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Cultura Rusaliilor
Michelle Moran
Fie ca „Spiritualitatea Rusaliilor” să se răspândească în Biserică pentru o nouă
„Cultură a Rusaliilor”
În timpul pontificatelor papilor Ioan Paul al II-lea (mai 2004) şi Benedict al XVI-lea
(septembrie 2005) Biserica a primit o puternică încurajare pentru a propaga Cultura Rusaliilor.
Evident, acesta e un concept larg, cu multe dimensiuni, dar, fără îndoială, această chemare este
acasă la ea în Reînnoirea Carismatică. Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a RCC, Cardinalul
Rylko, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Laici, a vorbit despre experienţa Botezului în
Duh sau Efuziunea Duhului. A spus că această experienţă centrală a Reînnoirii Carismatice, care
a cuprins milioane de catolici din toate continentele, poate fi un punct de pornire pentru Cultura
Rusaliilor.
Harul Rusaliilor este un har de misiune
De aceea este important pentru noi să îmbrăţişăm chemarea noastră. Nu suntem chemaţi să
fim persoane care doar au experimentat Rusaliile personale, chiar dacă sunt importante, ci acestei
experienţe i se alătură şi o responsabilitate. Suntem chemaţi să fim canale pentru harurile
Rusaliilor în Biserica noastră şi în lume. Când Duhul Sfânt a coborât asupra apostolilor în
Cenacol, aceştia s-au umplut cu Duhul Sfânt. Ei nu numai că au experimentat o reînnoire
personală, ci au fost de asemenea întăriţi cu daruri, precum cântul în limbi (glossolalia) şi curajul,
care i-a făcut capabili să intre cu putere în cultura din jur. Ei au fost transformaţi, iar Petru, care
fusese un laic needucat, a devenit capabil să convingă mulţimile cu argumentele sale, astfel încât
ei au acceptat mesajul său şi au fost botezaţi. În acea primă zi, li s-au adăugat în jur de 3000 de
convertiţi. Pe parcursul cărţii Faptelor Apostolilor, Luca înregistrează multe momente în care
apostolii au fost mişcaţi de puterea Duhului Sfânt şi, în consecinţă, Biserica a început să crească
la număr (cf. Fapte 2,47; 4,4; 5,14; 6,1-7: 11,21-24). Deci, harul Rusaliilor este în mod esenţial
un har de misiune. Trebuie să recunoaştem că Reînnoirea Carismatică nu are monopolul asupra
Duhului Sfânt. Se pare că noi avem o chemare particulară de a fi ambasadori ai Duhului Sfânt,
răspândind Cultura Rusaliilor. Acest lucru a fost subliniat de Papa Ioan Paul al II-lea în 2002,
când a spus:
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„În vremurile noastre este atâta foame după speranţă, faceţi ca Duhul Sfânt să devină
cunoscut şi iubit. Ajutaţi să fie adusă la viaţă acea „Cultură a Rusaliilor”, care doar ea poate
face rodnică civilizaţia iubirii şi coexistenţa în prietenie a oamenilor. Cu insistenţă ferventă,
niciodată să nu obosiţi să vă rugaţi: „Vino, Duhule Sfânt! Vino! Vino!” (Cuvântare către
delegaţii Reînnoirii în Duh – Rinnovamento nello Spirito).
Să ne trecem de la Spiritualitatea Rusaliilor la Cultura Rusaliilor
Provocarea pentru RCC este de a nu ţine Spiritualitatea Rusaliilor închisă într-o întâlnire de
rugăciune sau de a nu o restricţiona numai la Reînnoirea Carismatică. Evanghelizarea trebuie să
fie pentru noi o prioritate, aşa cum a fost pentru apostoli, când au părăsit Cenacolul. Deja în anul
1992, Papa Benedict (pe atunci Cardinalul Ratzinger) a scris:
„Suntem oare pe cale de a descoperi secretul primelor Rusalii din Biserică? Suntem oare pe
cale de a ne oferi cu umilinţă pe noi înşine puterii reînnoitoare a Duhului Sfânt, astfel încât El să
ne poată elibera din sărăcia şi totala noastră neputinţă de a ne îndeplini misiunea de a-l proclama
pe Isus Cristos aproapelui nostru?… Cenacolul este locul în care creştinii îi permit Duhului Sfânt
să vină la ei şi să-i transforme în cadrul rugăciunii. Dar este şi locul din care persoana iese pentru
a duce focul Rusaliilor la fraţii şi surorile sale” (Revista New Covenant – Noua Alianţă).
În mod clar, Rusaliile sunt pentru lume. Ele transformă societatea prin puterea Duhului
Sfânt. O cultură a Rusaliilor creează o societate, care susţine demnitatea umană, prin
recunoaşterea faptului că omenirea este făcută după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Este o
societate în care domneşte speranţa şi în care lumina străluceşte mai puternic decât orice
întuneric. Este exact opusul culturii relativismului, care pătrunde atât de mult în lumea noastră.
La o conferinţă din Lucca, Italia, în anul 2005, Salvatore Martinez a definit Cultura Rusaliilor ca
fiind „antidotul răului întunecos al lumii”. În replică, Cardinalul Rylko a spus: „trebuie să
învăţăm metoda Duhului Sfânt, care lucrează în istorie şi reînnoieşte faţa pământului, nu să fim
învinşi de rău”.
Noi toţi avem responsabilitatea, individuală şi de grup, de a discerne căile pe care Domnul
ne cheamă să fim promotori ai Culturii Rusaliilor. O cale prin care acest lucru se va întâmpla este
intensificarea Spiritualităţii Rusaliilor din cadrul Bisericii. Şi voi puteţi face acest lucru,
încurajând cât mai mulţi oameni să se roage novena de Rusalii şi să vină la mărturia mondială a
Rusaliilor Naţiunilor. Din acest loc de mijlocire vom fi umpluţi cu putere pentru a ieşi în lume ca
să promovăm Cultura Rusaliilor prin mărturia vieţii noastre şi prin fapte de milostenie şi dreptate.
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Rodul Reînnoirii: CHRISTEEN, India
P.V. Marykutty
Frumosul cuvânt „CHRISTEEN” este alcătuit din două cuvinte „CHRIST” (Cristos, n.t.) şi
„TEENS” (adolescenţi, n.t.). Atunci când adolescenţii stau cu Cristos, aceştia devin adolescenţi
pentru Cristos. Lui Isus Cristos i-a plăcut totdeauna să fie cu adolescenţii, motivându-i pentru
împărăţia lui Dumnezeu şi modelându-i după chipul său, pentru a construi o relaţie solidă cu
Dumnezeu şi cu aproapele.
CHRISTEEN este rodul Reînnoirii Carismatice Catolice. În urma experienţei întâlnirii cu
Cristos în cadrul Reînnoirii carismatice, un grup de tineri au fost gata să se angajeze pentru
împărăţia lui Dumnezeu. Ei au simţit nevoia de a-i duce pe copii într-o relaţie mai apropiată cu
Isus. Cei mai mulţi dintre ei erau elevi la colegiu în cea vreme. În anul 1979 am intrat în contact
cu un grup de copii şi adolescenţi, într-o mahala a uneia dintre localităţile metropolitane din
Kerala. Acest lucru a adus multe schimbări în familiile lor şi am fost încurajaţi de schimbarea lor
spirituală şi socială.
Într-o zi, o persoană dintre noi a avut un vis aparte, în care a văzut un grup de aproximativ
60 de copii, care păreau să fie într-un mare pericol. Acest lucru a făcut-o să simtă că Dumnezeu îi
cere să îi ajute pe copii. Noi am luat acest lucru în serios. S-au întâmplat un număr de incidente,
în urma cărora au venit la noi nişte copii, ca să-şi împărtăşească durerile şi nenorocirile. Am putut
să-i ajutăm prin binecuvântarea pe care o primisem de la Isus. Cuvintele lui Isus deveneau vii în
toată relaţia noastră cu aceşti copii. Isus a spus „Lăsaţi copiii să vină la mine, nu-i opriţi” (Mc
10,14). El voia să-i binecuvânteze pe copii. Acum îndrăznim să spunem că Isus îi binecuvântează
în continuare pe copii.
Deşi CHRISTEEN a avut un început umil, într-o cameră mică a unei familii, acum a
crescut la statutul de Centru de Reculegeri, unde pot fi cazaţi 500 de copii. Acesta este şi un birou
de coordonare a activităţilor naţionale, incluzând zonele de peste mări.
CHRISTEEN a slujit având ca scop dezvoltarea tinerei generaţii, centrându-se pe Cristos şi
învăţătura sa. Am simţit nevoia de timp şi eram pregătiţi să depindem de Dumnezeu. În
momentele de dificultate, cuvântul lui Dumnezeu ne-a întărit. „Căutaţi mai întâi împărăţia lui
Dumnezeu şi dreptatea sa şi toate celelalte vi se vor da pe deasupra.” (Mt 6,33).
Activităţile noastre
În fiecare an la Centru organizăm reculegeri, tabere, întruniri, programe de dezvoltare a
talentelor şi de asemenea cursuri de formare a responsabililor.
Reculegeri Christeen
o
o
o
o
o

