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Provocarea Papei Ioan Paul al II-lea pentru RCC:
SFINŢENIA
de Peter Thompson
În calitate de succesor al lui Petru şi de păstor şef al lumii, Sanctitatea Sa Ioan Paul al II-lea, a
chemat în mod constant Biserica să fie credincioasă Domnului Isus Cristos. El a văzut lucrarea Duhului
Sfânt în RCC şi în calitate de păstor al nostru, ne-a invitat la aceeaşi fidelitate care se poate manifesta
cu adevărat dacă noi răspundem chemării de a creşte în sfinţenie.
Noul mileniu a început cu şase ani în urmă. Pontificatul Papei Ioan Paul al II-lea a fost în mod
unic centrat asupra aducerii Bisericii în acest timp de profundă importanţă, de pregătire a oamenilor Lui
Dumnezeu de a celebra marele Jubileu şi de a înainta scufundată în infinitul har şi infinita putere a Lui
Dumnezeu , în trăirea acestui Jubileu în sfinţenie crescândă.
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În scrisoarea apostolică Novo Millenio Ineunte, el ne-a adresat tuturor provocarea de a creşte în
sfinţenie, reamintindu-ne că sfinţenia nu este pentru câţiva dintre noi mai deosebiţi, dar pentru fiecare
dintre noi în parte. El continuă spunând: “Mulţumesc Lui Dumnezeu că în aceşti ani mi-a permis să
beatific şi să canonizez un număr mare de creştini, şi printre ei, mulţi laici care au atins sfinţenia în cele
mai obişnuite circumstanţe de viaţă.”
În prezent, atât de mulţi dinre noi au acces la informaţii care generaţiilor precedente le erau greu
accesibile. Aş dori să-i provoc pe cititorii acestui articol: Aţi citit scrisorile Papei Ioan Paul al II-lea
care sunt adresate vouă? Scrisorile sunt adresate tuturor laicilor credincioşi, adică mie şi ţie. Nouă nu
ne place să ne lăsăm corespondenţa nedeschisă şi necitită, şi presupun că noi toţi am citit toate
Scrisorile Noului Testament. Cu toate acestea este trist faptul că marea majoritate a catolicilor,
incluzând chiar şi pe aceia activi în RCC, nu au cfitit niciodată o scrisoare a precedentului preaiubit
Papă, Ioan Paul al II-lea.
Duhul Sfânt ne-a vorbit continuu prin el. Noi spunem că dorim să auzim ceea ce Dumnezeu
vrea să ne spună, dar neglijăm să consultăm aceste sfinte instrucţiuni. Sper că acum când Papa Benedict
al XVI-lea a început să tipărească gândurile şi sfaturile sale pentru noi, în scrisorile sale, vom fi dornici
să citim şi să studiem cuvintele sale de înţelepciune pentru noi.
Viaţa Papei Ioan Paul al II-lea a fost una de sfinţenie şi ar fi putut spune împreună cu Sf.Paul:
“Fiţi imitatorii mei aşa cum şi eu sunt imitatorul Lui Cristos”. Am face bine să studiem vieţile unora
dintre aceşti sfinţi recent beatificaţi sau canonizaţi, şi să fim încurajaţi şi provocaţi să îi imităm în
sfinţenie aşa cum ei l-au imitat pe Cristos în viaţa lor. Fiecare dintre noi, în cadrul chemării noastre
personale unice, putem deveni cu adevărat sfinţi. De fapt, dacă v-ar întreba cineva “care este cea mai
mare dorinţă şi speranţă a vieţii voastre?”, aţi răspunde: “Raiul”. Ne dorim plinătatea bucuriei şi a
fericirii pe care o putem atinge numai atunci când vom fi în sfârşit în Cer, uniţi cu Cristos,
comtemplând viziunea divină. Înţelegem noi oare că a ajunge în Rai, înseamnă că am obţinut sfinţenia?
Numai sfinţii cu S mare pot ajunge în Cer: “Şi în cetate nu va intra nimic pângărit”(Ap.21:27). De
aceea Biserica celebrează sărbătoarea Tuturor Sfinţilor în fiecare an pe data de 1 noiembrie, bucurânduse de mulţimea necunoscută a acelora care au fost prinşi în întregime de focul purificator al Iubirii Lui
Dumnezeu; care au murit în sfinţenie sau au desăvârşit-o în flăcările Purgatoriului, şi care acum privesc
faţa Lui Dumnezeu.
Mulţi dintre noi îşi fixează privirea în jos. Sigur că ar trebui să acceptăm harurile nemărginite
care ne sunt oferite acum; haruri care fac posibilă cooperarea noastră deplină cu Cristos şi creşterea
noastră zilnică în sfinţenie, astfel încât, atunci când Cristos ne va chema la El, vom fi perfect pregătiţi
să intrăm în casa noastră glorioasă.
În timpul Pontificatului Papei Ioan Paul al II-lea, acesta s-a străduit să mărească conştientizarea
şi înţelegerea noastră pentru Doctrina Indulgenţelor: El a emis Bule Papale care proclamau Indulgenţa
Plenară Jubiliară pentru anul 2000, şi în ultimul an el a extins indulgenţa plenară pentru adoraţia în faţa
Preasfântului Sacrament în timpul Anului Euharistic. Pentru a câştiga indulgenţa plenară trebuie să fim
în stare de har sfinţitor, cu toate pedepsele temporare datorate păcatelor noastre din trecut, iertate, total
anulate. Puţini oameni apelează la astfel de măsuri pentru a creşte în sfinţenie şi perfecţiune, mai ales
din cauza necunoaşterii învăţăturilor catolice.
