MESAJUL 4
„Reputaţia voastră vă precede…”*
Cuvântarea Papei Ioan Paul al II-lea la
cea de-a patra Conferinţă Internaţională a Liderilor, Roma, 7 mai 1981

Dragi fraţi şi surori,
În bucuria şi pacea Duhului Sfânt, vă spun bun venit tuturor celor care aţi venit la
Roma pentru a participa la a patra Conferinţă Internaţională a Liderilor Reînnoirii
Carismatice Catolice, şi mă rog ca “harul Domnului nostru Isus Cristos şi iubirea lui
Dumnezeu şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi toţi!”1.
Alegerea voastră ca Roma să fie locul de desfăşurare al conferinţei este un semn
special al faptului că înţelegeţi cât e de important să fiţi înrădăcinaţi în acea “unitate
catolică de credinţă şi de iubire creştină” care îşi găseşte centrul său vizibil în Scaunul lui
Petru. Reputaţia voastră vă precede, precum aceea a dragilor săi filipeni, aceea care l-a
îndemnat pe apostolul Paul să-şi înceapă scrisoarea către ei cu un sentiment pe care sunt
fericit să-l exprim din nou: ”Îi aduc mulţumire Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi
aduc aminte de voi… Şi pentru aceasta mă rog ca iubirea voastră să crească din ce în ce
mai mult în cunoaştere şi discernământ în toate, ca să distingeţi ceea ce este mai bun, aşa
încât să fiţi curaţi şi neprihăniţi pentru ziua lui Cristos”2.
În 1975, venerabilul meu predecesor, Paul al VI-lea, s-a adresat Congresului
Internaţional Carismatic care s-a ţinut aici la Roma şi a subliniat cele “trei principii” pe
care Sfântul Paul le-a formulat referitor la “orientarea discernământului”, conform
preceptului: ”Cercetaţi toate şi păstraţi tot ceea ce este bun”3. Primul dintre aceste
principii este “fidelitatea faţă de adevărata învăţătură de credinţă”; orice contravine
acestei învăţături nu vine de la Duhul Sfânt. Al doilea principiu este “să râvnim la
darurile cele mai înalte” - daruri care ne sunt date pentru a sluji binele comun. Iar al
treilea principiu este “urmarea iubirii”, care singură îl duce pe creştin la perfecţiune,
după cum spune şi Apostolul: ”Însă mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu iubire,
care este legătura desăvârşirii”4. Nu este mai puţin important pentru mine, astăzi, să
subliniez aceste principii fundamentale, pentru voi care sunteţi chemaţi de Dumnezeu
să slujiţi ca lideri în Reînnoirea Carismatică.
Papa Paul a descris mişcarea pentru Reînnoirea în Duhul Sfânt ca pe ”o şansă
pentru Biserică şi pentru lume” şi cei şase ani de când s-a ţinut acel Congres a confirmat
speranţa la care se inspira viziunea sa. Biserica a văzut roadele devotamentului vostru
pentru rugăciune, într-o tot mai profundă angajare în a trăi în sfinţenie şi în iubire
pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Am observat cu bucurie deosebită modul în care liderii
Reînnoirii au dezvoltat din ce în ce mai mult o viziune eclezială extinsă şi au făcut
eforturi pentru ca această viziune să devină realitate pentru cei care s-au încredinţat
călăuzirii lor. Şi noi am văzut semnele generozităţii voastre în a împărtăşi darurile lui
Dumnezeu cu cei care, în întreaga lume, nu au parte de dreptate şi iubire, astfel încât toţi
oamenii să-şi dea seama de demnitatea inestimabilă pe care o posedă întru Cristos.
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Fie ca această lucrare de iubire care a început deja în voi să fie dusă la bun sfârşit 5!
În acest sens, amintiţi-vă mereu aceste cuvinte pe care Paul al VI-lea le-a adresat
Congresului vostru care a avut loc în Anul Sfânt: “Nu există limite în ceea ce priveşte
provocările iubirii: săracii şi nevoiaşii, năpăstuiţii şi suferinzii din întreaga lume şi de
lângă voi, toţi strigă către voi, ca fraţi şi surori în Cristos, cerând dovada iubirii voastre,
cerând Cuvântul lui Dumnezeu, cerând pâine, cerând viaţă”.
Da, sunt foarte fericit să am această ocazie de a vă vorbi din inimă, vouă celor care
aţi venit din toată lumea ca să participaţi la această conferinţă menită să vă sprijine în
îndeplinirea rolului vostru de lideri ai Reînnoirii Carismatice.
În mod special doresc să subliniez necesitatea îmbogăţirii şi transpunerii în
practică a viziunii ecleziale care este atât de esenţială pentru Reînnoire în acest stadiu al
dezvoltării sale.
