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Ce face Domnul pentru şi prin RCC

Reflecţiile unui pionier
de Steve Clark
La începuturile Reînnoirii Carismatice Catolice, în 1967, răspunsul nostru era
simplu: Domnul lucrează ceva. Un participant chiar a afirmat: “Deci, până la urmă e
adevărat! [creştinismul]”. Era un entuziasm, ceva nou se întâmpla, o nouă lucrare a
Domnului. De mai multe ori am primit textul din Isaia 43:19-21, care începe astfel: “Iată,
voi face ceva nou şi e gata să se întâmple; nu-l vedeţi voi oare?”
În 2007, Reînnoirea nu mai este ceva nou. Cu mult timp în urmă am văzut cum
s-a dezvoltat într-o mişcare, şi-a câştigat un nume şi s-a poziţionat ca una dintre multele
mişcări de reînnoire spirituală. Acest lucru ne-a făcut să ne întrebăm de mai multe ori dea lungul anilor: ce face Domnul pentru şi prin RCC? Această întrebare apare în special cu
ocazia aniversărilor.
În primul rând, Reînnoirea a fost un adevărat succes prin faptul că a atins
nenumărate persoane şi le-a reînnoit viaţa creştină. Dacă putem da crezare anumitor
studii sociologice, numărul lor este de ordinul milioanelor. Chair dacă cei mai mulţi
oameni nu continuă să participe în grupuri carismatice şi multi nu ajung să aibă o viaţă de
un nivel creştin cu mult mai ridicat, beneficiul a fost mare şi acest lucru continuă şi
astăzi.
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În al doilea rând, Reînnoirea a dat naştere multor programe, grupuri, mişcări şi
comunităţi care au întărit şi revitalizat viaţa şi misiunea Bisericii. De multe ori,
consecinţa aceasta este mult mai importantă decât realizează mulţi oameni, deoarece
multe din acestea, dacă nu chiar majoritatea, nu îşi afirmă în mod public statutul de
carismatici.
Am fost invitat să vorbesc la o conferinţă carismatică acum 5 ani. Era o conferinţă
cu un număr mediu de participanţi, nu ca acele conferinţe uriaşe care se ţineau în acelaşi
loc, acum 30 de ani. Oraşul gazdă este sediul uneia dintre cele mai numeroase şi mai de
succes mişcări de evanghelizare din ţară, care în fiecare an îi conduce pe foarte mulţi
tineri la experienţa carismatică. Sprijinind această mişcare, am ajuns să îi cunosc pe
oamenii care sunt implicaţi şi nici unul dintre cei care lucrează în cadrul acestei mişcări
nu a participat la acea conferinţă pentru un motiv simplu: ei nu se identifică cu RC şi nici
nu afirmă că sunt un grup carismatic, deşi sunt. Ei sunt o mişcare de evanghelizare care
consideră Reînnoirea Carismatică drept parte integrantă în viaţa Bisericii.
La începutul RC, obiectivul nostru principal era de a-i introduce pe oameni în
experienţa botezului în Duh şi a darurilor spirituale. Treptat ni s-a clarificat că lucrarea
Duhului Sfânt trebuia să fie mai largă, să atingă totul. Dacă nu ne făcea mai capabili de a
ne trăi viaţa creştină de zi cu zi într-un mod spiritualizat şi să ne implicăm prin puterea
Duhului în misiunea Bisericii, atunci nu-şi îndeplinea scopul pe care l-a intenţionat
Dumnezeu. Rezultatul natural al acestui impuls carismatic a fost formarea unor
comunităţi şi mişcări al căror scop să fie viaţa creştină şi misiunea, reînnoirea Bisericii. Şi
acest aspect se continuă în prezent.
Cu toate acestea, suntem într-adevăr în plină desfăşurare a unei perioade de
schimbări foarte semnificative în istoria umanităţii şi a Bisericii. Fiecare an aduce
progrese tehnologice care schimbă modul în care ne trăim viaţa. Acesta este şi un timp de
mare vitalitate creştină, dar cercetările sociologice şi propria noastră experienţă ne spune
că este perioada unui declin serios în practicarea credinţei şi în principiile morale de bază
printre catolicii din multe colţuri ale lumii.
Reînnoirea a luat fiinţă într-o astfel de perioadă. Ne-am născut în anii ’60, chiar în
momentul când începea criza culturii occidentale. Am început să ne aducem contribuţia
în reînnoirea spirituală a Bisericii chiar în momentul profundei crize post-conciliare. Am
văzut deşertul înflorind. Dintre toţi oamenii, noi suntem cei care trebuie să avem
speranţă.
La începutul Reînnoirii, noi nu ne-am propus să întemeiem o mişcare. Pur şi
simplu am răspuns la ceea ce făcea Dumnezeu. Nu putem uita ceea ce El încă face. În
comunităţile noastre Sword of the Spirit [Sabia Duhului] unul dintre cele mai
impresionante lucruri care se întâmplă este faptul că sunt atinşi tinerii. Când particip la
întâlnirile de rugăciune cu ocazia evenimentelor pentru tineri, sunt de multe ori uimit cât
este de asemănătoare prezenţa şi lucrarea lui Dumnezeu cu cea de la întâlnirile de
rugăciune de la începuturi. Uneori evidenţa este aproape palpabilă.

