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Cele şapte daruri ale Duhului Sfânt, în Isaia 11, 1-4
de Mark Nimo
„«Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Iese şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui...» Este important de
menţionat că Dumnezeu caută să restabilească şi să facă toate lucrurile noi în Isus Cristos. Care va fi
natura acestei mlădiţe, care va răsări din tulpina lui Iese? Va fi „o nouă mlădiţă” care va creşte din
rădăcinile sale.”
„Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isese şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul
Domnului se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de
cunoştinţă şi de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici
nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra

nenorociţilor ţării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel
rău” (Is11, 1-4).
Această profeţie a lui Iese o găsim plină de Isus, Fiul Mariei şi Fiul Dumnezeului celui viu.
Toate cele şapte daruri ale Duhului Sfânt amintite mai sus au fost prezente pe deplin şi în mod operativ
în viaţa lui Isus Cristos. Ele sunt deci Duhul lui Yahwe, Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, Duhul
sfatului şi al tăriei, Duhul ştiinţei şi al fricii de Yahwe.
Isus, citând din profeţia lui Isaia în sinagoga din Nazaret (Lc1,16), a spus: „Duhul Domnului
este peste Mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu
inima zdrobită” (Is 61, 1). Isus vorbea cu încredere, în timp ce toţi ochii din sinagogă erau fixaţi asupra
Lui. A spus: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit”.
Prin botez, fiecare creştin este altoit pe Isus Cristos, viţa adevărată. Isus foloseşte această
puternică imagine în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, când spune:
„Eu sunt adevărata viţă şi Tatăl meu este vierul” (In15,1). De aceea, viaţa creştină îşi are
izvorul, viaţa şi hrana, în Isus Cristos. El îşi împărtăşeşte viaţa, darurile, sfinţenia şi misiunea cu toţi cei
botezaţi în El. Isus îşi continuă învăţătura, spunând: „Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămâne în voi. După
cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce
roadă, dacă nu rămâneţi în Mine” (In15,4).
O NOUĂ NATURĂ:
„Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Iese şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui...” Este
important de menţionat că Dumnezeu caută să restabilească şi să facă toate lucrurile noi în Isus Cristos.
Care va fi natura acestei mlădiţe, care va răsări din tulpina lui Iese? Va fi „o nouă mlădiţă” care va
creşte din rădăcinile sale. Printre numele din genealogia lui Isus, cum este prezentată în Evanghelia
după Matei, este şi numele lui David, al cărui tată era Iese. În ciuda slăbiciunii lui David şi a păcatului
său, Dumnezeu tot l-a numit „un bărbat după inima mea”, pentru că s-a căit şi a căutat să trăiască în
relaţie bună cu Dumnezeu.
Un alt nume care apare în lista predecesorilor lui Isus este Rahab, prostituata (Ios 6,17). Cum
pot face parte dintre predecesorii lui Isus nişte oameni cu un caracter atât de îndoielnic? Dumnezeu
poate să ne vindece familiile şi să ne elibereze. Pentru a experimenta puterea şi prezenţa darurilor
Duhului Sfânt, avem nevoie să cerem reînnoire şi căinţă continuă; o nouă natură; o nouă relaţie cu
Domnul. „Căci dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate
lucrurile s-au făcut noi” (2Cor 5,17).
Administratorul înţelept este cel care caută această reînnoire constantă, care îşi găseşte expresia
într-o viaţă de sfinţenie, rugăciune, credinţă, speranţă, mărturie şi caritate. Transformarea noastră este
în mod esenţial lucrarea lui Dumnezeu, dar El ne cere cooperarea. Avem nevoie să-i dăm permisiunea
pentru a ne reînnoi şi a ne elibera.
CELE ŞAPTE DARURI ALE DUHULUI SFÂNT:
„Duhul Domnului se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de
tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul”.
Prin apele botezului ne renaştem, iar Duhul lui Dumnezeu ia sufletele noastre în posesie.
Dumnezeu împărtăşeşte chiar Duhul vieţii sale tuturor celor botezaţi. Aceasta ne face copii ai lui
Dumenezeu şi nu doar creaturi ai lui. Duhul lui Yahwe este darul iubirii sale şi harul revărsat în inimile
noastre. Duhul lui Yahwe este Duhul sfinţeniei. Dumnezeu este sfânt şi doreşte să redea sfinţenia
copiilor săi (ref. 1In 3,1-2).
Când înaintăm zi de zi în această nouă viaţă a botezului, Dumnezeu ne dă înţelepciunea şi
înţelegerea, de vreme ce El este izvorul şi fântâna oricărei înţelepciuni. Aceasta este parte a Duhului pe
care El îl împărtăşeşte cu copiii săi. În cartea Proverbelor, înţelepciunea este personificată (ref. Pr 8,14).
Provocarea de a-i cere lui Dumnezeu această înţelepciune este pentru toţi. „Dacă vreunuia
dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără

mustrare şi ea îi va fi dată”(Iac1,5). Căutarea înţelepciunii lui Dumnezeu este vitală într-un mod special
în aceste zile şi în această epocă, fiind confruntaţi cu atâtea filosofii, idei şi căi de gândire care sunt
adesea contrare căilor lui Dumnezeu. Apostolul Paul spunea în scrisoarea lui către Timotei: „De aceea
îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci
Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă” (2Tim1,6-7).