Chemarea la sfinţenie îşi are rădăcina în cuvintele Lui Isus: “Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum
Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este”(Mt 5:48). Dacă aceasta ar fi fost imposibil, de ce ne-ar fi
chemat El la această perfecţiune? Dacă noi încercăm să atingem desăvârşirea pe cont propriu, este
practic imposibil; dar prin harul Lui Dumnezeu, sfinţenia este de atins. Lăsaţi Duhul Sfânt să acţioneze
asupra voastră în modul său, pentru a vă perfecţiona în obţinerea roadelor Spiritului, care sunt semnele
reale ale sfinţeniei (Ga 5: 22-23).
După cum ne îndemna Papa Ioan Paul al II-lea, să fim docili Duihului Sfânt. Cu alte cuvinte, să
fim deschişi studiului: să asimilăm rapid învăţăturile Lui Cristos, oferite nouă prin Sfânta Sa Biserică
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Catolică; să nu fim doar ascultători ai Cuvîntului, ci şi înfăptuitori ai Cuvântului, trăindu-ne viaţa pe
deplin în Cristos Isus, care ne întăreşte şi ne transformă în a fi imaginea Sa fidelă.
Atunci, prin harul Lui Dumnezeu, după cum spunea Sf.Thomas More: “este posibil să ne
întâlnim fericiţi în Cer.”
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Contribuţia Dvs.financiară pentru a ajuta misiunea ICCRS
de Nicholas Chia
Ce face ICCRS?
Cum acţionează ICCRS?
Ce poţi face tu?
ICCRS Scopuri şi Obiective în lumina Statutului nostru
În cazul în care aţi uitat de “misiunea” ICCRS, vă puteţi reaminti vizitând pagina noastră web:
www.iccrs.org.
Art.8 al Statutului nostru stipulează că “ICCRS slujeşte RCC în toată lumea, ca un centru de
unitate, comunicare şi cooperare, pentru a împlini dorinţa Lui Cristos: “Ca ei să fie una.”(In 17:21) şi
ca să se evite diviziunile în Trupul Lui Cristos(1Cor 12:4-31). Această unitate trebuie înţeleasă în
cadrul contextului diversităţii, de când în RCC diferite forme şi manifestări pot fi şi chiar pot fi
prezente.”
Avem mulţi voluntari disponibili şi talentaţi care îşi oferă timpul şi slujirea Reînnoirii
Carismatice din lumea întreagă. Este necesar şi un sprijin financiar pentru atingerea scopurilor şi
obiectivelor noastre! Cu ceva timp în urmă, Fr.Bart Pastor ne scria şi ne oferea multe motive pentru
care am fi făcut donaţii pentru ICCRS. Articolul său conţinea multe pagini.
Pe 8 noiembrie 2005, preşedintele nostru Allan Panozza, a scris o scrisoare către “Prietenii
Reînnoirii Carismatice Catolice”, solicitând ajutor financiar. În ultimul paragraf al acestei scrisori
spunea: “Vă asigur dragi fraţi şi surori că efectele vor fi foarte serioase pentru RCC din lumea întreagă,
dacă ICCRS va fi forţat să-şi închidă porţile biroului de la Vatican .”
Preşedintele nostru a apelat la voi pentru două lucruri:
1) Rugăciunile voastre şi
2) 1,000 binefăcători individuali ai RCC, din toată lumea, pentru a face o ofertă generoasă
urgentă de 500$/500Eur pentru a asigura nevoile financiare imediate.
Cu alte cuvinte, avem nevoie de cca.500,000$ sau 500,000 EUR URGENT!
Oameni ai Lui Dumnezeu reînnoiţi, bucuraţi-vă!!! Veşti bune.... avem aceşti bani, dar ei
sunt încă în buzunarele noastre!!!
Deci, împrumutând ideea aceasta din parohia mea, hai să începem cu primul $!
Proiectul “G.O.D.” Give Our Donation….(Dăruim Donaţia Noastră) de numai 1$, în moneda
noastră naţională....pentru ICCRS.
Pentru cei din SUA, va fi 1$, pentru cei din Europa va fi 1 Euro. Cei care doresc să ofere mai
mult sunt mai mult decât bineveniţi să o facă.
Vom avea sute şi mii de tot felul de monede naţionale din lumea întreagă pentru că avem sute şi
mii de oameni în Reînnoirea Carismatică Catolică din lumea întreagă.
Aşa că, indiferent că suntem din ţări din lumea întâi sau a treia, putem sprijini asigurarea
supravieţuirii ICCRS.
Wow! După ce am colectat toate monedele naţionale diferite şi le vom schimba în Euro sau $,
ICCRS va avea banii necesari pentru a-şi îndeplini misiunea.
Nu v-am spus eu “că avem banii”?
Acum, hai să-i scoatem din buzunarele noastre!
Amintiţi-vă, este mai binecuvântat să dai decât să primeşti.
Toate grupurile noastre de rugăciune din toată lumea au fost binecuvântate de ICCRS într-un
moment sau altul. Acum a sosit momentul ca ICCRS să primească.
Hai să facem doar o colectă la întâlnirea grupului de rugăciune, pentru proiectul nostru G.O.D.
“de un dolar.”
Domnul să vă binecuvânteze!
Nicholas Chia
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Comitetul de Finanţe ICCRS
ICCRS
International Catholic
Charismatic Renewal Services
Adresă poştală:
Palazzo della Cancelleria
00120 Città del Vaticano, Europa
Tel: 39 06 69 88 75 38 / 65
Fax: 39 06 69 88 75 30
E-mail: info@iccrs.org
newsletter@iccrs.org
Site web: http / / www.iccrs.org
Fax rugăciune: +39 06 69 88 75 74
Buletinul ICCRS este buletinul internaţional, publicat o dată la două luni în engleză, franceză,
germană, italiană, spaniolă şi portugheză pentru Reînnoirea Carismatică Catolică. Îşi propune să
furnizeze informaţii cu privire la creşterea şi dezvoltarea Reînnoirii Carismatice Catolice în lume.
