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Familia: moştenirea lumii
María Eugenia F. de Góngora

În 2005 Papa Benedict al XVI-lea a afirmat: „Familia este moştenirea lumii” 1. Deoarece
este foarte valoroasă, este o moştenire. Trebuie adăpostită, protejată şi plasată într-o poziţie
privilegiată, din moment ce reprezintă acumularea mai multor bunuri importante. Cu adevărat,
aceasta reprezintă familia pentru societate, pentru umanitate. Dacă doriţi să ştiţi cum este
societatea într-o ţară, întrebaţi doar cum sunt familiile din acea ţară. Trăiesc în iubire şi după
valori morale înalte? Dacă da, cu siguranţă este o ţară care reflectă ceea ce trăieşte şi deţine. Este
sănătoasă, sigură, plină de pace şi are o atmosferă propice pentru viaţă, în care persoana este
iubită şi respectată.
Din punct de vedere sociologic am învăţat că familia este celula societăţii. Dacă celulele
sunt sănătoase, tot corpul va fi sănătos, dar dacă celulele sunt bolnave, întregul corp va reflecta
dezechilibrul.
În deşert
În prezent experimentăm că instituţia sacră a familiei este atacată cu înverşunare. Multe
familii s-au destrămat şi altele au fost infectate letal, la fel ca o persoană bolnavă care strigă după
tratament de urgenţă, pentru că altfel moare. Atacurile – de toate felurile – sunt orchestrate cu
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grijă, pentru a-şi atinge ţinta şi a o răni mortal. Acest lucru este tragic: ca şi cum nu ar avea o
barieră protectoare, familia este total expusă înfricoşătoarelor săgeţi ale inamicului. Iar inamicul
lui Dumnezeu, ştiind că nu-l poate răni pe Isus Cristos – care l-a învins definitiv, cu preţul
sângelui Său pe Crucea de pe Golgota –, este perfect conştient că poate ataca fiecare copil al său,
pe care Dumnezeu îl iubeşte cel mai mult.
Când o familie este distrusă, daunele sunt colective, din moment ce nu afectează doar o
singură persoană, ci o comunitate sau, cum o numeşte Magisteriul, Biserica Domestică (cf. LG
11, FC 28). Părinţii şi copiii sunt lăsaţi atunci în derivă, expuşi mâinilor diavolului pentru a cădea
în păcat. Sunt lăsaţi descoperiţi multor ispite îmbietoare pe care le oferă acesta şi care sunt
cuprinse în „generaţia EU”. Strategia sa este: „dezbină şi cucereşte” şi este în opoziţie cu: „în
unitate este putere”.
Ce putere subzistă când suntem căzuţi în cursa individualismului şi a dezbinării? Ce
adăpost există fără unitatea şi iubirea lui Dumnezeu? Nici una!
Apropierea de extreme este un mod de a distorsiona rolul şi misiunea familiei, care începe
cu uniunea dintre un bărbat şi o femeie prin legătura sacră a Căsătoriei. Un astfel de exemplu este
numirea căsătoriei ca uniunea dintre doi oameni, indiferent de sexul lor. Aşa cum ştim, în unele
ţări cuplurile homosexuale pot adopta copii fără restricţii … Ce pot învăţa tinerii din aceasta? Ce
identitate vor avea? Ce concept despre familie îşi vor însuşi? Şi ce exemplu vor reflecta când îşi
vor creste propriile familii? Care va fi viitorul lumii? Acesta este exact domeniul din care vor ieşi
mari sfinţi sau cei mai ticăloşi criminali?
Dumnezeu a creat oamenii pentru a trăi doar într-un singur mod. Nu există un altul!
Familia este minunatul dar conceput de Dumnezeu, unde sunt generate vieţi noi, unde viaţa este
respectată şi unde adăpostul pentru fiinţele umane este asigurat, promovat şi instruit. Un adevărat
model este Familia din Nazaret, unde grija părintească a Sf. Iosif şi a Fecioarei Maria – Mama lui
Isus şi Mama noastră – este abundentă. „Iar copilul creştea şi se întărea, plin de înţelepciune...”
(Lc 2,40).
Numai pe stâncă
Nu este de ajuns să găsim un pansament sau un analgezic (calmant) ce vindecă în exterior,
atunci când infecţia este în interior. Cu soluţii uşoare vom avea rezultate uşoare, imediate şi
superficiale. Tratamentele trebuie să fie „pe cord deschis”, profunde; poate că o să doară, dar este
o durere necesară. Doar Dumnezeu poate şi vrea să facă aceasta. El vrea să scoată afară inima de
piatră şi să ne dea o inimă de carne (cf. Ez 36,26), o inimă care este sensibilă şi deschisă iubirii şi
iertării Sale. O inimă nouă, unde să locuiască Duhul lui Isus.
Domnul aşteaptă familiile. EL este tatăl fiului risipitor, care se întoarce acasă obosit,
înfometat, distrus. Fiul rătăcit, care s-a lăsat fascinat de drumurile lumii şi totuşi s-a întors acasă,
unde ar fi trebuit să rămână mereu. Nu putem găsi cuvinte pentru a descrie sentimentul minunat
pe care el l-a savurat în braţele calde ale tatălui său. L-a înconjurat şi l-a îmbrăţişat cu atâta iubire
şi l-a acoperit cu sărutări – sărutări şi îmbrăţişări vindecătoare. El a refăcut tot ceea ce fiul său a
pierdut şi i-a redat demnitatea înnăscută a persoanei umane.