Înţelepciunea lui Dumnezeu este cea care luminează lucrurile lui Dumnezeu în viaţa noastră şi
ne dă înţelegerea. „Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează
totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu”(1Cor 2,10). Viaţa creştină nu este doar o chemare la
sfinţenie, ci cheamă şi la mărturisire. Duhul sfatului şi al tăriei este ceea ce avem nevoie pentru o
mărturie eficientă. Dumnezeu ne „echipează” pentru misiunea de evanghelizare în special cu Duhul
sfatului şi al tăriei. Ataşat sfatului şi tăriei este şi Duhul cunoştinţei (ref. 1Cor 2, 1-5).
Frica de Domnul este de asemenea menţionat ca dar al Duhului Sfânt. Acest dar ne va conduce
totdeauna la a trăi în veneraţie şi admiraţie a lui Dumnezeu. Frica de Domnul evocă în inimile noastre
recunoştinţa şi aprecierea. Frica de Domnul înseamnă şi ura celui rău. („Frica de Domnul înseamnă a
urî răului” Prov 8,13) (ref. Pr 1,17).
CONCLUZIE:
Scopul final al vieţii creştine este unirea cu Dumnezeu. Acest lucru este dobândit când trăim
zilnic în comuniune cu Dumnezeu, până când caracterul nostru se transformă într-o imagine a lui
Cristos. Nu putem atinge această unire prin puterile noastre. Totul depinde de Dumnezeu, dar trebuie să
cooperăm cu Dumnezeu pentru a lăsa ca totul să se împlinească. Trebuie să fim recunoscători lui
Dumnezeu pentru revărsarea asupra noastră a darurilor de care avem nevoie, pentru a deveni ca El. Mai
întâi primim totul ca dar, înainte ca noi să ne îndeplinim sarcina de a coopera cu Dumnezeu în a-şi
desăvârşi prezenţa în noi. Aceste daruri ne sanctifică şi ne fac sfinţi. Darurile ne şi „echipează” pentru
misiunea şi mărturia noastră către lumea din jur. De aceea, să-i permitem lui Dumnezeu să aprindă în
flăcări darurile pe care le-am primit atunci când s-au impus mâinile asupra noastră.
Daţi-i permisiunea lui Dumnezeu!

Cea de-a 13-a zi de binecuvântări: RĂBDAREA
de Nicholas Chia
„«Răbdarea» este manifestată în natura lui Dumnezeu. „Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi
a strigat: «Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de
bunătate şi credincioşie»” (Ex34,6): Ne amintim, de asemenea, de istoria mijlocirii lui Abraham pentru
Sodoma şi Gomora...”
„N-am trecut noi înşine prin aceste crize? Vă amintiţi de momentele când aţi fost pentru prima
dată aprinşi de Duhul Sfânt, iar membrii familiei voastre, în special cei mai apropiaţi vouă, v-au înţeles
greşit şi au spus lucruri neplăcute despre noua voastră relaţie cu Domnul? Răbdarea ne-a salvat pe
mulţi.”
Fiecare dintre noi, care încearcă să trăiască o viaţă creştină şi să fie un martor efectiv al Veştii
Bune a lui Isus Cristos, are nevoie de „răbdare”. Este unul din roadele Duhului Sfânt. Credinţa mea
fermă este că fiecare dintre noi avem nevoie să fim botezaţi în Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este
izvorul „răbdării” noastre. „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga
răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor” (Gal 5,22).
Învăţăm din Scrisoarea Sf. Paul către Timotei (2Tim 3,16-17) că „Toată Scriptura este
insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în
neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare
bună”. Deci, vom folosi acest text din Scriptură pentru a ne ajuta să învăţăm mai mult despre acest rod
deosebit de preţios al Duhului Sfânt.
Mai înainte de toate, Dumnezeu este izvorul „răbdării”, „Cel care ne ajută când refuzăm să
renunţăm, să ne ajute pe toţi să fim toleranţi unii cu alţii”. (...) Vă amintiţi de cele 12 zile de
binecuvântări de anul trecut? Cei dintre noi care au fost în pelerinaj au experimentat blocajul de
circulaţie, cel mai greu din istoria Italiei!! Nu-i aşa că am fost testaţi să vedem dacă putem fi răbdători?
În timpul călătoriei, mergând de la un loc la altul, nu erau mulţi cei care voiau să schimbe autobuzele
pentru a ajunge la destinaţie la timp? După toate acestea toţi am fost foarte obosiţi!!
Trebuie să urmăm exemplul lui Cristos. Ne-a învăţat răbdarea, în Luca 13, 7-9, în parabola
smochinului neroditor. „Taie-l. La ce să mai ocupe şi pământul degeaba?” „Domnule”, i-a răspuns
vierul, „mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că
de acum înainte va face roadă; dacă nu, îl vei tăia”.
Gândiţi-vă la cei din jurul nostru, cei care în grupurile noastre de rugăciune sunt „ca o durere
de spate”. A scăpa de ei este lucrul cel mai simplu. Dar, de obicei, Domnul are planul de a ne „ţesăla”
în mod colectiv. Deci rugaţi-vă să putem avea „răbdare”. Îmi amintesc de o soră din grupul meu de
rugăciune. Dacă nu era harul „răbdării”, n-am fi putut să-i acordăm consideraţie. Astăzi ea este o soră
consacrată la Misionarele Carităţii, în părţile îndepărtate şi periculoase ale Pakistanului, pregătită să-şi
dea viaţa pentru a-l sluji pe Domnul!
Mulţi dintre noi venim din grupuri de rugăciune foarte mici şi părem că nu mai creştem
niciodată. Este o lecţie foarte importantă aici: să-l aştepţi pe Domnul; să experimentezi „răbdarea”; să
aştepţi şi să vezi ce se întâmplă. Nu e oare lucrarea Domnului să construiască grupurile de rugăciune
din toată lumea?
