MESAJUL 9
„Un dar deosebit al Duhului Sfânt pentru Biserică”*
Audienţa Papei Ioan Paul al II-lea cu Consiliul ICCRO, Roma, 14 martie 1992

Dragi fraţi şi surori în Cristos,
În bucuria şi pacea Duhului Sfânt, salut Consiliul Oficiului Internaţional al
Reînnoirii Carismatice Catolice. La celebrarea voastră cu ocazia celei de-a douăzeci şi
cincia aniversări a începutului Reînnoirii Carismatice Catolice, mă alătur cu drag vouă în
a-l lăuda pe Dumnezeu pentru roadele multe pe care le-a adus în Biserică. Apariţia
Reînnoirii după Conciliul Vatican II este un dar deosebit al Duhului Sfânt pentru
Biserică. A fost un semn al dorinţei din partea multor catolici de a-şi trăi mai deplin
demnitatea baptismală şi vocaţia de fiice şi fii adoptivi ai Tatălui, de a cunoaşte puterea
răscumpărătoare a lui Cristos Mântuitorul nostru printr-o experienţă mai intensă a
rugăciunii individuale şi în grup şi de a urma învăţăturile Scripturilor prin citirea lor în
lumina aceluiaşi Duh care a inspirat scrierea lor. Cu siguranţă, unul dintre cele mai
importante roade ale acestei treziri spirituale a fost acea sete crescândă după sfinţenie
care se vede în vieţile persoanelor şi în întreaga Biserică.
La sfârşitul celui de-al doilea mileniu, Biserica are nevoie, mai mult ca oricând, să
se îndrepte, în credinţă şi speranţă, spre Duhul Sfânt, care atrage neîncetat credincioşi în
comuniunea de iubire Trinitară, care le construieşte unitatea vizibilă în Trupul lui
Cristos şi îi trimite în misiune, în ascultare faţă de mandatul încredinţat apostolilor de
către Cristos cel Înviat. Trebuie să fim convinşi că această conştientizare a Persoanei şi
lucrării Duhului Sfânt răspunde nevoilor timpului nostru, pentru că Duhul „este în
centrul credinţei creştine şi este izvorul şi puterea dinamică a reînnoirii Bisericii” 1. Întradevăr, Duhul Sfânt este „agentul principal al misiunii Bisericii”2, susţinând şi
îndrumând eforturile ei pentru a aduce harurile Rusaliilor la toţi oamenii.
Deoarece darurile Duhului Sfânt sunt date pentru construirea Bisericii, voi, ca
lideri ai Reînnoirii Carismatice, sunteţi chemaţi să căutaţi căi din ce în ce mai eficiente
prin care diversele grupuri pe care le reprezentaţi să poată manifesta întreaga
comuniune a minţii şi a inimii cu Scaunul Apostolic şi Colegiul Episcopilor şi să
coopereze tot mai rodnic la misiunea Bisericii în lume. La nivel internaţional, legăturile
apropiate ale Oficiului vostru cu consilierul său episcopal, Episcopul Paul Cordes, şi
coordonarea Mişcărilor şi Asociaţiilor Bisericeşti, asigurată de Consiliul Pontifical pentru
Laici, sunt mijloace importante pentru a promova această cooperare, care este atât de
esenţială pentru prudenta administrare a variatelor daruri ale Duhului. Numai în acest
fel Reînnoirea îşi va servi cu adevărat scopul bisericesc, ajutând ca „tot trupul, susţinut
şi unit prin încheieturi şi ligamente, să primească creşterea lui Dumnezeu”3.
În acest moment din istoria Bisericii, Reînnoirea Carismatică poate juca un rol
semnificativ în promovarea apărării atât de necesare a vieţii creştine în societăţile unde
secularismul şi materialismul au slăbit capacitatea multor oameni de a răspunde
Duhului şi de a discerne chemarea iubitoare a lui Dumnezeu. Contribuţia voastră la
reevanghelizarea societăţii va fi făcută în primul rând prin mărturia personală despre
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Duhul care locuieşte în voi, arătându-i prezenţa prin fapte de sfinţenie şi de solidaritate.
„Mărturia unei vieţi creştine este prima formă de misiune şi este de neînlocuit” 4. Ce alte
mijloace mai eficiente pot exista, pentru a-i atrage pe cei care şi-au pierdut direcţia
spirituală spre acel adevăr care singur poate potoli neliniştea inimii omului, decât
exemplul viu al credincioşilor creştini fervenţi? A da mărturie înseamnă a fi un ferment
puternic printre oamenii care poate nu recunosc în întregime valoarea mântuirii pe care
numai Isus Cristos o poate oferi.
Reînnoirea Carismatică poate ajuta, de asemenea, la hrănirea creşterii unei vieţi
spirituale solide, bazate pe puterea Duhului Sfânt care lucrează în Biserică, în bogăţia
Tradiţiei ei şi îndeosebi în celebrarea Sacramentelor. Primirea frecventă a Euharistiei şi
folosirea regulată a Sacramentului Reconcilierii sunt esenţiale pentru o viaţă autentică în
Duhul Sfânt, acestea fiind mijloacele pe care Cristos însuşi ni le-a dat pentru a păstra şi
susţine darul de har al Duhului. Deoarece căile Duhului Sfânt duc totdeauna la Cristos şi
la Biserica lui şi, deoarece Duhul însuşi îi îndrumă pe cei pe care i-a pus Episcopi pentru
a păstori Biserica Domnului5, nu poate fi nici un conflict între fidelitatea faţă de Duh şi
fidelitatea faţă de Biserică şi Magisteriul ei. Orice formă ar lua Reînnoirea Carismatică –
în grupuri de rugăciune, în comunităţi de Alianţă, în comunităţi de viaţă şi slujire –
semnul rodniciei sale spirituale va fi totdeauna o întărire a comuniunii cu Biserica
Universală şi cu bisericile locale. Rolul vostru de organizaţie coordonatoare este de a
ajuta ca toate aceste faţete variate ale Reînnoirii să lucreze împreună, în unire cu păstorii
Bisericii, pentru binele întregului Trup. În acelaşi timp, aprofundarea identităţii voastre
catolice, făcând apel la bogăţia spirituală a Tradiţiei Catolice este o parte de neînlocuit a
contribuţiei voastre la autenticul dialog ecumenic, care, întreţinut de harul Duhului
Sfânt, trebuie să conducă la desăvârşirea „comuniunii în unitate: în mărturisirea
aceleiaşi credinţe, în celebrarea comună a cultului divin şi în armonia frăţească a
Familiei lui Dumnezeu”6.
Dragi prieteni, la începutul acestui timp al Postului Mare, mă rog ca lucrarea
voastră să contribuie la creşterea Bisericii, în fidelitate faţă de voinţa Domnului şi faţă de
misiunea pe care ea a primit-o. Vă încredinţez pe toţi mijlocirii iubitoare a Mariei, Maica
Bisericii, care „prin aceeaşi credinţă care a făcut-o binecuvântată..., este prezentă în
misiunea Bisericii, prezentă în lucrarea Bisericii de a duce în lume Împărăţia Fiului ei”7.
Fie ca rugăciunile ei să îi însoţească pe cei care luptă să răspândească Împărăţia lui
Cristos, în ascultare faţă de şoaptele Duhului său Sfânt. Din toată inima vă dau tuturor
Binecuvântarea mea Apostolică.
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