În timp ce fiul umil şi curajos s-a îndreptat către tatăl, noi, cu naivitate, deseori facem
opusul. Intenţionăm sa reparăm o maşină stricată la florar, să scăpăm de o durere de dinţi la
mecanic, să reparăm o ţeavă chemând un pictor; căutăm cu nebunie ceea ce este imediat. Mulţi
dintre noi se înşeală! Căutăm soluţii în locuri greşite. Singura salvare pentru familie este să se
îndrepte către Dumnezeu şi să i se abandoneze; în afară de El nu există salvare.
„A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au năvălit peste casa aceea, dar ea
n-a căzut, pentru că fusese construită pe stâncă” (Mt 7,25). Este decisiv: nisip sau stâncă, să
rezişti sau să cazi odată cu venirea ploii, a furtunilor, chiar a uraganelor! Doar familia care este
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construită pe stâncă poate rezista oricăror atacuri. Papa Benedict al XVI-lea ne încurajează să „ne
construim temelia vieţii pe Stânca Cuvântului, care este Isus Cristos însuşi.”2

Întâlnirea Consiliului ICCRS - 2011
Oreste Pesare
Întâlnirea Consiliului ICCRS din 2011 a fost o mare binecuvântare de la Dumnezeu pentru
noi. S-a ţinut la Roma în perioada 21-26 martie, imediat după Colocviul despre botezul în Duh
Sfânt. La această întâlnire a participat pentru prima oară noul consilier pentru America de Nord,
Denise Bergeron, din Canada.
Viziuni şi priorităţi pentru RCC
Aspectul crucial al acestei importante întâlniri a fost lunga şi profunda reflecţie şi rugăciune
asupra viziunii şi priorităţilor pentru Reînnoirea Carismatică Catolică (RCC) din întreaga lume şi
asupra evenimentelor internaţionale viitoare privind pregătirea pentru Jubileul de Aur din 2017.
Printre numeroase provocări pe care Reînnoirea le are pentru anii care vin, nevoia de a
creşte este, în multe moduri, una pe care n-o putem amâna: să creştem numeric, prin promovarea
botezului în Duhul Sfânt şi a Seminariilor de Viaţă în Duhul Sfânt; să mărim influenţa noastră în
lume, prin răspândirea din ce în ce mai mult a Culturii Rusaliilor; să creştem în identitatea noastră
„carismatică”, prin aprofundarea „viziunii” noastre; să creştem în maturitate, lucrând mult în
domeniul formării liderilor noştri.
Din această reflecţie, Consiliul a pregătit o propunere spre a fi prezentată întregii Reînnoiri
ca viziune până în anul 2017. Planul este doar o sugestie, pe un domeniu larg de interes, nu cu
scopul de a impune ceva, ci pentru a crea o corporaţie în cadrul Familiei Carismatice din întreaga
lume: diferitele regiuni ale Reînnoirii pot lucra la temele lor specifice, încercând să le includă în
viziunea largă mondială. Vor fi 3 etape bianuale:
2012–2013 · Concentrarea pe Identitatea RCC
Cuvintele cheie pentru această etapă sunt: Iniţiatori de incendiu + Martiriu + Reînnoire +
botez în Duhul Sfânt + Evanghelizare. Referinţa biblică: Rom 12,1-2. Evenimente Internaţionale
ICCRS: Evenimentul internaţional pentru tineret - în Brasilia în 2012; posibil Consiliu lărgit al
ICCRS-ului în Ierusalim în 2013.
2014-2015 Concentrarea pe Maturitatea RCC
Cuvinte cheie pentru această etapă: păstrarea şi răspândirea focului + Koinonia +
Carismatic + Formare. Referinţa biblică: In 4,14. Evenimente internaţionale ICCRS: Evenimentul
Carismatic Internaţional din Uganda în 2014; Reculegerea mondială a preoţilor, la Roma în 2015.
2016–2017 · Concentrarea pe Influenţa RCC
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Cuvinte cheie pentru această etapă: Stârnirea flăcării + Diakonia + Catolic + Cultura
Rusaliilor + Misiune şi Evanghelizare. Referinţa biblică: Lc 4,19. Evenimente Internaţionale
ICCRS: Jubileul de Aur al RCC, la Roma în 2017.
Formarea ICCRS
După luarea în considerare a succesului Nivelului 1 (CFL: Cursul de formare a liderilor) şi
a Nivelului 2 (IFL: Institutul de formare a liderilor) al programului nostru de formare, Consiliul,
printr-o reflecţie profundă şi specifică, a stabilit un plan strategic pentru Nivelul 3: un curs
finalizat cu o anumită calificare / acreditare. Va fi un curs de formare carismatică şi academică.
Proiectul este de a lucra pentru înfiinţarea unei Universităţi a Duhului Sfânt de Pneumatologie
practică.
A fost creat pentru acest scop un „grup ad-hoc”. Acest grup va lucra pe programe specifice,
în colaborare cu universităţi din lume, va înfiinţa fonduri bursiere şi aşa mai departe.
