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Giganţiicarismatici
de Peter Thompson
Pe parcursul istoriei Bisericii, de la Rusalii până astăzi, am fost binecuvântaţi şi încurajaţi de
relatarea vieţilor unor adevăraţi giganţi spirituali, care l-au urmat pe Isus Cristos cu aşa o iubire şi
dedicare, încât au fost şi sunt o puternică mărturie pentru noi şi o chemare de a-i imita. Aceşti
bărbaţi şi aceste femei au fost umpluţi cu Duhul Sfânt şi au trăit Rusaliile din plinătate. Mulţi, datorită
docilităţii lor faţă de Duhul Sfânt, au fost dăruiţi de Dumnezeu cu manifestări puternice ale
carismelor foarte diverse.
Carismele Duhului Sfânt sunt mult mai multe decât cele nouă înşiruite de Sf. Paul în 1 Cor 12,811, dar, de dragul clarităţii, în acest articol ne vom limita la acestea nouă şi despre cum s-au
manifestat acestea în vieţile câtorva giganţi carismatici.
Dintr-un număr atât de mare de astfel de giganţi, ne este greu chiar şi să începem să
selectăm câţiva, iar această alegere nu îi neagă pe cei neincluşi aici. Pregătind acest articol, am
început prin a face o simplă listă cu numele sfinţilor şi alta cu cele nouă daruri extraordinare; apoi
am bifat lângă fiecare nume darurile care cunoaştem că au fost manifestate în viaţa acelui sfânt.
De pildă, luând viaţa Sfântului Petru, apostol şi primul papă. Din Sfânta Scriptură, mai ales din
Faptele Apostolilor, vedem că toate cele nouă carisme au fost active. Privind la aceste referinţe
scripturale, vedem lucrarea puterii Duhului Sfânt în viaţa Sf. Petru:
Cuvântul de înţelepciune: Fapte 2,14-40: predică inspirată, plină de înţelepciune
Cuvântul de cunoaştere: Fapte 5,1-11: Cere socoteală lui Anania şi Safirei.
Credinţa: Fapte 9,36-42: Istoria învierii Tabitei (acesta este şi darul miracolelor, ce urmează
credinţei de a cunoaşte voinţa lui Dumnezeu)
Vindecarea: Fapte 3,1-10: Vindecarea ologului la intrarea în templu.
Miracolele: Fapte 5,15: Umbra lui Petru trecând pe deasupra oamenilor – vindecare şi
miracole.
Profeţia: (viziuni) Fapte 2,39: „Promisiunea este pentru voi, copiii voştri şi cei de departe”.
Fapte 10: viziunea pregătirii lui Petru pentru a merge la neamuri.
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Discernământul spiritelor: Fapte 5: Anania şi Safira minţind Duhul Sfânt.
Limbile: Fapte 2: Ruasliile.
Interpretarea limbilor: Nici o menţiune specifică, însă la Rusalii a existat interpretare.
Puteţi face acelaşi lucru pentru Sf. Paul; merită să înşiruiţi cele nouă daruri şi să căutaţi în
scriptură versetele relevante şi pasajele în care Sf. Paul a folosit aceste daruri. De fapt, citirea
pioasă a Faptelor Apostolilor va arăta cititorului cât de evidente au fost darurile (carismele, n.t.) în
viaţa Bisericii din acel timp.
Ca să nu credem că darurile au scăzut în timp sau că ele nu mai sunt necesare acum,
trebuie doar să citim vieţile sfinţilor de-a lungul secolelor, pentru a vedea nevoia acestor carisme în
fiecare generaţie.
Ca laici, putem fi de asemenea tentaţi să credem că aceste carisme sunt numai pentru unii
aleşi. Aceasta este o eroare şi, dacă citim CBC (Catehismul Bisericii Catolice, n.t.) despre carismele
Duhului Sfânt, vom vedea că ele sunt de aşteptat şi trebuie să fie norma fiecărui creştin. (Vezi CBC
2003.)
Un adevărat gigant spiritual al timpului nostru a fost cu siguranţă Papa Ioan Paul al II-lea, care
a avut o viaţă de sfânt, umplută cu Duhul Sfânt, manifestând şi un număr de daruri carismatice.
Probabil că pe toate, dar sunt înregistrate relatări despre: vindecări, miracole, limbi şi în mod cert o
mare înţelepciune spirituală în timpul vieţii sale. Vocea sa a fost cu adevărat profetică în lumea
noastră, în timpul pontificatului său, iar cuvintele sale continuă să reverbereze în întreaga lume.
Un miracol de vindecare neînregistrat ne-a fost împărtăşit la o întâlnire de rugăciune de către
un preot, care fusese diagnosticat de o tumoare pe creier, neoperabilă. La o vizită la Roma, el a
participat la audienţa generală şi a stat aproape de culoarul pe lângă care urma să treacă
Sanctitatea sa. Ioan Paul al II-lea a venit lângă el şi, fără să i se fi spus despre starea preotului, a
impus mâinile pe capul lui şi apoi a plecat.
La întoarcerea sa acasă, preotul a făcut noi radiografii ale tumorii sale, însă rezultatul a fost
negativ. Nu mai era nici o tumoare. Acest preot ne-a arătat cu mare bucurie ambele filme: înainte
şi după. Fără îndoială că sunt nenumărate cazuri în care Ioan Paul al II-lea a fost folosit de Duhul
Sfânt în aceste moduri.
Fr. Raniero Cantalamessa, predicatorul casei papale, a povestit şi el că Ioan Paul a cerut
rugăciune pentru a primi darul limbilor, iar după un timp i-a relatat cu mare bucurie lui Raniero că a
primit acest dar.
În timpul ultimilor patruzeci de ani, ai acestui curent de har al Duhului Sfânt, au fost ridicaţi
giganţi spirituali, care au manifestat darurile Duhului. Fr. Emiliano Tardif a fost folosit cu putere de
Domnul în domeniul vindecării, al miracolelor, al discernământului spiritelor şi alte carisme. Sr. Briege
McKenna continuă să-l slujească pe Domnul şi a fost folosită în mod consecvent în slujirea de
vindecare. Este interesant de notat că amândoi şi-au început slujirea după ce au fost vindecaţi
miraculos.
Citiţi vieţile sfinţilor şi notaţi carismele menţionate, apoi veţi vedea că n-a existat niciodată
criză de giganţi carismatici.
„Ca laici, putem fi de asemenea tentaţi să credem că aceste carisme sunt numai pentru unii
aleşi. Aceasta este o eroare şi, dacă citim CBC (Catehismul Bisericii Catolice, n.t.) despre carismele
Duhului Sfânt, vom vedea că ele sunt de aşteptat şi trebuie să fie norma fiecărui creştin. (Vezi CBC
2003.)...”

