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Dragi fraţi şi surori,
Vă mulţumesc mult pentru primirea voastră. Cineva trebuie să le fi spus
organizatorilor de azi că îmi place cu adevărat imnul „Isus Domnul trăieşte”. Când
celebram Liturghia în Catedrala din Buenos Aires cu Reînnoirea Carismatică, după
consacrare şi după câteva momente de adoraţie în limbi, cântam acest imn cu mare bucurie
şi entuziasm, aşa cum aţi făcut şi voi azi. Mulţumesc! M-am simţit ca acasă!
Mulţumesc Reînnoirii în Duh (RnS), ICCRS-ului şi Fraternităţii Catolice pentru
această oportunitate de a fi cu voi, o sursă de mare bucurie pentru mine. Sunt recunoscător
pentru prezenţa primilor membri ai Reînnoirii, care au avut o intensă experienţă a puterii
Duhului Sfânt. Cred că Patty este aici... Voi, cei din Reînnoirea Carismatică, aţi primit un
mare dar de la Domnul. Naşterea mişcării voastre a fost voită de Duhul Sfânt pentru a fi
„un curent de har în Biserică şi pentru Biserică”. Aceasta e identitatea voastră: să fiţi un
curent de har.
Care este primul dar al Duhului Sfânt? El Însuşi, cel care este iubire şi care ne face să
ne îndrăgostim de Isus. Iar această iubire ne schimbă viaţa. Iată de ce vorbim despre
„naşterea din nou în Duh”. E ceea ce i-a spus Isus lui Nicodim. Voi aţi primit darul
diversităţii carismelor, diversitate ce devine armonie în Duhul Sfânt şi slujire în Biserică.
Când mă gândesc la carismatici, mă gândesc la Biserica însăşi, dar într-un mod
particular mă gândesc la o mare orchestră, în care toate instrumentele şi vocile sunt diferite
unele faţă de altele şi cu toate acestea fiecare e necesar pentru a crea o armonie a muzicii.
Sfântul Paul vorbeşte despre acest lucru în capitolul 12 al Primei Scrisori către Corinteni.
La fel ca într-o orchestră, nimeni din Reînnoire nu se poate gândi că este mai important sau
mai mare decât ceilalţi, vă rog! Pentru că atunci când gândiţi despre voi înşivă că sunteţi
mai importanţi sau mai mari, dezastrul este deja la orizont! Nimeni nu poate spune: „Eu
sunt capul”. La fel ca Biserica, voi aveţi un singur Cap, un singur Domn: pe Domnul Isus.
Repetaţi cu mine: Cine este capul Reînnoirii? Domnul Isus! Cine este capul Reînnoirii?
[mulţimea:] Domnul Isus! Şi putem spune acest lucru cu puterea dată nouă de Duhul Sfânt,
căci nimeni nu poate spune „Isus este Domnul” fără Duhul Sfânt.
Aşa cum probabil ştiţi – pentru că ştirile se răspândesc – în primii ani ai Reînnoirii
Carismatice din Buenos Aires nu mă îngrijeam prea mult de carismatici. Mă gândeam: „Mă
frapează, parcă e o şcoală de samba!”. Nu împărtăşeam stilul lor de rugăciune şi nici multe
dintre lucrurile noi care se întâmplau în Biserică. Mai târziu i-am cunoscut şi mi-am dat
seama în sfârşit de toate lucrurile bune pe care Reînnoirea Carismatică le făcea pentru
Biserică. Iar această poveste care a început cu „şcoala de samba” a ajuns la un final
neaşteptat: cu câteva luni înainte de a intra în conclav, am fost numit de Conferinţa
Episcopală asistentul spiritual pentru Reînnoirea Carismatică din Argentina.
Reînnoirea Carismatică este o mare forţă destinată să slujească predicării Evangheliei
în bucuria Duhului Sfânt. Voi l-aţi primit pe Duhul Sfânt, care v-a făcut să apreciaţi iubirea
lui Dumnezeu pentru toţi copiii săi; de asemenea v-a făcut să iubiţi cuvântul lui Dumnezeu.
La începuturi se spunea că voi carismaticii luaţi cu voi mereu o Biblie, Noul Testament... O
mai aveţi cu voi şi astăzi? [mulţimea:] Da! – Nu sunt foarte sigur! Dacă nu, reîntoarceţi-vă
la această primă iubire şi duceţi mereu cu voi Cuvântul lui Dumnezeu în buzunar sau în
geanta voastră! Şi citiţi câte puţin din ea. Purtaţi mereu cu voi Cuvântul lui Dumnezeu.
Voi, poporul lui Dumnezeu, poporul Reînnoirii Carismatice, trebuie să fiţi atenţi să nu
pierdeţi libertatea pe care Duhul Sfânt v-a dat-o! Pericolul care paşte Reînnoirea, aşa cum
dragul nostru Părinte Raniero Cantalamessa o spune adesea, este acela de a deveni prea
organizaţi: pericolul unei planificări excesive.

Da, aveţi nevoie de organizare, dar să nu pierdeţi niciodată harul de a-l lăsa pe
Dumnezeu să fie Dumnezeu! „Totuşi, nu există libertate mare decât aceea de a ne lăsa
călăuziţi de Duh, renunţând să calculăm şi să controlăm totul, de a îngădui ca el să ne
lumineze, să ne conducă, să ne orienteze, să ne ducă acolo unde el doreşte. El ştie bine de
ce este nevoie în fiecare epocă şi în fiecare moment. Asta se numeşte a fi în mod misterios
rodnici!” (Evangelii Gaudium, 280).
