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Comunicare şi formare
Dariusz Jeziorny

„Aceştia, reunindu-se în consiliu cu bătrânii, au dat bani mulţi soldaţilor, zicând: «Să spuneţi:
„Discipolii lui au venit noaptea şi l-au furat, pe când noi dormeam” Şi dacă va afla guvernatorul
despre asta, îl vom convinge noi şi vă vom scăpa de neplăceri.» Ei, luând banii, au făcut aşa cum au
fost instruiţi. Astfel, zvonul acesta s-a răspândit la iudei până azi.” (Mt 28,12-15)
Întreaga povestire descrisă de Sf. Matei în ultimul capitol al Evangheliei sale, arată cât de
important este să răspândeşti Vestea Cea Bună. Lumea din zilele noastre este ca o piaţă mare, unde
fiecare poate alege ce vrea. În timpurile globalizării, circumstanţele accentuează chiar mai mult
decât în vremurile anterioare faptul că cei care au acces la informaţie câştigă în orice competiţie. A
doua faţetă a acestei monede arată că, pentru a fi observat, trebuie să îţi faci publicitate. Mulţi
oameni susţin că, „dacă nu eşti prezent pe Facebook, nu exişti”!
Nu intenţionez să afirm că şi credinţa creştină poate fi comparată cu cafeaua instant,
telefoanele mobile sau produsele pentru slăbit comercializate în zilele noastre. Dar este datoria
noastră ca discipoli ai lui Isus să atragem oamenii care aleargă de colo-colo şi caută lucruri de
importanţă secundară. Aceasta a fost şi metoda lui Isus însuşi. El alerga dintr-un loc în altul,
proclamând Evanghelia, vindecând şi eliberând bărbaţi şi femei de puterile răului (cf. Fapte 10,38).
El dădea răspuns celor mai profunde nevoi şi dorinţe ale oamenilor pe care îi întâlnea şi de aceea ei
îl urmau, chiar dacă iniţial căutau cu totul altceva.
Astăzi, posibilităţile şi metodele folosite pentru a ajunge la oameni sunt mult mai vaste decât
erau acum 2000 de ani, iar producătorii bunurilor pe care le-am numit (cafea instant, telefoane
mobile etc.) ca fiind de „importanţă secundară” ştiu şi ei foarte bine acest lucru. Metodele de
publicitate şi promovare sunt aşa de numeroase şi atât de influente, încât este, de multe ori, foarte
greu să le rezişti. Ei pot chiar lua cele mai profunde nevoi ale oamenilor de rând şi să le îngroape
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atât de adânc, încât persoana, omul de rând uită aproape complet care sunt aceste nevoi. Satana, ca
„preot” al anti-evanghelizării, foloseşte de asemenea metode moderne. În timpul lui Isus în
Palestina oamenii erau capabili să recunoască schema pe care Sf. Matei le-o arată în Evanghelia
menţionată mai sus.
Mass-media, atunci când este folosită profesional, este un instrument minunată pentru
evanghelizare şi formare. Şi, ştiind asta, multe cercuri carismatice din întreaga lume au folosit un
astfel de instrument. Evanghelizarea şi formarea prin mass-media a devenit carisma lor principală,
un mod foarte puternic de a promova şi accentua misiunea lor, primită de la Cristos. Sunt câteva
exemple de acest fel, dar îmi vine în minte unul special. În cartea „Isus este Mesia”, scrisă de Pr.
Emiliano Tardif şi José Prado Flores, aceştia scriu despre canalul de TV care înregistra programul
cu Pr. Emiliano, în care i se cerea să se roage pentru oamenii bolnavi. El a început rugăciunea şi la
un moment dat, în timpul programului, a proclamat un cuvânt despre un om care era vindecat în
acel moment. După program s-a gândit că de fapt această persoană nici n-a auzit mesajul. Dar s-a
întâmplat că, atunci când programul a fost emis într-un final la televiziune după ceva timp, un om
aflat într-un spital a văzut programul şi a ascultat acel cuvânt de cunoaştere. Pr. Tardif spune că acel
om a fost într-adevăr vindecat de boala sa, în timp ce se uita la televizor. Aceasta arată că
Dumnezeu vrea cu adevărat să folosească aceste mijloace care răspândesc informaţie, în calitate de
canale prin care să ajungă la oameni.
Ioan Paul al II-lea spunea un lucru foarte des citat în Grupurile de rugăciune carismatice:
„Măcar că pentru mulţi oameni, totuşi, timpul prezent este mai degrabă marcat de o formidabilă
provocare de a întreprinde o „nouă evanghelizare”, o proclamare a Evangheliei care este
întotdeauna nouă şi purtătoare de lucruri noi, o evanghelizare care trebuie să fie „nouă în ardoarea,
metodele şi expresiile ei”. (Veritatis Splendor 106).
Folosirea mass-mediei moderne este un exemplu minunat de a exersa utilizarea metodelor noi
menţionate de fericitul Papă. În realitate nu este uşor, din multe motive. Cele mai importante
dificultăţi sunt lipsa de bani şi lipsa de profesionişti care doresc să evanghelizeze oameni,
folosindu-şi deprinderile şi cunoştinţele. Cei care lucrează în mass-media ştiu foarte bine acest fapt.
Din cauza lipsei de spaţiu, nu este posibil să dezvolt mai pe larg acest subiect. Dar este evident că
obţinerea de bani ar putea face necesar să se creeze compromisuri, care ar priva media de caracterul
evanghelizator.
ICCRS-ul încearcă să facă tot posibilul să ajungă la oameni prin media, în special prin
intermediul Internetului, care este cel mai puţin costisitor şi cel mai la îndemână mod de a răspândi
informaţii. Buletinul ICCRS a fost primul mod de comunicare cu liderii carismatici din întreaga
lume. A tratat despre întrebările lor şi le-a oferit formare utilă mulţi ani de-a rândul. Articolele au
fost traduse şi retipărite în multe reviste carismatice. Acum pagina de web este un fel de emblemă a
ICCRS-ului. Nu este încă perfectată, dar există ideea să se digitalizeze toate materialele ICCRS de
la conferinţele şi întâlnirile anterioare, pentru a le face disponibile celor ce vor să le citească sau să
le vadă (discursuri scrise, fotografii, înregistrări video).