Uneori unii ne suspectează, ne înţeleg greşit diferitele slujiri. Suntem noi răbdători cu ei?
„Răbdarea” este manifestată în natura lui Dumnezeu. „Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a
strigat: «Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de
bunătate şi credincioşie»” (Ex 34,6): Ne amintim, de asemenea, de istoria mijlocirii lui Abraham pentru

Sodoma şi Gomora, încât Dumnezeu nu a trebuit să le distrugă; ne arată astfel, prin răspunsul Lui,
iubirea şi milostivirea lui Dumnezeu.
„Răbdarea” este un har creştin, aşa cum Sf. Paul a dat mărturie în viaţa lui. În 2Cor 6,4.6
citim: „...arătăm că suntem nişte vrednici slujitori ai lui Dumnezeu... prin curăţie, prin înţelepciune,
prin îndelungă răbdare, prin bunătate...” În grupurile noastre de rugăciune şi în comunităţile noastre
trebuie să exersăm acest dar. Nici unul din noi nu va fi lăsat la o parte de la acest „test”. Numai Duhul
Sfânt ne va conduce prin toate acestea şi va păstra comunitatea intactă.
„Răbdarea” este un dar necesar în timpurile de criză! „Veţi fi daţi în mâinile lor până şi de
părinţii, fraţii, rudele şi prietenii voştri; şi vor omorî pe mulţi dintre voi.... Prin răbdarea voastră, vă veţi
câştiga sufletele voastre” (Lc 21,16-19).
N-am trecut noi înşine prin aceste crize? Vă amintiţi de momentele când aţi fost pentru prima
dată aprinşi de Duhul Sfânt, iar membrii familiei voastre, în special cei mai apropiaţi vouă, v-au înţeles
greşit şi au spus lucruri neplăcute despre noua voastră relaţie cu Domnul? Răbdarea ne-a salvat pe
mulţi.
„Răbdarea” este învăţată ca virtute. În Efeseni 4,2 învăţăm „Purtaţi-vă unii cu alţii cu toată
smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare...”
„Răbdarea” este necesară pentru fiecare dintre noi, predicatori şi conducători ai Bisericii. Sf.
Paul ne îndeamnă: „mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura” (2Tim4,2), aşa încât
grupurile noastre de rugăciune şi comunităţile să poată creşte.
Deci, atunci când îi permitem Duhului Sfânt să lucreze în viaţa noastră, când Isus este Domnul
vieţii noastre, rodul „răbdării” se va manifesta, în cele mai multe cazuri nu imediat, ci zi după zi vom fi
curăţaţi şi modelaţi după Învăţătorul şi Salvatorul nostru.
Suntem cu toţii diamante brute! Când Domnul este cu noi, vom străluci cu o frumuseţe pe care
alţii o vor vedea şi îl vor lăuda pe Dumnezeu.
Lui Dumnezeu să-i fie slavă în vecii vecilor. Amin.
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Două mega-proiecte ale ICCRS-ului
Reculegerea Internaţională Carismatică a Preoţilor
„Preoţia este iubirea inimii lui Isus”
Pentru prima oară, ICCRS, în unire cu Comunitatea Catolică a Fericirilor, prin colaborarea cu
Societatea lui Ioan Maria Vianney, oferă împreună Reculegerea Internaţională Carismatică a Preoţilor,
care va avea loc din 25 septembrie până în 1 octombrie 2005 (la aniversarea a o sută de ani de la
beatificarea Sfântului Preot) în Ars-sur-Formans (Ain-Franţa). Este un eveniment deosebit, pentru că
ultima reculegere s-a ţinut la Roma (Italia) în 1990.
Cardinali, episcopi, preoţi sunt invitaţi împreună pentru a aprofunda tema: „Preoţia este iubirea
inimii lui Isus”, pentru a se ruga în puterea Duhului Sfânt şi pentru a petrece această săptămână aproape
de sfântul paroh, de inima lui Isus şi a Fecioarei Maria, conduşi de Sr. Briedge McKenna, OSC şi de Pr.
Kevin Scallon, CM şi mulţi alţi oratori şi celebranţi.
Informaţii suplimentare şi înscrieri:
Retreat Ars 2005
Domaine de Burtin
F-41600 NOUAN-LE FUZELIER (Franţa)
Telefon: 0033-254-88-78-47, fax: 0033-254-88-05-79
Sunt interesat, trimiteţi-mi mai multe informaţii:
Părintele (numele) _____________
(prenumele)___________________
Adresa:______________________
e-mail:_______________________
Trimiteţi-mi informaţii la:
(puteţi să ne trimiteţi chiar o listă de nume unde să trimitem informaţii):
Părintele (nume)___________________
(prenume)________________________
Adresa:__________________________
e-mail:___________________________
Doresc să sprijin un preot:
Prezint o donaţie de ________________ către „Ars 2005”
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Institutul Internaţional pentru Formarea Îndrumătorilor Carismatici Catolici
Răspunzând chemării pe care Papa Ioan Paul al II-lea a făcut-o în anul 2000 către toate
mişcările, cu privire la urgenţa şi necesitatea formării discipolilor conform cu inima lui Isus, ICCRS a
dezvoltat un Institut Internaţional pentru Formarea Liderilor Carismatici Catolici, bazat pe teologia
Duhului Sfânt şi pe spiritualitatea carismatică!
Natura institutului:
Institut internaţional, catolic, carismatic, pentru formare de lideri.

Planul de studii include:
Persoana Duhului Sfânt, teologia şi experienţa Duhului, Reînnoirea Carismatică, spiritualitatea
carismatică, RCC şi Magisteriul Bisericii, conducere în RCC.