Cursul ICCRS de formare a responsabililor, desfăşurat în Coreea de Sud - Relatare
5-13 iunie 2008
de Jim Murphy
ICCRS a ţinut PRIMUL său Curs de formare a responsabililor (LTC) la Comunitatea din
Kkottongnae, Coreea de Sud, în iunie a.c.
Au participat la eveniment 130 de persoane: 14 participanţi au venit din alte 7 ţări, iar
coreenii erau 12 preoţi, 22 de călugări şi 82 de responsabili laici. Au fost reprezentate 16 dieceze
coreene, inclusiv Preşedintele Comitetului Naţional de Slujire Sud-Coreean, Fr. Thomas Oh.
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Lui Br. James Shin, membru al consiliului ICCRS şi responsabil în Comunitatea Kkottongnae, i sa datorat aducerea cursului în Coreea; el s-a îngrijit de multe aspecte ale programului pe perioada
evenimentului, care a durat o săptămână.
Materialul cursului a inclus: studii de ecleziologie, despre Botezul în Duhul Sfânt, teologia
misiunii şi RCC (Reînnoirea Carismatică Catolică, n.t.).
În plus, au fost oferite mai multe workshop-uri pe diferite aspecte ale slujirii în RCC şi în Biserica
largă.
Grupul a fost de asemenea onorat să primească cuvinte de inspiraţie de la Preasfinţitul
Vincent RI, Episcop de Jeonju, care a vorbit despre evanghelizare şi a folosit umorul pentru a
atinge inima participanţilor. Grupul a fost de asemenea atins de cuvintele lui Fr. John Oh, fondator
al Comunităţii Kkottongnae.
Serile au fost folosite pentru laudă, reflecţie şi slujire. Mulţi responsabili au relatat că au fost
profund atinşi de slujirile din timpul serilor.
O culme a întregii perioade a fost pelerinajul la moaştele martirilor coreeni. Grupul a avut
oportunitatea de a se ruga la mormintele acestor eroi ai credinţei. Mulţi au relatat că au simţit
primirea unor haruri speciale în timpul rugăciunii profunde.
Organizarea cursului a adus o mare experienţă în rugăciune şi studiu. Kkottongnae (Oraşul
Florilor) este aşezat într-o regiune de munte luxuriantă. Locul de cazare a fost minunat, iar membrii
comunităţii din Kkottongnae au fost ospitalieri şi foarte prietenoşi.
S-a ţinut şi o întrunire publică de o zi, la sfârşitul cursului, care a adunat 2000 de oameni.
Entuziasmul a fost aproape electric, în timp ce Oreste Pesare – Director al ICCRS, Bob Canton –
membru al Consiliului ICCRS şi Jim Murphy – Director al formării responsabililor au slujit mulţimea la
celebrare, împreună cu Fr. Thomas Oh şi Fr. John Oh. Dansurile şi tobele tradiţionale coreene au
fost o parte semnificativă a celebrării şi toţi păreau a fi atinşi profund în acea zi. ICCRS se bucură să
lucreze cu prietenii săi din întreaga lume. LTC din Coreea a fost o imensă binecuvântare pentru toţi
participanţii.