Raport financiar anual al ICCRS pe anul 2010
Dragi fraţi şi surori în Cristos,
Profit de ocazie pentru a vă mulţumi tuturor pentru contribuţia generoasă prin care aţi sprijinit
munca ICCRS-ului. După cum ştiţi, ICCRS-ul există pentru a sluji Reînnoirea Carismatică Catolică
din întreaga lume, în toate curentele şi expresiile sale. Consiliul ICCRS, sub conducerea
Preşedintelui său, Michelle Moran, şi-a mărit efortul de a face ICCRS-ul mai relevant pentru
Reînnoirea mondială. Sprijinul vostru a ajutat ICCRS-ul în mare măsură să-şi desfăşoare
operaţiunile şi să-şi îndeplinească mandatul încredinţat. Noi, în ICCRS, suntem uniţi cu Sf. Paul în
gândurile noastre: „Îi aduc mulţumire Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi aduc aminte de voi...”
(Fil 1,3).
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Aşadar, considerând a fi important, dorim să aducem înaintea voastră un scurt raport despre
situaţia financiară a ICCRS-ului, pentru a asigura transparenţa şi răspunderea noastră. Mai jos
prezentăm unele linii mari privind situaţia financiară a ICCRS-ului în anul 2010.
Venituri
Venitul total al anului 2010, din ianuarie până în decembrie, a fost de 136.435 €. Acesta
conţine suma de 77.196 € primită ca donaţii de la Sub-comitetele şi Comitetele Naţionale de Slujire
(NSC) ale ICCRS-ului. Donaţiile individuale, ale Grupurilor şi Comunităţilor au totalizat 37.036 €,
pe când răspunsul la apelul Recolta Speranţei a fost de 5.995 €. Apelul special pentru fonduri,
incluzând sponsorizarea pentru personalul ICCRS, a adus suma de 5.245 € . Pe de altă parte,
Buletinul ICCRS, cărţile şi materialele au adus un venit de 10.170 €, dar au intrat într-un deficit de
1.830 €, faţă de ceea ce a fost bugetat.
Cheltuieli
Am luat măsuri extreme pentru a controla cheltuielile. Cheltuielile pentru membrii Consiliului
şi întâlniri au fost de 18.944 €, aproximativ cu 5.000 € mai puţin decât bugetat. S-a făcut o
economie de 7.264 € la cheltuielile de birou şi de administraţie. Chiar pentru producerea şi
expedierea Buletinului s-a făcut o economie de 1.775 €.
Dar, în ciuda tuturor eforturilor, totalul cheltuielilor pe un an a fost de 207.163 €, depăşind
veniturile cu 70.728 €.
Situaţia prezentă
Cu acest deficit, ICCRS nu şi-a putut îndeplini operaţiunile contând doar pe nişte surplusuri
primite la evenimente, ca cel din iunie 2011 de la Assisi, care ne-a dat un surplus de aproximativ
40.000 €. Aşadar, pentru a putea desfăşura mai departe slujirea ICCRS-ului pentru Reînnoirea
mondială, avem cu adevărat nevoie de oferte generoase, de sacrificiu, de sprijin şi rugăciune din
partea Sub-comitetelor, a NSC-urilor, a Comunităţilor, Grupurilor şi donatorilor individuali.
ICCRS are nevoie de sprijinul vostru
Prin asistenţa financiară, aţi ajutat ICCRS-ul să-şi continue misiunea importantă în Biserică,
pe parcursul anilor. ICCRS-ul are numeroase noi iniţiative în studiu. Facem apel la voi ca să
continuaţi ajutorul vostru către noi şi în viitor. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că în capela
ICCRS-ului mijlocim şi organizăm Sfinte Liturghii speciale pentru intenţiile binefăcătorilor noştri.
Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze din belşug pentru generozitate!
Cyril John - preşedintele Comitetului de finanţe ICCRS
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Consiliul ICCRS
se întâlneşte cu Sfântul Părinte
„Aveţi încredere în Duhul Sfânt”, ne spune Benedict al XVI-lea
Vineri, 8 iunie, imediat după Audienţa Generală din Piaţa Sfântul Petru, unii membri ai
Consiliului ICCRS s-au întâlnit cu Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea.
Ca răspuns la o întrebare pusă de preşedintele nostru, Michelle Moran, Papa a trimis
următorul mesaj RCC din întreaga lume: „Aveţi încredere în Duhul Sfânt”. Acest puternic îndemn a
fost împărtăşit prompt cu participanţii de la Conferinţa internaţională „Creşterea în carisme”, ţinută
la Assisi în perioada 8-12 iunie.
De asemenea, Sfântul Părinte a invitat RCC să se roage pentru pace în lume. În conformitate
cu dorinţa sa, îi încurajăm pe toţi cititorii să se unească cu noi în rugăciune pentru a răspândi ştirea!