Cine poate participa la aceste cursuri?
Persoane de toate vârstele, delegate de către organizaţiile carismatice din lume, care vor să
petreacă timp din viaţa lor pentru formarea în conducerea în cadrul RCC.
Informaţii curente:
Locul de desfăşurare şi cazarea: într-un institut religios din Roma sau în împrejurimi.
Perioada: începe în 5 iunie, se încheie în 25 iunie 2005.
Cost pe fiecare persoană: cheltuieli legate de curs, hrană şi cazare – 1.200 € / persoană.
Informaţii şi înscrieri: Biroul ICCRS.
* cursurile vor fi în engleză. Spaţiul este limitat, vă rugăm să vă înscrieţi din timp.
Completaţi şi expediaţi-ne:
împreună cu o scrisoare de recomandare din partea CNS al vostru, a responsabililor voştri
regionali sau naţionali ori din partea responsabililor comunităţilor voastre.
Formular de înscriere la Institutul Internaţional ICCRS
Nume
Prenume
Locul şi data naşterii
Adresa
Oraşul şi ţara
Telefon
Fax
E-mail
ATAŞAT:
- o fotografie
- curriculum vitae care să includă experienţa în conducere
- scrisoare de recomandare de la CNS al ţării mele / din partea responsabililor comunităţii
mele
- plata costului participării la Institutul Internaţional.
Vă rog să-mi trimiteţi informaţii referitoare la asistenţa financiară.

ŞTIRI DIN LUME
Africa
Din 23, până în 26 august, Consiliul RCC pentru Africa Anglofonă (CONCLAA) a ţinut o
conferinţă în Namibia. Tema principală a fost „N-am văzut niciodată aşa ceva”.
Printre principalii oratori au fost: Mark Nimo din Ghana, Pr. Emmanuel Tusimime din Uganda
şi Oreste Pesare (director ICCRS) din Italia. În conexiune cu aceasta, a fost ţinută prima Întâlnire
Naţională a RCC din Namibia, între 27 – 29 august, cu tema: „Vino, Duhule Sfinte”. Unul din
scopurile majore ale vizitei directorului nostru în Africa a fost să stabilească segmentul vorbitorilor de
engleză al Sub-comitetului African al ICCRS, încât, împreună cu reprezentanţii vorbitori de franceză şi
portugheză, să organizeze primul eveniment Pan-African în Accra, Ghana, în 2006.
În itinerarul său, directorul a vizitat şi Republica Sud-Africană, unde a participat la câteva
întâlniri carismatice, organizate de CNS local.
Asia
Preşedintele ICCRS, Dl. Allan Panozza, împreună cu Claude Lopez (Administrator &
Evenimente la ICCRS) s-a întâlnit cu Pr. Bart Pastor (fost membru al Consiliului ICCRS şi în prezent
Preşedinte Naţional în Filipine) în Singapore, între 15-16 august, pentru a pregăti sub-comitetul pentru
regiunea Asia / Oceania.
Noua iniţiativă este în linie cu structurile regionale stabilite deja în Europa şi Africa. Aceste
sub-comitete se compun din consilierii ICCRS din acea zonă, împreună cu reprezentanţii CNS din
ţările acelor regiuni.
De asemenea, primul eveniment major din Asia / Oceania va fi o iniţiativă reunită a Filipinelor
şi ICCRS, care se va ţine în Manila în timpul Rusaliilor, 15- 18 mai 2005. Congresul va fi prezidat de
fostul membru al Consiliului ICCRS, Pr. Bart Pastor. Tema va fi „Comuniune şi misiune în Euharistie,
cu Maria, prin Duhul Sfânt”. Să ne rugăm pentru succesul acestui congres important.
Europa
O consultare a liderilor carismatici europeni s-a ţinut în Praga, 9-12 septembrie a.c. Au fost
reprezentate oficial 21 de ţări, cu un total de mai mult de 90 de delegaţi.
Această întâlnire importantă a fost organizată de SCEI (Sub-Comitetul European al ICCRS),
care face o muncă excelentă în coordonarea şi promovarea RC în Europa. Au fost invitaţi la întâlnire,
împreună cu reprezentanţii naţionali (CNS, Persoanele de contact şi: Corespondenţi), şi alte reţele
carismatice: Fraternitatea Catolică, Sabia Duhului şi câteva comunităţi internaţionale).
Episcopul Joseph Clemens, secretar al Consiliului Pontifical al Laicilor, a fost unul din
principalii vorbitori. De asemenea, a participat la întâlnire şi dl. Oreste Pesare, iar în rolul său de
director al ICCRS a informat adunarea despre provocările şi proiectele cu care se confruntă
actualmente ICCRS-ul, în special Institutul Internaţional al Formării Liderilor Carismatici Catolici.
Următorul eveniment european va fi ţinut în septembrie 2005 în Budapesta, unde sunt aşteptate
aproximativ 1000 de persoane. Slavă lui Dumnezeu!
Vă urăm un Advent sfânt şi Crăciun Fericit!
Iubirea a venit să domnească în viaţa noastră...

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (In3,16).
DARURILE DUHULUI SFÂNT (Ioan Paul al II-lea, Rusalii 1989)
„Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de
tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.” (Is 11,2).
Înţelepciunea: Adevăratul înţelept nu este cel care ştie lucruri, ci cel care le experimentează şi
învaţă prin ele.
Priceperea: Intuiţia este adevărul divin... care limpezeşte ochii noştri pentru a privi dincolo de
lucrurile umane.