Reproducerea unui articol din Buletinul ICCRS este autorizată, cu condiţia ca ICCRS să fie citat ca
sursă. Oferta recomandată pentru abonament este de 20 de euro/an (prin e-mail) şi 30 de euro/an (prin
poştă obişnuită). Faceţi cec, transfer bancar sau trimiteţi plata prin card bancar direct la ICCRS.
Membrii Consliului ICCRS:
Dl. Allan Panozza, Australia (Preşedinte)
D-na Cathy Brenti, Franţa (Vice Preşedinte)
Dl. Reinaldo Besserra Dos Reis, Brazilia
Dl.. Nicholas Chia, Singapore
Episcop Joe Grech, Australia
Dl. Dariusz Jeziorny, Polonia
Dl. Cyril John, India
D-na Michelle Moran, Anglia
Dl. James Murphy, USA
Dl. Jean Pliya, Benin
Dl. Peter Thompson, Canada
Fr. Renato Tisot, Italia
Fr. Emmanuel Tusiime, Uganda
Dl. Walter Zimmermann, Chile
Director Birou ICCRS
Dl. Oreste Pesare, Italia
Consultanţi ICCRS:
Administraţie şi evenimente: Claude Lopez, Australia
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Evenimente 2006 ICCRS :

Intâlnirea cu Sfântul Părinte!
Ne-am bucurat când am auzit că Papa Benedict al XVI-lea şi-a exprimat dorinţa să se
întâlnească cu toate mişcările ecleziale la Veghea de Rusalii 2006. Sunt sigur că mulţi dintre voi îşi
amintesc de întâlnirea precedentă cu Papa Ioan Paul al II-lea din 1998.
Noul Sfânt Părinte apreciază în mod deosebit contribuţia pe care mişcările ecleziale o are în
viaţa Bisericii, şi ar fi un mare privilegiu pentru noi să sărbătorim Rusaliile cu dânsul. Această adunare
istorică este de asemenea şi foarte pertinentă pentru noi cei din RCC, pentru că februarie 2007
marchează a 40-a aniversare a noastră. Aşa că putem folosi aceste Rusalii pentru a ne reîmprospăta şi a
căpăta mai mult entuziasm, pentru a dezvolta viziunea noastră cu privire la ceea ce Duhul Sfânt ne
rezervă pentru viitor. Ca răspuns la invitaţia Sfântului Părinte, ICCRS a organizat o serie de
evenimente în timpul Rusaliilor, ca pregătire pentru cea de a 40-a aniversare. Pe 3 iunie, ne vom aduna
în Piaţa Sf.Petru din Roma cu membrii celorlalte mişcări ecleziale, RCC din lumea întreagă, pentru a
ne alătura miilor de fraţi şi surori din realitatea carismatică italiană, pentru a sărbători pur şi simplu
bunătatea Domnului prin puterea Duhului Sfânt.
Pe 4 iunie ne vom muta la Fiuggi pentru Conferinţa internaţională de deschidere. Această
conferinţă va fi o minunată ocazie de a experimenta ce înseamnă să fim împreună fraţi şi surori ai RCC,
din întreaga lume. Conferinţa este deschisă pentru toată lumea, şi astfel oferă atât oportunitatea celor
care sunt noi în RCC să experimenteze cum este la o întâlnire internaţională de o asemenea amploare,
precum şi celor care au mai participat la astfel de evenimente să se întâlnească cu vechii prieteni şi să-şi
facă noi prieteni în Duhul Sfânt. Programul ne va ajuta să facem o retrospectivă a celor 40 de ani
Reînnoire, care au fost plini de har. Unii dintre cei care vor lua cuvântul la această conferinţă au fost în
implicaţi în RCC încă de la începuturi, de exemplu Kevin şi Dorothy Ranaghan şi Fr.Tom Forrest. În
timpul conferinţei vom reflecta de asemenea asupra Botezului în Duhul Sfânt, ca dar pentru întreaga
Biserică, şi vom lua în considerare unele din provocările cu care se vaconfrunta RCC în viitor. Cei care
vor lua cuvântul sunt invitaţi din toate continentele, inclusiv Fr.Diego Jaramillo (Columbia), Fr.Bart
Pastor (Filipine), şi Charles Whitehead (Anglia). Vor fi deasemenea şi interrvenţii din partea unor
membrii ai consiliului ICCRS.
După Conferinţa de inaugurare, va avea loc un Colocviu al Liderilor Internaţionali, între 9-11
iunie, unde vor fi inivitaţi până la 300 de lideri. Scopul acestui colocviu este de a împărtăşi şi de a
învăţa unii de la alţii, dar şi, poate cel mai important, să-L ascultăm pe Domnul împreună şi să căutăm
viziunea şi planurile pentru RCC din lumea întreagă. Pentru aceia care nu vor participa la acest
colocviu, vor fi pelerinaje opţionale la Assisi sau la San Giovanni Rotondo.
