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RODNICIE PENTRU LUMEA DE AZI
de David Bustamante – membru al Consiliului ICCRS
Nu e greu să ne dăm seama că lumea de azi este într-o situație complicată: pe de o parte avem
războaie, pe de altă parte instabilitate poli că; în față vedem persecuții religioase și în spate intoleranță.
În Scrisoarea Sfântului Paul către Galateni, Sfântul Paul face o dis ncție clară între roadele trupului și
roadele Duhului. Societatea de azi, atât conducătorii ei, cât și cei conduși, manifestă ură, violență, ambiții,
diviziuni, invidie etc., acestea ﬁind în mod clar roadele trupului, condamnate cu putere de Scriptură, chiar până
la punctul de a declara că cei care fac as el de lucruri nu moștenesc Împărăția cerurilor.
Confruntați cu această realitate, cu această cultură a morții, este nevoie să oferim urgent lumii un
răspuns care să poată răsturna situația.
Reînnoirea Carisma că Catolică, ce s-a născut cu peste 50 de ani în urmă, reprezintă în con nuare o
mare putere de reînnoire pentru oameni, comunități și societăți – deoarece prin ea oamenii sunt unși în mod
constant de Duhul Sfânt care îi înzestrează pe cei aleși cu daruri prețioase, pentru ca ei să poată sluji omenirea
aﬂată în căutarea adevăratei sale libertăți și sﬁnțiri.
De aceea, noi, toți cei care am primit efuziunea Duhului Sfânt, trebuie să dăm lumii roadele maturității
creș ne, adică roadele Duhului Sfânt. E nevoie să umplem lumea cu iubire, bucurie, pace, răbdare, înțelegere,
delicatețe și ﬁdelitate.
Domnul nostru ne spune clar că, pentru a aduce roade îmbelșugate, trebuie să rămânem în el și el în
noi, deoarece fără el nu putem face nimic (cf. In 15,5).
Aceasta e principala cerință a Reînnoirii Carisma ce pentru a ﬁ rodnici: să rămânem în Domnul. Cei care
au fost botezați în Duhul Sfânt trebuie să rămână în Domnul printr-o rugăciune constantă, prin par ciparea la
sacramente și printr-o intensă viață de comunitate. Numai în acest fel ei pot deveni agenți ai schimbării în
societate la toate nivelurile, inﬂuențând persoane, familii, poli cieni și societatea în întregimea ei.
Dacă grupurile de rugăciune și comunitățile îi rămân ﬁdele Domnului, acestea vor ﬁ apreciate de
întreaga societate care se va îndrepta spre ele în căutarea acelor roade spirituale de care duc lipsă și pe care
tânjesc să le aibă, pentru a înfrunta răul care este produs în ea.
Nu se poate nega că Domnul a binecuvântat din belșug Reînnoirea Carisma că din întreaga lume, chiar
într-un mod neașteptat, umplând-o cu daruri minunate. Dar Reînnoirea Carisma că trebuie să recâș ge
putere, pentru că nu are încă suﬁcient impact în societate pentru a produce transformarea sa. Trebuie să
punem accent pe conver rea persoanelor și a familiilor. Prin ei putem ajunge în acele colțuri în care nu s-a
făcut încă vreo schimbare și care de obicei sunt cel mai diﬁcil de conver t.
La vigilia de Rusalii din 2017, Papa Francisc ne-a cerut în mod profe c să ne ridicăm ochii pentru a vedea
că ogoarele sunt gata pentru seceriș, cu roade abundente, și, dacă suntem ascultători, vom vedea lucruri și mai
mari. Iată de ce trebuie să-i ﬁm ascultători Domnului: nu numai din dorința de a vedea lucruri și mai mari, ci ca
o nevoie impera vă. Societatea are nevoie urgentă de agenți ai schimbării care o pot conduce înapoi pe calea
pe care Dumnezeu o vrea pentru ea.
