MESAJUL 6
„O reînnoire pe care Biserica vă încurajează să o continuaţi”*
Cuvântarea Papei Ioan Paul al II-lea către participanţii la
Congresul Naţional din Italia “Reînnoirea în Duh”, Roma, 15 noiembrie 1986

Sunt deosebit de bucuros de această întâlnire cu voi, dragi fraţi şi surori din
Reînnoirea în Duh, faţă de care mi-am exprimat aprecierea deja în audienţa din 23
noiembrie 1980 şi am amintit învăţătura Bisericii cu privire la acţiunea Duhului Sfânt în
sufletele şi comunităţile creştine1.
Prezenţa voastră numeroasă în această bazilică, unde aţi participat la Sfânta
Liturghie, este pentru mine motiv de bucurie nu numai pentru mărturia de credinţă
sinceră, dar şi pentru că îmi oferiţi ocazia de a vorbi cu voi cu privire la anumite aspecte
ale idealului şi programului mişcării voastre, după şase luni de la enciclica despre Duhul
Sfânt Dominum et Vivificantem, publicată anul trecut cu ocazia solemnităţii Rusaliilor.
Cu siguranţă nu aţi trecut cu vederea pagina în care, vorbind despre rugăciune ca
necesitate a epocii noastre dificile, am semnalat faptul că la mărturia despre importanţa
rugăciunii, dată în decursul istoriei de către bărbaţi şi femei consacraţi laudei lui
Dumnezeu şi vieţii de rugăciune a inimii, mai ales în mănăstiri, astăzi se adaugă aceea a
unui număr crescând de credincioşi, care “în mişcări şi grupuri tot mai largi – aşa scriam
în acea enciclică – pun pe primul loc rugăciunea şi în ea caută reînnoirea vieţii
spirituale”. “Acesta – am adăugat – este un simptom semnificativ şi încurajator,
deoarece dintr-o astfel de experienţă a rezultat o contribuţie reală în reluarea rugăciunii
printre credincioşi, care au fost ajutaţi să înţeleagă mai bine că Duhul Sfânt trezeşte în
inimi o dorinţă adâncă de sfinţenie”2.
Pe această linie trebuie să se situeze orice proiect de reînnoire care vrea să pună în
practică în timpul nostru ceea ce le recomanda Sfântul Paul creştinilor din Efes când,
chemându-i la “adevărul care este în Isus”, le amintea îndatorirea de “a se lăsa de
purtarea de mai înainte, de omul cel vechi supus putrezirii din cauza poftelor
amăgitoare”; şi continua: “trebuie să vă înnoiţi spiritul minţii voastre, şi îmbrăcaţi-vă cu
omul cel nou, cel creat după Dumnezeu în dreptate şi în sfinţenia adevărului”3.
Adevărul lui Cristos trebuia deci să devină adevărul omului, adevărul vieţii! În textul
paulin ies deci în evidenţă două note fundamentale ale reînnoirii autentice: “adevărul
care este în Isus”, care este “sfinţenia adevărată” şi profunzimea interioară (“reînnoiţi-vă
în spiritul minţii voastre”). În alte pasaje din scrisorile sale, Apostolul subliniază câteva
caracteristici ulterioare ale reînnoirii creştine, printre care îndeosebi integritatea,
coerenţa şi eclezialitatea. El enumeră viciile care trebuie evitate, virtuţile care trebuie
practicate, comportamentele care trebuie avute în relaţiile interpersonale, familiale,
sociale şi ecleziale pentru a fi cu adevărat “om nou”, “făptură nouă” 4 în comuniunea
trupului lui Cristos5. Şi, adunând ca într-o singură recomandare pe toate celelalte, el
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îndeamnă să “nu-l întristaţi pe Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu cu al cărui sigiliu aţi fost
însemnaţi pentru ziua răscumpărării voastre”6.
Lumina acestei învăţături a Apostolului, care este în perfectă armonie cu
Evanghelia lui Isus, vă ajută să înţelegeţi ce poate însemna reînnoirea în care v-aţi
angajat, şi pe care Biserica vă încurajează să o continuaţi, susţinându-vă şi călăuzindu-vă
conform misiunii primite de la Isus însuşi.
E vorba înainte de toate de o convertire şi de o creştere mereu nouă în “viaţa după
duh”, împotriva ispitelor materialismului teoretic şi practic care astăzi duc până la
ultimele consecinţe împotrivirea faţă de “raţiunile duhului”, nefiind exclusă
împotrivirea faţă de Dumnezeu, sau cel puţin neglijenţa şi indiferenţa faţă de El. Întradevăr, ne aflăm într-un context cultural şi social în care înflorirea rugăciunii şi a virtuţii
– practicate şi în zilele noastre de mulţi credincioşi prin fapte de înaltă valoare morală şi
adesea până la eroism – nu găseşte nici un ajutor în aşa zisul “obicei în vigoare”. Însăşi
mentalitatea e infectată de materialism, astfel încât conştiinţei îi este tot mai greu să
judece corect valorile, distingându-le de pseudo-valori.
Situaţia se apropie în anumite aspecte de cea cu care a trebuit să se confrunte
Sfântul Paul, care, scriindu-le creştinilor din Galaţia, insista: “Aşadar, vă spun: umblaţi
în duh şi nu împliniţi poftele trupului”7, nici nu împliniţi “faptele trupului”8, nici “nu
trăiţi după trup”9.