Eveniment ICCRS 2009
Coreea de Sud
Au avut loc multe conferinţe în RCC de-a lungul anilor, dar cea care va urma merită o
atenţie specială:
ICCRS va sponsoriza un eveniment internaţional important în Coreea de Sud, la începutul lui
iunie 2009. Tema evenimentului este: IUBIREA ÎN ACŢIUNE.
Conferinţa va fi găzduită de Comunitatea Kkottongnae, o comunitate catolică carismatică,
compusă din persoane consacrate şi laici. Comunitatea realizează o extraordinară atenţie faţă de
săraci şi oferă o varietate de slujiri celor aflaţi în nevoi. Totuşi, dimensiunea spirituală nu este
niciodată pierdută în cadrul muncii, Kkottongnae fiind un stupar de activităţi realizate într-o
credinţă fierbinte!
În perioada 1-3 iunie va fi oferită participanţilor la conferinţă oportunitatea de a lucra alături
de membrii comunităţii, pentru a-i sluji pe săraci.
Conferinţa în sine începe pe 4 iunie şi se termină pe 6 iunie, urmată fiind de o imensă întrunire
publică, ţinută pe 7 iunie. Zilele de 8 şi 9 sunt rezervate pentru pelerinaje în diferite locuri din Coreea
de Sud, în special la moaştele martirilor coreeni.
RCC a fost uneori acuzată pe nedrept ca având numai „gânduri pioase”, fără să ofere vreun
serviciu real celor nevoiaşi. Kkottongnae este un exemplu strălucitor al felului în care Duhul Sfânt
conduce oamenii nu numai ca să aibă grijă de sufletele celorlalţi, ci şi de vieţile lor.
Acest eveniment va fi o unică şi puternică experienţă pentru cei care sunt în RCC de ani de
zile, cât şi celor care abia încep drumul trăirii unei vieţi în Duhul Sfânt.
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Prima Conferinţă ISAO a liderilor RCC – Relatare
de Cyril John
Când s-au adunat împreună 525 de responsabili ai RCC din 21 de ţări ale Asiei-Oceania, la
Hotelul Mercure din Jakarta de Nord, Indonezia, pe 14 septembrie 2008, s-a împlinit un vis îndelung
nutrit de întreaga regiune. Conferinţa, care a avut loc între 14-18 septembrie, a fost organizată de
Subcomitetul ICCRS pentru Asia-Oceania (ISAO) şi găzduită de Comitetul Naţional de Slujire al RCC
din Indonezia. ISAO a fost constituit în decembrie 2006, pentru a facilita ICCRS-ului slujirea RC-ului
(Reînnoirii Carismatice, n.t.) din regiunea Asia-Oceania, mai îndeaproape şi mai eficient. Tema
Conferinţei a fost: „Reînnoirea Carismatică Catolică: născută ieri, trăind azi şi crescând mâine”.
Liturghia de inaugurare din 14 septembrie a fost prezidată de Preasfinţitul Sutrisnaatmaka
MSF, secretarul Conferinţei Episcopale Indoneziene. Conferinţa a început prin mesajul inaugural al
D-lui Cyrill John, Preşedintele ISAO şi mesajul de bun-venit al D-lui Joseph Jedjaindra, preşedintele
Echipei Naţionale de Slujire. Cuvântarea-cheie a fost făcută de D-na Michelle Moran, preşedintele
ICCRS. Eminenţa sa, Cardinalul Julius Darmaatmadja SJ, Arhiepiscop de Jakarta, Indonezia;
Excelenţa sa Arhiepiscop Leopoldo Girelli, Nunţiu Apostolic în Indonezia; Preasfinţitul Joseph S.
Palma, Arhiepiscop de Palo, Filipine; Preasfinţitul Michael Angkur, Episcop de Bogor, Indonezia şi
Preasfinţitul Anthony Lee Kok Hin, Episcop de Miri, Malaiezia au celebrat Liturghia în timpul
Conferinţei. Sesiunile au fost conduse de D-na Michelle Moran, Cyril John, Fr Bart Pastor, Joseph
Tedjaindra, Fr Deshi Ramadhani SJ, Fr Rufus Pereira, Felix Ali Chendra, Gerard Francisco, Brendan
Woodnutt, Bro James Shin, Joseph Chee şi alţi responsabili din diferite ţări. Printre participanţi erau şi
unii episcopi, ca de pildă Preasfinţitul Camillo Ballin MCCJ, Episcop de Kuwait, în jur de 100 de
preoţi, persoane consacrate şi responsabili laici.
Conferinţa s-a dovedit a fi experienţa unor Noi Rusalii pentru întreaga Asia-Oceania. Domnul
ne-a vorbit în repetate rânduri, spunând: „Iată, voi face ceva nou, şi-i gata să se întâmple: să nu-l
cunoaşteţi voi oare?” (Is 43,19). Toţi participanţii şi-au reînnoit angajamentul de a-l sluji pe Domnul şi
Biserica în ţările lor, cu mai mare dedicare şi zel. În timpul sesiunilor de planificare s-a decis să se
organizeze programe de follow-up ale conferinţei în patru regiuni ale Asiei-Oceania, în anii 2009 şi
2010. A doua Conferinţă a responsabililor va fi organizată de ISAO cândva în 2011.
Conferinţa s-a terminat cu o întrunire organizată de Echipa Indoneziană de Slujire, care a
cuprins 7000 de persoane în Hotelul Novotel, din Jakarta, pe 18 septembrie. A fost într-adevăr o
mărturie semnificativă a moştenirii culturale, a dinamismului şi unităţii RCC-ului din Indonezia.
Mulţumind Comitetului de Slujire Naţională al Indoneziei, Michelle Moran a spus: „Conferinţa a fost
cu adevărat îmbogăţită, datorită găzduirii pe care a oferit-o Indonezia. Prezentările culturale şi
muzica Angklung vor rămâne în memoria multor oameni, datorită binecuvântărilor pe care le-am
împărtăşit împreună în Indonezia.” În numele ISAO, doresc să felicit RCC Indoneziană pentru că a
făcut posibilă o Conferinţă atât de plină de Duh Sfânt, datorită muncii şi organizării lor susţinute.
„Domnul ne-a vorbit în repetate rânduri, spunând: „Iată, voi face ceva nou, şi-i gata să se
întâmple: să nu-l cunoaşteţi voi oare?” (Is 43,19). Toţi participanţii şi-au reînnoit angajamentul de a-l
sluji pe Domnul şi Biserica în ţările lor, cu mai mare dedicare şi zel...”

Maria Eugenia (Sheny) de Góngora
Membu al Consiliului ICCRS
Maria (Sheny) s-a născut în Guatemala, în 1956. În 1976, ea şi logodnicul ei Rafael (pe care îl
întâlnise când amândoi studiau contabilitatea) au fost botezaţi în focul Celui Preaînalt, în timpul
unei reculegeri de Viaţă nouă în Duhul Sfânt.
De la acea întâlnire decisivă, a început minunata aventură a urmării lui Isus Cristos în Biserica
sa, pentru a-l sluji. Ea şi Rafael au fost chemaţi să facă parte din echipa Slujirii ca auxiliari şi mai
târziu ca slujitori. Au luat parte la diferite cursuri de formare şi s-au căsătorit în 1980. Carismele pe
care Domnul le-a dăruit lor includ darul profeţiei (1983), care i-a condus să demareze vigiliile pentru
pace din America Centrală, iar acum vigiile din America Latină, care constituie una dintre
activităţile majore ale anului. Mai târziu, au fost chemaţi să acorde consultanţă Consulului
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Arhidiecezan în nevoile pastorale ale tinerilor. Acest lucru a condus-o pe Sheny la decizia de a
lucra full time pentru RCC. A început prin coordonarea unui domeniu de învăţare, iar mai târziu a
primit coordonarea RCC-ului din întreaga Arhidieceză, ca apoi să i se ceară să participe ca slujitor.
Astăzi este Coordonatorul Naţional al RCC-ului din Guatemala şi vice-preşedinte al Consiliului
Carismatic Catolic Latino-American (CONCLAT). Face parte din executivul Comisiei Naţionale a
Misiunilor şi din Departamentul pentru Mişcările Laice şi Noile Comunităţi Ecleziale al Conferinţei
Episcopale. Domnul i-a dat doi copii: Adriana şi Rafael junior, care de asemenea îl slujesc pe
Domnul în grupul de rugăciune şi la multe evenimente. În iubirea lui Isus Cristos şi a Binecuvântatei
Noastre Mame Maria, întreaga familie a decis să-l urmeze pe Domnul, cerându-i puterea Duhului
Sfânt pentru a persevera până la sfârşit.
Domnul să continue să o însoţească pe ea şi familia ei cu Duhul Său Sfânt, în slujirea Reînnoirii
Carismatice şi a Bisericii Catolice din lumea întreagă.
„Carismele pe care Domnul le-a dăruit lor includ darul profeţiei (1983), care i-a condus să
demareze vigiliile pentru pace din America Centrală, iar acum vigiile din America Latină, care
constituie unul dintre activităţile majore ale anului...”