Despre ICCRS:

Comitetul Buletinului
Dariusz Jeziorny
Consiliul ICCRS este un organism în care membrii săi sunt grupaţi pe diferite comitete şi
subcomitete, în funcţie de carismele şi interesele lor. Comitetul Buletinului s-a format pentru a fi un
fel de „bord editorial” pentru Buletinul ICCRS. Acest rol este stabilit în Statutul acceptat de
Consiliul Pontifical pentru Laici. Articolul 8 arată că ICCRS-ul „slujeşte Reînnoirea Carismatică
Catolică mondială ca centru de unitate, comunicare şi cooperare”. Acest obiectiv trebuie atins
împreună cu celelalte, prin „a-i ajuta pe toţi liderii RCC din lume prin comunicare constantă” şi
„slujind ca centru de informare pentru RCC şi pentru toţi cei care doresc să o cunoască”.
Când privim la conţinutul prezentului Buletin, observăm că acest comitet încearcă să fie în
acord cu aceste orientări. Prima pagină este dedicată totdeauna subiectului de fond, care se discerne
pentru întregul an. Obiectivul articolului respectiv este de a încuraja oamenii şi de a le provoca
reflecţia. În 2011 scopul nostru este să descriem principalele activităţi ale Consiliului ICCRS. A
doua pagină conţine de obicei „rodul Reînnoirii”. Dorim să facem cunoscute oamenilor marile
iniţiative ale Grupurilor carismatice din lume, care sunt inspirate de Duhul Sfânt. În trecut au fost
adunate ştiri mai scurte din diferitele părţi ale lumii pe ultima pagină a Buletinului. Acea parte a
Buletinului permite schimbul de informaţii şi speră să inspire oamenii la înaintarea în credinţă. Sunt
de asemenea şi anunţuri despre evenimentele ICCRS apropiate, în fiecare număr al Buletinului.
A doua parte a Buletinului este focalizată mai mult pe formarea liderilor, care este de
asemenea unul din scopurile principale ale ICCRS-ului. În prezent, ultima pagină este rezervată
Comisiei Doctrinare, care în articolele sale dă explicaţii teologice la întrebările puse frecvent de
carismatici. Această parte înlocuieşte fostul articol „Întrebări şi Răspunsuri”. Restul Suplimentului
oferă învăţături despre subiecte discernute de Comitet. În 2011 acestea se bazează pe capitolul 6 din
Scrisoarea Sf. Paul către Efeseni, care atinge problema războiului spiritual. Fiecare lider carismatic
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experimentează acest lucru în slujirea sa. Consilierii ICCRS pot împărtăşi despre ceea ce înţeleg ei
în privinţa acestui domeniu.
Comitetul ICCRS constă din persoane provenind de pe diferite continente, pentru a face
conţinutul textelor publicate cât mai universal posibil pentru liderii de pe fiecare continent; totuşi,
bogăţia articolelor vine de asemenea din experienţa de credinţă specifică fiecărui continent.
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EVENIMENTE APROPIATE
Vizitaţi www.iccrs.org sau scrieţi la e-mail events@iccrs.org pentru mai multe informaţii despre evenimentele noastre

Festivalul Pre-ZMT (ZMT este Ziua Mondială a Tineretului, n.t.): Spuneţi lumii că Eu sunt VIU
„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.” (In 14,6)
17 august 2011

Cu ocazia Zilei Mondiale a Tineretului din 2011, care va avea loc la Madrid, Spania,
Reînnoirea Carismatică Catolică din Spania organizează un concert-rugăciune de evanghelizare,
numit: „Spuneţi lumii că Eu sunt VIU”. Va fi oferit tinerilor din toate naţiunile, în cadrul
Festivalului Tineretului, care va avea loc în perioada 15-21 august.
Acest concert-rugăciune va fi ţinut pe data de 17 august, la ora 18.30, în Plaza de España,
Madrid.
Toate naţiunile sunt invitate să vină şi/sau să se roage pentru acest eveniment. Urmăriţi noutăţile pe
www.rccejovenes.es.
Întâlnirea Mondială a Tineretului
„Popoarele îşi vor pune speranţa în numele lui” (Mt 12,21)
10-15 iulie 2012