Prima dimensiune a reînnoirii constă deci în “a trăi după duh”, în a creşte
continuu în duh, împotrivindu-ne poftelor “trupului” şi deschizându-ne la atracţia
puternică şi suavă a lui Dumnezeu. Această reînnoire interioară, această vindecare a
rădăcinilor înseşi ale vieţii, această formare a unei mentalităţi dominate de “raţiuni ale
duhului” este vocaţia voastră de creştini, bărbaţi şi femei, tineri şi adulţi ai timpului
nostru, care vor să mărturisească şi să facă să înflorească în lumea de astăzi acel model
nu numai de spiritualitate, dar şi de civilizaţie care transpare din normele de viaţă date
de Sfântul Paul.
A doua dimensiune a “reînnoirii” reiese din necesitatea urgentă, pe care voi o
simţiţi în mod deosebit de viu, de a reafirma valoarea principiilor şi criteriilor
Evangheliei ca legi ale vieţii spirituale şi ferment al celei sociale. Un timp ele se
exprimau şi în acele “maxime eterne” predate de sfinţi şi transmise tradiţional din
generaţie în generaţie în lumea creştină. Astăzi ele sunt ignorate şi uneori refuzate şi
dispreţuite chiar de mulţi creştini care au uitat “lepădările” şi “făgăduinţele” de la Botez.
La acestea trebuie să ne întoarcem, pentru că în ele se exprimă acele valori evanghelice
care se pot rezuma în porunca iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele 10. E vorba
de acea “cale ce le întrece pe toate”, pe care Sfântul Paul, mereu în consonanţă deplină
cu Isus, le-o arată corintenilor ca mult mai bună şi mai necesară decât cele mai alese
carisme11: este tot iubirea. E vorba de un itinerar etic şi ascetic pe care se poate realiza
desăvârşirea vieţii creştine prin acceptarea şi urmarea “fericirilor” proclamate de Isus12.
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Iată, dragi fii, un mare program de reînnoire: mesajul fericirilor, care ne face să
împlinim “lucrările duhului” şi “să trăim după duh” chiar în contextele sociale de astăzi.
La realizarea acestui program sunt chemaţi creştinii de astăzi.
Pe această cale a iubirii şi a fericirilor ne împinge şi ne conduce Duhul Sfânt, care a
fost trimis în Biserică şi în lume să realizeze plinătatea biruinţei repurtate de Cristos
asupra păcatului, prin purificarea conştiinţelor, eliberarea oamenilor de “faptele” şi de
“dorinţele trupului”, întipărirea în inimi a “dorinţelor după duh”, fortificarea omului
interior, reînnoirea şi creşterea continuă a vieţii personale şi sociale până la a ajunge “la
omul desăvârşit, la măsura staturii plinătăţii lui Cristos”13 în cer şi pe pământ.
De toate acestea am vorbit în a doua şi a treia parte a enciclicei Dominum et
Vivificantem, în care puteţi găsi ilustrată a treia dimensiune a reînnoirii, care constă în
ceea ce Sfântul Paul numeşte “legea Duhului care dă viaţă în Cristos Isus”. Această lege
ne-a eliberat de “legea păcatului şi a morţii”14, instaurând în omul credincios un nou
sistem de viaţă, cel al Duhului, adică al aceluiaşi Duh Sfânt prezent şi care lucrează în
duhul omului15. E vorba de “Legea Nouă” care, după Sfântul Augustin, “este scrisă în
inima credincioşilor”16 şi „se identifică cu prezenţa Duhului Sfânt”17.
Acest concept îl ajută pe Sfântul Toma să scoată în evidenţă rolul principal al
“harului Duhului Sfânt” drept conţinut esenţial şi forţă vie a creştinismului. În slujba
harului este instituit şi orânduit, într-adevăr, tot ceea ce este vizibil, organizat, scris şi
predicat în Biserică (“sicut dispositiva ad gratiam Spiritus Sancti et ad usum huius gratiae
pertinentia”)18.
Biserica ne apare astfel în toată validitatea constituţiei sale divine, dar şi în
funcţionalitatea ei esenţială, în ordinea harului, ca mireasă şi colaboratoare a Duhului
Sfânt în invocarea şi pregătirea venirii mereu noi a Domnului Isus19, aşa cum am scris la
sfârşitul enciclicei de Rusalii20.
A adera la Biserică, a rămâne în unire cu ea, a împărtăşi credinţa ei, a asculta de
legile ei, a colabora la misiunea ei – şi în ambientul diecezelor şi al parohiilor în care se
împarte familia celor care cred în Cristos – este calea sigură pentru a ajunge în miezul
economiei harului şi a primi din izvorul Duhului Sfânt energiile capabile să înfăptuiască
reînnoirea persoanelor şi a comunităţilor.
Prezenţa voastră, dragi fraţi şi surori, alături de succesorul lui Petru, capul vizibil
al Bisericii universale, şi dovezile repetate de comuniune sinceră şi lucrătoare cu el şi cu
episcopii bisericilor voastre locale, dau dovadă că voi aţi înţeles bine ceea ce învaţă
Evanghelia, ceea ce Duhul Sfânt prezent în inimi inspiră ca principiu central al “Legii
Noi”, ca regulă fundamentală a acţiunii şi rugăciunii ecleziale, ca secret sigur al oricărei
reînnoiri şi al oricărui progres: a fi în slujba împărăţiei lui Cristos conform indicaţiilor
Duhului în comuniune de credinţă, de gândire şi de disciplină cu păstorii Bisericii.
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Pe această cale vă doresc să perseveraţi şi să înaintaţi, în timp ce invoc asupra
persoanelor voastre, asupra aspiraţiilor voastre de bine, asupra intenţiilor voastre şi
asupra muncii voastre, binecuvântarea divină, al cărei semn să fie binecuvântarea mea!

