeu provoacă în mod direct.
Dumnezeu ne încearcă în sensul că permite să ne luptăm cu ispita şi suferinţa, dar nu cauzează el
însuşi aceste lucruri în mod direct. Le permite pentru binele nostru, căci am putea învăţa să
rezistăm răului şi să creştem în umilinţă, în încredere şi în a ne baza pe Dumnezeu. După cum
Moise le-a spus israeliţilor, Dumnezeu „te-a hrănit în pustiu cu mană..., ca să te umilească şi să te
încerce, ca să-ţi facă bine la sfârşit” (Dt 8,16).
Trebuie să evităm o neînţelegere foarte frecventă cu privire la boală şi alte încercări. Mulţi
oameni cred că, deoarece Dumnezeu a permis aceste necazuri în vieţile noastre, ar fi greşit din
partea noastră să ne rugăm ca să fim vindecaţi sau eliberaţi de un necaz. Dar nu înseamnă deloc
acest lucru. De fapt, Domnul doreşte ca noi să creştem în credinţă prin rugăciuni încrezătoare
adresate lui pentrutoate nevoile noastre, inclusiv nevoia noastrădesănătateşiplinătate a vieţii.
Dacă o persoană este grav bolnavă, noi nu ezităm să o sfătuim să meargă la medic cât mai
curând posibil. Recunoaştem că a căuta însănătoşirea printr-un medic este răspunsul adecvat
pentru boală şi nu implică în niciun caz că persoana nu doreşte să-şi poarte crucea. De asemenea,
dacă cineva suferă o pierdere, de pildă a slujbei sau a casei, sau oricare altă dificultate, nu
spunem „doar zâmbeşte şi îndură”. Mai degrabă căutăm să-i uşurăm suferinţa şi să-i oferim ce are
nevoie. Atunci de ce am crede că este greşit să te rogi lui Dumnezeu să te însănătoşească sau să
te elibereze de alte dificultăţi? Ben Sirah exprimă această perspectivă echilibrată: „Fiule, nu trece cu
vederea în [timpul] bolii tale, ci roagă-te Domnului şi el te va vindeca! ...Fă-i loc doctorului – căci
Domnul l-a creat şi pe el – să nu stea departe de tine, căci ai nevoie de el!” (Sir 40,9-12).
Domnul lucrează uneori prin doctori şi alteori în mod miraculos prin rugăciune.
În final, ar trebui să facem de asemenea o distincţie între o încercare şi o ispită. Dumnezeu
permite să fim încercaţi prin greutăţi, dar nu ne va ispiti niciodată să păcătuim. „Nimeni să nu spună
când este ispitit: «De la Dumnezeu sunt ispitit» pentru că Dumnezeu nu poate fi ispitit la rău şi nici nu
ispiteşte pe nimeni. Fiecare este ispitit de propria lui poftă care îl atrage şi-l seduce” (Iac 1,13-14)
Scriptura, de asemenea, ne învaţă să avem încredere că Dumnezeu ne va da o cale să trecem
peste ispite. „Încă nu v-a încercat vreo ispită care să depăşească măsura omenească. Dumnezeu
este credincios: el nu va permite să fiţi ispitiţi peste ceea ce puteţi, însă odată cu ispita vă va da şi
o ieşire ca să o puteţi îndura” (1Cor 10,13).
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