2

La una dintre aceste întruniri m-am întâlnit cu un tânăr despre care ştiam că
Domnul îi vorbeşte. L-am întrebat: “Domnul îţi vorbeşte despre viaţa ta, nu-i aşa?” El a
răspuns : Da, El mi-a spus că doreşte mai mult decât să am o experienţă personală cu El.
El doreşte şi să-I ofer Lui toată viaţa mea”
Nu putem uita că RCC este în primul şi în primul rând ceva ce Dumnezeu a făcut
şi continuă să facă astăzi. Noi avem în continuare nevoie să îi răspundem cu o credinţă
plină de speranţă.

Aer proaspăt în ICCRS
Ştiri de la ultima întâlnire a Consiliului, ţinută la Roma, aprilie 2007
Ce mare dar este pentru mine să vă pot împărtăşi faptul că au fost câteva noi
evenimente importante în ICCRS!
După 7 ani de slujire, Allan Panozza a predat preşedinţia ICCRS-ului lui Michelle
Moran, a femeie englezoaică, membru al Consiliului ICCRS din 2001, vice-preşedinte al
ICCRS-ului în perioada 2006-2007 şi preşedinte al Subcomitetului European al ICCRS
(ESCI). Michelle trăieşte în Anglia, unde este unul din responsabilii comunităţii Sion, o
comunitate de viaţă dedicată în particular evanghelizării în Europa de Est şi a tineretului;
este şi preşedinte al Comitetului Slujirii Naţionale din Anglia.
Anii petrecuţi în colaborare cu Allan în slujirea ICCRS-ului au fost fantastici
pentru mine. Mi-a fost uşor să lucrez cu el: era mereu disponibil să asculte, capabil să
vorbească la momentul potrivit şi cu înţelepciune, totdeauna gata să-şi asume
responsabilitatea şi să trateze fiecare persoană cu mare respect şi caritate creştină.
Totdeauna mă gândesc la Allan când aud cuvintele Domnului: „cel care se umileşte pe
sine va fi înălţat”. Fiind un bun slujitor al Domnului, Allan va continua acum ca şi
„consilier” al ICCRS, datorită experienţei sale considerabile şi a marii sale iubiri pentru
această slujire.
Noi i-am cerut să scrie ceva pentru toţi cei care, făcând parte din Reînnoirea
Carismatică Catolică, sunt în legătură cu noi prin buletinul nostru. Michelle a acceptat şi
ea invitaţia noastră de a scrie un mesaj, care va semnala începutul slujirii sale.
O femeie preşedinte...? Ce credeţi? Poate fi o alegere profetică, în ton cu vremurile
de astăzi în care trăim? Duhul Sfânt e la lucru şi alege totdeauna ce e mai bun. Iar acum,
pentru voi: cele două mesaje.
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Oreste Pesare, Director ICCRS
„Dumnezeu cel Atotputernic continuă să-şi reverse harul şi binecuvântarea...”

Mesaj de la Preşedintele în plecare
Imediat după ce am fost ales ca preşedinte al ICCRS, în martie 2000, am fost
intervievat de un reporter al unei reviste catolice. Prima întrebare pe care mi-a pus-o a
fost: „Acum că sunteţi noul preşedinte, care va fi intenţia principală a dumneavoastră