Alegeri şi noi colaborări pentru Consiliul ICCRS
Sheny de Góngora din Guatemala (în prezent Preşedinte CONCCLAT) a fost reales în
unanimitate pentru al doilea mandat drept consilier pentru vorbitorii de limbă spaniolă din
America Centrală şi de Nord. Marcos Volcan din Brazilia (în prezent vicepreşedinte
CONCCLAT) a fost reales în unanimitate pentru al doilea mandat în funcţia de consilier pentru
vorbitorii de limbă portugheză din America Latină. Împreună cu ei, înlocuindu-l pe preaiubitul
nostru Ep. Joe Grech, Consiliul a ales-o pe Ann Brereton din Australia, în funcţia de consilier
pentru Oceania.
Allan Panozza şi-a încheiat rolul său de sfătuitor al Consiliului. Îi mulţumim oficial pentru
slujirea lui îndelungată la ICCRS, mai întâi ca şi consilier şi preşedinte, iar apoi ca sfătuitor.
Prezenţa sa a fost o mare binecuvântare de la Domnul.
Dr. Mary Healy din SUA a fost aleasă în unanimitate în postul de Preşedinte al Comisiei
Doctrinare ICCRS pentru următorii 2 ani. Jim Murphy a fost numit din nou Director al Formării
ICCRS a Liderilor (Nivelul 1 şi Nivelul 2) pe o perioadă de trei ani.
Finanţe
Consiliul a aprobat unanim bugetul pentru anul 2011 şi de asemenea a fost de acord să
susţină câteva proiecte carismatice din fondul nostru alocat proiectelor. Donaţia specială dată
ICCRS-ului pentru ajutoarele SIDA a fost de asemenea alocată astfel: aproximativ 20.000 USD
Clinicii Medicale pentru SIDA din Haiti; 3.176 USD Casei Iubirii (pentru SIDA) din Uganda.
Următoarea întâlnire a Consiliului
Întâlnirea Consiliului este confirmată pentru perioada 17-21 iulie 2012, în Foz do Iguaçu,
Brazilia.
Laudati-l pe Domnul împreună cu mine, pentru că El este bun, puternic şi milostiv. Aleluia!
Oreste Pesare – Director al Consiliului ICCRS
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Comitetul ad hoc ICCRS pentru familie
María Eugenia F. de Góngora
În 2009 Domnul nostru Isus Cristos a inspirat şi a dat ICCRS-ului Comitetul ad hoc pentru
Familie. Este o comisie de importanţă vitală, pentru că familia este baza, nu numai a societăţii, ci
şi a Sfintei Biserici. Vedem în fiecare zi că Familia este o ţintă foarte strategică, ce este atacată şi
sfâşiată, deoarece poartă repercusiuni foarte grele asupra umanităţii. Aici viitorul este riscant.
Dacă nu contribuie fiecare familie cu întreaga sa fiinţă la misiune, marea familie umană nu va
funcţiona nici ea. Aceasta este o grijă puternică şi mare pentru Consiliu, care doreşte cu umilinţă
să sprijine şi să încurajeze familia, astfel încât grija pastorală pentru familii să fie încurajată să
aibă o angajare mai importantă şi o eficacitate mai mare în diferitele structuri ale RCC.
Contribuţia pe care RCC o poate oferi pentru fiecare familie este de a o educa şi încuraja să
trăiască noile Rusalii. Astfel, fiecare devine o adevărată Biserică domestică, trăind astfel viaţa în
Duh, adică viaţa iubirii. Cu alte cuvinte, ele trăiesc Cultura Rusaliilor. RCC slujeşte în această
grijă pastorală pe diferitele continente şi în multe feluri, cu o creativitate pe care Duhul Sfânt i-o
dă ca har. Acest lucru este atestat de mii şi mii de familii, care au găsit adevărata semnificaţie a
vieţii, care au descoperit cea mai minunată şi mai importantă Persoană. Ei l-au găsit pe Isus
Cristos cel viu prin RCC.
Numai în acest fel putem descoperi misiunea sa esenţială. Comitetul ad hoc pentru familie
susţine a fi un loc al schimbului de experienţe, cu scopul de a se îmbogăţi unii pe alţii, dar şi un
punct de întâlnire, unde oamenii pot organiza şi armoniza activităţi care ne edifică reciproc şi ne
permite să ne întâlnim pentru a celebra fratern, ca familii care îl slujesc pe Domnul, care au trăit
experienţa Botezului în Duhul Sfânt şi care în acelaşi timp tânjesc cu ardoare să anunţe şi să
transmită această Veste Bună în familiile din lume, aşadar să le ducă această experienţă a vieţii.
Ei caută de asemenea să-şi mărească slujirea prin comunicarea noutăţilor emise de Consiliul
Pontifical pentru Familie.
Suntem foarte încrezători în rugăciunile voastre, cărora le recomandăm acest Comitet.
Provocările sunt mari, dar avem încredere că Duhul Sfânt ne va conduce. Avem de asemenea în
serviciul nostru un avocat pentru familie, Preasfânta Maria, pentru că ea are totdeauna grijă
atunci când vinul este pe terminate, continuând cu iubire să ne şoptească la ureche: „Faceţi tot ce
vă va spune El.”
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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.
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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.