ŞTIRI DIN LUME
Noi membri carismatici
şi consultanţi
în Consiliul Pontifical
pentru Laici
Pe 24 aprilie 2008, Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea i-a desemnat ca membri ai Consiliului
Pontifical pentru Laici pe Michelle Moran, preşedintele ICCRS şi Matteo Calisi, preşedintele
Fraternităţii Catolice a Comunităţilor Carismatice de Alianţă, iar în calitate de consultanţi pe:
Moyses de Azevedo, fondatorul Comunităţii Shalom din Brazilia şi Salvatore Martinez, preşedintele
Reînnoirii în Duhul Sfânt din Italia. Îi felicităm şi îl lăudăm pe Domnul pentru dedicarea lor în slujirea
Reînnoirii Carismatice din Biserică.
ICCRS îi salută pe
noii Membri ai Consiliului său
În timpul ultimei întâlniri a Consiliului ICCRS, care a avut loc la Roma pe 7-13 aprilie, au fost
aleşi următorii noi membri:
Julienne Mesedem din Camerun, ca reprezentant al Africii Francofone; María José Cantos de
Ortiz din Chile, ca reprezentant al Americii Latine vorbitoare de spaniolă şi pe Christof Hemberger
din Germania, ca reprezentant al Europei de Nord. Le urăm bun venit.
Îi aducem mulţumiri speciale şi binecuvântare lui Jean Pliya din Benin, care acum şi-a
încheiat timpul de slujire în ICCRS.
ICCRS are o nouă adresă
În luna septembrie a acestui an, ICCRS şi-a schimbat locaţia Biroului şi s-a mutat la Palazzo
San Calisto, unde sunt situate şi biroul central al Consiliului Pontifical pentru Laici, şi alte dicasterii ale
Vaticanului.
Vă rugăm să vă notaţi noua adresă:
ADRESA POŞTALĂ:
Palazzo San Calisto, 00120
Vatican City - EUROPE
BIROUL:
P.zza San Calisto, 16
00153, Rome - Italy
Tel: +39 0669887126 / 27
Fax: +39 0669887224
Linia de fax pentru rugăciune: +39 0669887230
e-mail: info@iccrs.org
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newsletter@iccrs.org
Rusaliile Naţiunilor
Un proiect ICCRS pentru Rusalii, cu durata de 10 zile: 22-31 mai 2009.
Un proiect în două părţi, care conţine Operaţiunea Cenacolul: 22-30 mai, cu celebrarea
Rusaliilor pe 31 mai.
„Toate naţiunile – în naţiunea ta”
Pentru mai multe informaţii vizitaţi situl nostru web la adresa:
http://www.iccrs.org
LTC al ICCRS-ului în Bostwana
ICCRS se va îndrepta în curând spre Gaborone, Botswana, în Africa, pentru a colabora cu
responsabilii locali ai RC, spre a pune la punct un program de formare în profunzime pentru
responsabili şi potenţiali responsabili ai RCC.
Programul care se va desfăşura între 19-25 aprilie îi va include pe Michelle Moran,
Preşedintele ICCRS şi pe James Murphy, Directorul formării responsabililor pentru ICCRS.
Alice Modisenyane, un coordonator-cheie RCC în Botswana, a experimentat prima formare
ICCRS pentru responsabili când a participat la Institutul ICCRS de Formare a Responsabililor la
Roma, în 2007.
Al III-lea Institut ICCRS în septembrie 2009
ICCRS a avansat deja serios în planificarea celui de-al treilea Institut de Formare a
Responsabililor, care se va ţine la Roma, în septembrie 2009.
Cursul va dura trei săptămâni şi este rodul direct al apelului Papei Ioan Paul al II-lea către
mişcările laice de a face eforturi mai mari, pentru a crea o mai mare „maturitate eclezială” în
cadrul grupurilor lor.
Programul, care atrage responsabili şi viitori responsabili din toată lumea, face mai mult
decât a educa. El oferă şi sprijin, dar şi experienţa Bisericii universale. Cursul constă în învăţături de
primă clasă, perioade de slujire şi împărtăşire, ca şi oportunităţi de întâlnire cu responsabilii
diferitelor birouri din Vatican.
În completare, cursul oferă multe călătorii pe teren către locuri sfinte din Roma, acestea fiind
oportunităţi de educare, reflecţie şi rugăciune. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi situl nostru web:
http://www.iccrs.org
Michelle Moran, invitată
să participe la Sinodul Episcopilor
Am primit cu mare bucurie, ca preşedinte al ICCRS, invitaţia din partea Papei Benedict al XVllea de a fi auditor la cea de-a XII-a Adunare generală ordinară a Sinodului Episcopilor. Tema
sinodului, „Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa şi misiunea Bisericii”, ne este foarte apropiată nouă, celor
din Reînnoirea Carismatică. Mulţi dintre noi pot mărturisi că acţiunea Duhului Sfânt din viaţa
noastră ne-a condus la o profundă dragoste pentru Scripturi. Documentul de lucru sau
„Instrumentum Laboris”, care formează baza sinodului, a avut trei mari secţiuni:
i.
Misterul lui Dumnezeu care ne vorbeşte
ii.
Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii
iii.
Cuvântul lui Dumnezeu în misiunea Bisericii
Mulţi dintre noi am examinat şi discutat timp de 21 de zile ale sinodului. Sinodul a avut ca
participanţi 253 de părinţi ai sinodului, cardinali şi episcopi de pe toate continentele, un mic grup
de oaspeţi ecumenici, 41 de „experţi biblici” şi 37 de auditori, printre care „mişcările ecleziale”
păreau să aibă un loc special. A fost o mare bucurie şi un mare privilegiu pentru mine să stau zilnic
împreună cu fondatorii şi responsabilii diferitelor mişcări.
A fost o mare bucurie pentru mine să prezint o intervenţie de 4 minute în prezenţa Sfântului
Părinte din partea RCC. (a se vedea intervenţia pe situl nostru web) (şi în traducerea ataşată n.t.)
Cred că trăim cu adevărat un moment special de comuniune cu Biserica în aceste zile. Sunt
sigură că Sinodul se va dovedi a fi istoric în viaţa Bisericii.
Michelle Moran, Preşedinte ICCRS
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FORMAREA RESPONSABILILOR
CUPRINS:
Introducere
Maria, cel mai înalt
model uman
Maria şi „Botezul
în Duhul Sfânt”

Priveşte din nou!