Tineretul Carismatic Catolic din toată lumea are un scop comun în 2012. In misiunea lor de a
răspândi Cultura Rusaliilor, ei se vor întâlni la Foz do Iguaçu, Brazilia. În perioada 10-15 iulie ei
vor arăta lumii că speranţa lor stă într-un singur nume: Isus. Aceasta va fi Întâlnirea Mondială a
Tineretului din Reînnoirea Carismatică Catolică, primul eveniment care îşi propune să aducă
împreună tineretul din Reînnoire din diferitele părţi ale globului.
Evenimentul face parte din pregătirea jubileului de aur al RCC din 2017. Sunt aşteptaţi la
eveniment 5.000 de tineri, reprezentând peste 100 de ţări. Programul evenimentului va include
activităţi preliminare. Participanţii vor putea avea experienţe misionare cu RCC din Brazilia,
misiuni cum ar fi: „Isus pe mal”, evanghelizare la universităţi sau Proiectul Amazon.
În timpul zilei, întâlnirea va fi marcată de rugăciuni, discuţii, laude, învăţături şi Liturghii. În
timpul nopţii, ţărilor participante li se va da posibilitatea să facă prezentări culturale şi artistice.
Tinerii vor fi invitaţi de asemenea la diferite experienţe în frumuseţile naturale din Foz do Iguaçu.
Înscrierea va fi disponibilă în septembrie. Vom lansa curând şi un website special.
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ŞTIRI DIN LUME
ICCRS FORMATION Leadership Formation Institute (LFI) & Leadership Training Course (LTC)
Noul Birou al Fraternităţii Catolice
Vineri, 29 aprilie 2011, a fost inaugurarea noului Birou al Fraternităţii Catolice în Palazzo San
Calisto, la Vatican. Mai mulţi Episcopi din diferite ţări au participat la Sfânta Liturghie, prezidată
de Eminenţa Sa Ep. Alberto Taveira Correa, Brazilia. Matteo Calisi, Preşedintele Fraternităţii
Catolice, i-a salutat pe participanţi.
Eminenţa Sa Arhiep. Josef Clemens, Secretarul Consiliului Pontifical pentru Laici, după ceremonia
de tăiere a panglicii şi după mesajul de deschidere, a binecuvântat Biroul şi o sculptură care îi
reprezintă pe Brian Smith (Australia) şi Bobbie Cavnar (Texas, SUA), co-ffondatori ai Fraternităţii
Catolice. Printre reprezentanţii diferitelor comunităţi carismatice şi dicasterii ale Curiei Vaticanului,
a fost prezent şi Directorul ICCRS, Oreste Pesare, împreună cu soţia sa şi membrii din staff.
Noi lucrări artistice pentru Biroul ICCRS
Ca răspuns la proiectul iniţiat de Biroul ICCRS de a colecţiona „opere de artă” în cinstea Duhului
Sfânt, Prof. Jorge Tarifa şi soţia sa, Fernanda Baffa, din Argentina, au făcut două picturi murale
(fiecare de dimensiunile 2,0 m x 2,50 m), în stil latino-american. Unul a fost dedicat Duhului Sfânt,
iar celălalt puterii transformatoare a Botezului în Duhul Sfânt.
La data de 14 iunie picturile au fost montate în camera de şedinţă „Ep. Joe Grech”, la Biroul
ICCRS. La întâlnire, împreună cu familia lui Tarifa şi un grup de tineri din Comunitatea Yeshua din
Buenos Aires, a fost prezent la Sfântul Scaun ambasadorul Argentinei, Dr. Juan Pablo Cafiero,
precum şi participanţi de pe diferite continente la pelerinajul de la Roma, organizat de ICCRS cu
ocazia Evenimentului Internaţional ţinut la Assisi pentru celebrarea Rusaliilor.
ICCRS este profund recunoscător acestor artişti, care prin contribuţiile generoase ale operelor lor au
dat un nou impuls proiectului, folosind arta ca nouă expresie prin care se răspândeşte „Cultura
Rusaliilor”. Dacă voi, sau cunoscuţii voştri, sunteţi interesaţi să donaţi Biroului ICCRS opere de
artă, care privesc subiectele de mai sus, vă rugăm să ne contactaţi la: director@iccrs.org.
IV LFI Roma, Italia
4-24 septembrie 2011

ICCRS va oferi al IV-lea program al Institutului său de Formare a Liderilor. Este un curs intensiv
de 3 săptămâni, chiar în inima Bisericii, la Roma, Italia.
Disciplinele vor cuprinde studiul Scripturilor, Ecleziologia, Pneumatologia, Mariologia, Kerygma,
RCC, Conducere şi Slujire. Studenţilor li se vor oferi învăţături practice şi ateliere de lucru pe
diferite aspecte ale slujirii din cadrul RCC. În plus, studenţii vor merge în diferite excursii la situri
creştine şi la dicasterii ale Curiei Romane.
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LTC Townsville, Australia
trudy.clarke4@bigpond.com

29

iunie –

LTC Lomé, Togo 22-29 ianuarie 2012
LTC Singapore 10-16 iunie 2012

6 iulie

2011

Trudy

Clarke →

Jean-Christophe Sakiti → jsakiti@yahoo.fr

Jessica Francisco → gerard_jess@singnet.com.sg

Cursurile ICCRS de Formare a Liderilor sunt o cale prin care ICCRS ajută la hrănirea
liderilor din Reînnoirea Carismatică Catolică mondială. În parteneriat cu entităţile carismatice
locale, ICCRS oferă acest program de o săptămână, care cheamă şi înzestrează noi lideri şi, de
asemenea, îi întăreşte şi îi încurajează pe cei actuali.

(Slujirea Reînnoirii Carismatice Catolice
Internaţionale)

Adresa poştală:
Palazzo San Calisto
00120 Vatican, Europa
Telefon: 0039.06.69.88.71.26/27
Fax:
0039.06.69.88.72.24
website: http://www.iccrs.org
e-mail: newsletter@iccrs.org

Buletinul ICCRS este un buletin internaţional, publicat bilunar în engleză, franceză,
germană, italiană şi spaniolă pentru Reînnoirea Carismatică Catolică. Scopul său este
de a furniza informaţii despre creşterea şi dezvoltarea Reînnoirii Carismatice
Catolice din întreaga lume.
Vă rugăm să contactaţi Biroul ICCRS pentru permisiunea reproducerii. Buletinul
ICCRS este gratuit prin e-mail şi costă 10€ prin poştă. Formarea Responsabililor este
disponibilă suplimentar cu abonament de 15€ pe an, prin e-mail sau poştă.
Abonaţi-vă sau reînnoiţi-vă abonamentul la Buletinul ICCRS şi la Formarea
Liderilor astăzi!
Veţi primi cele mai proaspete ştiri şi subiecte de discuţie în Reînnoirea
Carismatică Catolică