ŞTIRI DIN LUME
Schimbări la Biroul ICCRS
Îi mulţumim lui Stephano Suh, din SUA, pentru că l-a slujit pe Domnul prin Biroul ICCRS
timp de peste 2 ani. Acum îi urăm bun venit lui Jhorman Pérez, din Venezuela, care îi ia locul ca
grafician şi webmaster. Vă invităm să vă rugaţi pentru aceşti fraţi şi pentru tot personalul ICCRS,
care îşi dăruieşte timpul şi viaţa în slujirea RCC din lumea întreagă. Dacă sunteţi interesaţi să
veniţi şi să slujiţi la Biroul ICCRS, vă rog să trimiteţi un e-mail la adresa: director@iccrs.org cu
CV-ul vostru şi o fotografie.
Fondul de burse al Episcopului Joe
Ca urmare a unei sugestii din partea prietenilor din Melbourne, Australia, ICCRS a lansat
acum un fond special în memoria Episcopului Joe Grech. Cu toţii ştim că Episcopului Joe a
crezut cu putere în nevoia de profundă formare eclezială. De aceea, pare să fie potrivit să avem
un fond pus de-o parte special pentru a oferi persoanelor în nevoi unele burse de ajutor pentru
costurile formării lor în cadrul ICCRS. Acest fond a fost lansat oficial la sfârşitul CFL al ICCRSului (Cursul ICCRS de formare a liderilor) din Townsville şi am primit prima donaţie de la
Şcoala Catolică de Evanghelizare din Melbourne, care a fost de fapt fondată de Episcopul Joe.
Fondul va rămâne deschis timp de un an. Donaţiile pot fi făcute în Australia prin RCC din
Melbourne sau plătite direct către ICCRS, specificând că sunt pentru fondul de burse.
Pe website-ul nostru am încărcat un clip video, care prezintă un interviu cu preaiubitul
nostru episcop, luat în timpul Anului Preoţiei din 2010, ultimul an al vieţii sale pe pământ. În
interviu el explică modul în care a primit botezul în Duhul Sfânt, ca mărturie a acestui puternic
har pentru viaţa sa şi pentru ministerul său. Suntem bucuroşi să vi-l împărtăşim pe
www.iccrs.org.
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FORMAREA ICCRS –
Institutul de Formare a Liderilor (LFI) şi
Cursuri de Formare a Liderilor (LTC)
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.

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

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.
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(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

Membrii Consiliului ICCRS:

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, precum şi evenimentele organizate de ICCRS.
Vă rugăm să contactaţi Biroul ICCRS pentru permisiunea reproducerii.
Buletinul ICCRS este gratuit prin e-mail şi costă 10€ prin poştă. Formarea Liderilor
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

Michelle Moran, Anglia (Preşedinte)
Cyril John, India (Vicepreşedinte)
Denise Bergeron, Canada
Robert Canton, SUA
María José C. de Ortiz, Cile
Maria Eugenia F. de Góngora, Guatemala
Diacon Christof Hemberger, Germania
Dariusz Jeziorny, Polonia
Julienne Mesedem, Camerun
Jude Muscat, Malta
Fr. James Shin, Coreea de Sud
Pr. Emmanuel Tusiime, Uganda
Marcos Volcan, Brazilia
Ann Brereton, Australia
Oreste Pesare, Italia (Director)
Claude Lopez, Australia (Consultant)

Continuare în paginile următoare
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În acest număr
Coiful mântuirii şi sabia Duhului – Maria Beatriz Spier
Mărturie de mijlocire: America de Nord - Aggie Neck
Botezul în Duhul Sfânt se primeşte numai prin impunerea mâinilor la Seminarul de Viaţă
Nouă în Duhul Sfânt? – întrebări către Comisia Doctrinară a ICCRS-ului

Coiful mântuirii şi sabia Duhului
Maria Beatriz Spier3

„Luaţi şi coiful mântuirii” (Ef 6,17)
Acest verset este luat dintr-un pasaj al Scripturii, cunoscut sub numele de „Armura lui
Dumnezeu” sau „Războiul spiritual”, în care Sfântul Paul ne învaţă cum să devenim puternici în
Domnul, astfel încât să fim capabili să rezistăm tacticilor diavolului, să opunem rezistenţă în ziua
cea rea şi să stăm drepţi, ca şi copii ai lui Dumnezeu, care au fost răscumpăraţi cu Sângele preţios
al Domnului Isus Cristos.
3
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Dumnezeu este mântuirea noastră. Certitudinea absolută că suntem „după preştiinţa lui
Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea Duhului, pentru a asculta de Isus Cristos şi a fi stropiţi cu sângele
lui” (1Pt 1,2) este coiful care păzeşte gândurile noastre de orice putere care ne înşeală să credem
ceea ce este fals. „Căci armele luptei noastre nu sunt trupeşti, ci sunt puternice înaintea lui
Dumnezeu, pentru a distruge fortăreţele. Noi distrugem născocirile minţii şi orice îngâmfare care
se ridică împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu şi cucerim orice minte, ca să asculte de Cristos”
(2Cor 10,4-5).