3

pentru ICCRS?” I-am răspuns fără ezitare că scopul meu principal ca preşedinte va fi să
mă străduiesc să conduc persoanele din Reînnoire din lumea întreagă spre o relaţie mai
profundă cu Isus şi la o conştientizare a prezenţei Sale cu noi în mod individual şi ca
membri ai Reînnoirii Carismatice Catolice.
În timpul acestor ultimi şapte ani, am avut privilegiul să călătoresc în multe locuri
şi să fiu martor al lucrării puternice a Duhului Sfânt în Biserica Catolică şi dincolo de ea.
În acest timp sunt unele îngrijorări că Reînnoirea Carismatică nu ar mai fi la fel de
vibrantă ca în anii şaptezeci şi optzeci şi că Duhul Sfânt nu ar lucra atât de puternic în
inimile oamenilor ca în acele vremuri de început, când Reînnoirea s-a extins pe pământ
ca un foc mistuitor. Fără să ţin cont de ceea ce ar putea părea să fie, trebuie să vă spun că
eu cred că Dumnezeu cel Atotputernic continuă să-şi reverse harul şi binecuvântarea din
abundenţă şi vrea de la noi ca să-i permitem lui Isus să ne apropie mai mult de El, încât să
putem deveni reflectoare ale luminii Sale, într-o lume care şi-a pierdut virtutea speranţei.
Mesajul meu către voi ca preşedinte în plecare este să vă bucuraţi totdeauna că
sunteţi o părticică a „Faptelor Apostolilor” în timpul nostru. Când discipolii erau plini de
teamă pe apă, Isus i-a încurajat: „...Curaj! Eu sunt! Nu vă temeţi!” (Marcu 6,50). Eu cred
că Isus spune acelaşi lucru şi astăzi Reînnoirii şi ne cheamă să ne dăm seama că suntem
foarte binecuvântaţi de a fi atinşi de această nouă revărsare a Duhului Sfânt, care va
schimba lumea. Mă rog ca noul preşedinte al ICCRS-ului să fie uns în slujirea sa şi ca
Reînnoirea să rămână mereu fidelă vigorii sale profetice.
Iubire şi binecuvântare,
ALLAN PANOZZA
„Mă rog să primesc ungerea lui Iosua.”

Mesaj de la noul Preşedinte
Este un mare privilegiu şi o onoare deosebită să vă salut pe toţi cei din RCC din
lumea întreagă, pentru prima oară ca preşedinte al vostru. Am intrat în Reînnoirea
Carismatică Catolică spre sfârşitul anilor 1970. De fapt, l-am cunoscut pe Isus şi am
primit botezul în Duhul Sfânt în acelaşi timp. Aceasta înseamnă că toată viaţa mea
creştină mi-am trăit-o în Reînnoire. De-a lungul anilor, am experimentat de multe ori
„surprizele Duhului Sfânt”. Acum, într-o totală surpriză dar cu mare bucurie, m-am trezit
aleasă ca nou Preşedinte al ICCRS-ului. Îmi dau seama că păşesc pe urmele câtorva
preşedinţi dinaintea mea, toţi aceştia având o mare credinţă, înţelepciune şi sfinţenie. În
această situaţie, este uşor să mă simt nepotrivită, dar totuşi cred cu fermitate că atunci
când Dumnezeu ne cheamă, ne şi echipează, iar în slăbiciunea noastră vedem puterea Lui.
În timp ce îmi îmbrăţişez noile responsabilităţi, îi sunt profund recunoscătoare
Domnului pentru că mi l-a dat pe Peter, un soţ iubitor, care mă susţine şi e plin de
credinţă. Anul trecut ne-am celebrat aniversarea celor 25 de ani de căsătorie, iar în timpul
anului nostru jubiliar am putut să reflectăm asupra multor binecuvântări pe care le-am
primit şi să-I mulţumim lui Dumnezeu că toată viaţa noastră de căsătorie ne-am petrecuto în Domnul şi în RCC. Ca membri fondatori ai comunităţii Sion pentru evanghelizare,
aici, în Anglia, am slujit împreună full time, aproape tot timpul căsătoriei noastre. Este
încurajator pentru mine să ştiu că în responsabilităţile mele crescânde sunt înconjurată de
o comunitate a iubirii, a sprijinului şi mijlocirii.
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Simt că este un semn simbolic să preiau preşedinţia în timpul acestui al 40-lea an
aniversar. Noi ne-am format în Reînnoire, am crescut ca mişcare a Duhului, dar acum
intrăm pe un nou teren şi acest lucru ne va introduce în noi oportunităţi, dar şi în noi
provocări. Aşa încât, sunt entuziasmată pentru tot ce ne pregăteşte Domnul. Mă rog să
primesc ungerea lui Iosua, ca să fiu fără frică şi încrezătoare în Domnul, iar El ne va
conduce înainte pe toţi, pas cu pas.
În timp ce sunt pe cale să preiau mantaua responsabilităţii de la Allan, vă cer
rugăciunea şi sprijinul. Sunt conştientă că sunt atâtea lucruri pe care trebuie să le învăţ
despre conducere, într-un context mondial! Nu pot să vă promit că nu voi face greşeli, iar
dacă le veţi observa, vă cer iertare. Promit totuşi să fiu cât pot de fidelă sarcinii la care ma chemat Dumnezeu. Fie numele Lui slăvit şi această nouă eră a RCC să fie
entuziasmantă şi rodnică, la fel ca cei 40 de ani anteriori.
MICHELLE MORAN
Vrei să-l slujeşti pe Domnul internaţional pentru 1 sau 2 ani?
Vorbeşti limbi străine? Ai experienţă cu calculatorul şi internetul?
Dacă da, te căutăm!
ICCRS caută voluntari full time pentru biroul ICCRS din Roma. Persoanele trebuie să
vorbească fluent engleză şi alte limbi. Sunt necesare spaniola şi/sau franceza, şi/sau germana.
Dacă sunteţi interesaţi în a-L sluji pe Isus în Reînnoirea Carismatică din lumea întreagă, vă rog să
trimteţi CV-ul vostru la biroul ICCRS, incluzând următoarele: data naşterii, abilităţile lingvistice,
cunoştinţele de calculator, experienţă în internet, experienţă în grafică şi bază de date, descrierea
muncii pe care aţi făcut-o până acum, statutul marital, educaţia etc. În anexă, vă rugăm să
prezentaţi o scrisoare de recomandare de la NCS-ul vostru sau de la responsabilul comunităţii.
Puteţi fi ales să slujiţi carismaticii din lumea întreagă la Vatican... Aşteptăm cât mai repede
detaliile.
Vă rugăm să reţineţi că ICCRS este o organizaţie non-profit. De aceea, ICCRS vă poate
oferi doar un mic venit lunar pentru cheltuielile de existenţă.

