MESAJUL 15
„Du-te astăzi şi lucrează în via mea!”*
Cuvântarea Papei Ioan Paul al II-lea către participanţii la
cea de-a IX-a Conferinţă Internaţională a Liderilor, Fiuggi, 30 octombrie 1998

Dragi fraţi şi surori,
Salutând Conferinţa Internaţională a Liderilor Carismatici Catolici, „mulţumesc
Dumnezeului meu, prin Isus Cristos, pentru voi toţi, întrucât credinţa voastră este
vestită în toată lumea”1. Reînnoirea Carismatică Catolică a ajutat mulţi creştini să
redescopere prezenţa şi puterea Duhului Sfânt în vieţile lor, în viaţa Bisericii şi în lume;
iar această redescoperire a trezit în ei o credinţă plină de bucurie în Cristos, o mare
dragoste pentru Biserică şi o dăruire generoasă pentru misiunea ei de evanghelizare. În
acest an al Duhului Sfânt, mă alătur vouă în lauda lui Dumnezeu pentru roadele
preţioase pe care El a voit să le ducă la maturitate în comunităţile voastre şi, prin ele, în
bisericile particulare.
Ca lideri ai Reînnoirii Carismatice Catolice, una din primele voastre sarcini este de
a păstra identitatea catolică a comunităţilor carismatice răspândite în toată lumea,
îndemnându-le mereu să menţină o legătură apropiată şi ierarhică cu episcopii şi cu
Papa. Aparţineţi unei mişcări ecleziale; iar cuvântul „eclezial” implică o sarcină precisă
de formare creştină, presupunând o convergenţă profundă între credinţă şi viaţă.
Credinţa entuziastă care însufleţeşte comunităţile voastre trebuie să fie însoţită de o
formare creştină, care să fie cuprinzătoare şi fidelă faţă de învăţătura Bisericii. Dintr-o
formare solidă va izvorî o spiritualitate înrădăcinată profund în izvoarele vieţii creştine,
capabilă să răspundă întrebărilor vitale puse de cultura din zilele noastre. În recenta mea
Enciclică Fides et Ratio, am avertizat cu privire la un fideism care nu recunoaşte
importanţa lucrării raţiunii, nu numai pentru înţelegerea credinţei, ci pentru însuşi actul
de credinţă.
Tema conferinţei voastre, „Fie ca Focul să coboare din nou!” reaminteşte cuvintele
lui Cristos: „Foc am venit să arunc pe pământ şi ce altceva vreau decât să se aprindă!!”2.
Privind spre Marele Jubileu, aceste cuvinte răsună cu toată forţa. Cuvântul lui
Dumnezeu întrupat ne-a adus focul iubirii şi adevărul ce mântuieşte. În pragul celui deal treilea mileniu al erei creştine, cât de mare este provocarea evanghelică: „Du-te astăzi
şi lucrează în via mea!”3.
Însoţesc conferinţa voastră cu rugăciunile mele, încrezător că aceasta va aduce
bogate roade spirituale pentru Reînnoirea Carismatică Catolică din toată lumea. Fie ca
Maria, Mireasa Duhului Sfânt şi Maica lui Cristos, să vegheze asupra a tot ce faceţi în
numele Fiului ei. Vouă tuturor, comunităţilor voastre şi celor dragi ai voştri vă dau din
toată inima Binecuvântarea mea Apostolică.
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