Mântuirea devine coiful nostru atunci când ne păstrăm gândurile în ascultare faţă de Isus
Cristos şi faţă de învăţăturile Sale, având întotdeauna în minte faptul că noi toţi, care am fost
botezaţi în Isus Cristos, am fost îngropaţi împreună cu El prin botezul în moarte şi înviaţi
împreună cu el la o viaţă nouă. Prin El noi am murit faţă de păcat şi am înviat pentru a deveni o
făptură nouă. Conştientizarea identităţii noastre noi în Cristos şi a demnităţii noastre de copii ai
lui Dumnezeu ne protejează de acuzaţiile celui rău. Dacă ştim cine suntem în Isus Cristos, dacă
noi credem că am fost mântuiţi de El şi dacă ne conducem vieţile mărturisind în orice mod, prin
cuvintele noastre, gândurile noastre, sentimentele şi acţiunile noastre că Isus Cristos este Domnul
şi Mântuitorul nostru, atunci îl împiedicăm pe Satana să ne înşele.
Credinţa în Isus Cristos este mântuirea noastră. Dumnezeul acestei lumi încearcă totdeauna
să ne întunece mintea, dar conform Cuvântului lui Dumnezeu, el poate face acest lucru doar în
cei necredincioşi. El nu îi poate împiedica pe cei care cred în Isus Cristos să vadă lumina
Evangheliei slavei lui Cristos (cf. 2Cor 4,3-4).
Credinţa în Isus Cristos ne asigură victoria asupra dumnezeului acestei lumi. „Oricine este
născut din Dumnezeu învinge lumea. Şi aceasta este victoria cu care a învins lumea: credinţa
noastră. Însă cine este învingătorul lumii, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui
Dumnezeu?”(1In 5,4-5).
Însă, doar credinţa noastră nu este suficientă. În ziua de Rusalii, când Petru s-a ridicat şi s-a
adresat oamenilor adunaţi la Ierusalim, aceştia au fost atinşi în inimă şi i-au zis lui Petru:
„Fraţilor, ce să facem?” Iar Petru le-a zis: „Convertiţi-vă şi fiecare dintre voi să se boteze în
numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre şi veţi primi darul Duhului Sfânt” (Fap
2,38).
Pocăinţa şi convertirea sunt esenţiale pentru a adeveri că Isus Cristos este Domnul nostru.
Sfântul Paul explică foarte clar cum putem da mărturie despre pocăinţa şi convertirea noastră la
Isus Cristos (cf. Ef 4,25-32.5,1-2).
Pentru a-l învinge pe diavol, trebuie să facem exact opusul a ceea ce el se aşteaptă să
facem. Dacă se aşteaptă ca noi să fim supăraţi, mânioşi, ar trebui să iertăm; dacă suntem pe cale
să facem ceva greşit, cum ar fi furtul sau minciuna, ar trebui să facem exact opusul, adică să fim
cinstiţi şi să spunem întotdeauna adevărul; dacă ne-am plâns prea mult sau i-am judecat pe
ceilalţi, nu ar trebui să mai permitem ca vreo vorbă rea să iasă din gura noastră, ci să facem un
efort pentru a spune numai cuvinte care zidesc şi dau har celor care le aud; în loc de amărăciune,
mânie şi furie ar trebui să îl lăudăm pe Domnul şi să ne iertăm şi să ne binecuvântăm unii pe alţii.
În acest fel vom lupta împotriva răului, vom rămâne în picioare, copii ai lui Dumnezeu,
proclamând cu voce tare şi clar că Isus Cristos, coiful mântuirii noastre, este Domnul nostru.
„Luaţi sabia duhului care este cuvântul lui Dumnezeu…” (Ef 6,17)
Sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie folosită ca armă puternică
împotriva lui Satana şi a tuturor puterilor întunericului.
Dumnezeu este Cuvântul Său şi atunci când ne rugăm cu Cuvântul lui Dumnezeu, vorbim
despre mântuirea lui Dumnezeu, despre răscumpărarea şi puterea lui în vieţile noastre şi în
situaţiile pentru care ne rugăm. Când vestim Cuvântul lui Dumnezeu, predicăm adevărul Său,
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dragostea Lui, puterea Lui, deoarece prezenţa Cuvântului este chiar prezenţa lui Isus Cristos,
Domnul şi Mântuitorul nostru, care aduce veşti bune celor nenorociţi, îi pansează pe cei cu inima
zdrobită, îi eliberează pe cei închişi, îi mângâie pe cei ce plâng, dărâmă fortăreţele, zideşte,
vindecă şi caută să-i salveze pe cei pierduţi.
Oricare ar fi nevoile noastre, mari sau mici, Cuvântul lui Dumnezeu are răspuns pentru
orice problemă. Este o chestiune spirituală, care aduce la existenţă realităţi care sunt nevăzute.
„Prin credinţă înţelegem că lumea a fost alcătuită prin cuvântul lui Dumnezeu, aşa încât ceea ce
se vede provine din cele ce nu se văd” (Evr 11,3). Cuvântul lui Dumnezeu reuşeşte întotdeauna în
problema pentru care a fost trimis. „Precum se coboară ploaia şi zăpada din cer şi nu se mai
întoarce până nu adapă pământul şi-l face de răsare şi rodeşte şi dă sămânţă semănătorului şi
pâine spre mâncare, aşa va fi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, el nu se întoarce către Mine
fără să dea rod, ci el face voia Mea şi îşi îndeplineşte rostul lui” (Is 55,10-11).