Bucură-te, Marie,
cea plină de har
de Fr Renato Tisot
Am fost rugat să scriu despre tema: „Maria, prima carismatică”. Este o temă fascinantă.
Dacă ne întoarcem în urmă cu două mii de ani, descoperim plini de uimire o revărsare atât de
puternică şi unică a Duhului Sfânt într-o tânără fecioară dintr-un sătuc neimportant! Ea atinge
corzile inimii carismaticilor de pretutindeni. Ea devine fecioara din Biblie, reprezentând omenirea
reînnoită şi apoi, la picioarele crucii, în cel mai dramatic moment al istoriei omenirii, ea ne este
dăruită ca Mamă. Astfel ea se îngrijeşte atât de drumul pe care îl urmăm fiecare personal, cât şi
de drumul comunităţilor.
Oricum, ştiu că dragul meu prieten Reinaldo Beserra dos Reis a scris deja într-un mod
strălucit pe aceeaşi temă, cu acelaşi titlu şi nu doresc să repet cele scrise de el. Aşa că am
schimbat titlul şi mă voi concentra asupra remarcabilului salut al îngerului, care a devenit începutul
celei mai rostite rugăciuni mariane: „Cea plină de har”.
Grecii au un cuvânt semnificativ: charis, care se traduce cu divina caritate. Este asemenea
iubirii îndurătoare a lui Dumnezeu care ne răscumpără, ne transformă şi ne face temple ale Duhului
Sfânt, înzestrându-ne cu daruri spirituale sau carisme. În acelaşi timp, această charis dezvoltă
carismele în daruri de slujire iubitoare faţă de fraţii şi surorile noastre, în istoria tulburată a omenirii
aflate în drumul ei spre eternitate.
Maria a devenit cel mai înalt model uman al umilinţei carismatice de sacrificiu,
experimentată în simbioză cu Fiul Lui Dumnezeu făcut om,care a fost răstignit, a murit, a înviat şi ni la trimis pe Duhul Sfânt. Din acel moment, timpul „Rusaliilor” a început. El va continua până la
sfârşitul lumii, spălându-ne în oceanul etern al iubirii îndurătoare, când ne va apărea şi Doamna
Noastră înveşmântată în soare şi implicată cu putere în victoria finală asupra balaurului roşu
(Apocalipsa 12).
Marele apostol Paul o menţionează pe această femeie istorică o singură dată, prezentândo strâns implicată în istoria întregii omeniri, în ceasul în care timpurile vor fi împlinite prin reînnoirea
Divinei Milostiviri (Efeseni 2), cu prezenţa puternică a Duhului Sfânt: „Dar când a venit împlinirea
vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din FEMEIE…, ca să căpătăm înfierea. Şi pentru că
sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: «Abba» adică: «Tată!»”. (Gal
4,4-6).
Acest plan unic în istoria omenirii, al prezenţei depline şi al acţiunii divine, a fost împlinit în
Maria chiar din momentul conceperii ei. Arhanghelul Gabriel a declarat-o ca fiind deja plină de
har şi în deplină comuniune cu Dumnezeu. Acum tot ceea ce mai trebuia era „da”-ul uman – ca
apoi să urmeze o alianţă de iubire încă şi mai mare decât cea dinainte. Şi „da”-ul Mariei a fost
necesar. Carisma „da”-ului a devenit uşa către o posibilă Viaţă nouă în Duhul Sfânt, prin exemplul
şi ajutorul acestei Mame.
Am meditat deseori asupra revărsării Duhului Sfânt, iniţiate în această Femeie unică, şi am
meditat de asemenea asupra ei, ca singura creatură complet „formată” pentru planul deplin de
mântuire al lui Dumnezeu. Priviţi la secvenţa revărsării Duhului Sfânt asupra Mariei: momentul
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neprihănitei zămisliri printr-un botez de sfinţire personală şi apoi, urmând această cale, prin
încercările ei dureroase în faţa întregii omeniri, până la sfârşitul timpului: Bunavestirea, ceasul al
nouălea pe Calvar, în timp ce se năştea Biserica din inima străpunsă a lui Isus, cu prima revărsare a
Duhului Sfânt(Rusaliile timpurii) şi declararea clară a Mariei ca Mamă a Bisericii, în persoana unicului
şi credinciosului Ioan (o maternitate care, din acel moment de răscumpărare, s-a extins la toate
generaţiile omenirii), apoi la Marile Rusalii din cenacolul din Ierusalim, evident menite să inaugureze
erupţiile (efuziunile, n.t.) continue ale Duhului, relatate în Faptele Apostolilor. Toate acestea
culminează în evenimentul marian final, unic: Ridicarea ei cu trupul şi sufletul la cer. Aceasta se
referă la unicul trup glorificat în cer de Duhul Sfânt, împreună cu Fiul lui Dumnezeu, care se
întrupase în pântecele ei.
Nici o altă creatură umană, nici un alt sfânt din cer nu s-a bucurat (încă, n.t.) de această
acţiune carismatică finală a Duhului Sfânt. Ea va fi acolo pentru toţi la sfârşitul timpurilor, când vom
învia şi noi cu trupul, aşa cum proclamăm în Crez. Slujirea carismatică mereu prezentă şi activă a
Mariei: mijlocirea fiecărui har, va fi mereu gata pentru noi, în cadrul Planului Divin.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru darul Mariei în cadrul Reînnoirii Carismatice Catolice,
rugându-ne să fim întotdeauna în frunte, în bucuria primitoare a slujirii ei. Avem nevoie să păstrăm
o relaţie caldă şi profundă cu această mamă, să-i imităm virtuţile şi să cerem ajutorul ei, pentru a