Reculegeri Christeen pentru adolescenţi
Reculegeri ale familiilor (pentru toţi membrii familiilor)
Reculegeri ale îngerilor (pentru copiii de 3-8 ani şi părinţi)
Cursuri de pregătire pentru animatori (10 zile de tabără pentru tineri, surori şi preoţi)
Kripasangamam (reculegeri pentru orfani)
Publicaţii

o Reviste Christeen pentru adolescenţi (în limbile malayalam, engleză, hindusă şi tamil)
o Kunjumalakha pentru copii (engleză, malayalam)
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Ministerele de la Centru:
- Ministerul de mijlocire
Avem la centru 24 de ore de adoraţie şi rugăciune de mijlocire pentru copii şi familii.
Animatori dedicaţi sunt organizaţi în ture şi se roagă cu multă iubire în inimile lor.
- Ministerul scrisorilor
Un cuvânt plin de iubire şi mângâiere poate vindeca o inimă rănită. Scrisorile primite la
Centrul CHRISTEEN sunt citite cu respect şi fiecăreia i se răspunde personal, cu îndrumare
recomandată şi mesaj adecvat.
- Ministerul de televiziune
CHRISTEEN s-a asociat cu un canal de televiziune spiritual, denumit „Shalom”, acum
organizând nouă programe lunare pentru copii. Astfel, avem posibilitatea să-l dăm pe Isus
copiilor, dar şi adulţilor. CHRISTEEN încearcă, de asemenea, să dezvolte talentele copiilor. A
improvizat programe potrivite pentru dezvoltarea integrală a tuturor domeniilor de acţiune a
copiilor. Programele de formare şi atelierele de lucru sunt exemple potrivite în această privinţă.
CHRISTEEN are ca ţintă dezvoltarea copiilor ca misionari ai veştii bune a lui Cristos, ai Bisericii
sale şi ai valorilor veşnice.
Până acum, cu CHRISTEEN am putut ajunge pe patru continente, în următoarele ţări:
Austria, Irlanda, Anglia, Elveţia, Portugalia, Singapore, Malaiezia, Emiratele Arabe Unite, Qatar,
Kuweit şi Oman. Am început să ajungem în alte ţări în anul 1997. În timpul ultimilor treisprezece
ani am putut merge să împărtăşim vestea cea bună cu milioane de copii. Biserica a devenit mai
vie, prin participarea cu toată inima a copiilor în timpul Liturghiei de duminică. Mulţi băieţi au
ales preoţia şi multe fete au devenit surori, după ce au participat la reculegerile CHRISTEEN şi
taberele de pregătire a responsabililor. Multe familii au fost reînnoite prin întâlnirea cu
Dumnezeu la reculegerile familiilor.
CHRISTEEN împlineşte 30 de ani în slujirea divină de aducere a copiilor la iubirea lui
Isus. Mai mult de 3 milioane de copii radiază lumina cerească primită prin reculegerile
CHRISTEEN. Cei veniţi la CHRISTEEN la începuturi, acum se răspândesc în toată lumea.
Aceştia îl slujesc pe Domnul prin diferitele lor competenţe. Ei sunt preoţi, surori, doctori,
ingineri, angajaţi ai guvernului, industriaşi şi apostoli laici.
Lumea a evoluat în multe feluri. Dar nevoia de a experimenta suficientă iubire în familii
este obligatorie pentru creşterea normală a copilului. Tehnologia a făcut viaţa noastră atât de
uşoară şi confortabilă, dar râvna pentru iubire a crescut în inima copiilor. Unii părinţi sunt
ocupaţi, unii sunt bolnavi, alţii ignoranţi, iar alţii needucaţi. Grupul CHRISTEEN a simţit că
trebuie să ajungem la copii şi să-l ducem pe cel care poate sta in inima lor în forma iubirii! Iar
acesta este Isus.
CHRISTEEN este iniţiativa unui dedicat grup de laici, care au experimentat iubirea lui Isus.
Are un Comitet consultativ şi o echipă de directori spirituali, care cuprinde episcopi, preoţi şi
călugări gata să dea ajutor. Isus ne-a ajutat în fiecare moment al creşterii noastre. Ne-a făcut rost
de un birou, de mulţi oameni care să lucreze împreună cu o dedicare profundă. Scopul nostru este
să facem voia Tatălui. „Tatăl meu din ceruri vrea ca nici unul dintre aceştia mici să nu se piardă”
(Mt 18,14).
Vă invităm şi pe voi să începeţi să-i iubiţi pe copii; ei sunt florile din grădina lui Isus.
Ajutaţi-i să facă lumea mai frumoasă. Dorim să visăm împreună la o lume mai bună pentru
generaţia noastră tânără?
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EVENIMENTE APROPIATE