Prin credinţă luăm sabia Duhului, în scopul de a lupta împotriva puterilor întunericului,
care încearcă să ne distrugă familiile, sistemul de valori, sănătatea, viaţa noastră.
Acum optsprezece ani am fost diagnosticată cu cancer. Din fericire pentru mine, eram deja
botezată în Duhul Sfânt şi aveam deci, cum am şi acum, o credinţă care speră în Cuvântul lui
Dumnezeu. Cunoşteam pasajul din cartea lui Isaia care spune: „El a fost pedepsit pentru
mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat” (Is 53,5b). Ori de câte ori vreun gând
de teamă şi descurajare intra în mintea mea, mă rugam cu Cuvântul, chiar ţinându-l deasupra
pieptului meu şi spunându-i Domnului: „Cred, Doamne în Cuvântul tău, ştiu că tu eşti Cuvântul,
că tu eşti Vindecătorul, că tu eşti Domnul meu şi Mântuitorul meu; Cuvântul tău să împlinească
în mine ceea ce spune că va face, să nu se întoarcă la tine gol”. Când m-am rugat în acest fel şi
am primit Cuvântul în inima mea, am fost si mai sigură de dragostea şi mila lui Dumnezeu şi
bucuria Duhului mi-a umplut inima şi gândurile. După doar câteva luni de rugăciune am fost
complet vindecată prin Cuvântul lui Dumnezeu!
În vremuri dificile, în momentele de necaz, frică şi durere, putem alerga la Cuvânt, turnul
nostru puternic de apărare. „Turn puternic este numele Domnului; cel drept la el îşi află scăparea
şi este la adăpost” (Pilde 18,10). Isus este Cuvântul, iar a proclama Cuvântul înseamnă a
proclama Domnia sa. Când Isus, Cuvântul, este proclamat, este proclamată şi autoritatea numelui
său, nume mai presus de orice alt nume şi toate fiinţele din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ
îşi pleacă genunchii în faţa numelui său. Când ne confruntăm cu situaţii dificile în viaţa noastră,
cu ajutorul Cuvântului mântuirea lui Isus Cristos va lucra şi va lupta împotriva tuturor forţelor
întunericului şi ale răului din jurul nostru. Întunericul nu poate suporta lumina. Isus, Cuvântul,
este lumina adevărată. „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul era
Dumnezeu. Acesta era la început la Dumnezeu. Toate au luat fiinţă prin el şi fără el nu a luat
fiinţă nimic din ceea ce există. În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor, iar lumina în
întuneric luminează, dar întunericul nu a cuprins-o”(In 1,1-5).
Când folosim sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu, noi devenim „războinicii
luminii”, luptători împotriva puterilor întunericului şi aducători de vindecare şi iubire în lume.
Când vestim Cuvântul Lui, semne şi minuni se vor face prin numele lui Isus.
Principatele şi forţele întunericului ştiu că le-a mai rămas puţin timp şi, pline de furie,
doresc să-i distrugă pe copiii lui Dumnezeu, dar putem triumfa asupra răului prin sângele
Mielului şi prin cuvântul mărturiei (cf. Ap 12,11).
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Mărturii despre mijlocire: America de Nord

Aggie Neck4
Începând cu Abraham, mijlocirea – a cere în numele altcuiva – a fost o caracteristică a unei
inimi solidare cu mila lui Dumnezeu. În timpul Bisericii, mijlocirea creştină participă la misiunea
lui Cristos ca expresie a comuniunii sfinţilor. Când mijloceşte, cel care se roagă priveşte „nu
numai la propriile interese, ci şi la interesele altora”, chiar până într-atât încât se roagă pentru cei
care-i fac rău (CBC, nr. 2635).
În zilele noastre, este nevoie în mod special să mijlocim pentru multe lucruri. Acele lucruri
care au fost odată sacre sunt acum dispreţuite, călcate în picioare, complet uitate sau ignorate.
În fiecare an, în vinerea de dinaintea Miercurii Cenuşii, toate grupurile din Reînnoirea
Carismatică din Statele Unite se reunesc pentru o zi de post şi rugăciune. Această zi a fost
stabilită acum câţiva ani la întâlnirea anuală a Comitetului Naţional de Slujire, care slujeşte toate
grupurile de rugăciune din Reînnoirea Carismatică. Publicaţia engleză a Reînnoirii, Rusaliile
Astăzi, publică în numărul din ianuarie data acestui eveniment, precum şi o „fişă de rugăciune”,
care indică intenţiile de mijlocire. În acest fel, Reînnoirea transmite informaţiile şi intenţiile către
toate grupurile de rugăciune. Fiecare ediţie are o fişă de rugăciune cu noi intenţii de mijlocire. În
luna ianuarie anul curent, intenţia a fost: „Ca mulţi să fie inspiraţi să participe la Ziua de
rugăciune şi post din 4 martie 2011, vinerea precedentă Miercurii Cenuşii, pentru Reînnoirea
Carismatică şi pentru ca Biserica din ţara noastră să fie reînnoită prin harul Rusaliilor”.
