DOCUMENTUL 3
„Este o revoluţionare a expresiei vii a credinţei”*
Audienţa privată a Papei Ioan Paul al II-lea cu Consiliul ICCRO, Roma, 11 decembrie 1979
La data de 11 decembrie 1979, Consiliul Internaţional, împreună cu Card. L. J. Suenens, a avut o întâlnire cu
Papa Ioan Paul al II-lea. În timpul acesteia, a fost arătată Sfântului Părinte o videocasetă de 40 de minute despre
Reînnoirea Carismatică, pregătită special pentru această ocazie. După aceea, referindu-se la muzica, la gesturile şi la
discuţiile arătate în film, el a afirmat:

Vă mulţumesc! A fost o expresie a credinţei. Da, cântecele, cuvintele şi gesturile.
Este... cum s-ar putea spune? Pot să spun că este o revoluţionare a acestei expresii vii (a
credinţei). Spunem despre credinţă că este o chestiune de înţelegere şi, uneori, de inimă,
dar această dimensiune expresivă a credinţei a fost absentă. Această dimensiune a
credinţei a fost diminuată, de fapt inhibată, rareori prezentă. Acum putem spune că
această mişcare este peste tot, chiar şi în ţara mea. Dar este diferită acolo. În Polonia nu
este atât de expresivă ca în acest film, dar totuşi este acelaşi lucru – ceva ca o altă ediţie a
aceleiaşi cărţi.
După aceste cuvinte au urmat urări, informaţii despre reînnoire şi un dialog informal despre diferitele aspecte
ale reînnoirii. Apoi Papa a făcut următoarele comentarii:

Aceasta este prima mea întâlnire cu voi, Carismaticii Catolici. (...) Mai întâi,
permiteţi-mi să îmi explic propria viaţă carismatică.
Am aparţinut totdeauna acestei reînnoiri a Duhului Sfânt. Propria mea experienţă
este foarte interesantă. Când eram la şcoală, la vârsta de 12 sau 13 ani, uneori aveam
dificultăţi cu studiul, îndeosebi cu matematica. Tatăl meu mi-a dat o carte despre
rugăciune. A deschis-o la o pagină şi mi-a spus: „Aici ai rugăciunea către Duhul Sfânt.
Trebuie să spui această rugăciune în fiecare zi a vieţii tale”. Am rămas ascultător acestei
porunci pe care tatăl meu mi-a dat-o cu aproape 50 de ani în urmă, ceea ce cred că nu
este puţin. Aceasta a fost prima mea iniţiere spirituală, încât pot să înţeleg toate
carismele diferite. Toate fac parte din bogăţiile Domnului.
Sunt convins că această mişcare este un semn al acţiunii Sale. Lumea are mare
nevoie de această acţiune a Duhului Sfânt şi are nevoie de multe instrumente pentru
această acţiune. Situaţia din lume este periculoasă, foarte periculoasă. Materialismul se
opune adevăratei dimensiuni a puterii umane şi există multe tipuri diferite de
materialism. Materialismul este negarea spiritualului, şi de aceea avem nevoie de
acţiunea Duhului Sfânt. Acum văd această mişcare, această activitate peste tot. În ţara
mea am văzut o prezenţă specială a Duhului Sfânt. Prin această acţiune, Duhul Sfânt
vine în spiritul uman, iar din acel moment începem să trăim din nou, să ne regăsim pe
noi înşine, să ne găsim identitatea, umanitatea noastră totală. În consecinţă, sunt convins
că această mişcare este o componentă foarte importantă în reînnoirea totală din Biserică,
în această reînnoire spirituală a Bisericii.
La terminarea audienţei a fost un moment dedicat rugăciunii, care s-a încheiat cu cântarea imnului
„Magnificat” de către toţi membrii grupului. Apoi Papa şi-a dat binecuvântarea şi a îmbrăţişat călduros pe fiecare
*

Din cartea: „Open the Windows”, de Kilian McDonnell.

dintre cei prezenţi, spunând cuvinte speciale fiecăruia. „Sper că veţi veni din nou la mine”, a spus când părăsea
camera. Ultimele lui cuvinte au fost în italiană: „Lodato sia Gesù Cristo!”, Lăudat să fie Isus Cristos!