ASSISI 2010
19-23 mai
Eveniment pentru mijlocire:
Drumul spre Rusalii
Acest eveniment internaţional, cu focus special pe mijlocire, va
fi o oportunitate pentru:
a experimenta o reînnoită revărsare a Duhului Sfânt
a celebra la Assisi împreună cu ICCRS Triduum–ul Rusaliilor şi
Rusaliile Naţiunilor
aprofundarea înţelegerii noastre despre chemarea la mijlocire
mijlocire pentru naţiuni în puterea Duhului Sfânt.
Evenimentul, masa şi cazarea costă 400 €.
Conferinţa este limitată la 400 de participanţi, deci recomandăm
înscrierea din timp.
Pentru mai multe informaţii, accesaţi http://www.iccrs.org sau
pe e–mail la: events@iccrs.org sau sunaţi la 0039.06.6988.7126.

vizitaţi http://www.iccrs.org sau e–mail la: events@iccrs.org sau tel. 0039.06.6988.7126

ASSISI 2010
19-23 mai
Acest eveniment internaţional, cu focus special pe
mijlocire, va fi o oportunitate pentru:
- a experimenta o reînnoită revărsare a Duhului Sfânt
- a celebra la Assisi împreună cu ICCRS Triduum–ul
Rusaliilor şi Rusaliile Naţiunilor
- aprofundarea înţelegerii noastre despre chemarea la
mijlocire
- mijlocire pentru naţiuni în puterea Duhului Sfânt.
Evenimentul, masa şi cazarea costă 400 €.
Conferinţa este limitată la 400 de participanţi, deci
recomandăm înscrierea din timp.

O ZI DE RECULEGERE
Pentru episcopi, preoţi, seminarişti
şi prieteni ai RCC
8 iunie 2010
Cu ocazia închiderii celebrărilor Anului Preoţiei,
Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea participă la Roma la o
zi de reculegere pentru episcopi, preoţi şi seminarişti,
promovată de ICCRS şi Fraternitatea Catolică.
Sfântul Părinte îi invită pe toţi preoţii să ia parte la
Întâlnirea Internaţională a Preoţilor, pentru a închide Anul
Preoţiei la Roma, 9-11 iunie 2010.
„Acest an de har va avea un moment culminant la
Roma, în luna iunie, la întâlnirea internaţională a preoţilor,
la care îi invit pe toţi cei care exercită Ministerul sacru. Ne
apropiem de Cel de trei ori Sfânt, pentru a oferi personal
şi comunitar viaţa şi misiunea noastră, a femeilor şi
bărbaţilor consacraţi pentru împărăţia lui Dumnezeu.”
Predică din cadrul Vesperelor din 2 februarie 2010, la
sărbătoarea Prezentării Domnului în Templu.
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LTC Steubenville, S.U.A.
12–18 septembrie 2010

LTC Buenos Aires, Argentina
26 septembrie – 2 octombrie 2010
„Tu deci, fiul meu, întăreşte-te în harul care e în Hristos Isus şi
cele ce ai auzit de la mine, cu mulţi martori de faţă, acestea le
încredinţează la oameni credincioşi, care vor fi destoinici să-i
înveţe şi pe alţii” (2Tim 2,1-2).
Cursul de Formare ICCRS (ICCRS Leadership Training
Course) este o cale prin care ICCRS-ul se îngrijeşte de
formarea responsabililor din Reînnoirea Carismatică Catolică
din lumea întreagă. În parteneriat cu realităţile carismatice
locale, ICCRS-ul oferă acest program de week-end, care va
chema şi înzestra noi responsabili şi, de asemenea, va încuraja
responsabilii actuali.

ICCRS ANGAJEAZĂ
„Şi El i-a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători
pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos”
(Efeseni 4,11-12)
Din când în când, ICCRS caută ajutorul celor care doresc să slujească prin talentul şi timpul
date lor de Dumnezeu pentru a duce mai departe misiunea Reînnoirii Carismatice Catolice
direct din inima Bisericii, timp de 1 până la 2 ani.
Actualmente căutăm persoane care au cunoştinţe tehnice de hardware şi cunoştinţe practice de
baze de date şi sisteme de server. Avem nevoie, de asemenea, şi de designeri de grafică şi web,
pentru a îmbunătăţi accesibilitatea sitului nostru web. Deoarece ICCRS este un birou
internaţional, este important să vorbiţi engleza şi fluent o altă limbă străină.
Dacă sunteţi interesaţi, vă rugăm să ne trimiteţi CV-ul vostru şi o fotografie pe adresa:
director@iccrs.org

ABONAŢI-VĂ LA BULETINUL ICCRS şi FORMAREA RESPONSABILILOR
Începeţi să vă reînnoiţi astăzi abonamentul la Buletinul ICCRS şi Formarea
Responsabililor, ca să primiţi cele mai proaspete ştiri şi subiecte de discuţie în
Reînnoirea Carismatică Catolică. Formarea Responsabililor este disponibilă cu
abonament de 15€ pe an, de primit pe e-mail sau prin poştă.
Vizitaţi www.iccrs.org/nl-info.html sau sunaţi-ne la +39 06 6988 7126 pentru mai
multe informaţii.
ÎN ACTUALA FORMARE A RESPONSABILILOR:
Mijlocirea: Daruri şi carisme în slujire – Peter Thompson
Iubirea în acţiune: evanghelizarea – María José Cantos de Ortiz
Botezul în Duhul Sfânt este pentru toţi? – Întrebări adresate către Comisia
Doctrinară ICCRS
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ICCRS
International Catholic
Charismatic Renewal Services
(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

fax mijlocire: 0039.06.69.88.72.30
website: http://www.iccrs.org
e-mail: info@iccrs.org
newsletter@iccrs.org