Membrii Consiliului ICCRS:
Michelle Moran, Anglia (Preşedinte)
Cyril John, India (Vicepreşedinte)
Denise Bergeron, Canada
Robert C. Canton, SUA
María José Cantos de Ortiz, Cile
Maria Eugenia F. de Góngora, Guatemala
Diacon Christof Hemberger, Germania
Dariusz Jeziorny, Polonia
Julienne Mesedem, Camerun
Jude Muscat, Malta
Fr. James Sang Hyun Shin, Coreea de Sud
Pr. Emmanuel Tusiime, Uganda
Marcos Volcan, Brazilia
Oreste Pesare, Italia (Director)
Claude Lopez, Australia (Consultant)
Allan Panozza, Australia (Consultant)
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În acest număr
Scutul credinţei – Jude Muscat
Mărturie despre mijlocire – ASIA – C.V. Joseph
Întrebări către Comisia Doctrinară a ICCRS – Practica Reiki este compatibilă cu creştinismul?
Armura lui Dumnezeu:

Scutul credinţei
Jude Muscat

Imaginea unui scut, în mod normal, este asociată cu cea a unei unelte de război. Bineînţeles că
nu este neapărat necesar să reprezinte doar atât, de vreme ce conceptul de scut poate fi aplicat în
numeroase feluri. În primul rând este un dispozitiv care îi protejează şi îi apără pe cei care se află în
raza sa de protecţie. Datorită acestui motiv, îi conferă celui ce îl foloseşte o oarecare siguranţă şi
încredere. Atâta timp cât „scutul” persoanei este activ, există întotdeauna posibilitatea de protecţie
şi dulcele parfum al triumfului.
Aceasta imagine coincide cu tabloul de ansamblu pe care Sf. Paul a intenţionat să îl descrie în
Scrisoarea sa către efeseni. Credinţa, curajul şi încrederea efesenilor erau testate prin expunerea lor
constantă la o cultură ostilă şi intimidantă. Sf. Paul a decis să îi întărească. A vrut să le amintească
faptul că puterile lumii şi tot ce se ascunde în spatele lor pot fi combătute şi întrecute doar prin
adeziunea efesenilor la puterea lui Dumnezeu, care le stă la dispoziţie mereu. Metafora armurii lui
Dumnezeu împotriva tacticilor de subminare ale duşmanului a fost folosită de către Sf. Paul cu
intenţia de a le spori încrederea şi în acest fel să le întărească decizia de a trăi ca nişte creştini
complet dedicaţi.
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Dacă această imagine şi aplicaţie a cuvântului „scut” o percepeţi ca având o asemănare
izbitoare cu ce se întâmplă în zilele noastre, atunci propunerea lui Paul către efeseni este mai mult
decât valabilă şi astăzi şi aş spune extrem de actuală.
Scutul
Înainte de a merge mai departe şi de a oferi timpurilor noastre simbolismul „scutului
credinţei”, ar fi mai bine să ne uităm mai întâi cum a fost el folosit în Efeseni 6 şi în Vechiul
Testament.
Implicaţia 1: Protecţia întregului trup
Sf. Paul foloseşte termenul thureos (qureov), care se referă la cuvântul latin scutum, care
înseamnă scut. Scutum era instrumentul principal folosit pentru protecţia trupului şi în mod normal
avea 1,2 metri lungime şi 0,76 metri lăţime. Era confecţionat din lemn căptuşit cu un strat gros de
piele. Romanii îl foloseau de asemenea pentru formarea unui zid de scuturi pentru a proteja un grup
de soldaţi în timpul asaltului. Acest concept pe care îl concepe Sf. Paul este foarte important.
Credinţa protejează total pe fiecare individ şi de asemenea întregul trup de credincioşi. În credinţă,
oamenii lui Dumnezeu au toată protecţia de care au nevoie şi pot asalta la unison, fără teamă,
teritoriul inamic.
Implicaţia 2. Scutul - imagine a protecţiei lui Dumnezeu
Sf. Paul recomandă să luăm toată armura lui Dumnezeu (Efeseni 6,13a). El ne vorbeşte despre
armura lui Dumnezeu, dar nu ne dă o listă precisă a acesteia. Cred că aici intenţia lui era de a sugera
mai degrabă purtarea întregii protecţii a lui Dumnezeu, decât armura completă, de vreme ce prin
genitivul „lui Dumnezeu” se înţelege că armura este asigurată de Dumnezeu însuşi. Având în
vedere contextul Vechiului Testament, în care Dumnezeu este scutul care oferă protecţie totală celor
ce îşi pun încrederea în El: „Că Tu, Doamne, îi binecuvântezi pe cei drepţi; Tu îi acoperi cu scutul
bunei-voiri” (cf. Ps 5,12).
Dumnezeu i-a spus lui Abraham, într-o viziune, să nu îi fie frică, de vreme ce El este scutul
lui (Gen 15,1a), iar când David a fost eliberat din mâna lui Saul, a cântat : „Dumnezeu este stânca