Un alt pericol este acela de a deveni arbitri ai harului lui Dumnezeu. De multe ori
liderii (prefer numele de „slujitori”) ai unui grup sau ai unei comunităţi devin, poate fără
intenţie, „managerii” harului, decizând cine poate primi sau nu rugăciunea de efuziune sau
botezul în Duhul Sfânt. Dacă unii dintre voi fac acest lucru, vă cer să vă opriţi; nu mai
faceţi asta! Voi sunteţi distribuitorii harului lui Dumnezeu şi nu arbitrii săi! Nu vă purtaţi ca
nişte casierii ale Duhului Sfânt!
În Documentele de la Malines aveţi un ghid, o cale sigură ce vă păzeşte de la deviere.
Primul document se numeşte „Orientări teologice şi pastorale”. Cel de-al doilea este
„Ecumenismul şi Reînnoirea Carismatică”, scris de însuşi Cardinalul Suenens, o figură
eminentă a Conciliului Vatican II. Cel de-al treilea document este „Reînnoirea Carismatică
şi acţiunea socială”, scrisă de Cardinalul Suenens şi Episcopul Helder Camara.
Aceasta e calea voastră: evanghelizarea, ecumenismul spiritual, grija pentru săraci şi
nevoiaşi şi primirea celor marginalizaţi. Iar toate acestea se bazează pe laudă! Fundamentul
Reînnoirii este lauda adusă lui Dumnezeu!
Mi s-a cerut să vă vorbesc despre ce aşteaptă Papa de la voi.
Primul lucru este convertirea la iubirea lui Isus, care ne schimbă viaţa şi face din
fiecare creştin un martor al iubirii lui Dumnezeu. Biserica aşteaptă această mărturie de viaţă
creştină de la noi, iar Duhul Sfânt ne ajută să trăim Evanghelia din plin şi în mod
consecvent, pentru creşterea noastră în sfinţenie.
Aştept de la voi să împărtăşiţi cu toată lumea din Biserică harul botezului în Duhul
Sfânt (o expresie pe care o găsim în Faptele Apostolilor).
Aştept de la voi să evanghelizaţi cu cuvântul lui Dumnezeu, ce proclamă că Isus
trăieşte şi că îi iubeşte pe toţi oamenii. Să daţi o mărturie de ecumenism spiritual tuturor
fraţilor şi surorilor din celelalte Biserici şi comunităţi creştine care cred în Isus ca Domn şi
Mântuitor.
Să rămâneţi uniţi în iubirea pe care Domnul Isus cere s-o avem faţă de toţi oamenii,
precum şi în rugăciunea către Duhul Sfânt, pentru a ajunge la această unitate care este
necesară pentru evanghelizarea în numele lui Isus. Amintiţi-vă că „Reînnoirea Carismatică
este de facto ecumenică de la sine... Reînnoirea Carismatică se bucură de ceea ce împlineşte
Duhul Sfânt în alte Biserici” (1 Malines 5,3).
Să fiţi aproape de săraci şi de cei aflaţi în nevoi, astfel încât să atingeţi în trupul lor
trupul rănit al lui Isus. Vă rog, apropiaţi-vă de ei!
Căutaţi unitatea în Reînnoire, pentru că unitatea vine de la Duhul Sfânt şi se naşte din
unitatea din Sfânta Treime. Cine este sursa dezbinării? Diavolul! Dezbinarea vine de la
diavol. Fugiţi de orice luptă internă, vă rog! Să nu fie nimic din toate acestea între voi!
Vreau să mulţumesc ICCRS-ului şi Fraternităţii Catolice, cele două grupuri de drept
pontifical ale Consiliului Pontifical pentru Laici care sunt în slujba Reînnoirii din întreaga
lume şi cărora li s-a încredinţat pregătirea întâlnirii mondiale a preoţilor şi episcopilor din
iunie anul viitor. Ştiu că ei au decis să lucreze împreună şi să împărtăşească acelaşi spaţiu
de birouri, pentru a-şi folosi mai bine resursele. Aceasta mă face foarte fericit. Aş vrea să le
mulţumesc şi pentru că deja lucrează la pregătirea marelui Jubileu din 2017.
Fraţi şi surori, amintiţi-vă: lăudaţi-l pe Domnul Dumnezeul vostru. Acest lucru e
fundamental! Lăudaţi-l pe Dumnezeu. Căutaţi sfinţenia în noua viaţă a Duhului Sfânt. Fiţi
distribuitorii harului lui Dumnezeu. Evitaţi pericolul excesivei organizări.
Ieşiţi pe străzi pentru a evangheliza. Proclamaţi Evanghelia. Amintiţi-vă că Biserica sa născut „în mişcare”, în acea dimineaţă de Rusalii. Apropiaţi-vă de săraci şi atingeţi în

trupul lor trupul rănit al lui Isus. Lăsaţi-vă conduşi de Duhul Sfânt, în libertate; şi, vă rog,
nu-l puneţi pe Duhul Sfânt într-o colivie! Fiţi liberi!
Căutaţi unitatea în Reînnoire, unitatea care vine de la Sfânta Treime!
Şi vă aştept pe toţi, carismaticii din lumea întreagă, să celebraţi cu Papa marele vostru
Jubileu de sărbătoarea Rusaliilor din 2017, în Piaţa Sfântul Petru!
Mulţumesc!
Papa Francisc