Buletinul ICCRS este un
buletin internaţional, publicat
bilunar în engleză, franceză,
germană, italiană şi spaniolă
pentru
Reînnoirea
Carismatică Catolică. Scopul
său este de a furniza
informaţii despre creşterea şi
dezvoltarea
Reînnoirii
Carismatice Catolice din
întreaga lume.
Permisiunea de a reproduce
orice articol din buletinul
ICCRS este acordată dacă
ICCRS este indicată ca sursă.
Buletinul ICCRS este gratuit
prin e-mail şi costă 10 euro
prin poştă. Formarea Responsabililor este disponibilă
printr-un abonament de 15
euro pe an, prin e-mail sau
prin poştă.

Membrii Consiliului ICCRS:
D-na Michelle Moran, Anglia (preşedinte)
Dl. Cyril John, India (vicepreşedinte)
Dl. Robert C. Canton, SUA
D-na. María José Cantos de Ortiz, Chile
D-na Maria E. de Góngora, Guatemala
Ep. Joe Grech, Australia
Dl. Christof Hemberger, Germania
Dl. Dariusz Jeziorny, Polonia
D-na Julienne Mesedem, Camerun
Dl. Jude Mucast, Italia
Br. James Sang Hyun Shin, Coreea de Sud
Dl. Peter Thompson, Canada
Fr. Emmanuel Tusiime, Uganda
Dl. Marcos Volcan, Brazilia
Director al Biroului ICCRS:
Dl. Oreste Pesare, Italia
Consilieri ICCRS:
Dl. Allan Panozza, Australia
Administraţie şi evenimente:
Dl. Claude Lopez, Australia

CONTINUAREA ÎN PAGINA URMĂTOARE
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PROIECTUL ICCRS „RECOLTA SPERANŢEI”
O iniţiativă ICCRS pentru contribuţie periodică
AJUTĂ MISIUNEA ŞI SLUJIREA ICCRS-ului
Să devii partener în proiectul ICCRS „Recolta speranţei”
Formularul de contribuţie în proiectul ICCRS „Recolta speranţei”

O recoltă a speranţei în vremuri de nevoie
În vremurile de încercări, Slujirea Reînnoirii Carismatice Catolice Internaţionale a cerut de la
oamenii pe care îi slujeşte sprijin spiritual şi material, pentru a putea menţine operaţională slujirea
Reînnoirii Carismatice Catolice mondiale. Orice contribuţie, oricât de mare sau mică, a însemnat foarte
mult pentru creşterea eforturilor ICCRS-ului. Consiliul ICCRS rămâne recunoscător pentru rugăciunile şi
contribuţiile voastre financiare, care au fost adunate din toată lumea – o recoltă a speranţei, în vremuri de
nevoie.
Deşi Proiectul „Recolta Speranţei” s-a născut din criză, şi-a arătat potenţialul şi necesitatea în
eforturile viitoare ale ICCRS-ului. Pentru a mări fondurile atât de necesare pe o bază continuă, proiectul
lansat în 2009 este la fel de relevant şi azi în menţinerea importantelor sale iniţiative în favoarea RCC.
ICCRS-ul există pentru a sluji Reînnoirea mondială în toate desfăşurările şi expresiile sale. În 1993
Sfântul Scaun a recunoscut ICCRS-ul ca organism pentru promovarea Reînnoirii Carismatice Catolice, cu
personalitate juridică, conform Canonului 116, şi a aprobat Statutul ICCRS. Biroul ICCRS este situat la
Vatican şi funcţionează ca centru de informare şi comunicare, slujind RCC mondial, dar este şi o legătură
între Reînnoire şi Vatican. Există acum în jur de 125 de milioane de catolici care au trăit această
experienţă şi cărora ICCRS-ul le este destinat să slujească în ultimii 38 de ani.

CE FACE ICCRS?

Pentru a-şi îndeplini scopurile şi obiectivele, ICCRS desfăşoară următoarele slujiri:

ţine legătura cu responsabilii carismatici catolici din lume

informează Sfântul Scaun despre Reînnoirea din lumea întreagă

vizitează diferite ţări, evenimente, centre RCC etc.

scoate publicaţii pentru menţinerea formării şi creşterii spirituale şi pentru evanghelizare

publică buletine în cinci limbi: engleză, spaniolă, franceză, italiană, germană şi le expediază
în peste 200 de ţări

organizează conferinţe internaţionale regulate pentru responsabili, seminarii, reculegeri
pentru episcopi şi preoţi etc.

instituie subcomitete regionale (în Europa, Africa, Asia, Oceania etc.) pentru a hrăni şi
promova RCC la nivel regional şi pentru a conduce evenimente regionale

ţine Cursul de Pregătire a Responsabililor şi Şcoli de Formare a Responsabililor, pentru a
favoriza creşterea responsabililor şi a potenţialilor responsabili din Reînnoirea Carismatică Catolică
mondială.

CUM PUTEŢI AJUTA?
Ajutorul vostru are importanţă capitală pentru ICCRS! Vă invităm să daţi mâna cu ICCRS-ul pentru
slujirea şi promovarea RCC din lumea întreagă. Împreună cu sprijin permanent în rugăciune, ceea ce este
necesar, vă cerem să deveniţi parteneri ai ICCRS-ului prin angajarea voastră la o contribuţie regulată prin
proiectul „Recolta speranţei”. Sprijinul vostru susţinut este decisiv pentru RCC, iar noi îl vom compensa
cu ultimele noutăţi despre evenimentele, dezvoltarea şi creşterea Reînnoirii Carismatice Catolice din lume,
prin Buletinul nostru ICCRS şi Formarea Responsabililor.
Consiliul ICCRS vă mulţumeşte anticipat pentru oferta de iubire generoasă şi de sacrificiu şi se
roagă „ca întru toate să vă îmbogăţiţi, spre toată dărnicia care aduce prin noi mulţumire lui
Dumnezeu” (2Cor 9,11). Dumnezeu să vă binecuvânteze!