utiliza cum este mai bine carismele şi slujirile noastre, pentru ne conforma cu voinţa lui Isus. Mai
presus de toate trebuie să spunem „da” chiar şi atunci când viaţa noastră ne conduce spre
Calvar. Ea a fost întotdeauna prezentă şi a acceptat eroic direcţia vieţii ei, chiar şi în cel mai
dramatic moment, atunci când arhanghelul i-a spus:”Nu te teme Marie”.
Mereu a dat exemplu de eroism. Cele mai importante, profunde, carismatice cuvinte ale
Mariei, chiar spuse în cele mai de neînţeles şi dramatice momente ale vieţii ei, rămân acestea:
„Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” (Luca 1,38).
Acest „Iată...” ne face să înţelegem preţul Rusaliilor. Ea va fi acolo la picioarele crucii,
împreună cu cei puţini care au rămas fideli (mai mult femei decât bărbaţi, trebuie spus, în cel mai
dramatic şi crucial punct din istoria omenirii): să vadă sângele lui Cristos, vărsat până la ultima
picătură, care a obţinut pentru noi Apa Duhului Sfânt, ca să înţeleagă ceea ce multor carismatici
în prezent li se pare greu de acceptat, şi anume că cea mai puternică carismă pentru mântuirea
veşnică rămâne şi acum oferirea suferinţelor noastre.
Simeon a fost carismatic în templu, în ziua circumciziei lui Isus. „ Simeon i-a binecuvântat şi a
zis Mariei, mama lui: Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel şi
să fie un semn, care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se
descopere gândurile multor inimi.” (Luca 2,34-35).
Putem să tragem împreună o concluzie pentru viaţa noastră personală şi a comunităţii
noastre? Ei bine, câteva aspecte esenţiale ale experienţei carismatice ale Mariei sunt sugestive
pentru mine. Viaţa ei în plinătatea Duhului Sfânt a condus-o să pună în practică aceste experienţe
fundamentale:
1. O experienţă a comuniunii divine, care a ajuns să fie trăită pe deplin cu un Dumnezeu
care „nu mai era acolo sus”, ci în interiorul ei, în propriul ei trup. Aceasta a fost o intimitate de 24 de
ore din 24, unică în perioada sarcinii, dar care a continuat pentru tot restul vieţii. Maria este cu
adevărat primul creştin, deoarece ea a fost în mod constant în Cristos, cu Cristos şi pentru Cristos, în
comuniune cu El. Din acest motiv ea este numită „Femeia Euharistică”, dar şi pentru că ea trebuie
să fi trăit, încă de la începuturile Bisericii, viaţa de comunitate hrănită în mod constant de Cuvânt şi
de „Frângerea Pâinii”.
2. Experienţa rugăciunii, care s-a născut din această divină intimitate, nu s-a exprimat în
cereri, ci în laude, cu recunoştinţă pentru puterea şi acţiunea lui Dumnezeu şi prin exaltarea
Milostivirii lui: „ Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu
mântuitorul meu... căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, şi numele lui e sfânt”.
3. Capacitatea de a citi semnele timpurilor şi de a discerne istoria omenirii cu ochii şi cu
inima lui Dumnezeu, mereu definind întreaga aventură umană ca „Istorie a divinei Milostiviri”. Este
povestea celor săraci şi umili, care îi vor vedea pe cei mândri şi puternici căzând pentru totdeauna
(Luca 1,46 şi următoarele).
4. Experienţa prezenţei Duhului Sfânt a generat (în inimă, n.t.) o revărsare de generozitate
şi dăruire către cei aflaţi în nevoi. Putem interpreta decizia rapidă, dar dificilă, de a traversa
Palestina pentru a oferi umilul dar preţiosul său ajutor verişoarei sale Elisabeta, ca derivând din
acest har.
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5. Când mergem cu „picioarele suferinţei”( o importantă expresie a Sfintei Ecaterina de
Siena), experimentăm noua revărsare a Duhului Sfânt, asupra copilului din pântece, asupra mamei
Elisabeta şi asupra tatălui Zaharia. Slujirea sacră şi miraculoasă a Mariei, carismatica itinerantă a
Noilor Timpuri, care continuă şi în prezent, ne face să credem în intervenţiile ei profetice şi
prevenitoare pe care le are în cadrul multelor ei apariţii.
Iar aici includem de asemenea şi importanta carismă a discernământului Sfintei mame Biserica şi a
prezenţei constante a antenei spirituale a misticilor, care prin consimţământ comun, sunt
întotdeauna preaiubiţii fii ai Mariei.
„Marele apostol Paul o menţionează pe această femeie istorică o singură dată, prezentând-o
strâns implicată în istoria întregii omeniri, în ceasul în care timpurile vor fi sfârşit împlinite prin
reînnoirea Divinei Milostiviri (Efeseni 2), prin prezenţa puternică a Duhului Sfânt…”
Mulţumim lui Dumnezeu pentru darul Mariei în cadrul Reînnoirii Carismatice Catolice,
rugându-ne să fim întotdeauna în frunte, în bucuria primitoare a slujirii ei. Avem nevoie să păstrăm
o relaţie caldă şi profundă cu această mamă, să-i imităm virtuţile şi să cerem ajutorul ei, pentru a
utiliza cum este mai bine carismele şi slujirile noastre, pentru ne conforma cu voinţa lui Isus. Mai
presus de toate trebuie să spunem „da” chiar şi atunci când viaţa noastră ne conduce spre
Calvar…