În fiecare an există o Zi Naţională de Rugăciune la începutul lunii mai, în care oameni de
toate confesiunile se adună să se roage pentru ţara noastră. Fiecare stat şi multe localităţi au
întâlnirile lor proprii. Grupurile pentru Dreptul la Viaţă se adună în fiecare an pentru o Zi
Naţională de Mijlocire în luna ianuarie, cu animatori care îi conduc pe toţi în rugăciunea de
încetare a avorturilor. Există, de asemenea, şi un marş pe străzi. Scopul este de a transmite
această problemă în mod public, pentru ca toţi să se roage pentru oprirea avorturilor.
„Chiar şi până la moarte luptă pentru adevăr şi Domnul, Dumnezeul tău se va lupta pentru
tine” (Sir 4:28).
Mijlocirea implică, de asemenea, a pune pe prim plan şi a vorbi despre relele din mijlocul
nostru şi de a-i provoca pe ceilalţi să vadă lucrurile care nu sunt în ordine. Există mai multe
4
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capele de adoraţie în care credincioşii se adună ca să se roage şi să mijlocească pentru multe
intenţii. Grupurile care se roagă Rozariul sunt, de asemenea, o prezenţă puternică a rugăciunii de
mijlocire.
Anul trecut Dieceza noastră a sărbătorit aniversarea a 100 de ani de când reşedinţa
diecezană a fost mutată în locaţia actuală. Festivităţile au avut loc în fiecare decanat din Dieceză.
În decanatul nostru s-a făcut o procesiune euharistică. Oamenii s-au adunat în Biserică pentru un
timp de rugăciune. Apoi, episcopul nostru a condus procesiunea până în Piaţa Palatului de Justiţie
din centrul oraşului, unde a condus apoi rugăciunile şi mijlocirile. A fost o sărbătoare glorioasă.
În ministerul Casei de Rugăciune unde sunt director, au fost momente în care am mers
împrejurul oraşului şi ne-am rugat. Intenţiile pentru care ne-am rugat au fost acestea: pentru
lideri, pentru proprii noştri lideri şi pentru toţi liderii în general. Ne-am rugat ca să fie dărâmate
întăriturile, pentru a înlătura prezenţa răului din mijlocul nostru; pentru reînnoire şi o nouă
revărsare a Duhului Sfânt; pentru unitate între biserici – pentru preoţii noştri, pastori şi slujitori în
diferite ministere. Am făcut o petiţie pentru familii, copii, pentru şcoli, pentru cei din închisori,
pentru creşterea economică, pentru bune oportunităţi de afacere în comunitatea noastră. Iniţiativa
a fost rodnică.
Într-o zi un mare rău a venit în oraşul nostru, nu în mod ascuns, ci în mod flagrant şi în
văzul lumii. Erau trei magazine pornografice, fiecare cu produse diferite. Unul era peste drum de
liceul local. Preoţii şi slujitorii, precum şi cetăţenii au venit în faţa Consiliului Orăşenesc pentru a
protesta, dar nu a adus nici un rezultat. Ei au adoptat o ordonanţă prin care cereau să se oprească
deschiderea de noi magazine de acest fel, însă cele existente puteau să rămână. Nu era o altă
soluţie, deci toată lumea a început să mijlocească. Am mers de jur împrejurul acestor magazine
existente, ne-am oprit în faţa lor, am ieşit din maşină şi am pus sare binecuvântată şi apă sfinţită
la intrările în aceste magazine. Am cerut în rugăciune ca Dumnezeu să dărâme fortăreţele răului
care erau prezente în acele locuri. Unul câte unul aceste locuri au fost închise şi nu mai puteau fi
redeschide, din cauza ordonanţei care fusese aprobată anterior.
„Oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea şi aceasta este victoria cu care a învins
lumea: credinţa noastră. Însa cine este învingătorul lumii, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul
lui Dumnezeu?” (1In 5,4-5).
Nota de subsol la acest pasaj spune: „Acest fel de credinţă concretă conferă o putere care
învinge lumea răului, după cum şi Cristos a biruit lumea”. Noi suntem chemaţi să fim străjeri, un
apel adresat de Ioan Paul al II-lea tinerilor. Nu numai tinerii sunt chemaţi, ci toţi cei care
mărturisesc a fi ucenicii lui Cristos. Aceasta este misiunea tuturor creştinilor.
„Lesne este să închizi pe mulţi în mâinile celor puţini şi nu este osebire înaintea
Dumnezeului cerului dacă mântuirea vine prin mulţi sau prin puţini. Că nu în mulţimea oştirii stă
biruinţa războiului, ci din cer este puterea” (1Mac 3,18-19).
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Botezul în Duhul Sfânt se primeşte numai prin impunerea mâinilor
la Seminarul de Viaţă Nouă în Duhul Sfânt?
Nu putem limita botezul în Duhul Sfânt la cei asupra cărora s-a făcut rugăciunea prin
impunerea mâinilor. Motivul principal al acestei afirmaţii este că botezul în Duhul Sfânt este o
acţiune a Domnului înviat, care nu poate fi planificată, organizată sau prezisă. Acest lucru se
leagă de faptul că Reînnoirea Carismatică nu are membri. În mod fundamental, Reînnoirea
Carismatică nu este o mişcare, în sensul unei mişcări organizate, cu membri şi condiţii de a
deveni membri. Este o mişcare într-un sens mai larg (şi sociologic) de curent al unei noi vieţi,
care este o prioritate pentru toate organizaţiile, dar care mai târziu dobândeşte moduri organizate
de expresie.