Trebuie să întărim chemarea Papei Francisc de a împărtăși experiența Efuziunii Duhului Sfânt cu
întreaga Biserică și să organizăm Seminarii de viață nouă în Duhul Sfânt în locuri în care nu au fost făcute de
obicei, pentru a con nua să răspândim acest curent de har printre cei care nu au răspuns încă la chemarea
Domnului și care vor ﬁ cu siguranță viitorii martori ai iubirii lui Dumnezeu și aducători de roade spirituale
pentru lumea de mâine.

O SCURTĂ TRECERE ÎN REVISTĂ A ÎNTÂLNIRII CONSILIULUI ICCRS DIN 2018
de Oreste Pesare – director ICCRS
Pentru a începe întâlnirea ca o familie, președintele nostru, Jim Murphy, după ce i-a salutat pe
consilieri, i-a invitat să împărtășească ceva despre viața lor personală, despre lucruri care li s-au întâmplat în
ul mul an.
Am avut împreună și momente de rugăciune, reﬂecții și Sﬁnte Liturghii, în mpul cărora Domnul ne-a
încurajat și „ne-a luminat suﬂetele” prin multe cuvinte profe ce. Ne-a reamin t că el face un lucru nou și că
este suveran. Un moment special a fost dedicat pentru a ne reamin de dragul nostru membru al Comisiei
Doctrinare ICCRS, care a trecut recent la Domnul, Pr. Peter Hocken, și de marea contribuție pe care a avut-o în
Reînnoirea Carisma că din întreaga lume.
Întâlnirea în sine a început prin reﬂecția asupra statutului Noii Slujiri Unice. Consilierilor li s-a cerut să-și
împărtășească gândurile, atât cele pozi ve, cât și cele de neliniște, cu privire la CHARIS – o discuție rodnică din
care au rezultat multe întrebări către echipa CHARIS, cu care s-a stabilit imediat o întâlnire. Consilierii au
petrecut un mp îndelungat cu acest exercițiu valoros, care le-a dat oportunitatea de a-și exprima gândurile.
Ca rod al acestui moment, întregul consiliu a recunoscut cât e de important ca ICCRS să ajute echipa CHARIS în
acest proces de tranziție.
Ca director execu v, mi s-a cerut să împărtășesc consiliului o vedere istorică și actuală asupra ICCRS și
cum va face biroul această tranziție/predare către CHARIS până de Rusaliile din 2019, când ICCRS va înceta să
mai existe. Am împărtășit de asemenea un ﬁlm interesant – produs de biroul ICCRS, cu permisiunea Centrului
de Televiziune al Va canului – care cuprinde cuvântările și mesajele Papei Francisc către Reînnoirea
Carisma că Catolică (RCC), de la alegerea sa ca Sfânt Părinte în 2013 și până la celebrările Jubileului de Aur al
RCC din 2017. Întâlnirea cu echipa CHARIS – vineri după-amiază, pe data de 24 iunie – ne-a dat oportunitatea
de a prezenta întrebările rezultate din discuții, pregă te de o echipă specială, formată din Christof Hemberger,
Jane Gunter și Ann Brereton. Rezultatul a fost împărtășirea unui sentiment de comuniune și o mare speranță
că Domnul lucrează conform cu planurile sale minunate pentru RCC și întreaga Biserică.
Întâlnirea consiliului nostru a primit o puternică aromă ecumenică prin participarea consiliului la o
întreagă zi de întâlnire cu ocazia Consultației Carismatice Internaționale (CCI), denumite „Adunare în Duhul
Sfânt”, și la împărtășirile despre evenimentul ecumenic al Forumului Global Creștin din Bogota – unde, absolut
pentru prima oară, ICCRS-ului i s-a cerut să participe cu patru membri din delegația ecumenică de la Vatican –
care ne-a dat sentimentul „lărgirii corturilor” noastre și care confirmă deschiderea noastră de a ne însuși
viziunea ecumenică a Papei Francisc.