ÎNTREBĂRI PENTRU
DISCUŢII
Suntem de acord
cu rolul peren al Mariei,
ca mamă şi femeie,
cea iubită de Dumnezeu
din generaţie în generaţie –
modelul adevărat de viaţă
şi comportament creştine,
ajutor al tuturor:
auxilium sanctorum?
Biblia explică ea însăşi acestea,
într-un proces care
nu e doar teoretic,
ci este legat de existenţa
concretă a vieţii umane.
Noi am făcut vreodată
drumul de la Geneză
la Apocalipsă, pentru
a înţelege şi asimila
rolul istoric al Mariei
în istoria mântuirii,
care este încă în derulare?
Aţi văzut că îi comparăm
adesea pe Maria şi Petru,
că există aproape o preferinţă
în Biserică pentru o conexiune
carismatică faţă de
figura ierarhică a lui Petru?
Cum am putea rezolva
această problemă?
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Mărturii de pe continente:

AMERICA CENTRALĂ
MEXIC, GUATEMALA, SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA
ŞI INSULELE CARAIBE, CUBA, REPUBLICA DOMINICANĂ ŞI PORTO RICO
de María Eugenia de Góngora
Această parte a Americii Latine este formată din oraşe pline de iubire şi fervoare pentru
Domnul nostru Isus Cristos şi pentru marea mijlocitoare Maria, mama noastră. Ele constau dintr-un
evantai multicolor de culturi şi o religiozitate bogată, care au jucat un rol foarte important în
evanghelizarea oraşelor noastre. Biserica este un amestec de mari diferenţe sociale, mai ales
diferenţe economice, şi este spălată de sângele a sute de martiri, bărbaţi şi femei, care au fost
gata să-şi dea viaţa pentru Isus Cristos şi sfânta sa Evanghelie. Exact aici i se poate găsi măreţia şi
bogăţia. Este o Biserică ce păşeşte cu încredere iubitoare în Dumnezeu, în mijlocul marilor
provocări. Sunt multe moduri prin care ne celebrăm religia, exprimându-ne în acest fel credinţa şi
speranţa în Isus Cristos răstignit, care merge alături de poporul său şi îl duce cu sine spre Învierea
adevărată şi definitivă.
În mijlocul acestei diversităţi latino-americane şi chiar cu marile ei puteri, în vremurile de
monotonie şi stagnare cădem pe o cale umană, viaţa devenind doar o rutină. A gândi în felul cel
mai bun doar în anumite momente nu este suficient. Este ca şi când ai pune bariere sau parametri
după socoteli umane, căzând într-o capcană a mediocrităţii, neprezentându-ţi şi netrăindu-ţi viaţa
creştină în mod autentic. Dumnezeul nostru, care ne urmăreşte mereu, intervine şi îşi trimite ajutorul
în momentele cele mai oportune, re-creând şi făcând toate lucrurile noi.
La sfârşitul anului 1967, binecuvântata Reînnoire a venit şi pe aceste locuri, creând un nou
entuziasm, celebrare, bucurie şi, cel mai important, o nouă iubire pentru Domnul nostru Isus Cristos
şi Sfânta sa Biserică. Acesta a fost un dar minunat, cel mai mare eveniment al vieţii oamenilor, o
întâlnire personală cu Cristos, un eveniment care schimbă vieţi, acest dar fiind exprimat de Sfântul
Părinte Benedict al XVI-lea într-un mod extraordinar în introducerea primei sale enciclici: Deus
caritas est.
Printr-un număr de seminarii de Viaţă nouă în Duhul Sfânt sau reculegeri iniţiate de RCC,
aceasta din urmă a atins mii de oameni care erau obosiţi, indiferenţi sau reci. Prin experienţa
acestei minunate întâlniri, aceştia au fost spălaţi cu putere de sus, ca de Rusalii, prin darul promis
de Domnul nostru Isus Cristos: Botezul în Duhul Sfânt, prin care îşi împlineşte cu fidelitate
promisiunea: „Veţi primi putere de sus şi-mi veţi fi martori”. Ca nişte noi muguri, care, puţin câte
puţin, înfloresc şi se răspândesc peste tot, să umblăm proclamând că ne vom întoarce şi vom trăi şi
simţi la fel cum au făcut-o cei din primele comunităţi creştine, care au crescut în număr în fiecare zi
(Faptele Apostolilor). Cu adevărat, faţa Bisericii s-a schimbat prin venirea RCC. Cu multă
recunoştinţă putem confirma că nu mai ţinem celebrări cum erau odată: pline de rutină şi prea
superficiale, ci s-au schimbat în ceva nou, înnoit – într-o spontaneitate pe care numai Duhul o
poate da. Prin harul lui Dumnezeu, reprimim ceea ce pierdusem de-a lungul anilor. Ne întoarcem la
starea naturală a primilor discipoli ai Domnului, plini de ardoare şi pasiune pentru Isus Cristos,
Domnul nostru, cât şi pentru Evanghelia sa, construind cu adevărat, într-un mod care conduce la
momente de linişte, dar eficient, cultura Rusaliilor. Experimentăm, ca nişte adevăraţi martori, că
unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este libertate, aşa cum ne spune Sfântul Paul.
În toate aceste ţări suntem părtaşi la mărturii minunate, care menţionează RCC-ul în mod
semnificativ şi continuu. Este cu adevărat răspunsul Duhului Sfânt în vremurile noastre. Avem puţine
localuri pe care le putem folosi pentru reculegeri ori nu ne sunt oferite suficiente. Sunt deja liste de
aşteptare de ani întregi. În timp ce podiumurile au fost abandonate pentru că au fost puţin folosite
în trecut, acum cele mai mari şi mai faimoase stadioane sunt arhipline şi rezervate pentru
evenimentele RCC. Acest lucru a fost de negândit înainte. Acum este ceva normal. Acum
mâncăm micul dejun şi cine evanghelice, celebrăm nopţi întregi de vigilii de rugăciune pe vreme
urâtă, în zile lucrătoare, evanghelizăm pe străzi săptămâni întregi, activităţi care aduc Sfânta
Euharistie în centru - în cadrul slujbelor de Adoraţie. Sunt multe mărturii din partea preoţilor, care
spuneau că, întocmai ca laicii, şi ei au fost motivaţi să trăiască viaţa nouă în Duhul Sfânt şi li s-au
impus mâinile în mod fratern, primind astfel noile Rusalii (personale, n.t.). Astfel, şi ei au fost reînnoiţi
în iubirea pentru slujirea lor sacră. Merită să subliniem marea bogăţie care vine din participarea
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tinerilor, un factor comun pentru toate ţările. Populaţia continentului este alcătuită mai mult de 50%
din tineri de 15-25 de ani. Răspunsul Domnului pentru tinerii noştri în vremurile de azi a fost RCC.
Înainte, în multe ţări, Vigilia de Rusalii nu se celebra, dar acum, mulţumim lui Dumnezeu, RCC
a readus la viaţă această sărbătoare şi este celebrată cu recunoştinţă faţă de Dumnezeu pentru
darul extraordinar al Rusaliilor, pentru naşterea Sfintei noastre Biserici şi, mai presus de toate, aşa
cum trebuie să implorăm în fiecare zi: pentru ca slava Rusaliilor să se manifeste pe acest pământ al
lui Dumnezeu.
Carismele cu care Domnul ne-a îmbogăţit comunităţile sunt puse în acţiune în diferite slujiri,
pentru binele Sfintei noastre Biserici Catolice. Este o chemare la trezire şi un ghiont făcut conştiinţei
laicilor de a lucra ca adevăraţi „discipoli misionari ai lui Isus Cristos, pentru ca ţările noastre să
poată avea viaţă” – aşa cum s-au rugat la cea de-a 5-a Conferinţă a Episcopilor Latino-Americani,
celebrată recent pe continentul nostru, la sanctuarul din Brazilia Maicii Sfinte a Apariţiilor. Ne-a
lăsat un document frumos şi bogat: Documentul Apariţiei, care ne trimite la Misiunea continentală,
împreună cu episcopii, care speră şi cer noile Rusalii. Şi, cu mare bucurie şi determinare, de vreme
ce revigorarea – noua trezire – are deja 40 de ani, RCC-ul declară că acum suntem gata să
urmăm cultura Rusaliilor, lucrând în puterea Duhului Sfânt. Glorie lui Isus.