Desigur, toate aceste planuri, nu înseamnă nimic fără oameni! Vă încurajăm pe toţi să vă gândiţi serios
pe durata acestui timp de har ce ar fi să participaţi la acest eveniment. Vă rugăm să răspundeţi favorabil
la invitaţia Sfântului Părinte. Noi, la ICCRS, facem tot ceea ce este posibil pentru a facilita pentru cât
mai mulţi dintre voi, din RCC din lumea întreagă, să participaţi la acest eveniment unic, şi la pregătirea
pentru anul nostru aniversar. Pentru detalii suplimentare despre eveniment şi despre înscriere,
consultaţi pagina noastră web, www.iccrs.org
Nu pierdeţi timpul! Mobilizaţi oamenii voştri acum şi haideţi să facem din Rusaliile 2006 un
eveniment cu adevărat memorabil! Michelle Moran
Crucea Reînnoirii
Este speranţa noastră că noi toţi cei care am experimentat Botezul în Duhul Sfânt vom purta
acest simbol ca mărturie a puterii Duhului sfânt în vieţile noastre
Pentru mai multe informaţii vizitaţi vă rog : www.iccrs.org
Să vedem împreună 4 motive întemeiate pentru a purta acest simbol:
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A Revărsarea sângelui şi a apei din coasta Lui Isus răstignit simbolizează revărsarea Duhului
Sfânt.
B Cuvintele “Veni Creator Spiritus”exprimă rugăciunea noastră arzătoare pentru a continua
revărsarea Duhului Sfânt.
C Purtând acest simbol sub formă de insignă sau pandantiv, sugerează: “Eu aparţin.” Când îi
vei vedea pe alţii purtând acelaşi simbol, îi vei recunoaşte ca făcând parte din aceeaşi comunitate. Un
simbol unic îi va face pe oameni să îşi pună întrebări. Acesta va fi pentru voi o ocazie minunată pentru
a evangheliza!
D Purtarea acestui simbol dă mărturie despre implicarea noastră în Mişcarea de Reînnoire în
Duhul Sfânt în cadrul Bisericii Catolice.
Campania de rugăciune pentru sprijin financiar pentru ICCRS
Din cauza dificultăţilor financiare, ICCRS este în imposibilitatea de a-şi îndeplini multele sale
proiecte pe care credem că Domnul ni le-a dat.
Vă rugăm să începeţi un program de rugăciune de mijlocire în comunităţile voastre şi în
grupurile de rugăciune pentru ca Domnul să ne furnizeze resurse financiare care să permită ICCRS-ului
să-şi îndeplinească slujirile.
Vă mulţumim pentru că vă alăturaţi nouă în rugăciune!!!
Dacă doriţi să sprijiniţi ICCRS-ul contactaţi-ne la:
ICCRS
Palazzo della Cancellaria
00120 Vatican City
şi/sau vizitaţi pagina noastră specială web:
www.iccrs.org/ support.htm

Benzi desenate: Provocarea Papei Ioan Paul al II-lea către RCC: SFINŢENIA
“Un angajament reînnoit pentru evanghelie necesită mai presus de orice intenţia de a redescoperi
sfinţenia ca inimă şi centru al apostolatului.”
“Întreaga viaţă a Bisericii, a comunităţii şi a familiilor creştine trebuie să ducă în această direcţie.”
“Sfinţii sunt oameni care s-au îndrăgostit de Cristos.”
“Reînnoirea Carismatică a condus această mulţime de bărbaţi şi femei, tineri şi bătrâni, .la a
experimenta iubirea care este mai tare decât moartea”
“Care este secretul cum să răspunzi la chemarea la sfinţenie?”
“Revărsarea Duhului Sfânt, tipic pentru experienţa pe care o avem în reînnoire, este clar secretul care
ne permite să răspundem chemării la sfinţenie.”
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FORMAREA RESPONSABILILOR
Un supliment la Buletinul ICCRS
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Atelier carismatic:
Cinci criterii pentru discernământul profeţiilor
de Allan Panoza
Schema învăţăturii:
1. Cuvântul profetic aduce roade bune?
2. Este în concordanţă cu Scriptura?
3. Construieşte sau distruge comunitatea?
4. Dă Slavă Lui Dumnezeu?
5. Vorbeşte profetul sub ungerea Lui Dumnezeu?
“...darul profeţiei este pur şi simplu mesajul dat de Dumnezeu, în limbaj obişnuit, unei comunităţi sau
unei persoane. Uneori poate fi dat prin cântul limbilor, în timpul întâlnirii de rugăciune, în acest caz
întotdeauna va fi cineva care să interpreteze ceea ce s-a transmis.”
Scrisoarea către Evrei începe aşa: “După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în multe
chipuri, a vorbit părinţilor noştri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin
Fiul…” În aceste zile Dumnezeu continuă să vorbească poporului său în diferite moduri, mai ales prin
intermediul Bisericii. De asemenea, aşa cum subliniază Sf.Paul, în prima sa Scrisoare către Corinteni,
Dumnezeu ne atinge prin darul “carismelor”, dat de Duhul Sfânt comunităţii credincioase, incluzând
darul “profeţiei”. Darul profeţiei este pur şi simplu mesajul dat de Dumnezeu, în limbaj obişnuit, unei
comunităţi sau unei persoane. Uneori poate fi dat prin cântul limbilor, în timpul întâlnirii de rugăciune,
în acest caz întotdeauna va fi cineva care să interpreteze ceea ce s-a transmis.
Hai să vedem care sunt cele 5 criterii care ar trebui să fie mereu prezente în discernământul unei
profeţii.
1. Aduce roade bune?
Putem împărţi profeţia în trei categorii.
(a) Profeţia adevărată, înseamnă că este un cuvânt de la Dumnezeu. Acum aproape 30 de
ani, când am fost botezat în Duhul Sfânt pentru prima dată, am făcut o zi de reculegere
cu comunitatea mea. Cel care ţinea reculegerea era un preot, pe care nu-l mai întâlnisem
niciodată, şi care s-a rugat pentru mine. El mi-a spus un cuvânt profetic, referitor la
munca mea viitoare pentru Domnul, şi într-adevăr dacă fac o retrospectivă a vieţii mele,
constat că această profeţie s-a dovedit adevărată şi relevantă. Deseori oamenii se
întreabă de ce acelaşi cuvânt “Copiii mei, vă iubesc” este repetat mereu şi mereu la
întâlnirile de rugăciune. După părerea mea este cu adevărat un cuvânt profetic din partea
Domnului, dar cred că mulţi dintre oameni pur şi simplu nu pot să-l creadă.