mea de scăpare, Scutul meu...” (2Sam 22,3) Aceasta demonstrează clar că iubirea şi milostivirea lui
Dumnezeu îi îmbrăţişează pe cei ce au încredere în El şi înconjoară poporul său cu protecţia sa, aşa
cum munţii înconjoară Ierusalimul (cf. Ps 125,2).
Lupta spirituală
Sf. Paul scrie că lupta noastră este împotriva forţelor spirituale ale răului (cf. Ef 6,11) şi de
asemenea face să se înţeleagă seriozitatea bătăliei. Nu ne luptăm împotriva filozofiilor acestei lumi,
nici nu avem de-a face cu simple persecuţii din partea oamenilor. Dacă ar fi fost aşa, instrumentele
umane ar fi fost suficiente. În realitate războiul nu e al nostru. Este războiul lui Dumnezeu. Iubirea
dinamică a lui Dumnezeu pentru noi ne atrage către El (cf. In 12,32) şi ne transformă în propriii lui
copii. Acest fapt întărâtă ura duşmanului şi suntem astfel prinşi în conflict. Duşmanul se învârte în
jurul nostru precum un leu care intenţionează să ne devoreze (cf. 1Pt 5,8), pentru a ne despărţi de
îmbrăţişarea iubitoare a lui Dumnezeu. Paul ştie că suntem capabili să ieşim învingători doar când
suntem protejaţi de credinţa în Dumnezeu.
Credinţa
Credinţa este virtutea teologică ce se referă la o acţiune bidimensională. Pe de o parte exprimă
darul binevoitor şi puternic al lui Dumnezeu pentru noi. Pe de altă parte demonstrează răspunsul
liber al omului faţă de acest dar. Credinţa în multele ei aspecte formează baza vieţii noastre în
Cristos, în virtutea botezului nostru în Duhul Sfânt.
Credinţa doctrinară
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Credinţa ia poziţie pentru adevărul revelat nouă de către Dumnezeu în Sfintele Scripturi şi în
tradiţie. Biserica prezintă aceste adevăruri, iar noi suntem chemaţi să ni le însuşim, să le profesăm şi
să credem în ele. Aceasta unifică întregul trup al lui Cristos, credincioşii şi episcopii lor, şi ne face
una cu întreaga Biserică universală. Credinţa doctrinară ne ajută să înţelegem şi să ne însuşim
învăţăturile lui Cristos, care ne protejează şi ne transformă în adevăraţi copii ai lui Dumnezeu.
Relaţia solidă cu Dumnezeu
Vechiul Testament vorbeşte despre credinţa prin care avem o relaţie cu Dumnezeu, care, prin
natura Sa, ne eliberează şi ne protejează. El este temelia solidă pe care noi ne putem abandona
vieţile la propriu, ştiind că nimic nu ne poate separa de iubirea Lui. Moise i-a îndemnat pe oamenii
lui să stea neclintiţi şi să aibă curaj. Şi, în timp ce stăteau ferm – punându-şi credinţa în Dumnezeu
–, el i-a eliberat din jugul sclaviei şi i-a condus prin mare spre un pământ uscat.
Credinţa care aşteaptă
Aceasta este o credinţă dinamică, ce ne ajută să avem încredere în Dumnezeu. Este o credinţă
ce ne dă încredere în iubirea lui Dumnezeu şi credinţa că putem spune unui munte: „Ridică-te şi
aruncă-te în mare” (Mt 21,21).
Autorul Scrisorii către Evrei ne dă o listă imensă a intervenţiei divine, ce a venit prin credinţa
care aşteaptă: prin credinţă Moise a părăsit Egiptul şi a trecut prin Marea Roşie; zidurile Ierihonului
au căzut; au fost cucerite regate; a fost împărţită dreptatea; s-au obţinut promisiuni; guri de lei au
fost închise; focuri distrugătoare au fost stinse; puterea a fost învinsă de slăbiciune; armate străine
au fost alungate (cf. Evr 11,27-35).
Scutul credinţei
Scutul credinţei deci simbolizează nu doar un înveliş protector, care ne păstrează calzi şi
comozi în îmbrăţişarea iubitoare a lui Dumnezeu. El în sine este dinamic şi aduce schimbare.
Schimbare ad intra – prin felul în care ne trăim mărturisirea de credinţă şi prin felul în care ne
relaţionăm cu ceilalţi fraţi şi celelalte surori; ad extra – prin felul în care ne relaţionăm cu întreaga
lume; ad supra – prin felul în care ne relaţionăm şi interacţionăm cu Dumnezeul Întreit.
Suntem trimişi într-o lume ostilă, cu o cultură ostilă, care are ca intenţie să ne distrugă pe noi
şi credinţa noastră, dar pentru că suntem protejaţi nu ne pot face nici un rău spiritual, întrucât putem
„stinge săgeţile aprinse ale Celui Rău”(Ef 6,16b). Cu scutul credinţei în mâini putem distruge
zidurile Ierihonului şi putem să proclamam anul de îndurare a Domnului, prin aducerea vindecării
în lumea din jurul nostru.
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Mărturie despre mijlocire

