Cea de-a XII-a Adunare generală ordinară a Sinodului Episcopilor
”CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ÎN VIAŢA ŞI MISIUNEA BISERICII”
Intervenţia de la Sinod – Michelle Moran, Preşedintele ICCRS

Sfinte Părinte, Excelenţele voastre, dragi fraţi şi surori,
Vorbesc în calitate de preşedinte al Reînnoirii Carismatice Catolice Internaţionale. Ştiu că
mulţi dintre voi cunoaşteţi Reînnoirea Carismatică, ea fiind prezentă în peste 200 de ţări din lume.
Doresc să fac un comentariu asupra relaţiei esenţiale care există între Duhul Sfânt şi Cuvântul lui
Dumnezeu. O voi face în trei puncte succinte:
1. Instrumentum Laboris 3 stipulează: „Cuvântul lui Dumnezeu poate fi înţeles numai prin
acţiunea Duhului Sfânt.” Reînnoirea Carismatică ne ajută să avem o nouă deschidere către
harurile şi darurile Duhului Sfânt. Prin aceasta, mulţi oameni au experimentat convertire sau
aprofundare a credinţei. Această reînnoire este însoţită adesea de o foame pentru cuvântul lui
Dumnezeu şi de descoperirea că acesta este cu adevărat viu şi lucrător (Instrumentum Laboris
26). De aceea, oamenii din Reînnoirea Carismatică şi alte mişcări sunt implicaţi în producerea de
resurse care să-i ajute pe ceilalţi nu numai să aibă acces la Scripturi, ceea ce e important, ci să
aibă şi experienţe care să le schimbe viaţa, prin primirea cuvântului lui Dumnezeu în puterea
Duhului Sfânt.
2. În aceste zile au avut loc multe discuţii despre importanţa omiliei. În mod clar, atunci când
oamenii devin vii în credinţă, li se deschide foamea pentru cuvântul lui Dumnezeu. Din păcate,
este adevărat că unor oameni nu li se satisface această foame, din cauza unor sărace sau
inadecvate predici la Liturghia de duminică. Fără îndoială, e nevoie să se facă ceva mai mult în
formarea clerului şi în educarea omileticii. Totuşi, dacă a predica înseamnă să devii viu şi să fii cu
adevărat vibrant, atunci e nevoie să te deschizi şi să fii docil puterii Duhului Sfânt. Doresc să
sugerez ca seminariştilor, preoţilor, diaconilor, catehiştilor şi tuturor celor implicaţi în slujirea de
predicare şi proclamare, să li se ofere oportunităţi de a experimenta o mai profundă revărsare a
reînnoirii Duhului Sfânt în vieţile lor.
3. Revenind la a III-a parte a lui Instrumentum Laboris, „Cuvântul lui Dumnezeu în misiunea
Bisericii”, poate că merită să subliniem că, ni se spune că înainte ca Isus să-şi înceapă slujirea
publică în Galileea, El a fost umplut de Duhul Sfânt şi condus de Duh (Lc 4,1). Papa Paul al VI-lea
ne-a reamintit în Evangelii Nuntiandi: „Tehnicile de evanghelizare sunt bune, dar nici chiar cele mai
avansate nu pot înlocui acţiunea delicată a Duhului” (EN 75). Duhul Sfânt este deci o cerinţă
esenţială pentru eficienţa evanghelizării şi misiunii; atenţia umilă faţă de Cuvântul lui Dumnezeu,
conduşi de Duhul Sfânt, ne va proteja de supra-activism şi ne va conduce la un angajament
misionar rodnic, prin Cuvânt.