CYRIL JOHN, PREŞEDINTE AL COMITETULUI FINANCIAR ICCRS
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PROIECTUL ICCRS „RECOLTA SPERANŢEI”
VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAŢI FORMULARUL DE DONAŢIE ŞI SĂ TRIMITEŢI O IMAGINE SCANATĂ ÎN
PDF SAU JPG prin E-MAIL sau prin FAX ori POŞTĂ*:
*ADRESA POŞTALĂ:
BIROUL:
ICCRS
ICCRS
EMAIL: INFO@ICCRS.ORG
PALAZZO SAN CALISTO
PIAZZA SAN CALISTO
PHONE: +39 06 6988 7126/7
00120 VATICAN CITY, EUROPE
00153 ROMA, ITALIA
FAX: +39 06 6988 7224
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În acest număr:
Mijlocirea: Daruri şi carisme în slujire – Peter Thompson
Iubirea în acţiune: evanghelizarea – María José Cantos de Ortiz
Botezul în Duhul Sfânt este pentru toţi? – întrebări către Comisia Doctrinară a ICCRS

Mijlocirea: Daruri şi carisme în slujire
Peter Thompson
În întreaga lume efectiv milioane de catolici şi un mare număr de creştini din alte
comunităţi ecleziale au experimentat botezul în Duhul Sfânt, însoţit de manifestările carismelor şi
darurilor spirituale, atât cele obişnuite, cât şi cele extraordinare.
În ultimul secol conştientizarea acestor daruri şi carisme a ieşit încă o dată la iveală în viaţa
de toate zilele a Bisericii. Limbajul Bisericii include tot mai mult cuvinte care reflectă o
înţelegere mai profundă a acestor adevăruri constante şi felul în care trebuie să folosim aceste
daruri ale Duhului pentru binele comun şi zidirea trupului. Cu alte cuvinte: în slujirea poporului
lui Dumnezeu.
În toate cele patru Evanghelii sunt înregistrate cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul despre
faptul că cel care vine după el va: „boteza cu Duh Sfânt şi cu foc” (cf. Mt 3,11, Mc 1,8, Lc 3,16,
In 1,33). Această mare promisiune este o trăsătură centrală a Evangheliilor. Isus Cristos, a doua
persoană a Sfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu a promis să-i îmbrace pe urmaşii lui cu puterea
Duhului Sfânt de-a lungul fiecărei epoci, pentru a trăi Evanghelia şi a răspândi vestea cea bună în
întreaga lume.
Cum folosea Isus darurile
Un bun mod de a începe înţelegerea noastră asupra folosirii carismelor în slujire este să
citim cu evlavie toate cele patru Evanghelii şi să absorbim profund în interiorul nostru modul în
care Isus, umplut de Duhul Sfânt, a folosit puterea pentru slujirea poporului lui Dumnezeu. Pe
măsură ce răsfoim paginile, observăm că această putere a lui Dumnezeu este folosită de fiecare
dată pentru slava lui Dumnezeu şi zidirea poporului lui Dumnezeu. Slujind şi împlinind nevoile
lor.
Inspiraţi de Duhul Sfânt, scriitorii Evangheliilor ne-au lăsat o relatare cuprinzătoare a
slujirii publice a lui Isus. Este înregistrată pentru noi o parte selectată din multele minuni pe care
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le-a făcut Cristos, care ne pot da o mare învăţătură. La un cuvânt al mamei sale (In 2,3), Isus
răspunde unei nevoi foarte practice – că vinul s-a terminat – şi face o minune, schimbând apa
într-un vin delicios, astfel încât nuntaşii să poată bea pentru sănătatea şi bunăstarea mirilor.
Ce act profund de iubire şi slujire! Noi, în înţelepciunea noastră umană, am putea să ne
gândim că această nevoie de vin are consecinţe foarte mici, pe lângă marile nevoi ale lumii.
Totuşi, Cristos în marea sa iubire, doreşte să vină în ajutorul nostru nu numai în vremuri de mare
criză, ci şi în evenimentele obişnuite ale vieţii noastre zilnice.
Sunt repetate relatări ale vindecărilor pe care le face Isus: vindecarea de lepră, trei relatări
ale morţilor readuşi la viaţă. Orbul, surdul, mutul, paralizatul, bolnavul: sunt toţi vindecaţi. Cei
posedaţi de diavol sunt eliberaţi, iar vestea cea bună este proclamată cu mare putere. Toate sunt
făcute în iubire şi spre mai marea slavă a lui Dumnezeu Tatăl.
În Ioan 11, Isus ne spune că învierea lui Lazăr din morţi este făcută spre slava lui
Dumnezeu: „Această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca, prin ea, Fiul
lui Dumnezeu să se slăvească” (Ioan 11,4).
Isus, în marea sa iubire, ne promite Duhul Sfânt, astfel încât şi noi, la rândul nostru, să
putem fi folosiţi de Dumnezeu spre slava sa, în iubire şi grijă pentru copiii săi. Isus ne spune: „Nu
vă voi lăsa orfani” (In 14,18). În In 16,7 ne spune că „îl voi trimite pe Mângâietorul la voi”.
Cum foloseau Apostolii darurile
Pe măsură ce ne deplasăm de la Evanghelii spre Faptele Apostolilor, vedem împlinirea
acestei promisiuni la Apostoli şi discipoli, care fac lucrările pe care şi Isus le-a făcut. Vindecarea
bolnavilor, eliberarea celor îndrăciţi, învierea morţilor, proclamarea cu putere a Evangheliei, toate
făcute în iubire şi slujire, pentru slava lui Dumnezeu. Încă de la prima vindecare miraculoasă
înregistrată în Fapte capitolul 3, vedem că Sf. Petru nu-şi ia nici o slavă pentru el însuşi, ci arată
spre Isus. În Fapte 3,12.16 este scris: „Iar Petru, văzând aceasta, a răspuns către popor: Bărbaţi
israeliţi, de ce vă miraţi de acest lucru, sau de ce staţi cu ochii aţintiţi la noi, ca şi cum cu a
noastră putere sau cucernicie l-am fi făcut pe acesta să umble?” „Şi prin credinţa în numele Lui,
pe acesta pe care îl vedeţi şi îl cunoaşteţi, l-a întărit numele lui Isus şi credinţa cea întru El i-a
dat lui întregirea aceasta a trupului, înaintea voastră, a tuturor”.
Nu e de mirare că Sfânta Maică Biserică în fiecare an, în calendarul său liturgic dintre Paşti
şi Rusalii, ne face să reflectăm asupra Faptelor Apostolilor. Încă o dată, pe măsură ce ascultăm
aceste cuvinte proclamate în cadrul celebrării Sfintei Liturghii, vedem că apostolii au folosit
carismele pe care le-au primit de Rusalii.
Tot astfel şi noi suntem chemaţi să le folosim în acelaşi fel ca şi ei, imitându-i aşa cum l-au
imitat şi ei pe Isus Cristos. În 1Cor 11,1, Sf. Paul strigă: „Fiţi imitatorii mei, precum şi eu sunt al
lui Cristos”. În 1Cor 13, unul dintre pasajele cele mai cunoscute din Sfânta Scriptură, ni se
reaminteşte că toate aceste carisme trebuie folosite cu iubire, adică pentru slujirea poporului lui
Dumnezeu. Altfel, nu suntem decât o aramă sunătoare şi un obstacol în calea Evangheliei. Dacă
sunt folosite pentru propria slavă, Dumnezeu nu ne poate binecuvânta; chiar dacă El alege din
iubire pentru poporul lui să vindece prin noi, judecata sa va fi aspră.
Uitaţi-vă numai la Fapte 8, unde vrăjitorul Simon doreşte să primească puterea Duhului
Sfânt. Cuvintele Sfântului Petru răsună în urechile noastre: „Banii tăi să fie cu tine spre pierzare!
Căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agoniseşte cu bani.” (Fap 8,20). Simon vrăjitorul a