(b(b) Non profeţia, înseamnă că, cuvântul respectiv vine substanţial din spiritul uman al persoanei care
îl proclamă. Într-o seară eram la o întâlnire a unui grup de rugăciune carismatică, care era plin de
bucurie şi meditare. O doamnă a venit mai târziu, şi după câteva minute a proclamat un cuvânt care
spunea că era prezentă printre noi “o mare apăsare”, şi că ar trebui să-L rugăm pe Domnul să ne ia
această greutate. Ceea ce ea exprima era starea ei personală din acel moment, şi membrii prezenţi au
făcut discernământul că asta venea de la spiritul ei uman, şi nu era un cuvânt de la Domnul. Altă dată,
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un prieten al meu a adus un oaspete de peste hotare la întâlnirea de rugăciune a comunităţii sale. Fără
ezitare, oaspetele a indicat cu degetul o tânără din grup şi a profeţit că Domnul i-a arătat că acea tânără
era chemată să ducă o viaţă consacrată. Prietenul meu l-a întrebat: “Cine îi va comunica asta soţului
ei?” Şi în acest caz cuvântul venea din spirit omenesc, şi nu de la Domnul.
(c) Falsa profeţie înseamnă că îşi are originea de la diavol. Isus spune: “Feriţi-vă de proorocii
mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veţi
cunoaşte”(Mt. 7:15-16a). Am fost odată la o mare întâlnire ecumenică. O persoană s-a ridicat şi a
proclamat un cuvânt profetic, şi anume că, catolicii prezenţi ar trebui să se căiască pentru că se roagă
Mariei. Efectul imediat, pentru toată adunarea, a fost dezordinea şi confuzia. Din fericire conducătorul
întâlnirii, care nu era catolic, a reacţionat imediat şi a respins această afirmaţie ca nefiind o profeţie
adevărată, şi I-a avertizat pe cei prezenţi să nu accepte acest cuvânt ca venind de la Dumnezeu. Roadele
au fost rele, şi era clar un semn al dorinţei Satanei de a dezbina.
2. Este în concordanţă cu Scriptura?
Dacă profeţia proclamată nu este în directă concordanţă cu ceea ce Dumnezeu exprimă în Scripturi,
atunci este o profeţie falsă, şi trebuie respinsă. M-am confruntat o dată cu un om furios care m-a luat la
bani mărunţi că am vorbit despre slăbiciunea fizică a Lui Isus, când în Evanghelii se vorbeşte despre
răstignirea Lui. Argumentul lui era acela că Isus era un om „perfect”, şi că niciodată n-ar fi putut simţi
slăbiciunea omenească.
Sf.Paul ne spune că “ceea ce era cu neputinţă Legii - fiind slabă prin trup - a săvârşit Dumnezeu,
trimiţând pe Fiul Său întru asemănarea trupului păcatului şi pentru păcat a osândit păcatul în trup.”(Rm
8:3)
3. Construieşte, edifică, îndeamnă şi aduce pace, şi nu frică?
Sf.Paul spune: „Cel ce prooroceşte vorbeşte oamenilor, spre zidire, îndemn şi mângâiere”(1Cor
14:3). Falsa profeţie aduce inevitabil negativism şi o tendinţă de apărare, pe când adevărata profeţie
întotfeauna va edifica sufletele acelora cărora le este adresată şi ne face conştienţi de prezenţa Lui
Dumnezeu. Non-profeţia nici nu construieşte, nici nu distruge, dar exprimă un răspuns omenesc.
Acum cca.20 de ani în urmă, o doamnă a venit la mine în legătură cu un cuvânt pe care îl primise în
profeţie de la o altă persoană. Cuvântul pe care îl primise vorbea despre apropiata ei moarte, şi
fireşte că era îngrijorată. I-am spus că este important să discernem cuvântul primit, şi dacă aduce
bucurie şi pace, atunci trebuie acceptat. Dacă nu, trebuie respins! Roadele acelui cuvânt se pot
aprecia, în ciuda faptului că aceeaşi doamnă astăzi este sănătoasă, şi duce o viaţă fericită şi
productivă.
4.Dă slavă Lui Dumnezeu?
Trăim într-o perioadă când există multe aşa zise profeţii, răspândite în toată lumea. Multe dintre
ele se referă la “sfârşitul lumii”, şi ele spun că stăm pe marginea prăpastiei, cu sfârşitul lumii chiar
“după colţ”. După părerea mea acestea nu sunt profeţii adevărate, ele nu corespund criteriilor de
discernământ. Desigur că aceste afirmaţii nu aduc pace şi bucurie, şi cu certitudine ele nu ne conduc
la a avea încredere într-un Tată care doreşte numai binele copiilor Săi preaiubiţi. Mai mult, eu nu îi
văd a fi în concordanţă cu avertismentul pe care Isus l-a făcut în Mc 13:32. Ştiu că există unii
oameni care trăiesc într-o astfel de stare de frică, încât fac provizii de mâncare, apă, şi lumânări
pentru a lumina, astfel încât atunci când va veni sfârşitul lumii vor putea supravieţui. Cum rămâne
cu credinţa că Isus este “Calea, Adevărul şi Viaţa”? Putem oare spune că asemenea profeţii dau
slavă Lui Dumnezeu?
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5.Este profetul sub ungerea Lui Dumnezeu?
Sf.Ioan Apostolul scria: “Iar voi, ungere aveţi de la Cel Sfânt şi ştiţi toate”(1In 2:20).