Pe durata întâlnirii noastre am vorbit de asemenea despre diferitele programe ICCRS…, toate aducând
în continuare roade, programe cum ar fi: cursuri de formare (IFL – Institutul de Formare a Liderilor, CFL –
Cursul de Formare a Liderilor, CFM – Cursul de Formare pentru Mijlocire), care trebuie să continue în timpul
tranziției, fiecare cerere fiind luată în considerare. Un subcomitet a fost încurajat să continue să dezvolte
programul unei Școli a Carismelor. Toți au fost de acord cu această sugestie. Dacă cineva dorește o Școală
ICCRS a Carismelor în propria regiune, să contacteze Biroul ICCRS sau pe Ann Brereton.
Există multe inițiative ale tineretului în întreaga lume despre care am împărtășit la întâlnire: Ziua
Mondială a Tineretului (ZMT) din Panama, în ianuarie 2019, unde ICCRS va fi implicat printr-o întâlnire
carismatică în colaborare cu CONCCLAT (Consejo Carismático Católico Latinoamericano) și cu RCC Panama;
inițiative de tineret ale ISAO (Subcomitetul ICCRS pentru Asia/Oceania); programe pentru tineret ale
CONCCLAT, plus multe altele.
De asemenea, membrilor consiliului li s-a dat oportunitatea de a prezenta și asculta rapoarte regionale.
Printre multele vești, merită să dăm atenție următoarelor:
Consultanța profetică organizată de ESCI (Subcomitetul european al ICCRS) din luna martie a.c. în
Assisi;

-

Participarea ICCRS la apropiatul eveniment internațional „Întâlnirea din Irlanda pentru familie”,
organizat de Dicasterul pentru Laici, Familie și Viață de la Vatican, care se va desfășura la Dublin, în
Irlanda, în luna august 2018;
Participarea ICCRS la apropiatul eveniment panafrican de la Lomé, în Togo, în perioada 6-12 august
2018;
Sprijinul/colaborarea ICCRS la Reculegerea preoților pe care CONCCLAT o organizează în Brazilia, în
luna august 2019.
Toți au fost de acord cu raportul financiar prezentat și cu propunerea ca președintele nostru Jim să scrie
o scrisoare către RCC mondială pentru a clarifica nevoia ICCRS de a primi în continuare sprijin financiar. De
asemenea, a fost aprobat și acceptat bugetul pe anul 2019, cu o clauză: comitetul executiv să monitorizeze și
să adapteze cheltuielile cu interfața comitetului financiar.
A fost aprobată contribuția pentru fondurile de proiect necesare unei Școli de Formare în Uganda și în
favoarea tineretului african ce participă la întâlnirea panafricană din luna august anul viitor ce se va desfășura
în Togo, cu clauza ca ei să-și acopere cheltuielile cu biletele de avion.
Nu s-au ținut alegeri în acest an, din cauza închiderii de anul viitor a Biroului ICCRS. Așadar, lui Ann
Brereton, Christof Hemberger, Denise Bergeron și Marcos Volcan, care trebuiau să-și încheie slujirea în calitate
de consilieri ICCRS în anul 2018, li s-a cerut să-și extindă termenul de slujire pentru încă un an, până de
Rusaliile din 2019.
La data de 14 septembrie 2018 este aniversarea a 25 de ani de recunoaștere pontificală a ICCRS și a
aprobării statutului ICCRS. Cu această ocazie, la Roma se vor organiza o Sfântă Liturghie de mulțumire, o
celebrare și o sărbătoare.
În ultima seară a întâlnirii Consiliului ICCRS am petrecut momente de destindere și am râs împreună la
noaptea trivia (trivia night – un fel de joc pe echipe originar din SUA cu întrebări și răspunsuri – n.t.).