Asia
C. V. Joseph
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Odată cu venirea Reînoirii Carismatice Catolice au început să se organizeze reculegeri şi
seminarii, în mod special privind mijlocirea. La întâlnirile săptămânale de rugăciune s-a folosit o
parte din timp pentru rugăciunea de mijlocire. Multe grupuri de rugăciune şi regiuni au un Minister
de Mijlocire sau un grup care se întâlneşte să se roage pentru nevoile Reînnoirii, pentru Biserică,
pentru ţară, pentru întreaga lume. Se organizează în multe locuri nopţi de veghe pentru mijlocire,
zile regionale şi naţionale de mijlocire, post şi rugăciune, 40 de ore de adoraţie şi mijlocire etc. Au
fost înfiinţate centre de mijlocire şi capele speciale pentru adoraţie perpetuă şi mijlocire. Cunosc de
asemenea despre oameni care şi-au dedicat viaţa „mijlocirii”. Nu ar fi o exagerare să spun că
mijlocirea a primit un mare impuls, iar Mijlocirea ca minister a ajuns să fie recunoscută şi încurajată
în Biserică, odată cu răspândirea Reînnoirii în Asia şi Oceania.
Pentru a da câteva exemple concrete, în India există o reţea organizată de mijlocire, cunoscută
sub numele de Reţeaua Naţională de Mijlocire (National Intercession Network - NIN), functionând
sub îndrumarea Echipei Naţionale de Slujire. Grupul cheie al NIN coordonează mijlocirea în
întreaga ţară, colaborând cu Echipele Regionale de Slujire. NIN pune în circulaţie intenţiile de
rugăciune pentru fiecare lună. Începând cu 1995, ziua de 02 octombrie este Ziua Naţională a
Mijlocirii în India. În acea zi, regiunile, grupurile de rugăciune, centrele, ministerele şi comunităţile
organizează mijlocire prin nopţi de veghe, post în lanţ, recitarea Rozariului, adoraţie, Liturghii etc.
După înfiinţarea NIN, an după an, au început să fie organizate în timpul verii reculegeri de
mijlocire, care au primit un răspuns foarte bun de la toate regiunile. La data de 1 martie 2004 s-a
înfiinţat de asemenea un Centru Naţional de Mijlocire (National Intercession Centre - NIC), în
cadrul Biroului Naţional Carismatic din New Delhi, unde o echipă dăruită mijloceşte 24 de ore pe zi
în faţa Sfântului Sacrament. S-a raportat că după începerea mijlocirii, s-a experimentat o
extraordinară ungere în funcţionarea NSC-ului din India, în planificarea şi programele desfăşurate.
Există reţele similare de mijlocire şi iniţiative legate de mijlocire şi în alte ţări. Ţările din
Orientul Mijlociu au grupuri puternice de mijlocire. Este încurajator să vezi capele pentru Adoraţie
în parohiile ţărilor din Golf, în care destul de mulţi oameni vin şi petrec timp în rugăciune în faţa
Sfântului Sacrament. Unele parohii organizează lunar zile de mijlocire, în cadrul cărora grupuri de
mijlocire, alături de persoane care nu sunt membre ale Reînnoirii, se roagă împreună pentru nevoile
Bisericii, în faţa Sfântului Sacrament. Există de asemenea programe de formare şi seminarii despre
mijlocire , organizate în parohiile din ţările Golfului. În timpul unui seminar organizat în Kuweit la
data de 23 februarie 2009, participanţii au fost împărţiţi în grupuri mici pentru mijlocire. Într-unul
din grupuri, un participant a avut o imagine a unui avion de pasageri, care zbura anormal de jos,
părând să aibă probleme. Acest lucru a fost adus la cunoştinţă şi toate grupurile s-au reunit pentru
rugăciune. Membrii care au fost prezenţi au simţit că Domnul le cere să se roage pentru siguranţa
unui avion şi au făcut acest lucru. Pe 26 februarie 2009, ziarul local raporta: „Nouă morţi în
prăbuşirea avionului turcesc de la Amsterdam”. Citându-l pe ministrul transporturilor din Turcia,
Dl. Binali Yildirim, raportul spunea: „Şansa de supravieţuire în accidentele de avion este aproape
nulă. Iar acesta este un miracol. Faptul că avionul s-a prăbuşit pe teren moale şi nu a luat foc...”
Domnul a răspuns mijlocirii şi a salvat multe vieţi în acest accident.
O altă mărturie din această regiune a fost raportată de la seminarul de mijlocire organizat de
ISAO în Qatar, între 24 şi 26 februarie 2011. În seara de 25, în timpul rugăciunii în grupuri mici,
membrii unui grup au primit un cuvânt despre o calamitate naturală, în care oamenii urmau să fie
măturaţi de un tsunami. S-a făcut discernământul mesajului, iar grupul s-a rugat pentru iminenta
calamitate naturală. În câteva zile a fost cutremur şi tsunami în Japonia, care au omorât numeroşi
oameni şi au distrus proprietăţi. Dacă n-ar fi existat puternica mijlocire, catastrofa din Japonia ar fi
avut potenţialul de a deveni un dezastru nuclear global. Sub-Comitetul ICCRS pentru Asia-Oceania
(ISAO) a luat în serios mandatul de a face o reţea de mijlocire în regiune şi mi-a atribuit
responsabilitatea de a o coordona. Suntem în curs de a identifica ministerele şi grupurile de
mijlocire din regiune şi de a le pune în reţea. În acelaşi timp, Comunitatea Kkottongnae de Fraţi şi
Suroroi, aflaţi sub conducerea Fr. James Shin, Consilier ICCRS, este în curs de a organiza
Conferinţa „Iubirea în Acţiune şi Mijlocirea”, în Kkottongnae, Coreea de Sud, în perioada 20-26
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mai 2012. Se aşteaptă ca această conferinţă să aibă o participare largă şi să dea un mare elan
iniţiativelor de mijlocire existente în ţările din Asia-Oceania.
Deoarece mediul politic, social şi moral din jurul nostru se deteriorează pe zi ce trece, nu ne
putem permite să stăm şi să privim fără scop, la nesfârşit. Am fost instruiţi să ne rugăm pentru toţi
(1Tim 2,1), pentru cei cu autoritate (1Tim 2,2), muncitori (Mt 9,38; Lc 10,2), proclamatori şi
predicatori ai Cuvântului lui Dumnezeu (Ef 6,19-20; Col 4,3-4), cât şi pentru cei care ne persecută
(Mt 5,44) şi pentru mulţi alţii. Cea mai mare nevoie astăzi este rugăciunea. Avem nevoie de mai
mulţi oameni care să ia în serios mijlocirea şi să-şi ofere timpul pentru rugăciune.
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ÎNTREBĂRI CĂTRE COMISIA DOCTRINARĂ ICCRS
Comisia Doctrinară ICCRS, prezidată actualmente de Dr. Mary Healy, se consultă cu teologi şi
experţi din întreaga lume.
Dacă aveţi întrebări despre RCC, vă rugăm să le trimiteţi la newsletter@iccrs.org