sfârşit ca eretic gnostic. Până în zilele noastre păcatul simoniei este numit astfel după numele lui.
Cum trebuie să folosim aceste daruri?
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În Catehismul Bisericii Catolice nr. 2003 există următoarea concluzie: „Aceste carisme
(daruri gratuite), oricare ar fi caracterul lor, uneori sunt extraordinare, cum ar fi darul
minunilor sau al limbilor – carismele sunt orientate spre harul sfinţirii şi sunt destinate pentru
binele comun al Bisericii. Ele sunt în slujba carităţii, care zideşte Biserica.”
Trebuie, de aceea, să fim mereu atenţi la motivaţiile noastre personale, atunci când căutăm
să fim folosiţi de Dumnezeu prin utilizarea acestor daruri şi carisme. Fiecare dintre noi este
înclinat spre o natură căzută, spre concupiscenţă. Există pericolul mândriei şi măririi de sine,
atunci când suntem folosiţi de Dumnezeu, de aceea, la fel ca Apostolii, trebuie şi noi să ne
îndreptăm mulţumirea către Dumnezeu şi să-i dăm lui slava ce i se cuvine. Suntem vulnerabili la
seducţia mândriei, aşa încât este de o importanţă vitală să rămânem umili în inimă şi minte, dar
tresăltând de bucurie pentru faptul că Dumnezeu, în marea sa iubire şi milostivire pentru copiii
săi, doreşte să ne folosească pentru vindecarea bolnavilor, încurajarea celor abătuţi, proclamarea
Evangheliei, eliberarea celor închişi, pentru a face lucrările lui Dumnezeu.
Îmi amintesc un sfat sănătos din partea preotului nostru, într-o misiune din Africa de Vest.
În timpul Liturghiei de deschidere, ne-a amintit tuturor că eram nefolositori şi că avem nevoie să
ne păstrăm ochii aţintiţi către Isus. Că vom vedea puterea lui Dumnezeu lucrând şi trebuie să
rămânem aproape de Isus. Am fost trimis acolo înainte de echipa principală, pentru a pregăti
calea cu un alt frate în Cristos. Am sosit şi am aflat că trebuia să vorbim unei mulţimi de peste
5000 de persoane în acea seară. După relatări, dans, mini-teatru, ni s-a cerut să slujim poporul
adunat. Erau acolo părinţi care îşi ţineau în braţe copiii bolnavi, implorând mâna vindecătoare a
lui Dumnezeu. Într-un moment de panică, m-am simţit absolut inutil. (Eram inutil!) Am uitat total
de instrucţiunile pe care le primisem în acea dimineaţă: „Păstraţi-vă ochii aţintiţi către Isus”. Am
părăsit mulţimea şi, când am ajuns singur în camera mea, i-am vorbit lui Isus, mărturisindu-mi
puţina încredere în el: „Am eşuat, Doamne!” „Da, fiul meu, dar îţi voi mai da multe oportunităţi.”
Am avut de învăţat atunci o lecţie, dar m-a ajutat să-mi amintesc că sunt doar un mic vas în mâna
lui Dumnezeu şi că el poate să mă folosească în orice fel doreşte. Totul spre slava lui Dumnezeu
şi pentru slujirea din iubire a poporului său, oricând sau oriunde alege El.
„Căutaţi dragostea. Râvniţi însă la cele duhovniceşti” – 1Cor 14,1.
În concluzie, deşi ne dăm seama de slăbiciunea şi fragilitatea noastră, de tendinţa noastră
spre păcat, totuşi nu trebuie să refuzăm darurile, ci să le îmbrăţişăm cu bucurie, ştiind că harul lui
Dumnezeu este acolo pentru a curăţa folosirea acestor daruri. În Romani 12,6-8, Paul ne dă o
excelentă instrucţie:
„Dar avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. Dacă avem proorocie, să proorocim
după măsura credinţei; Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se
sârguiască în învăţătură; Dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă
cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să
miluiască cu voie bună!”
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Iubirea în acţiune: evanghelizarea
María José Cantos de Ortiz
A evangheliza înseamnă a proclama Vestea cea Bună a mântuirii, care vine la oameni prin
infinita iubire şi harul divin: „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel UnulNăscut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (In 3:16).
Isus, prin cuvântul său, prin faptele sale şi prin dăruirea propriei vieţi, ne-a dovedit cât de
mult ne iubeşte. El îşi dă viaţa pentru noi şi când proclamă Vestea cea Bună a Împărăţiei lui
Dumnezeu, vindecă bolnavii, scoate demonii, iartă păcatele, învie morţii şi moare pe Calvar.
Lumea de azi, atât de departe de Dumnezeu, are nevoie să se bucure din nou de Vestea cea
Bună a Evangheliei, proclamate prin cuvânt şi mărturie, aşa cum a făcut-o şi Isus, şi aşa cum au
făcut-o apoi şi primele comunităţi creştine. Din acest motiv, cei care ne considerăm discipoli şi
misionari ai lui Isus ar trebui să purtăm pecetea Lui, ar trebui să proclamăm Cuvântul şi să dăm
mărturie despre el cu viaţa noastră.
În anul 2009 am avut favoarea de a participa la un eveniment ICCRS, care a avut loc la
Kottongnae, Coreea de Sud. Subiectul era „Iubirea în Acţiune”. Acest subiect nu este doar o
simplă dorinţă, el spune ce este Kkottongnae cu adevărat şi arată lumii cum trebuie proclamată
Evanghelia, prin Cuvânt şi cu mărturia unei vieţi transformate. Acum aş vrea să descriu aspectele
distincte ale evanghelizării din Kkottongnae, unde s-a demonstrat clar că Evanghelia este Cuvânt
şi Viaţă.
Credinţa Părintelui John Oh, fondatorul Comunităţii din Kkottongnae, ne-a impresionat
profund, la fel şi docilitatea lui de a crede că providenţa divină va asigura hrană şi grijă oricui va
ajunge în acel loc. Încă de la înfiinţare, 12.000 de oameni au frecventat comunitatea şi au fost
primiţi total gratuit. Printre aceştia se includ: vagabonzii, cei abandonaţi, persoanele cu dereglări
mintale şi persoane cu handicap. Părintele John Oh a crezut în Dumnezeu, aşa cum a făcut-o
Abraham, şi Dumnezeu a împlinit ceea ce a promis. Este necesar ca fiecare dintre noi să creadă în
Dumnezeu şi în faptul că tot ceea ce ne promite în Biblie se va împlini. Este Vestea cea Bună pe
care ne-o dă El: să credem în El şi astfel să avem viaţă din plin.
În acest loc se remarcă o rugăciune profundă, iar roadele bogate sunt evidente, aşa încât noi
dăm mărturie despre pacea şi bucuria în care trăiesc toţi cei care slujesc în această comunitate.
Marea iubire pe care voluntarii o manifestă faţă de bolnavii pe care îi îngrijesc, mai ales faţă de
cei neajutoraţi. Zâmbetul lor permanent şi atenţia lor sunt molipsitoare, ca şi generozitatea în
lucrurile materiale ale celor care slujesc.
Această veste bună este dată de asemenea prin atmosfera caldă, cordială şi blândă în care se
trăieşte acolo şi prin modul în care îi învaţă pe oameni să se roage, mai ales pe cei mici. Într-o
lume în care oamenii sunt atât de individualişti şi în care atât de multe lucruri pe care Cuvântul
Lui Dumnezeu ni le cere sunt imposibil de trăit, este impresionat să vezi cum, la Kkottongnae,
Evanghelia prinde viaţă.