Dumnezeu poate folosi orice persoană pe care o alege după acest dar. Sigur că în Vechiul
Testament au fost profeţi cu discernământ precum Moise, Ieremia şi Daniel. În Noul Testament vedem
cum atât Sf.Petru, cât şi Sf.Paul au fost unşi pentru profeţie, şi Simeon în Templu la purificarea
Mariei(Lc 2:22-28). Eu cred că, cheia de a trăi sub ungerea Lui Dumnezeu este aceea de a căuta o
relaţie mai profundă cu Isus în fiecare moment.
Acesta este un har care se revarsă cu putere din Botezul în Duhul Sfânt, şi Sf.Paul ne reaminteşte că
“Darurile sunt felurite dar acelaşi Duh”(1Co 12:4).
Aceia care au carisma profeţiei confirmată prin discernământ, vor spune că ei sunt conştienţi de
prezenţa Lui Dumnezeu în timp ce ei spun ceea ce Duhul le arată, fie prin cuvinte, fie prin imagini, fie
prin pasaje din Scriptură. Când am fost ales Preşedinte al ICCRS-ului în martie 2000 a fost un mare şoc
pentru mine. Eu nu luasem în consideraţie că aş putea fi cel ales de către membrii consiliului, veniţi din
multe ţări diferite, şi după alegeri m-am retras din sala de întruniri pentru a mă ruga în adevăr pentru a
vedea dacă să accept sau nu. Aproape că decisesem să nu accept numirea, când am fost inspirat să-I cer
Domnului o indicaţie clară din Biblie. Am deschis la întâmplare Biblia la profetul Zaharia, şi privirea
mea a căzut imediat pe aceste cuvinte: “Aşa grăieşte Domnul Sabaot: Şi în zilele acelea zece oameni
dintre limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei şi vor zice: Mergem şi noi cu tine, căci
am aflat că Dumnezeu este cu voi!”(Zah 8:23). Acest cuvânt l-am primit ca pe o profeţie personală,
pentru mine, dată de Dumnezeu, în momentul meu de cumpănă şi sub ungerea Lui. Imediat am revenit
în sala de întruniri şi am acceptat funcţia de Preşedinte. Rămânea acum la discernământul Consiliului
dacă a fost profetic sau nu, şi dacă este în conformitate cu criteriile mai sus menţionate!
Întrebări pentru discuţii:
1. Grupul sau comunitatea ta iau în serios darul profeţiei, îl încurajează?
2. Grupul sau comunitatea ta acţionează conform profeţiilor supuse discernământului?
Ai întâlnit vreodată o falsă profeţie şi dacă da, ce s-a făcut pentru a o respinge?
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RCC PE TOT GLOBUL:

India: Potta- Ministerul pentru reculegeri
De Cyril John
MInisterul pentru reculegeri din Potta este o parte a Mişcării de Reînnoire a Congregaţiei
Vincenţiene din India. Misiunea Vincenţiană este bifocală, dezvoltându-se din tradiţiile spirituale lăsate
moştenire de Sf. Vincenţiu de Paul: ei se bazează pe reînnoirea spirituală a vieţii printr-o experienţă
profundă a iubirii mântuitoare a Lui Dumnezeu, şi în acelaşi timp sunt angajaţi în slujirea săracilor şi a
celor marginalizaţi de societate.
Predicarea Veştii celei Bune săracilor. „Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a
uns să binevestesc săracilor” (Lc 4:18). Această proclamare a misiunii Lui Isus, făcută la Nazaret, a
fost luată ca motto special de Sf.Vincenţiu pentru slujirea sa şi pentru Societatea de Preoţi pe care a
fondat-o. Sf. Vincenţiu şi urmaşii lui au îndeplinit această chemare specială de a organiza reculegeri
parohiale , numite “misiuni populare”. Congregaţia Vincenţienilor, întemeiată după modelul Societăţii
Preoţilor, fondată de Congregaţia pentru slujiri a Sf.Vincenţiu de Paul, la Paris, a început şi în India în
1904.
Ashram-ul Potta şi Centrul pentru Reculegeri. În 1977, Ashramul Potta (Casa pentru
Reculegere) a fost înfiinţat în Kerala în partea sudică, mlăştinoasă a Indiei, pentru a îndruma şi a
coordona Reculegerile Misiunilor Populare. Curând mulţimi de oameni au început să vină la Ashram
(Casă de reculegere) căutând consolare spirituală şi eliberare de răul produs de dependenţa de alcool şi
de droguri. Bolnavii şi cei cu inima frântă veneau în număr mare. Iubirea milostivă a Lui Dumnezeu se
revărsa în inimile lor. Pentru că Vestea cea Bună a Mântuirii Lui Dumnezeu fusese vestită tuturor, cei
bolnavi erau vindecaţi, păcătoşii erau iertaţi şi lanţurile păcatului erau rupte.
Facilităţile de la Ashram-ul de la Potta, au devenit neadecvate pentru numărul în creştere al
pelerinilor concentraţi în reculegeri timp de o săptămână, ţinute în limba Malayalam. S-a extins într-o
locaţie în Muringoor, la şase kilometri de Potta, şi s-a numit “Centrul pentru Reculegere” În acest nou
centru, au început reculegeri în limba engleză şi în alte cinci dialecte indiene: Konkani, Kannada,
Telugu, Tamil şi Hindi. O medie de 8000 de oameni veneau la centru, pentru reculegeri , în fiecare
săptămână, şi numărul creştea la 30000 în perioada de vârf a vacanţelor şi a concediilor. Curând s-au
deschis şi alte centre de către preoţii aceleiaşi congregaţii, în Kalyan, Kottayam, Callcuta şi Delhi.