Rolul liderului este, în primul rând, “să dea exemplu de rugăciune” în propria sa
viaţă. Cu speranţă încrezătoare, cu atentă solicitudine, liderul trebuie să aibă grijă ca
patrimoniul multiform al vieţii de rugăciune a Bisericii să fie cunoscut şi trăit de aceia
care caută reînnoirea spirituală: meditarea Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece “a
ignora Scriptura înseamnă a-l ignora pe Cristos”, după cum insista Sfântul Ieronim;
deschiderea la darurile Duhului, fără o concentrare exagerată asupra darurilor
extraordinare; imitarea exemplului lui Isus în a ne asigura un timp de rugăciune singuri
cu Dumnezeu, intrarea mai în profunzime în ciclul timpurilor liturgice ale Bisericii, în
special prin Liturgia Orelor; participarea adecvată la sacramente - acordând mare atenţie
Sacramentului Penitenţei - care înfăptuiesc noua distribuire a harului conform voinţei
explicite a lui Cristos; şi mai presus de toate o iubire pentru Euharistie şi o mai mare
înţelegere a ei, ca centru al întregii rugăciuni creştine. După cum ne-a învăţat cu tărie
Conciliul Vatican II, “Euharistia apare ca izvor şi culme a întregii evanghelizări:
catehumenii sunt iniţiaţi, treptat, spre a participa la Euharistie, iar credincioşii, însemnaţi
deja cu Sfântul Botez şi cu Mirul, sunt pe deplin inseraţi în Trupul lui Cristos prin
primirea Euharistiei”6.
În al doilea rând, voi trebuie să fiţi preocupaţi să asiguraţi hrană solidă pentru
suflet prin “frângerea pâinii adevăratei învăţături”. Dragostea pentru Cuvântul revelat
al lui Dumnezeu, scris sub îndrumarea Duhului Sfânt, este o garanţie a dorinţei voastre
de a “sta neclintiţi în Evanghelia” predicată de apostoli. Constituţia dogmatică privind
Revelaţia divină ne asigură că acelaşi Duh Sfânt „desăvârşeşte necontenit credinţa, prin
darurile sale, pentru ca înţelegerea revelaţiei să se adâncească tot mai mult”7.
Duhul Sfânt, care îşi împarte darurile, în măsură mai mare sau mai mică, este
acelaşi care a inspirat Scripturile şi care ajută Magisteriul viu al Bisericii, căreia Cristos ia încredinţat interpretarea autentică a acestor Scripturi8, conform promisiunii făcute de
Cristos apostolilor: “Eu îl voi ruga pe Tatăl, iar El vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu
voi pentru totdeauna, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l
vede şi nici nu-l cunoaşte Dar voi îl cunoaşteţi pentru că rămâne la voi şi va fi în voi!“9.
Dumnezeu doreşte, prin urmare, ca toţi creştinii să crească în înţelegerea
misterului mântuirii, care ne revelează tot mai mult demnitatea intrinsecă a omului. Şi El
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doreşte ca voi care sunteţi lideri în această Reînnoire să fiţi tot mai profund formaţi în
învăţătura Bisericii, a cărei sarcină bimilenară a fost şi este aceea de a medita Cuvântul
lui Dumnezeu, pentru a-i scruta bogăţiile şi pentru a le face cunoscute lumii. Aveţi grijă
deci ca, în calitate de lideri, să căutaţi o formare teologică sănătoasă, menită să vă
asigure vouă şi tuturor acelora care depind de îndrumarea voastră, o înţelegere matură
şi completă a Cuvântului lui Dumnezeu: “Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din
plin. Învăţaţi-vă şi îndemnaţi-vă unii pe alţii cu toată înţelepciunea”10.
În al treilea rând, în calitatea voastră de lideri în Reînnoire, trebuie să luaţi
iniţiativa de a construi legături de “încredere şi colaborare cu episcopii”, care au
responsabilitatea pastorală în providenţa lui Dumnezeu de a păstori întregul Trup al lui
Cristos, inclusiv Reînnoirea Carismatică. Chiar dacă ei nu împărtăşesc formele voastre
de rugăciune pe care le găsiţi atât de îmbogăţitoare, ei vor lua la inimă dorinţa voastră
de a vă reînnoi spiritual pe voi înşivă şi Biserica, şi vă vor oferi acea îndrumare sigură ce
constituie sarcina încredinţată lor. Domnul Dumnezeu este pururi credincios
promisiunii de la rugăciunea lor de hirotonire, în care a fost implorat să “reverse asupra
acestor aleşi puterea care vine de la Tine, Duhul stăpânitor pe care l-ai dat Fiului Tău
preaiubit, Isus Cristos, Duhul dat de El sfinţilor apostoli, care au întemeiat Biserica
pretutindeni spre a fi templul Tău pentru slava şi lauda neîncetată a numelui Tău”11.
Mulţi episcopi din toată lumea, atât în mod individual, cât şi în afirmaţiile făcute
în cadrul conferinţelor episcopale, au încurajat şi îndrumat Reînnoirea Carismatică - şi
uneori au rostit chiar un cuvânt folositor recomandând prudenţă - şi au ajutat întreaga
comunitate carismatică să-şi înţeleagă mai bine locul în cadrul Bisericii. Prin această
exercitare a responsabilităţii lor pastorale, episcopii ne-au oferit un mare serviciu nouă
tuturor, pentru a asigura Reînnoirii un model de creştere şi dezvoltare pe deplin deschis
tuturor bogăţiilor iubirii lui Dumnezeu în Biserica Lui.