Aşa că acesta trebuie să fie motivul pentru care acolo sunt atât de mulţi preoţi şi călugăriţe
şi se pot vedea roadele iubirii şi prezenţa lui Dumnezeu în tot ceea ce se face acolo. De aceea,
Părintele John Oh spune că, fără proclamarea şi trăirea Cuvântului lui Dumnezeu, nimic din ceea
ce se face la Kkottongnae n-ar fi posibil; de aceea este nevoie să-i înveţe pe toţi să se roage, să
participe la Sfânta Liturghie şi să practice sacramentele.
Când Dumnezeu este pe primul loc, tot ceea ce El însuşi ne învaţă se împlineşte. El ne
învaţă: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga
vouă” (Mt 6,33). Pentru că Dumnezeu este pe primul loc, toate cele materiale cum ar fi enorma
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infrastructură şi marea cantitate de bunuri materiale, s-au realizat în scurt timp - doar într-o
perioadă de 34 de ani de la înfiinţare.
Tot ceea ce s-a spus până acum poate fi rezumat în Fericiri, deoarece toate sunt trăite acolo:
„Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia… Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui
Dumnezeu se vor chema… Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate că a lor este împărăţia cerurilor”
(Mt 5,2-11).
Isus s-a făcut om şi ne-a arătat prin cuvintele şi viaţa sa ce anunţa profetul Isaia când
spunea: „Duhul Domnului este peste Mine, că Domnul m-a uns să binevestesc săracilor, m-a
trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor robiţi slobozire şi celor prinşi
în război libertate; să dau de ştire un an de milostivire al Domnului şi o zi de răzbunare a
Dumnezeului nostru; să mângâi pe cei întristaţi; celor ce jelesc Sionul să le pun pe cap cunună
în loc de cenuşă, untdelemn de bucurie în loc de veşminte de doliu, slavă în loc de deznădejde…”
(Is 61,1-3). Când Isus a mers la sinagogă, el s-a ridicat să citească acest pasaj şi, după ce l-a citit,
a închis cartea şi a spus: „Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre” (Lc 4,16-21).
Aceasta este evanghelizarea care se face la Kkottongnae, deoarece Domnul pansează
inimile rănite atunci când iubirea este oferită gratuit. Cei care vin aici oprimaţi sunt eliberaţi prin
rugăciune, săracii îşi schimbă cenuşa din cap cu o coroană, atunci când sunt trataţi cu demnitatea
copiilor lui Dumnezeu, bolnavii şi dezmoşteniţii sunt „parfumaţi”, când primesc îngrijire şi
atenţie binefăcătoare ca nişte fiinţe umane ce sunt, copii ai aceluiaşi Tată.
Lumea de azi are nevoie să vadă multiplicarea comunităţii de tipul Kkottongnae, aşa cum
există în Coreea de Sud, care să fie un exemplu şi o reflectare a primelor comunităţi creştine, care
se disting tocmai prin felul în care se iubesc unii pe alţii. Comunitatea Kkottongnae este o sursă
de iubire, izvorând din iubirea lui Isus trăită în acea comunitate şi oferită celorlalţi. Comunitatea,
prin mărturiile ei, ne arată chipul lui Isus – bucuros, atent în slujire, îngrijorat pentru ceilalţi,
aceasta înseamnă să trăieşti iubirea lui Dumnezeu şi să o arăţi. Experienţele de viaţă în Duhul
Sfânt, ca acestea, sunt cele de care avem nevoie în prezent, astfel încât omul de azi să poată crede
şi să se deschidă pentru a-l primi pe Isus ca Domn al vieţii sale.
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Botezul în Duhul Sfânt este pentru toţi?
Pentru a răspunde la această întrebare, să ne uităm mai întâi ce înseamnă Botezul în Duh.
Aşa cum e înţeles în general în Reînnoirea Carismatică, Botezul în Duh se referă la experienţa
prezenţei Domnului Isus înviat şi a Duhului Sfânt cu darurile sale, experienţă care transformă
viaţa. Nu este un sacrament efectiv, ci o trezire la viaţă a harurilor fundamentale ale
sacramentelor Botezului şi Mirului. Acesta permite ca puterea şi eficacitatea acestor sacramente
să rodească într-un mod nou, care dă o nouă putere pentru slujire şi evanghelizare.
Mulţi din Reînnoirea Carismatică Catolică sunt convinşi că acest har este pentru toţi
membrii Bisericii. Alţii ezită să facă astfel de afirmaţii, subliniind că RCC este doar una din
multiplele mişcări ecleziale noi din Biserică, fiecare având carismele sale distincte. De fapt, sunt
exprimate adevăruri importante în ambele poziţii.
Pe de altă parte, Botezul în Duh este într-adevăr un har menit fiecărui creştin botezat. Una
dintre cele mai puternice afirmaţii ale universalităţii acestui dar a fost făcută de Papa Benedict al
XVI-lea în cuvântarea sa Regina Caeli din duminica Rusaliilor, în 2008, când a spus: „Astăzi aş
dori să-mi extind invitaţia către toţi: Haideţi să redescoperim, dragi fraţi şi surori, frumuseţea de a
fi botezaţi în Duhul Sfânt; să fim din nou conştienţi de botezul şi mirul nostru, surse de har care
sunt totdeauna prezente. Să o rugăm pe Fecioara Maria să ne obţină Rusalii reînnoite pentru
Biserică, Rusalii care vor răspândi în fiecare bucuria trăirii şi mărturisirii Evangheliei”. Sfântul
Părinte a explicat că revărsarea Duhului de Rusalii a fost „momentul care a încununat întreaga
misiune a lui Isus”, darul pentru care a murit şi a înviat ca să ni-l dea. Într-o altă ocazie, Papa a
afirmat că: „Întreaga misiune a lui Cristos este rezumată astfel: să ne boteze în Duhul Sfânt, să ne
elibereze de sclavia morţii şi „să ne deschidă raiul”1. Desigur, nu poate fi afirmat că Papa
Benedict folosea fraza biblică „Botezul în Duhul Sfânt” în acelaşi mod în care Reînnoirea
Carismatică îl foloseşte astăzi. Totuşi, el cheamă în mod clar la o reînnoire a harurilor Botezului
şi Mirului într-un mod legat direct de revărsarea Duhului la Rusalii. Mai mult, el este foarte
conştient de folosirea acestui termen în Reînnoire cu privire la harul care a transformat vieţile
atâtor milioane de creştini.
Astfel, RCC este, într-un anumit sens, purtătorul harului care aparţine întregii Biserici şi
care este destinat reînnoirii întregii Biserici. În acelaşi timp totuşi, trebuie să se recunoască faptul
că RCC este de asemenea o mişcare specifică în Biserică, cu propria sa spiritualitate, structură,
formă de rugăciune şi modele de viaţă creştină distincte. RCC a fost ridicată de Dumnezeu pentru
a păstra şi a se îngriji de harul Botezului în Duh într-un mod particular, dar nu este singura cale
de a răspunde la acest har. În scrisoarea sa apostolică Christifideles Laici, Papa Ioan Paul al II-lea
a chemat credinciosul să stimeze diferitele carisme exprimate în diferitele mişcări ecleziale: „Noi
toţi, păstori şi credincioşi laici, avem datoria de a promova şi hrăni legături mai strânse şi stimă
reciprocă, cordialitate şi colaborare între diferitele forme de asociaţii laice. Numai în acest fel
1