Sfatul: Este dat creştinilor pentru a le lumina conştiinţa în problemele zilnice de moralitate.
Tăria: Putere supranaturală care fortifică sufletul, nu numai pe cel al martirilor, ci pe al nostru
al tuturor, în lupta cu dificultăţile.
Cunoştinţa: Harul prin care ne este dat să ştim valoarea reală a tuturor creaturilor şi a relaţiilor
acestora cu Dumnezeu.
Mila: Duhul care ne vindecă inima de toată împietrirea şi o deschide cu delicateţe spre
Dumnezeu şi către fraţi şi surori.
„Deci, dacă voi care sunteţi răi ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl
vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Lc11,13)
________________________________
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O scrisoare de la preşedintele nostru...
4 octombrie 2004
Dragi prieteni ai Reînnoirii Carismatice Catolice
ICCRS se confruntă în prezent cu o criză financiară, care s-a dezvoltat treptat în ultimii zece
ani. A fost rodul combinării unui nivel diminuat de donaţii de la Reînnoirea Carismatică Catolică din
lumea întreagă, cu creşterea nivelului de costuri operaţionale, în special de la schimbarea în Italia a
monedei, din lire în euro. De pildă, se estimează că în timpul ultimilor trei ani, costurile de viaţă în
Roma aproape că s-au dublat, ceea ce a afectat direct, în mod sever, ICCRS-ul.
Daţi-mi voie să ilustrez cele mai recente cifre de la sfârşitul lui iunie 2004, comparativ cu
situaţia existentă în 1994. În timpul acestor 4 ani s-a manifestat o scădere de 60% a veniturilor din
donaţiile către ICCRS prin CNS. În timpul aceleiaşi perioade a fost o creştere a costurilor operaţionale
de 75%, care includ şi cheltuieli legate de chiria pentru Birou, utilităţi, salariile personalului. Pentru că
sprijinul principal al ICCRS-ului vine direct din RCC din lumea întreagă, consecinţele acestei situaţii
sunt foarte serioase.

Prietenii mei, ICCRS-ul, există pentru a sluji Reînnoirea din lumea întreagă, în toate tendinţele
şi expresiile sale. Cred că existenţa sa, situată aşa cum este în Vatican, este crucială pentru Reînnoirea
din lumea întreagă şi trebuie păstrată cu tot preţul.Ar fi tragic dacă printr-o incapacitate a ICCRS-ului
de a-şi îndeplini îndatoririle financiare şi-ar pierde adresa sa de la Vatican. Cred că o astfel de
consecinţă ar diminua serios eficienţa în Biserica Catolică a Reînnoirii Carismatice din lume.
După cei 26 de ani de la stabilirea ei, la început în Bruxelles, ICCRS are acum mai multe
proiecte majore în derulare decât oricând. Voi menţiona doar două. Primul este Reculegerea
Internaţională Carismatică a Preoţilor la Ars, programată pentru septembrie 2005. Condusă de Sora
Briege McKenna OSC şi Pr. Kevin Scallon CM, ne aşteptăm ca această reculegere să atragă la Ars în
jur de 2.000 de preoţi, pentru aniversarea a 100 de ani de la beatificarea Sf. Ioan Vianney – Parohul din
Ars. Un alt proiect major în 2005 va fi stabilirea la Roma a unui Institut de Formare Carismatică
Catolică pentru liderii şi potenţialii lideri în Reînnoirea din întreaga lume.
Paradoxal, acestea şi alte iniţiative ale ICCRS-ului contribuie şi ele la presiunea financiară,
pentru că munca la fiecare din aceste proiecte cere, inevitabil, fonduri pentru a le aduce la îndeplinire.
Chiar acum, ca preşedinte, sunt confruntat cu dificila sarcină de reevaluare a tuturor proiectelor
curente, eliminându-le complet pe unele de pe listă, pentru a lăsa loc altora.
Nu este o sarcină pe care s-o împlinesc cu vreo bucurie, dar cred din toată inima mea că
„nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu” (Lc1,37). Vă cer cu seriozitate rugăciunile voastre pentru
ICCRS, în lucrarea sa pentru Reînnoirea din lumea întreagă. Cu o notă practică: dacă toate Comitetele
Naţionale de Slujire (CNS) şi alte grupuri şi comunităţi din RCC din fiecare ţară pe care ICCRS-ul o
slujeşte în lume ar contribui regulat chiar cu puţin, atunci am putea păşi cu bine pe calea rezolvării
acestei probleme. Fac apel la voi, cu încredere sinceră, şi încredinţez această nevoie specială Inimii
Neprihănite a Mariei.
ALLAN PANOZZA
BULETINUL ICCRS SE SCHIMBĂ
Dragi abonaţi,
Datorită dificultăţilor financiare cu care se confruntă ICCRS în acest timp, suntem concentraţi
asupra unor schimbări privitoare la Buletinul nostru şi la distribuirea lui.
Acestea sunt după cum urmează:
• Apariţia curentă a Buletinului va fi ultimul pentru anul 2004 (5 apariţii în total)
• Pentru anul 2005 vom publica de asemenea 5 apariţii în total.
• Din ianuarie 2005, Buletinul va fi distribuit tuturor abonaţilor noştri care au posibilitatea
conectării la internet, prin E-MAIL, iar preţul sugerat pentru aceasta va fi de 20 € sau
echivalentul în USD, CAD ori AUD pe an.
• Buletinul va fi trimis prin POŞTĂ numai celor care cer clar acest serviciu prin formular şi
pot plăti 30 € pe an, incluzând cheltuielile poştale.