Acum aş vrea să vă mai atrag atenţia asupra altui punct de importanţă deosebită la
această conferinţă de lideri: el se referă la “rolul preotului” în Reînnoirea Carismatică.
Preoţii din Biserică au primit darul hirotonirii spre a colabora la slujirea pastorală a
episcopilor, cu care împart una şi aceeaşi preoţie şi slujire a lui Isus Cristos, şi acest lucru
le cere comuniunea ierarhică strictă cu ordinul episcopilor12. În consecinţă, preotul are
un rol unic şi indispensabil în şi pentru Reînnoirea Carismatică precum şi pentru
întreaga comunitate creştină. Misiunea lui nu este în opoziţie cu rolul legitim al laicilor
sau paralel cu acesta. Prin legătura sacramentală a preotului cu episcopul, căruia
hirotonirea îi conferă o responsabilitate pastorală pentru întreaga Biserică, el ajută la
asigurarea integrării mişcărilor de reînnoire spirituală şi de apostolat laic în viaţa
sacramentală, liturgică a Bisericii, mai ales prin participarea la Sfânta Liturghie; de aceea
noi spunem: “Dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu Trupul şi Sângele Fiului Tău, ca, din
plinătatea Duhului Sfânt, să devenim un singur trup şi un singur suflet în Cristos”13.
Preotul e părtaş la responsabilitatea episcopului de a predica Evanghelia, pentru care
formarea sa teologică ar trebui să-l pregătească într-un mod special. Ca rezultat, el are
un rol unic şi indispensabil în garantarea acelei integrări în viaţa Bisericii care evită
tendinţa de a forma structuri alternative şi marginale şi care conduce la o împărtăşire
mai mare, mai ales în parohii, din viaţa ei sacramentală şi apostolică.
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Preotul, în ceea ce îl priveşte, nu-şi poate exercita slujirea în folosul Reînnoirii
decât dacă adoptă o atitudine binevoitoare faţă de ea, bazată pe dorinţa pe care o
împărtăşeşte cu fiecare creştin, prin botez, de a creşte în darurile Duhului Sfânt.
Voi, aşadar, lideri ai Reînnoirii, preoţi şi laici, trebuie să fiţi martorii legăturii de
comuniune în Cristos, şi să stabiliţi termenii pentru acea colaborare efectivă care are ca
statut îndemnul Apostolului: ”Străduiţi-vă să păziţi unitatea Duhului în legătura păcii.
Este un singur trup şi un singur Duh, precum una este şi nădejdea chemării voastre”14.
În sfârşit, prin experienţa multor daruri ale Duhului Sfânt, la care sunt părtaşi şi
surorile şi fraţii noştri despărţiţi, voi aveţi bucuria deosebită de a creşte în dorinţa pentru
unitate spre care ne îndrumă Duhul şi în angajarea la “sarcina serioasă a
ecumenismului”.
Cum trebuie îndeplinită această sarcină? Conciliul Vatican II ne instruieşte: “Însă
înainte de toate (catolicii) trebuie să cântărească, cu sinceritate şi atenţie, ceea ce trebuie
reînnoit şi înfăptuit în însăşi Familia catolică pentru ca viaţa ei să dea o mărturie mai
fidelă şi mai clară despre învăţătura şi instituţiile transmise de Cristos prin Apostoli”15.
Autenticul efort ecumenic nu caută să fugă de sarcinile dificile, cum ar fi convergenţa
doctrinară, şi nu se grăbeşte să creeze un soi de “Biserică a Duhului” autonomă, separată
de Biserica vizibilă a lui Cristos. Adevăratul ecumenism serveşte, mai degrabă, la
creşterea dorinţei noastre după unitatea eclezială a tuturor creştinilor într-o singură
credinţă, astfel încât, “lumea să se întoarcă la Evanghelie şi astfel să fie mântuită, spre
slava lui Dumnezeu”16. Să fim încrezători că, dacă ne abandonăm lucrării de reînnoire
autentică în Duh, chiar acest Duh Sfânt ne va lumina în ceea ce priveşte strategia pentru
ecumenism care va realiza speranţa că vom ajunge la “un singur Domn, o singură
credinţă, un singur botez, un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este peste toate,
prin toţi şi în toţi”17.
Dragi fraţi şi surori, Scrisoarea către Galateni ne spune că atunci “când a venit
împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, născut din femeie, născut
sub Lege, ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub Lege ca să primim înfierea. Şi pentru că
sunteţi fii, Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său în inimile noastre, care strigă: Abba,
Tată!”18. Şi tocmai acestei femei, Maria, Mama lui Dumnezeu şi Mama noastră, mereu
ascultătoare de îndemnul Duhului Sfânt, îi încredinţez cu convingere lucrarea voastră
importantă de reînnoire în şi pentru Biserică. În dragostea Fiului ei, Domnul nostru Isus
Cristos, din toată inima, vă dau Binecuvântarea mea Apostolică.
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