Cuvântarea de la Angelus a Papei Benedict al XVI-lea din data de 13 ianuarie 2008.
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bogăţia darurilor şi carismelor pe care Domnul ni le oferă poate să-şi aducă rodnica lor
contribuţie în construirea casei comune” (31).
Realitatea dublă se aplică de asemenea şi carismelor particulare exercitate în Reînnoire. De
exemplu, profeţia şi vindecarea sunt pentru întreaga Biserică? În sensul că acestea sunt înzestrări
de bază ale Bisericii, iar răspunsul este da; ele au aparţinut ministerului lui Isus şi au făcut parte
din ceea ce a dat el Bisericii prin cei Doisprezece (cf. Mt 10,7-8; Mc 16,15-18; 1Cor 14,1).
Totuşi, formele particulare pe care aceste daruri le iau în diferite vremuri şi situaţii nu pot fi
făcute obligatorii pentru nici o persoană sau grup. Formele exercitării acestor carisme care se
găsesc în RCC sunt expresii particulare care nu trebuie să fie văzute ca normă pentru toţi.
Uneori, responsabilii din RCC declară că scopul nostru ar trebui să fie cel de a ne dizolva în
Biserică, pe măsură ce întreaga Biserică devine reînnoită. Acesta este un scop onorabil, dar în
acelaşi timp trebuie reţinem minte că scopul reînnoirii Bisericii nu va fi realizat deplin până când
Cristos nu va veni în gloria sa! Ca mişcare în cadrul Bisericii, RCC este chemată să trăiască harul
Botezului în Duh cu o intensitate particulară, astfel încât să putem fi o continuă plămadă în cadrul
sfântului Trup al lui Cristos, pe măsură ce acesta călătoreşte prin istorie.
ICCRS primeşte multe întrebări despre Reînnoirea Carismatică Catolică şi facem tot ce putem să
răspundem la cât de multe putem cu ajutorul membrilor Comisiei Doctrinare ICCRS, care ne
oferă cu generozitate timpul lor pentru a-şi verifica referinţele şi a-şi credita sursele. Întrebările şi
răspunsurile oferite în această secţiune a fiecărui număr al Formării Responsabililor sunt selectate
pentru relevanţa şi ajutorul lor pentru cei implicaţi în Reînnoirea Carismatică Catolică.
Dacă aveţi o întrebare despre RCC, vă rugăm să o trimiteţi la newsletter@iccrs.org
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