• Abonamentele gratuite pentru Buletin vor fi onorate NUMAI prin E-MAIL şi NUMAI
celor din ţările mai sărace, care cer aceasta în formular. Aceste cereri trebuie să fie
reînnoite în fiecare an. În fiecare an, când se trimite a doua apariţie a acelui an, Biroul
ICCRS va anula de pe lista abonaţilor pe toţi cei care nu şi-au reînnoit înscrierea pentru
anul curent.
Dorim să transmitem mulţumirile noastre cele mai profunde tuturor celor care au susţinut
Buletinul nostru în trecut, cu rugăciunile lor şi prin plata regulată a abonamentelor în fiecare an.
Mulţumiri speciale transmitem tuturor celor care ne-au trimis donaţiile pentru abonamentele

persoanelor cu dificultăţi financiare sau care au făcut donaţii pentru a ajuta ICC-ul spre a-şi împlini
slujirea pentru Reînnoirea Carismatică din lume.
Vrem să continuăm să vă slujim pe fiecare din voi prin acest Buletin, pe care mulţi dintre voi
l-aţi decris în scrisorile voastre ca fiind un instrument foarte important al formării şi evanghelizării.
Deci, vă invităm să vă reînnoiţi înscrierea pentru abonament CHIAR ACUM, prin a ne trimte
sau a ne confirma adresa dvs. de e-mail la care doriţi să vă trimitem Buletinul. Şi vă rugăm să nu uitaţi
să ne informaţi orice schimbare a adresei dvs. de e-mail. Acest lucru vă va asigura primirea Buletinului
fără întrerupere. De asemenea, vă rugăm să vă amintiţi să ne trimiteţi contribuţia financiară cât mai
repede posibil. În acest timp dificil, sprijinul vostru financiar este esenţial pentru a ne permite să
continuăm producerea şi distribuirea Buletinului.
În final, vă rugăm să nu uitaţi să însoţiţi slujirea noastră cu rugăciunile voastre. Dumnezeu să
vă binecuvânteze pe fiecare din voi cu Duhul său Sfânt.
Oreste Pesare
Director
Vă rugăm să completaţi integral, să semnaţi şi să ne trimiteţi formularul de mai jos (împreună
cu banii lichizi sau cec sau detaliile cardului dvs. şi semnătura) către: ICCRS, Palazzo della
Cancellaria, 00120 Vatican, Europa.
ICCRS NEWSLETTER PERSONAL SUBSCRIPTION
(ABONAMENT PERSONAL LA BULETINUL ICCRS)
Prenumele:
Numele:
Adresa completă:
Starea civilă:
Codul poştal:
Ţara:
Telefon:
Mobil:
Fax:
E-mail:
Al 2-lea e-mail:
Doresc să primesc Buletinul ICCRS prin e-mail, dar nu pot plăti:
Doresc să:
Încep
Reînnoiesc
Anulez
abonamentul meu la Buletinul ICCRS.
Alegerea limbii:
engleză
italiană
franceză
spaniolă
germană
portugheză
română

Detaliile plăţii
ATAŞEZ:
Înscrierea (abonament) obişnuită la Buletin prin E-MAIL 20,00 € (sau echivalent)
Înscrierea (abonament) la Buletin prin POŞTĂ 30,00 € (sau echivalent)
Număr de copii:
Cost:
Donaţie pentru un abonat sărac 20,00 €
Donaţie suplimentară pentru misiunea ICCRS
TOTAL:
PLATA
bani lichizi
trimitere prin recomandată poştală
prin cec
(în USD - plătibil prin American Bank, sau în euro – contactând banca dvs. pentru detalii,
plătibil către ICCRS – de trimis prin recomandată poştală)
prin card de credit
VISA
EUROCARD
MASTERCARD
AMERICAN EXPRES
numărul cardului
data expirării
Semnătura posesorului de card: ________
Data _________
Semnătura celui care înregistrează: __________

Maturitate eclezială:
O mărturie despre spiritualitatea ecumenică
de Allan Panozza
Asemenea multor contemporani, viaţa mea de catolic am trăit-o înainte şi după Conciliul
Vatican II. Crescând ca şi catolic în Biserica dinainte de Vatican II, iar apoi constituindu-mi o familie
şi construindu-mi o carieră de afaceri în timpul anilor de după Conciliu, cred că pot descrie o
perspectivă a Bisericii care cuprinde ambele generaţii.
Când Papa Ioan al XXIII-lea a convocat Conciliul, s-a rugat ca Atotputernicul Dumnezeu să
„trimită Duhul Sfânt asupra Bisericii ca la nişte noi Rusalii”. Fără îndoială că Dumnezeu a răspuns
acelei rugăciuni prin multe şi diferite căi. Dar pentru milioane de catolici din lumea întreagă, această
rugăciune a găsit răspuns într-un mod remarcabil, printr-un eveniment care a avut loc în Statele Unite
în februarie 1967, când un mic grup de tineri au trăit un fenomen ieşit din comun, în timp ce se rugau
împreună înaintea Sfântului Sacrament în Capela din Duchesne University - Pittsburg. Acest eveniment
s-a extins la ceea ce a devenit apoi cunoscuta Reînnoire Carismatică Catolică, iar această „nouă
revărsare” a Duhului Sfânt a schimbat viaţa acelor tineri în felul în care, în mod similar, Duhul a
schimbat şi viaţa Apostolilor la primul eveniment al Rusaliilor.