Spiritualitatea Mişcării de Reînnoire Vincenţiană. Aşa cum a văzut Sf.Vincenţiu, scopurile
slujirii pentru reculegere a vincenţienilor sunt acelea de a reînnoi vieţile oamenilor printr-o experienţă
profundă şi vie a Sacramentelor Bisericii. Sf.Vincenţiu dădea Sacramentelor Spovezii şi Euharistiei o
atenţie prioritară în cadrul Mişcării de Reînnoire pe care a iniţiat-o. Conform Sf.Vincenţiu, Sacramentul
Spovezii ar duce oamenii la o convertire spirituală radicală, şi Sfânta Împărtăşanie, la o unire mai
intimă cu Isus.
O dată cu creşterea influenţei Reînnoirii Carismatice în Kerala, predicatorii Misiunilor Populare
au fost ei înşişi îmbogăţiţi în propria viaţă spirituală şi în slujirea lor, datorită experienţei de Reînnoire.
Darurile Duhului Sfânt au început să fie mult folosite în cadrul predicilor Vincenţiene, punând mai
mult accent pe lucrarea Duhului Sfânt în şi prin Sacramente. Mai mulţi lideri laici au început să se
asocieze cu Centrul pentru Reculegeri, pentru a beneficia de predici, îndrumare spirituală şi alte slujiri
oferite de Centru, sub îndrumarea şi conducerea preoţilor. Echipele Centrului pentru Reculegere au
călătorit în mai multe ţări, pentru a predica în cadrul reculegerilor şi al marilor Întruniri.
Reculegerile se încheiau cu reînnoirea făgăduinţelor de la Botez şi cu proaspăta ungere a
Duhului Sfânt, experimentat deja în Sacramentul Mirului. Întărirea pe care ne-o dă Duhul Sfânt este
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acceptată ca un har special pentru a ne împotrivi ispitelor celui rău şi pentru a ane apăra şi a răspândi
credinţa noastră, prin cuvinte şi fapte, mărturisindu-L pe Isus Cristos ca Unic Mântuitor al omenirii.
Opţiune pentru săraci. Proclamarea devine completă şi autentică prin opţiunea radicală pentru
săraci. Congregaţia Vincenţiană înţelege „evanghelizarea săracilor”, nu numai ca o reînnoire spirituală
a acestora prin proclamarea Cuvântului Lui Dumnezeu, ci şi ca o angajare de a sluji pentru dezvoltarea
umană şi creştină a celor marginalizaţi în societate.
Centrul pentru Reculegere este o Casă a Iubirii unde cca3000 “dintre cei mai neînsemnaţi dintre
fraţi” ai Lui Isus, sunt îngrijiţi. În diferitele case de pe lângă Centru, iubirea şi resursele de tot felul sunt
împărţite celor săraci.Casa Fecioarei Maria îngrijeşte mamele şi copiii nevoiaşi, centrele pentru cei cu
dependenţe au grijă de alcoolici şi drogaţi; Casa Sf. Vincenţiu cazează pacienţi cu SIDA; Casa Divinei
Milostiviri are grijă de bătrânii abandonaţi de propriile familii; şi Centrul Divinei Îngrijiri se ocupă cu
cei cu afecţiuni mentale.
Comentând asupra rolului Centrului pentru Reculegeri, în trezirea spirituală în rândul oamenilor
din India, Cardinalul Varkey Vithayathil, Arhiepiscop de Angamaly, din arhidieceza de Ernakulam,
sublinia că “Ultimii zece ani au cunoscut o puternică trezire spirituală a oamenilor din Arhidieceza din
Kerala, de fapt în întreaga Biserică din India. Aceasta s-a întâmplat în mare măsură datorită
Ministerului Cuvântului din cadrul Centrului pentru Reculegere.”

12

Întrebări către RCC
Vă rugăm să ne trimiteţi întrebările voastre la newsletter@iccrs.org sau prin fax la: (0039).06-69887530

1.Ce putem face pentru ca parohul nostru să sprijine mai mult grupul nostru de
rugăciune?
Fără nici o îndoială, un grup de rugăciune este într-adevăr binecuvântat atunci când este susţinut
de preot. Nu fiecare grup de rugăciune are un astfel de dar.
Uneori un preot este reticent să se manifesta favorabil unui grup de rugăciune, de teamă să nu
supere alţi membrii ai parohiei. Unii preoţi au înţeles greşit ce sunt aceste grupuri de rugăciune, fie că
au auzit ceva de la alţii, fie că au avut o experienţă chiar negativă cu carismaticii. Alţi preoţi pur şi
simplu nu înţeleg ce este fenomenul carismatic. Unii sunt chiar reticenţi de a se implica în ceva ce nu
înţeleg.
Încercaţi să vedeţi lucrurile şi din punctul de vedere al preoţilor. Poate că nu sunteţi de acord cu
el, dar cel puţin fiţi deschişi la perspectiva lui.
Rămâneţi în bune relaţii cu parohul vostru. Cel puţin o dată pe lună întâlniţi-vă cu el şi ţineţi-l la
curent cu activitatea grupului. Discutaţi cu el deschis despre frământările voastre, şi cereţi-I sfatul.
Dacă parohul nu vrea să se întâlnească cu voi, cel puţin trimiteţi-I un raport scris lunar, în felul acesta îi
arătaţi că nimic ciudat, rău, nu se întâmplă în grup, şi că voi vă daţi silinţa să comunicaţi cu el.
Mulţi preoţi nu se simt în largul lor să participe la o întâlnire a unui grup de rugăciune, dar se
simt bine să celebreze o liturghie sau să ţină o învăţătură. Rugaţi-l pe paroh să vă ajute în cadrul
grupului într-un mod convenabil pentru el.