Practica Reiki este compatibilă cu creştinismul?
Ca răspuns la întrebările referitoare la valabilitatea practicii Reiki ca terapie alternativă,
Comitetul Episcopal al Doctrinei din SUA a emis un comunicat, Ghid pentru evaluarea practicilor
Reiki ca terapie alternativă.
Cele ce urmează cuprind un rezumat al documentului emis de episcopi, pentru a ajuta liderii
Reînoirii Carismatice Catolice să răspundă la întrebările care continuă să se ridice cu privire la
practica Reiki. Pentru întregul transcript al documentului puteţi accesa pagina de web a USCCB.
Vindecarea prin har divin şi vindecarea prin puterea naturală
Isus Cristos a făcut multe vindecări fizice, iar prin Duhul Sfânt a dat Bisericii Sale carisma
vindecării de-a lungul timpurilor. Vindecarea divină poate surveni prin sacramente, prin
sacramentalii sau prin simple rugăciuni de vindecare.
Biserica Catolică are de asemenea o veche tradiţie în îngrijirea bolnavilor, înfiinţând spitale şi
instituţii care folosesc metode naturale de vindecare, însoţite de rugăciune şi credinţă în Dumnezeu,
de la care vine toată vindecarea. (cf Ecl 38,1-8). Faptul că este posibilă vindecarea prin puterea
divină nu înseamnă că nu trebuie să folosim metodele naturale de vindecare pe care le avem la
îndemână.
Reiki şi vindecarea
Reiki este o tehnică ce a fost dezvoltată în Japonia, la sfârşitul anilor 1800 de către Mikao
Usui, care studia texte budiste. Învăţăturile Reiki afirmă că boala este provocată de o perturbare sau
o lipsă de echilibru în „energia vitală” a individului. Pentru a efectua vindecarea, practicantul de
Reiki îşi pune mâinile în diferite locuri ale corpului uman, cu scopul de a facilita curgerea acestei
energii vitale universale. Variate ceremonii în care sunt folosite „simbolurile sacre” însoţeşte
iniţierea practicanţilor de Reiki.
Sunt unii care afirmă că Reiki nu este o religie, ci doar o simplă tehnică ce poate fi folosită de
oameni cu diferite tradiţii religioase. Literatura referitoare la Reiki însă deseori o descrie ca pe o
vindecare spirituală şi face referiri la Zeu, Zeiţă, „puterea vindecătoare divină” şi „mintea divină”.
Reiki este de asemenea descris ca un „mod de viaţă”, cu 5 principii etice specifice, care trebuie
urmate.
Există unii susţinători ai Reiki, în principal asistente medicale, care doresc să ne convingă să
acceptăm că Reiki reprezintă un mod natural de vindecare. Dar aceasta ar însemna ca Reiki să
îndeplinească standardele ştiinţelor naturale. Reiki însă nu îndeplineşte aceste standarde şi nu are
nicio credibilitate ştiinţifică. Unii oameni au avut tentativa de a identifica Reiki cu vindecarea
divină cunoscută de creştini, dar greşesc. Există o singură sursă de vindecare divină şi aceea este
Isus Cristos şi numai Lui unuia îi adresăm rugăciunile de vindecare. Maria şi sfinţii mijlocesc, dar
toată vindecarea vine de la Dumnezeu. Simpla adăugare a numelui lui Isus Cristos atunci când sunt
folosite practicile Reiki, nu modifică natura esenţiala a acestei practici, care nu este o rugăciune, ci
o tehnică transmisă de la „Maestrul Reiki” la elev şi care se presupune că va produce sigur
rezultatul anticipat. Nici Sfânta Scriptură, nici Tradiţia creştină nu vorbesc de lumea naturală că ar
fi bazată pe o „energie vitală universală”, care poate fi supusă manipulării de către fiinţele umane.
Această viziune asupra lumii este de fapt de natură panteistă. (Panteismul este o concepţie care
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spune că natura însăşi este dumnezeu. Aşadar, piatra asta este dumnezeu, tu eşti dumnezeu,
pământul este dumnezeu etc.)
Concluzie
Pentru un catolic a crede în terapia Reiki prezintă probleme de nerezolvat. A susţine o tehnică
ce nu are un suport ştiinţific şi nici măcar credibilitate, când este vorba de a se îngriji de sănătatea
personală sau a altora, este imprudent.
Reiki pune de asemenea sănătatea spirituală în pericol. Un catolic care îşi pune încrederea în
Reiki intră în domeniul superstiţiei. Din nefericire, din cauza ignoranţei, unii catolici au folosit
aceste tehnici fără să înţeleagă implicaţiile folosirii lor. Este responsabilitatea tuturor învăţătorilor
catolici şi a celor din conducerea sau autoritatea Bisericii, să înţeleagă clar pericolele reprezentate
de folosirea tehnicilor Reiki şi să instruiască oamenii în conformitate şi în unitate cu Magisteriul.
Episcopii încheie cu declaraţia clară adresată tuturor instituţiilor catolice, centrelor de
reculegere şi capelanilor catolici că tehnicile Reiki sunt total incompatibile cu învăţăturile catolice
şi prin urmare nu trebuie promovate sau susţinute.

ICCRS primeşte numeroase întrebări despre Reînnoirea Carismatică Catolică şi facem tot ce ne stă în putinţă ca să
răspundem la câte putem, cu ajutorul membrilor Comisiei Doctrinare ICCRS. Membrii acesteia ne oferă cu generozitate
timpul lor pentru a-şi verifica referinţele şi a-şi credita sursele. Unele dintre întrebări şi răspunsuri sunt publicate în
această secţiune a Formării Liderilor. Ele sunt selectate pentru relevanţa şi utilitatea lor pentru cei implicaţi în
Reînnoirea Carismatică Catolică.
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