MESAJUL 13
„Lăsaţi-vă uimiţi de Dumnezeu”*
Audienţa Papei Ioan Paul al II-lea cu Comitetul Slujirii Naţionale din Italia “Reînnoirea în Duh”,
Roma, 4 aprilie 1998

Vă salut călduros, dragi responsabili ai Reînnoirii în Duh din Italia şi, prin voi,
salut toate comunităţile carismatice italiene, adresând un gând de afecţiune celor care
participă la Întâlnirea solemnă în Duhul Sfânt, organizată de voi la Rimini, din 30 aprilie
până în 3 mai.
Ne întâlnim în anul care, în cadrul pregătirii pentru Marele Jubileu, a fost dedicat
Duhului Sfânt, pentru a-i invita pe creştini să redescopere prezenţa şi lucrările minunate
ale Duhului în istoria mântuirii, în viaţa Bisericii, în lume şi în viaţa oricărui discipol al
lui Cristos. Este un an pe care voi, membrii Reînnoirii, sunteţi chemaţi să-l trăiţi cu
intensitate şi angajare specială.
Mişcarea Carismatică Catolică este unul dintre multele roade ale Conciliului
Vatican II care, asemenea unor noi Rusalii, a suscitat în viaţa Bisericii o extraordinară
înflorire de asociaţii şi mişcări, sensibile mai ales la acţiunea Duhului. Cum să nu
aducem mulţumire pentru preţioasele roade spirituale pe care Reînnoirea le-a produs în
viaţa Bisericii şi în viaţa atâtor persoane? Cât de mulţi credincioşi laici – bărbaţi şi femei,
tineri, adulţi şi vârstnici – au putut să experimenteze în propria viaţă puterea uluitoare a
Duhului şi a darurilor sale! Câte persoane au descoperit credinţa, gustul pentru
rugăciune, forţa şi frumuseţea Cuvântului lui Dumnezeu, traducând toate acestea într-o
slujire generoasă în misiunea Bisericii! Câte vieţi schimbate în profunzime! Pentru toate
acestea astăzi, împreună cu voi, vreau să aduc laudă şi mulţumire Duhului Sfânt.
Sunteţi o mişcare eclezială. În viaţa voastră trebuie, deci, să-şi găsească expresie
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toate acele criterii de eclezialitate despre care am scris în Christifideles Laici , mai ales
adeziunea fidelă la Magisteriul bisericesc, ascultarea filială faţă de Păstori şi spiritul de
slujire faţă de Bisericile locale şi faţă de parohii.
Cu privire la aceasta, am înţeles că, recent, Consiliul Permanent al Conferinţei
Episcopale Italiene a aprobat Statutul mişcării voastre şi a voit să prezinte Reînnoirea
drept “experienţă întăritoare de viaţă creştină, demnă de a fi semnalată pentru animarea
entuziastă a numeroase comunităţi ecleziale”. Cuvinte foarte elocvente care confirmă
faptul că drumul ales de voi este cel al comuniunii şi al strânsei colaborări cu Păstorii. Şi,
în lumea de astăzi, confuză din pricina relativismului şi a subiectivismului extrem,
aceasta este cea mai solidă garanţie de a rămâne fideli Adevărului.
Una din îndatoririle cele mai urgente ale Bisericii de astăzi este aceea a formării
credincioşilor laici. „Formarea credincioşilor laici are ca obiectiv fundamental
descoperirea tot mai clară a vocaţiei lor şi disponibilitatea tot mai mare de a o trăi în
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îndeplinirea misiunii lor” .
Aceasta trebuie, deci, să fie una din priorităţile voastre. În lumea secularizată de
astăzi, care propune modele de viaţă lipsite de valori spirituale, e o îndatorire mai
urgentă ca oricând. Credinţa moare când e redusă la obicei, la obişnuinţă, la trăire pur
emotivă. Ea are nevoie să fie cultivată, ajutată să crească, atât la nivel personal, cât şi la
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nivel comunitar. Ştiu că Reînnoirea în Duh se străduieşte să răspundă acestei necesităţi,
căutând forme şi modalităţi mereu noi şi adaptate exigenţelor omului de astăzi. Vă
mulţumesc pentru ceea ce faceţi şi vă cer să perseveraţi în angajamentul vostru.
Dragi fraţi şi surori, primiţi-l în inima voastră pe Duhul Sfânt cu docilitatea cu care
l-a primit Fecioara Maria. Lăsaţi-vă mereu uimiţi de Dumnezeu şi feriţi-vă de a vă
obişnui cu darurile Sale. Fie ca Duhul, Maestrul interior, să vă întărească în credinţă şi să
vă facă tot mai asemenea cu Cristos. În această lume, adesea pătrunsă de tristeţe şi
incertitudine, să aveţi curajul să colaboraţi cu Duhul pentru o nouă şi mare revărsare de
iubire şi speranţă asupra întregii omeniri.
Vă doresc ca Întâlnirea voastră de la Rimini, în acest an dedicat Duhului Sfânt, să
devină un fapt de importanţă istorică în drumul vostru către Marele Jubileu din 2000.
Fie ca focul Duhului să se aprindă în inima tuturor celor care vor participa la această
Întâlnire!
Închei cu cuvintele Sfântului Paul: “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, plini de
rodul dreptăţii care se obţine prin Isus Cristos spre gloria şi preamărirea lui
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Dumnezeu” .
Vă aştept pe toţi în Piaţa Sfântul Petru pe 30 mai pentru întâlnirea mea cu
mişcările ecleziale şi cu noile comunităţi. Sunt sigur că nu veţi lipsi la o întâlnire atât de
semnificativă!
Întregii Reînnoiri în Duh din Italia, binecuvântarea mea paternă plină de afecţiune!
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