MESAJUL 22
„Deschideţi-vă cu docilitate faţă de darurile Duhului Sfânt”*
Omilie a Papei Ioan Paul al II-lea despre „Rugul aprins”, adresată în timpul vesperelor,
în ajunul Rusaliilor, către Membrii Reînnoirii în Duh, în Piaţa Sf. Petru, 29 mai 2004

[În italiană]
„Veni, Creator Spiritus!”
În Solemnitatea Rusaliilor, întreaga Biserică înalţă unanim cântarea „Veni, Creator
Spiritus!”. Trupul mistic al lui Cristos, răspândit în toată lumea, invocă pe Duhul de la
care primeşte viaţa, suflul vital care îi însufleţeşte existenţa şi acţiunile.
Antifonele Psalmilor ne reaminteau acum câteva clipe experienţa ucenicilor din
Canacol: „La venirea Rusaliilor, cincizeci de zile după Paşti, s-au adunat cu toţii
împreună” (prima antifonă). „Limbi de foc s-au aşezat peste fiecare din apostoli: Duhul
Domnului apărea în lume” (cea de-a doua antifonă).
Trăim şi noi această experienţă spirituală în această Piaţă, care a devenit un mare
Cenacol. Şi, ca şi noi, nenumărate comunităţi diecezane şi parohiale, asociaţii, mişcări şi
grupuri din toată lumea înalţă spre cer invocaţia comună: Vino, Duhule Sfinte!
Îi salut pe cardinali şi pe ceilalţi prelaţi şi preoţi prezenţi. Vă salut pe voi toţi, dragi
fraţi şi surori, care aţi venit să participaţi la această celebrare evocatoare.
Acum îmi îndrept gândurile către numeroşii tineri din Lednica, Polonia, care s-au
unit cu noi prin radio şi televiziune.
[În poloneză]
Din Piaţa Sf. Petru îi salut cordial pe tinerii care s-au întâlnit pentru vigilia de
rugăciune din Lednica. Mă rog cu voi, dragi prieteni, pentru darul Duhului Sfânt.
Mângâietorul, Duhul Adevărului, să vă umple cu iubirea lui Cristos, căruia îi
încredinţaţi viitorul vostru. Vă binecuvântez din toată inima.
[În italiană]
Îi salut într-un mod special pe membrii Reînnoirii în Duh, una dintre expresiile
marii familii a Mişcării Carismatice Catolice. Mulţumită Mişcării Carismatice, mulţi
creştini, bărbaţi şi femei, tineri şi adulţi, au redescoperit Rusaliile ca pe o realitate vie şi
prezentă în viaţa de toate zilele. Doresc ca spiritualitatea Rusaliilor să se răspândească în
Biserică, ca un nou imbold pentru rugăciune, sfinţenie, comuniune şi proclamare.
În acest context, încurajez iniţiativa denumită „Rugul aprins”, promovată de
Reînnoirea în Duh. Este vorba despre adoraţie perpetuă, zi şi noapte, în faţa
Preasfântului Sacrament; o invitaţie adresată credincioşilor „să se întoarcă în Cenacol”
pentru ca, uniţi în contemplarea misterului euharistic, să mijlocească pentru unitatea
deplină a creştinilor şi pentru convertirea păcătoşilor. Doresc sincer ca această iniţiativă
să-i conducă pe mulţi la redescoperirea darurilor Duhului, care îşi au izvorul în Rusalii.
Dragi fraţi şi surori! Celebrarea din această după-amiază îmi aminteşte de
întâlnirea memorabilă cu mişcările ecleziale şi cu noile comunităţi din Ajunul Rusaliilor
de acum şase ani. A fost o manifestare extraordinară a unităţii Bisericii, în bogăţia şi
varietatea carismelor pe care Duhul Sfânt le revarsă din belşug. Repet cu însufleţire ceea
ce am spus cu acea ocazie: Mişcările ecleziale şi Noile Comunităţi sunt „un răspuns
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providenţial”, „inspirat de Duhul Sfânt”, la nevoia actuală de o nouă evanghelizare,
pentru care sunt necesare „personalităţi creştine mature” şi „comunităţi creştine
puternice”1.
Pentru acest motiv, vă mai spun: „Deschideţi-vă cu docilitate la darurile Duhului
Sfânt! Primiţi cu recunoştinţă şi ascultare carismele pe care Duhul nu încetează să le
ofere! Nu uitaţi că toate carismele sunt date pentru binele comun, adică spre folosul
întregii Biserici!”2.
„Veni, Creator Spiritus!”
Printre noi, cu mâinile ridicate, se roagă Fecioara, Maica lui Cristos şi a Bisericii.
Împreună cu ea, să implorăm şi să primim darurile Duhului Sfânt, lumina adevărului,
puterea păcii autentice. O facem cu cuvintele antifonei la Magnificat, pe care o vom
cânta mai târziu: „Vino, Duhule Sfinte, umple inimile credincioşilor tăi şi aprinde în ele
focul iubirii tale: Tu care, în varietatea limbilor omeneşti, aduni popoarele într-o singură
credinţă, aleluia”.
„Sancte Spiritus, Veni!”
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