Reînnoirea s-a răspândit ca focul sălbatic prin Biserică, iar cifrele indică astăzi că mai mult de
100 de milioane de catolici au trăit „Botezul în Duhul Sfânt”. Sunt implicaţi activ în ceea ce poate fi
exprimat ca o „nouă relaţie cu Isus”, definită prin rugăciune şi deschidere către darurile manifestate ale
Duhului Sfânt.
O dezvoltare importantă a fost că acelaşi Botez în Duhul Sfânt a fost trăit şi în alte confesiuni,
încât prin tot spectrul creştinismului au fost experimentate „noi Rusalii”, care au transformat milioane
de vieţi. Iau foarte serios cuvintele spuse de Isus la Cina cea de Taină: „Mă rog ca toţi să fie una, cum
Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai
trimis” (In17,21).
Cred că Inima Tatălui doreşte să vadă unitatea prin Isus şi că îi vom sluji bine prin străduinţa
noastră spre a favoriza înţelegerea, iertarea, compasiunea, reconcilierea şi iubirea fraternă dintre toţi
creştinii.
Sfântul Părinte vede foarte clar că unitatea creştină nu este doar o opţiune, ci este o necesitate
pentru care trebuie să ne luptăm cu seriozitate. Este şi momentul să ne reamintim cuvintele lui din
scrisoarea apostolică „Novo Millennio Ineunte”: „Călătoria ecumenică este cu siguranţă încă dificilă şi
poate va fi lungă, dar suntem încurajaţi de speranţa care vine din faptul că suntem conduşi de prezenţa
Celui Înviat şi de inepuizabila putere a Duhului Său, totdeauna capabil de noi surprize.”
Documentele de la Vatican II ne învaţă clar în această privinţă, că nu trebuie să ne retragem şi
să aşteptăm să fim abordaţi, ci că trebuie să luăm iniţiativa în această formă vitală a evanghelizării.
RCC a răspuns acestei direcţii prin căutarea activă a oportunităţilor pentru rugăciune şi dialog cu fraţii
şi surorile noastre din alte confesiuni.
Eu am avut privilegiul, ca Preşedinte Naţional al Reînnoirii din Australia, de a avea
oportunitatea să vorbesc la întrunirile ecumenice şi în bisericile ne-catolice, şi de asemenea de a
prezenta în diferite ocazii un curs despre Sacramentele Catolice în Colegiul Biblic Carismatic. Nivelul
de interes generat de aceste oportunităţi m-a uimit continuu.
Cred că prin harul lui Dumnezeu, mulţi vor începe să-şi dea seama că rădăcinile unicei şi
adevăratei credinţe sunt plantate adânc şi nu pot fi niciodată smulse complet. Dar trebuie să medităm
totdeauna la inima blândă şi smerită a lui Isus, care atinge toate sufletele prin iubirea sa necondiţionată.
Acest lucru este schiţat în Evanghelie, când locuitorii unui sat oarecare samaritean şi-au exprimat
dispreţul faţă de grupul acesta de evrei care călătoreau spre Ierusalim şi au refuzat să le dea
permisiunea de a trece prin satul lor. Reacţia dreaptă a lui Iacob şi Ioan a fost de a cere permisiunea lui
Isus să le răspundă pe măsură: „...Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer şi să-i mistuie?”

(Lc 9,54) Iacob şi Ioan au fost, fără îndoială, surprinşi şi poate puţin chiar indignaţi la răspunsul lui
Isus, când acesta i-a mustrat. Cât de des reacţionăm şi noi, ca şi creştini practicanţi şi drepţi, cu violenţă
la adresa celor care au credinţa diferită de a noastră? Filosofia mea în lupta pentru unitatea cu ceilalţi
creştini este că trebuie să ne concentrăm asupra a ceea ce ne uneşte, mai degrabă decât asupra a ceea ce
ne dezbină. Cu siguranţă că factorul unificator pentru noi toţi este de a ne regăsi în persoana lui Isus
Cristos însuşi.
Am citit odată câteva cuvinte, care exprimă elocvent acest gând: ”Prima noastră sarcină în
abordarea altor naţiuni, altor culturi, altor religii este de a ne scoate încălţările, pentru că locul de care
ne apropiem este sfânt”. Isus ne invită să fim una. Poate nu se va întâmpla în timpul vieţii mele sau în
timpul vieţii voastre, dar în timpul lui Dumnezeu descrierea Bisericii de la începuturi, aşa cum e
prezentată în Fapte 4, 32, va fi oglindită din nou:
„Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet...”
Cu respect pentru materialele venite de la Reformaţi, putem să recomandăm o învăţătură excelentă dată
în 1979 de Pr. Raniero Cantalamessa. Înregistrarea este disponibilă pe casetă audio (Numărul 3047) de
la Vocepiù (tel. 0039-2-583-01-229, Corso Italia 46, Milano 20122 – Italia. E-mail: infovocepiu.it).
Este întitulată „Salvare prin credinţă” şi este o meditaţie din Luca 18,9-17). (Disponibilă numai în
italiană.)

TEREZA DE AVILA
de Ralph Martin
Tereza s-a născut pe 28 martie 1515, în Avila, Spania. Intrând în mănăstirea carmelitană la
vârsta de 20 de ani, a început fervent, dar până la urmă s-a stabilit într-o viaţă călduţă. Apoi, aproape de
40 de ani, s-a trezit din nou la o viaţă ferventă şi a început o călătorie remarcabilă.