Deveniţi Partener în
PROIECTUL ICCRS „RECOLTA SPERANŢEI”
ICCRS-ul trece în prezent printr-o serioasă criză financiară, dat fiind că donaţiile de la
Reînnoirea din lumea întreagă a diminuat constant, în ciuda acutei creşteri a costurilor de operare.
Pentru a creşte fondurile atât de necesare pe o bază constantă, a fost lansat PROIECTUL
ICCRS „RECOLTA SPERANŢEI”, pentru a ajuta ICCRS-ul să-şi menţină importantele iniţiative pentru
Reînnoire. Acest proiect este un apel către membrii Reînnoirii din lumea întreagă de a-şi aduce
contribuţia generoasă a oricărei sume pe care Domnul le-o inspiră în inimă, pentru iniţiativele
ICCRS-ului. Contribuţia poate fi plătită anual, semestrial, trimestrial sau lunar, prin câteva opţiuni de
plată. Deveniţi partener al ICCRS-ului, angajându-vă să contribuiţi regulat la PROIECTUL ICCRS
„RECOLTA SPERANŢEI”, ajutând ICCRS-ul să-şi realizeze un venit mai stabil. Biroul ICCRS din Roma se
va ruga în schimb pentru intenţiile binefăcătorilor săi.
Sprijinul vostru este necesar în mod decisiv pentru ICCRS! „Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va
turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură
veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.” (Lc 6,38) Împreună cu sprijinul constant al rugăciunii
voastre, care ne este necesar, apelez la voi ca parteneri în Duhul Sfânt, ca să ne ajutaţi să mărim
fondurile pentru nevoile imediate ale ICCRS.
VENIŢI SĂ FIŢI PARTENERI AI ICCRS! Orice contribuţie, oricât de mare sau mică va fi, va ajuta
semnificativ eforturile ICCRS pentru reînnoirea Bisericii şi răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu.
Consiliul ICCRS doreşte să vă mulţumească anticipat pentru iubirea voastră generoasă în sacrificiu
şi se roagă ca să vă „îmbogăţiţi în toate privinţele, pentru orice generozitate” (2Cor 9,11).
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DEVENIŢI PARTENER ÎN PROIECTUL ICCRS - RECOLTA SPERANŢEI
Vă rugăm completaţi formularul de mai jos
Nume de familie.....................Prenume...........................Data naşterii(LL/ZZ)......./........
(Reprezint
organizaţia.........................................................................................................)
Adresa........................................Oraşul......................................Jud....................................
..
Cod poştal................Ţara..................Telefon...................Mobil..................Fax................
E-mail...........................................................E-mail 2...........................................................
Doresc să sprijin importantele slujiri pe care ICCRS le face pentru RCC-ul de
pretutindeni şi, întrucât simt că fac parte din această parte a misiunii Bisericii, am decis
să mă angajez în mod mai concret prin finanţele mele, astfel încât Botezul în Duhul Sfânt
şi viaţa charismatică să se poată dezvolta mai mult în cadrul Bisericii.
Mă angajez să contribui cu suma de ....................................
moneda............................
(vă rugam scrieţi luna primei plăţi si lunile când mai planificaţi să plătiţi:)
Lunar, începând cu luna..................................
La fiecare trei luni, începând cu luna...............(lunile..............-.............-............)
La fiecare şase luni, începând cu luna..............(lunile ..............-............)
Anual, începând cu luna..................................
PLATA NOU!!

□ cec: plătibil către ICCRS. Plata este în USD cu cec American bank
□ prin transfer bancar:
(numai pt. Italia) către ICCRS, UniCredit Banca di Roma, Piazza San Pantaleo n.1, 00186

Roma
Cod IBAN: IT45G0300205022000065056232 B.I.C.: UNCRITMM IT45G0300205022000065056232
(toate celelalte ţări) : Deutsche Bank, Taunusanlage 12-21, 60262 Frankfurt, Germania

Swift: DEUTDEFFXXX IBAN: DE56500700100935424200
Beneficiar: Istituto Per Le Opere Di Religioni (I.O.R.) Swift: IOPRVAVX
Transfer in favour of „ICCRS” account number: 22452-012

□ prin card de credit: (de bifat):
VISA □
EUROCARD □

MASTERCARD □
Număr card…………..……………………………. data expirării…………………......
Semnătura titularului cardului……………………….
Data......................................... Semnătura donorului………………………….

DOMNUL SĂ FIE LĂUDAT!
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