Găsiţi moduri în care voi ca şi grup de rugăciune puteţi să-l susţineţi, să-l ajutaţi pe paroh. Care
sunt modurile în care puteţi ajuta parohia? Uneori câştigăm încrederea celorlalţi, oferindu-le serviciile
noastre.
Preoţii se simt uneori mai în largul lor să vorbească cu alţi preoţi. Poate îi puteţi face cunoştinţă
parohului vostru cu un preot carismatic care să discute cu el despre acest subiect?
Nu-l supraîncărcaţi pe paroh cu tot felul de cărţi pe care să le citească, dar din când în când,
daţi-i un articol care credeţi că l-ar putea interesa, sau o parte dintr-o învăţătură înregistrată pe casetă,
care i-ar putea fi utilă. Majoritatea preoţilor sunt foarte ocupaţi, şi se simt frustraţi când simt că li se
dau de făcut „teme pentru acasă”. Daţi deci informaţii scurte şi semnificative, la subiect.
Lucraţi aproape de episcopul sau episcopii voştrii, pentru a fi siguri că sunteţi în bune relaţii cu
Biserica. Chiar dacă parohul nu vă sprijină prea mult, este important să fiţi în legătură cu biserica
locală, cu dieceza voastră.
Din când în când, întrebaţi-l pe paroh dacă are vreo problemă, dacă îşi face vreo grijă în
legătură cu grupul, sau dacă are vreo sugestie pentru bunul mers algrupului. Mulţi preoţi îşi fac griji în
legătură cu grupul de rugăciune, dar nu vă vor spune nimic. Faceţi-i să simtă că sfatul lor este apreciat
de voi.
Să aveţi o atitudine corectă, nu vă consideraţi superiori celorlalţi, nu-i priviţi pe preoţii care nu
vă sprijină ca duşmanii voştrii, fiţi umili, fiţi cooperanţi, fiţi sinceri.
Şi în sfârşit, rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru parohul vostru. El are o sarcină foarte dificilă.
Rugaţi-vă pentru el, cu el, în orice ocazie.
2. Ce înseamnă ”a cădea în Duh?”
Poate un termen mai potrivit şi mai des folosit în prezent este „ odihna în Duh”. S-au scris cărţi
despre acest subiect, dar pe scurt, o persoană este pur şi simplu „copleşită” de prezenţa iubitoare a lui
Dumnezeu. În timp ce pentru cei care privesc poate fi ceva de speriat, pentru cel care experimentează
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acest dar, este o mare pace . De obicei persoana nu-şi pierde cunoştinţa, dar este atât de profund într-o
unire mistică cu Dumnezeu, încât, pare total inconştientă sau nepreocupată de ce se întâmplă în jurul ei.
Unii mărturisesc experienţa unei vindecări profunde atât fizice, cât şi emoţionale. Alţii vorbesc
despre o profundă prezenţă plină de pace a Lui Dumnezeu, care le dă o nouă direcţie sau înţelegere a
propriei vieţi.
Ca orice altă manifestare spirituală, odihna în Duh nu trebuie să devină un scop, ci trebuie să ne
conducă mai aproape de Însuşi Dumnezeu. Deasemenea trebuie să fim precauţi să nu căutăm mai
degrabă o experienţă, decât pe Domnul inimilor noastre.
Nu încercaţi să forţaţi ca această experienţă să aibă loc, dar nici nu vă temeţi de ea. Încredeţi-vă
în Dumnezeu, şi lăsaţi să se facă voia Lui.
3. Dacă suntem în rugăciune şi cineva primeşte un cuvânt profetic, imediat toată lumea se
aşează. Scârţâitul băncilor, forfota oamenilor, deseori estompează mesajul. Ce putem face?
Daţi oamenilor instrucţiuni precise. Puteţi spune ceva de genul: “să ne deschidem acum inima
pentru a-L asculta pe Domnul. Dacă vreţi să rămâneţi în picioare, şi în rugăciune e bine, dacă e nevoie
să vă aşezaţi e bine şi aşa, dar vă rog, în linişte să ne pregătim inimile pentru ce urmează să auzim”.
Apoi, foarte încet, păstraţi doar un murmur de rugăciune ca fundal. Aceasta va ajuta să păstraţi o
atitudine de rugăciune în grup.
Politica şi identitatea ICCRS
(continuare)
RELAŢII
(prima parte)
“ICCRS caută să slujească prin coordonare, promovare, împărtăşirea experienţelor, a
reflecţiilor şi a resurselor, prin dialog, fraternitate, rugăciune, bucurie, şi colaborare.”
“Fraternitatea, rugăciunea, bucuria, şi colaborarea cu ICCRS-ul caută să nu guverneze, să nu
administreze sau să organizeze RCC, ci să slujească mai de grabă, în spirit fratern.”
“ICCRS-ul oferă, dar nu impune, slujeşte pe toţi aceia care o doresc, care se declară a fi născuţi
din experienţa Botezului în Duhul Sfânt”
“ICCRS-ul este inclus în spijinirea oiricărei organizaţii, nu este exclusivist.”
ICCRS
Slujirea
Reînnoirii Carismatice
Catolice Internaţionale
„Formarea Responsabililor” este un supliment la Buletinul ICCRS.
Se acordă permisiunea de a retipări un articol al Buletinului ICCRS, dacă ICCRS este
menţionat ca sursă.
ICCRS - Palazzo della Cancelleria
00120 Città del Vaticano, Europa
Tel: 39 06 69 88 75 38 / 65
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Fax: 39 06 69 88 75 30
E-mail: info@iccrs.org
newsletter@iccrs.org
Site web: http / / www.iccrs.org
Fax rugăciune: +39 06 69 88 75 74
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