Fr. James Shin
Membru al Consiliului ICCRS
Fratele James Shin s-a născut în Coreea, pe data de 5 mai 1955, într-o familie
săracă şi a crescut în contextul social al urmărilor războiului coreean. După ce a terminat
şcoala, a studiat medicina la Universitatea Catolică din Coreea, absolvind-o în 1980.
A făcut, în Seul, patru ani de practică la Spitalul Sf. Maria, unde s-a specializat în
medicină internă.
Totdeauna angajat să-L slujească pe Domnul şi Biserica Sa, din 1988 şi până în
1990 a slujit ca medic voluntar pentru săracii abandonaţi la Kkottongnae. Kkottongnae
este remarcabil nu numai prin faptul că este unul dintre facilităţile majore de binefacere
socială din Coreea, ci, sub conducerea părintelui fondator Oh, a devenit şi un punct
major, un focus al mişcării de rugăciune carismatică.
Fratele James a fost botezat în Duhul Sfânt în 1989. În final, în iulie 1990, acea
angajare s-a concretizat prin aderarea sa la congregaţia de călugări Fraţii lui Isus din
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Kkottongnae. A organizat comitetul carismatic călugăresc din Kkottongnae în 1996 şi a
devenit preşedintele comitetului.
Este membru al Ministerului Slujirii Naţionale al Reînnoirii Carismatice Coreene.
A fost ales superior al congregaţiei Fraţii lui Isus din Kkottongnae în anul 2001 şi reales
în 2004.

