MESAJUL 21
„Să fiţi mărturisitori ai ‘raţiunilor Duhului’: aceasta este misiunea voastră”*
Mesaj al Papei Ioan Paul al II-lea către conducătorii şi participanţii
celei de-a XXVII-a Conferinţe Naţionale a Asociaţiei Italiene „Rinnovamento nello Spirito Santo”,
Rimini, 29 aprilie 2004

Sunt încântat să adresez din nou în acest an salutul meu cordial venerabilului meu
frate Mariano De Nicolò, Episcop de Rimini, iar prin dumneavoastră şi celor care vor lua
parte la Întâlnirea Naţională a Grupurilor şi Comunităţilor Reînnoirii în Duhul Sfânt,
care se ţine în curând în oraşul vostru Rimini, din 29 aprilie până în 2 mai 2004. Tema –
„Iată, voi crea ceruri noi şi pământ nou; bucuraţi-vă în veci pentru ceea ce creez” – ne
ajută să contemplăm marele mister al bucuriei creştine. Îi invit pe toţi să ni se alăture cu
rugăciunea finală din Îndemnul Apostolic „Christifideles laici”, în care am rugat-o pe
„Fecioara Magnificat-ului” „să ne înveţe să tratăm realităţile lumii cu un simţ viu al
responsabilităţii şi cu speranţa fericită a venirii Împărăţiei lui Dumnezeu, a unor ceruri
noi şi a unui pământ nou”1. Dacă întâlnirile grupurilor şi comunităţilor din Reînnoirea în
Duh sunt inspirate cu adevărat de prezenţa Duhului Domnului, în special când aceste
întâlniri culminează prin celebrarea Euharistiei, ele sunt evenimente în care „pământul
se deschide unei licăriri de Rai şi din comunitatea de credincioşi izvorăşte un imn peren
de laudă, în armonie cu cântarea Ierusalimului ceresc”2, care „uneşte cerul şi
pământul”3.
Duhul Sfânt va îmbogăţi cu siguranţă mărturia fiecăruia dintre voi cu „darurile
spirituale cu care El înzestrează Biserica”.4 Printre aceste daruri sunt câteva de o
importanţă specială, „unele care servesc la plinătatea vieţii spirituale”, inspirând „gustul
pentru rugăciune”, care nu exclude „experienţa tăcerii”5. „Vastul şir al darurilor prin
care Duhul Sfânt transmite Bisericii iubirea şi sfinţenia”6 va fi pentru voi, dragii mei
Fraţi şi Surori care luaţi parte la această întâlnire, un stimulent pentru răspândirea iubirii
faţă de Cristos şi Biserica Sa, „singura Mamă pe pământ”7, precum şi pentru a aduce
lauda pe care voi o înălţaţi lui Dumnezeu, sub conducerea Păstorilor voştri, în cuprinsul
„spaţiilor de creativitate şi adaptare, care o apropie de solicitările exprese ale multor
regiuni, situaţii şi culturi”8.
Doresc din toată inima ca Reînnoirea în Duhul Sfânt să aducă tot mai mult în
Biserică acea convertire interioară fără de care oamenilor le-ar fi greu să reziste ispitelor
trupului şi dorinţelor lumii. Vremurile noastre au o nevoie dureroasă de bărbaţi şi femei
care, ca nişte raze de lumină, să ştie cum să transmită farmecul Evangheliei şi
frumuseţea noii vieţi în Duh. Cu forţa irezistibilă a rugăciunii de laudă şi cu harul
năvalnic al vieţii sacramentale, Duhul dă neîncetat harurile sale Comunităţii Ecleziale,
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pentru a o edifica în mod constant şi pentru a-i spori frumuseţea. Este necesar, totuşi, să
corespundem Evangheliei lui Cristos cu îndrăzneala credinţei, care este mama tuturor
miracolelor pe care le face iubirea, cu încrederea fermă care ne permite să ne rugăm lui
Dumnezeu pentru orice avem nevoie spre a ne mântui sufletele. De aceea, cu toţii, ca
adevăraţi discipoli ai lui Isus, trebuie să ne angajăm să urmăm fără încetare învăţăturile
Lui, transformându-ne călătoria de reînnoire spirituală într-o şcoală permanentă de
convertire şi sfinţenie.
Aceasta este misiunea voastră, dragi membri ai Reînnoirii în Duhul Sfânt: de a fi
mărturisitori ai „raţiunilor Duhului”, într-o societate în care raţiunea umană pare a duce
lipsă adesea de înţelepciunea care vine de sus. În timp ce fiecare din voi se dedică
sarcinilor zilnice, amintiţi-vă întotdeauna să sădiţi o sămânţă de speranţă rodnică în
sufletele credincioşilor care participă la activităţile grupurilor şi comunităţilor voastre.
Aşa cum am scris în Enciclica despre Euharistie: „dacă viziunea creştină ne conduce să
privim cerurile noi şi pământul nou9, acest lucru nu ne slăbeşte, ci dimpotrivă ne
stimulează simţul responsabilităţii pentru pământul prezent”; acest lucru trebuie să ne
facă să ne simţim „angajaţi mai mult decât oricând să evităm neglijarea datoriilor
noastre de cetăţeni ai acestui pământ”. În acest fel puteţi contribui la „edificarea unei
lumi care este şi la scară umană, dar corespunde în întregime şi planului lui
Dumnezeu”.10
Fecioara Maria, aflată în Cenacol cu Apostolii în aşteptarea Rusaliilor, să vă
însoţească în lucrările întâlnirii voastre. Iar eu vă trimit Binecuvântarea mea şi vă asigur
de o specială pomenire în rugăciunile mele.
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