Dacă botezul în Duhul Sfânt este un har suveran al Domnului înviat - Scriptura îl descrie pe
Isus ca pe „cel care botează în Duhul Sfânt” (In 1,31) -, atunci de ce să organizăm Seminarii de
viaţă nouă în Duhul Sfânt? Şi de ce să mai impunem mâinile asupra persoanelor, pentru a primi
acest har? Eu văd trei motive principale pentru care trecerea prin acest seminar este foarte
potrivită pentru cei deschişi la noua viaţă în Duhul Sfânt:
1. Să ofere un context eclezial şi comunitar pentru primirea acestui har. Aceasta este o
protecţie împotriva înţelegerii greşite a botezului în Duhul Sfânt ca fiind doar un har individual
care nu ar avea legătură intrinsecă cu Biserica. Acesta este şi motivul pentru care este foarte
potrivit ca un preot sau diacon să joace un rol precis în rugăciunea asupra persoanelor.
2. Să ajute beneficiarii acestui har să înţeleagă ce le-a oferit Domnul, să înţeleagă relaţia
acestui „botez” cu Sacramentul Botezului, să întărească în persoană speranţa credinţei şi s-o ajute
să se deschidă la tot ce îi va da Domnul.
3. Să favorizeze în persoană o dispoziţie potrivită şi căinţa pentru toate păcatele grave.
Atunci când se face rugăciunea pentru botezul în Duhul Sfânt asupra persoanelor care nu s-au căit
de anumite păcate grave din viaţa lor, sunt numeroase pericole: în primul rând, există o
ambiguitate în ceea ce aceştia experimentează, astfel încât ei atribuie cu uşurinţă Duhului Sfânt
lucruri care provin sau sunt influenţate de modelele păcătoase; în al doilea rând, ei aduc această
ambiguitate la întâlnirile comunitare sau ale grupului de rugăciune la care aderă. Seminariile de
limbă franceză ţinute în Benin de Jean Pliya oferă un exemplu excelent, deoarece în Africa liderii
întâmpină constant dificultăţile persoanelor care în trecut au fost implicate în vrăjitorie sau
ocultism. Dar aceasta este o chestiune în creştere şi în societăţile occidentale.
Deoarece botezul în Duhul Sfânt este o acţiune a Domnului înviat, nu putem spune că toate
persoanele asupra cărora s-a făcut această rugăciune sunt botezate în Duh. Acest lucru ar însemna
să transformăm rugăciunea asupra persoanelor într-un sacrament. Impunerea mâinilor exprimă în
mod vizibil o rugăciune comună către Domnul ca el să-şi reverse harul. Toate rugăciunile de
cerere au o putere specială când sunt făcute de două sau mai multe persoane. Pentru că Isus a
spus: „Iarăşi vă spun: Dacă doi dintre voi pe pământ se vor uni să ceară orice lucru, le va fi dat de
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Tatăl meu, care este în ceruri. Căci unde doi sau trei sunt adunaţi în numele meu, sunt şi eu acolo
în mijlocul lor”. (Mt 18,19–20). Atunci când ne rugăm pentru coborârea Duhului Sfânt, ştim că
Tatăl doreşte mai mult decât orice să-l reverse pe Duhul Sfânt asupra copiilor săi. După ce Isus
spune discipolilor săi: „De aceea şi eu vă spun: cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi
se va deschide” (Lc 11,9), mai spune: „Aşadar, dacă voi, răi cum sunteţi, ştiţi să daţi daruri bune
copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri îl va da pe Duhul Sfânt celor ce i-l cer!”
(Lc 11,13). Tatăl ceresc, care este un Tată iubitor, tânjeşte să ne întoarcem la el, ca să-i cerem să
fim umpluţi de Duhul Sfânt. Oamenii ştiu că au fost botezaţi în Duh prin efectele şi roadele sale
bogate. În primul rând, un nou nivel de cunoaştere a lui Isus ca Mântuitor şi Domn. O iubire nouă
pentru Scriptură, o uşurinţă în a-l auzi pe Domnul şi o receptivitate în a exercita carismele
Duhului. Dar se poate şi ca o persoană să nu experimenteze nimic în timpul rugăciunii prin
impunerea mâinilor.
Ar trebui ca Seminariile de viaţă nouă în Duhul Sfânt, cu rugăciunea de impunere a
mâinilor, să fie conduse obligatoriu de persoane care aderă la un grup sau o comunitate
carismatică? Liderii unei comunităţi au tot dreptul să decidă modul potrivit de formare a noilor
persoane care aderă. Acest lucru este necesar în comunităţile în care formarea este urmată de
forme explicite de angajare. Dar în grupurile mici, slujite poate doar de un nucleu, acest lucru
este mai puţin potrivit şi poate impune o structură greoaie pentru ceva care nu necesită
deocamdată mai multă structurare. Dar liderii care organizează Seminariile de viaţă nouă în Duh
n-ar trebui să spună niciodată că cineva care nu a făcut un astfel de Seminar şi nu a primit
rugăciunea de efuziune cu impunerea mâinilor nu e posibil să fi fost botezat în Duhul Sfânt.
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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