ŞTIRI DIN LUME
TINERII LA MUNCĂ
AL IX-lea FORUM INTERNAŢIONAL AL TINERILOR
Rocca di Papa, Italia / 28 martie – 1 aprilie 2007
Cel de-al IX-lea Forum Internaţional al Tinerilor, întitulat „Tinerii la muncă”, a
avut o semnificaţie specială, având în vedere Ziua Mondială a Tineretului, care urmează
să se desfăşoare la Sydney, în 2008.
Forumul a întrunit aproximativ 300 de delegaţi din 80 de ţări din întreaga lume,
care au fost trimişi fie de Conferinţa Episcopală locală, fie de mişcările religioase. Eu am
fost invitat să reprezint ICCRS-ul la acest forum.
Forumul a fost organizat de Consiliul Pontifical pentru Laici (CPL). Atât
Preşedintele CPL, Arhiepiscopul Stanislaw Rylko, cât şi Secretarul CPL, Episcopul Josef
Clemens, au fost prezenţi pe durata forumului şi au reprezentat aspectul patern al
Bisericii pentru noi.
Prima zi a fost destinată unei analize asupra globalizării. În timpul discuţiilor, s-a
subliniat că lumea devine tot mai mică, iar culturile locale încep să fie înecate de o
cultură globală mai largă, ce impune puncte de referinţă care, dintr-un punct de vedere
creştin, reprezintă nonvalori. Tineretului de azi i se cere să crească continuu şi să fie
deschis mai degrabă la o viaţă de lucru flexibilă, decât la o carieră obişnuită de lungă
durată.
Pe 29 martie am mers la un pelerinaj „ad limina apostolorum”, la mormintele Sf.
Petru şi Sf. Paul. A fost o puternică experienţă spirituală, care ne-a întărit cu adevărat
credinţa şi simţul comuniunii cu Biserica Universală. Am trăit experienţa de a fi prezenţi
la mormântul lui Ioan Paul al II-lea.
30 martie a fost o zi importantă, marcată de mesajul emoţionant al Sfinţiei Sale
Papa Benedict al XVI-lea, pe care l-a trimis participanţilor la forum şi în care ne-a
reamintit că un creştin trebuie să anunţe Evanghelia muncii, într-o lume care caută să-l
dezumanizeze pe muncitor şi că repausul de duminică rămâne esenţial pentru
dimensiunea spirituală a omului, ajutându-l să dea o adevărată semnificaţie muncii sale.
Profesorul Naughton ne-a reamintit că a munci este o vocaţie, o chemare de a
coopera cu Dumnezeu pentru a crea o lume în care împărăţia cerească să poată fi
realizată.
În final, Cardinanul Renato Martino (preşedintele Consiliului Pontifical pentru
Pace şi Justiţie) a indicat Compendiul Doctrinei Sociale a Bisericii ca pe o busolă pe care
o putem folosi pentru a construi un mediu de lucru unde muncitorul să nu fie umilit, ci
apreciat pentru talentele pe care Dumnezeu i le-a dat.
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Pe 31 martie, în timpul prezentării Regulii Sfântului Benedict, Mons. Gregor Maria
Hanke (Osb., Ep. de Eichstatt, Germania) ne-a arătat că principalul ţel al unui creştin ar
trebui să fie construirea unei lumi conforme cu planul lui Dumnezeu şi nu numai pentru a
scoate profit.
În cuvântarea sa de încheiere, Arhiepiscopul Rylko i-a îndemnat pe delegaţi să
interiorizeze Evanghelia şi învăţătura socială a Bisericii, pentru a înfrunta provocările
antiumane şi anticreştine ale globalizării şi să lupte pentru a sădi seminţele renaşterii în
mediul lor de lucru.
Forumul s-a terminat în Duminica Floriilor, cu participarea tuturor la Liturghie, în
Piaţa Sf. Petru. În predica sa, Papa Benedict al XVI-lea ne-a reamintit că întâlnirea cu
Cristos înviat este un izvor de viaţă adevărată şi deplină şi că numai inimile simple îl pot
recunoaşte şi primi. Mulţumiri să-i fie aduse lui Dumnezeu şi Bisericii Sale pentru faptul
de a-i considera pe tineri o resursă esenţială pentru viitorul omenirii.
Am fost foarte impresionat de forum. În primul rând am apreciat cu adevărat că
tuturor delegaţilor le-a fost dat timp pentru a-şi comunica experienţele personale. Acest
lucru a adus o lumină asupra situaţiei curente a lumii. S-au vădit serioase probleme,
printre care şi imensa prăpastie dintre naţiunile bogate şi sărace. În această privinţă, cred
că forumul riscă să se termine cu o serie de bune intenţii fără obiective reale, dar
înţelepciunea profetică a Bisericii s-a îngrijit de acest lucru până acum.
Evanghelia este totdeauna o provocare, ce reînnoieşte lumea, iar a înainta într-un
loc de muncă este o sarcină pretenţioasă, care implică lupta cu scandalul foametei şi
sărăciei pe de o parte, iar pe de alta a bogăţiei câtorva, fie înfruntarea unui sistem
economic, care ţinteşte numai către profit. Evanghelia este precum drojdia, iar drojdia
provoacă o reacţie în masă, cu ajutorul Duhului Sfânt, deschizând noi drumuri, creând un
viitor diferit, având Evanghelia ca bază pentru un mediu de lucru mai uman decât cel
oferit acum omului, fără să dorim să vedem imediat rezultatele acestei acţiuni. Poate
copiii noştri vor putea să le experimenteze. Cred că acesta este mesajul profetic pe care
Biserica ni l-a dat şi noi toţi trebuie să-l luăm în considerare ca pe o prioritate.
Marco Prandelli
Comunitatea Magnificat - Italia

CURAJ, PERGAM ŞI TIATIRA!
Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu
două tăişuri:
Ştiu unde locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele
Meu, şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul Meu
credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana.
Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă, şi-i voi da o piatră albă; şi
pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l
primeşte.
Ştiu faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi faptele tale de pe
urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi.
Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele, îi voi da stăpânire
peste Neamuri.
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