Următoarea și ultima întâlnire a consiliului ICCRS se va ține în anul 2019 la Roma, în zilele de sâmbătăduminică 1-2 iunie.
Să continuăm să ne deschidem conducerii Duhului Sfânt!

REFLECȚIA VICEPREȘEDINTELUI
Diac. Christof Hemberger
Trăiesc într-o zonă în care se cultivă multe fructe. În toată regiunea sunt plantații de meri, cireși și multe
altele. În ultimele câteva săptămâni, acești copaci erau în plină floare. Ce minunat era când conduceai prin sate
și te bucurai de natura ce înflorea în toată gloria sa. Iar acest lucru mi-a reamintit de speranța recoltei pe care
o vom avea în vara și în toamna asta!
Trebuie, totuși, să avem în vedere un lucru: un copac, pentru a face fructe, are nevoie să fie hrănit și
întreținut. Are nevoie de o mână grijulie care să-l supravegheze, să-l fertilizeze, să-l elibereze de dăunători și
să-l tundă, ca să poată aduce rod îmbelșugat.
Și viața noastră creștină este asemănătoare. Am acumulat experiențe de-a lungul anilor, am învățat și
am trăit multe. Multe lucruri au crescut în acest timp. Dar nu tot ce a crescut în viața noastră în acest timp
stimulează creșterea și maturizarea noastră și deci am putea avea nevoie de vindecare, de ajustare sau de
tuns. Acesta e un proces pe care am dori să-l ignorăm, dar este esențial pentru creșterea noastră ca discipoli ai
lui Isus!
Viața creștină este de aceeași natură: roadele vor crește acolo unde Maestrul Grădinar este invitat,
acolo unde i se permite să-și pună degetele în rănile noastre, să îndrepte o ramură încovoiată ori să taie un
lăstar care a crescut prea repede. Recompensa acestui fel de viață va fi mare. Cei care doresc să-și primească
locul în grădina Domnului, oriunde îi plantează Grădinarul, cei care sunt dornici să-și trăiască viața după
instrucțiunile Domnului și să-i dea voie cu umilință Domnului să-i tundă la intervale regulate vor crește și vor
înflori, iar rădăcinile lor vor fi udate de apa vie și vor purta rod bogat până la adânci bătrâneți (cf. Ps 1 și Ps 92).

ICCRS ARE NEVOIE SĂ AJUNGĂ LA MAI MULȚI OAMENI PENTRU DOMNUL!
SLUJIREA DE TRADUCERE
ICCRS are nevoie de oameni bine organizați și responsabili, care au talentul de a cunoaște mai multe
limbi, ca să-și ofere slujirea voluntară pentru RCC mondială. Colaboratorilor li se va cere să traducă ori să
corecteze texte în principal pentru Bule nul nostru și pentru situl web. Textele se traduc în general din limba
engleză în italiană, spaniolă, franceză, germană, română și portugheză. Mai jos aveți câteva detalii:
- Traducători: căutăm persoane responsabile, cu ﬂuență în limba engleză și cu vaste cunoș nțe ale
limbii materne. Traducătorii trebuie să ﬁe familiari cu mediul catolic și carisma c. Ei vor primi ocazional un text
de lucrat într-un mp rezonabil. Căutăm în special vorbitori de arabă ca limbă maternă.
- Lectori: de asemenea avem nevoie de colaboratori care ar putea sluji ca lectori pentru corectarea
textelor deja traduse. Lectorii trebuie să cunoască bine limba engleză și să aibă profunde cunoș nțe de
ortograﬁe, grama că și vocabular ale limbii materne. Ei vor primi ocazional un text și un mp rezonabil pentru
îndeplinirea sarcinii.
- Avem nevoie și de vorbitori na vi de limbă engleză, cu profunde cunoș nțe în domeniu și care pot
traduce sau corecta texte dintr-o limbă străină în limba engleză.