Această călătorie a condus în final la reforma Ordinului Carmelitan, precum şi la scrierea a
numeroase cărţi, care au devenit scrieri clasice spirituale. Tereza a fost binecuvântată din belşug de
Domnul cu experienţe carismatice frecvente, dar şi cu mari încercări. A primit multe locuţiuni şi
viziuni de la Domnul. A vorbit despre „îmbătarea” cu Duh Sfânt şi despre felul în care izbucnea
ocazional lauda spontană în mănăstirea ei, când surorile, una după alta, începeau să-L laude pe Domnul
şi să se înveselească în El. Ea învaţă că experienţa acumulată a consolării şi suferinţei este calea prin
care Dumnezeu ne conduce spre o unire mai profundă cu El şi spre o mai mare rodnicie în slujirea Lui.
Dăm exemplu doar de câteva elemente din înţelepciunea ei.
Nepăsarea faţă de păcat
Tereza face o uimitoare declaraţie despre „micile păcate”.
„Păcatelor veniale (lesne iertătoare) am dat puţină atenţie; şi asta m-a distrus”.
Scoate în evidenţă faptul că acest lucru a fost în parte pentru că a primit sfaturi foarte rele din
partea preoţilor, care „erau libertini şi permisivi”.
„Ei spuneau că ceea ce era păcat venial nu era deloc păcat, iar ceea ce era păcat serios de
moarte, spuneau că era venial. Aceasta mi-a făcut mult rău...”
Tereza face, totuşi, o distincţie foarte importantă între deliberare – alegere liberă = păcat venial
conştient şi păcatul venial care nu este deliberat sau ales liber (inconştient). Ea dă o descriere foarte
clară asupra a ceea ce vrea să spună:
„Este foarte important să ai grijă şi să fii atent, până când îţi dai seama că devii puternic
hotărât să nu-l ofensezi pe Domnul, că e mai bine să pierzi o mie de vieţi, decât să comiţi păcate
veniale – aceasta este modul conştient. Altfel (fără grijă şi atenţie), cine poate să înainteze fără să
comită multe? Dar există o atenţie care este foarte deliberată, voită; şi o alta care vine atât de repede,
încât comiterea păcatului venial şi atenţia la acesta vin aproape în acelaşi timp, într-un fel în care nu ne
dăm seama ce facem. Dar de orice păcat foarte deliberat, oricât de mic ar fi, Dumnezeu ne eliberează.
(Nu ştiu cum putem fi atât de îndrăzneţi, încât să ne îndreptăm împotriva unui astfel de mare Domn,
chiar dacă o facem prin ceva foarte mic.) Mai mult, nimic nu este mic, dacă este îndreptat împotriva
Maiestăţii Sale imense şi vedem că El se uită la noi. Mi se pare că un păcat este foarte deliberat când,
de exemlu, cineva spune: „Doamne, Tu îl vezi şi ştiu că Tu nu îl vrei şi înţeleg asta; dar vreau să-mi
urmez capriciul şi pofta mai degrabă decât voinţa Ta.” Nu mi se pare normal ca aşa ceva să poată fi
numit mic, oricât de uşoară ar fi greşeala. Este serios, foarte serios. (Pentru iubirea lui Dumnezeu,
fiicelor, niciodată să nu fiţi neglijente în această privinţă; aşa cum nu sunteţi nici acum, slavă lui
Dumnezeu.)”
Încredere în sine
Tereza identifică încrederea în sine ca pe un obstacol în a face progrese.
„Această încredere în mine a fost ceea ce m-a distrus.”
Unul din motivele cele mai obişnuite pentru care oamenii încep călătoria spirituală, dar apoi se
întorc, este pentru că îşi dau seama despre ei înşişi că eşuează. Oboseala şi descurajarea sunt rezultatul
sprijinului pe puterile proprii, mai degrabă decât pe cea a Domnului.Tereza are nişte sfaturi:
”Vă dau un sfat: să nu vă gândiţi că prin puterile sau eforturile voastre proprii puteţi să răzbiţi;
pentru a atinge acest stadiu este peste puterile noastre. Dacă încercaţi să îl atingeţi, devoţiunea pe care o
aveţi se va răci.”

Tereza scoate în evidenţă diferenţa vizibilă dintre atitudinea celui care percepe călătoria sa
spirituală în principal ca pe un efort personal şi atitudinea celui care o percepe în primul rând încrezător
în îndurarea lui Dumnezeu.
„Când suntem mai hotărâţi, suntem mai puţin încrezători în noi înşine, căci această încredere
trebuie să o plasăm în Dumnezeu. Când vom înţelege aceasta... nu vom mai înainta atât de tensionaţi şi
constrânşi... vom merge cu libertate sfântă...”
Ea ne îndeamnă să ne încredem în Sângele lui Cristos ca milostivire a lui Dumnezeu şi să
pornim în călătoria spirituală încrezători că vom face progrese.
„Prin Sângele pe care l-a vărsat... Să se încreadă în îndurarea lui Dumnezeu şi nici într-un caz
în ei înşişi şi vor vedea cum îi va duce Maiestatea Sa de la primul stadiu la următorul... şi se vor bucura
de mult mai multe binecuvântări decât ar putea cineva să dorească chiar şi în viaţa aceasta”.
Tereza ne promite că în cele din urmă, puţin câte puţin, vom deveni sfinţi, chiar dacă nu va fi
curând.
„Aveţi mare încredere, aceasta este necesară nu pentru a-ţi înfrâna dorinţele, ci pentru a crede
în Dumnezeu că dacă încercăm, reuşim, puţin câte puţin, chiar dacă nu va fi curând, să atingem stadiul
pe care l-au atins sfinţii, cu ajutorul Lui.”
1. Ralph Martin a înregistrat reculegerile sale spirituale despre înţelepciunea Terezei de Avila
şi alţi sfinţi, care sunt disponibile pe casete şi CD-uri, pe adresa: www.renewalministries.net.
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