Dacă sunteți dornici să-l slujiți pe Domnul prin această importantă misiune, vă rugăm să ne contactați
pe adresa: communica ons@iccrs.org.

SPECIAL – LICHIDARE DE STOC!
Then Peter Stood Up… ediția revizuită și adăugită în 2012 (în limbile engleză și spaniolă)
Conține mesajele și documentele papilor către RCC până în anul 2012. Colecția de fotograﬁi conține
poze ce imortalizează profunda relație dintre Papă și RCC.
Addendum la ediția din 2012 – mai 2017 (în limbile engleză și spaniolă)
Acest addendum conține cuvântările Sfântului Părinte Papa Francisc către RCC până în anul 2017.
Cumpărați online ambele pentru doar 3 eur (+transportul și expedierea) pe www.iccrs.org/en/thenpeter-stood-up-special/

FORMARE ICCRS
Pentru mai multe informații despre programele noastre de formare, vizitați www.iccrs.org sau trimiteți e-mail
la adresa forma on@iccrs.org
Din cauza unor circumstanțe defavorabile, Comitetul Execu v ICCRS a decis să amâne cel de-al VIII-lea
IFL, programat inițial să se țină în perioada 2-22 septembrie 2018, pentru perioada 6-26 octombrie 2019. Vă
cerem iertare pentru orice inconveniențe pricinuite de această reprogramare.
S-au deschis înscrierile pentru LFI 2019.
CURSUL ICCRS DE FORMARE A LIDERILOR
CFL Camerun
3-10 noiembrie 2018
fankep@yahoo.fr
franceză și engleză
CFL Polonia
17-23 februarie 2019
monika@glosnapustyni.pl
polonă și engleză
CFL Coreea de Sud
29 septembrie – 5 octombrie 2019
madangser@gmail.com
engleză și coreeană
CFL New York, SUA
10-16 noiembrie 2019
mariejos@optonline.net
creolă și franceză
Cursul ICCRS de Formare a Liderilor este pentru oameni de toate vârstele din organizațiile carisma ce
din lumea întreagă, care vor să petreacă un mp din viața lor pentru formarea ca lideri în cadrul RCC.
Programul include Liturghie zilnică, adorație euharis că și un mp de rugăciune de laudă carisma că.
Învățăturile acoperă următoarele arii: fundamentele și viziunea Reînnoirii Carisma ce Catolice (ecleziologie,
efuziunea Duhului Sfânt, istoria RCC și teologia misiunii), precum și ajutor prac c și idei de slujire (elementele
unei întâlniri de rugăciune, tehnici de bază pentru evanghelizare, viața liderilor). Este rezervat de asemenea un
mp pentru reﬂecții, împărtășiri și slujire.
CURS DE FORMARE PENTRU MIJLOCIRE (CFM)
CFM Germania
1-7 octombrie 2018
seminare@erneuerung.de
germană și engleză
CFM Belgia
11-16 noiembrie 2018

nickyabjabe@gmail.com
engleză și franceză
CFM Burkina Faso
23-29 ianuarie 2019
bonkoungoujean@yahoo.fr
engleză și franceză
CFM California, SUA
17-22 februarie 2019
yaneth.carreno@yahoo.com
engleză și spaniolă
Cursul ICCRS de Formare pentru mijlocire, o școală cu durata de o săptămână, reprezintă realizarea
concretă a dorinței de a forma o mare familie de mijlocitori în lumea întreagă. Mijlocirea, ﬁind în inima
evanghelizării și a misiunii, este bine înrădăcinată în tradiția catolică. Ea îi privește pe toți creș nii și nu doar pe
cei care sunt membri ai unui grup par cular sau ai unei mișcări.
Sfântul Paul face următorul apel comunității creș ne din Efes: „Faceți orice fel de rugăciuni și cereri în
Duh în orice mp” (Ef 6,18). Această cerere să ﬁe o invitație de a ne adresa Tatălui, în Duhul lui Isus.

