Missatge dels presidents del CMI en Pentecosta de 2011
“Rebreu poder quan hagi vingut sobre vosaltres l'Esperit Sant” (Fets 1:8)
La promesa de Crist ressuscitat abans de la seva ascensió es va complir el
dia de Pentecosta, revelant-se en dos tipus de poder: en un estrèpit "com
d'un vent fort" i en "llengües com de foc" (Fets 2:2-3). La vinguda de
l'Esperit Sant és indescriptible i per això l'evangelista Lluc utilitza la paraula
"com". Aquest fort vent renova completament l'atmosfera; crea un nou clima
que dóna lloc a un entorn vivificant d'alè i energia. Aquesta energia "va
omplir tota la casa on estaven". Els deixebles es van trobar submergits,
immersos, "batejats" per aquesta energia divina, tal com el Senyor els havia
anunciat: "però vosaltres sereu batejats amb l'Esperit Sant dins de no molts
dies" (Fets 1:5).
Les "llengües com de foc" simbolitzen l'altre tipus de poder. Es tracta d'una
manifestació de l'energia increada de Déu. El foc crema, escalfa, il·lumina.
L'Esperit Sant actua en el món "com" el foc, cremant el que és perillós o
inútil, però també escalfant, reconfortant i enfortint. L'Esperit Sant serà
sempre una font d'il·luminació, que revela la veritat sobre el misteri de la
Santa Trinitat i de l'existència humana.
L'Esperit Sant arriba en un moment en què "es trobaven reunits tots junts"
(Fets 2:1), durant una celebració d'acció de gràcies, "el dia de Pentecosta".
Arriba durant una reunió dels fidels, "enmig dels germans", que eren "com
cent vint en nombre" (vegeu Fets 1:15), per transformar la reunió a
l'Església del Déu Tri i U. El "vent fort "no prové de la terra, sinó" del cel ",
del" Pare en el cel ». La presència ardent es reparteix en llengües
"assentant-se sobre cadascun d'ells". És d'aquesta manera que es revela la
relació directa entre l'Esperit i la Paraula de Déu (el Logos), així com el
caràcter personal dels dons divins. L'Esperit ens revelarà a Crist com a
Senyor i Salvador (vegeu 1 Cor. 12:3) i el portarà, juntament amb la seva
gràcia, al cor humà. L'Esperit Sant continua l'obra salvadora de Crist, en
l'espai i el temps, irradiant l'energia divina, de formes sovint
incomprensibles per a la ment humana. "El vent (pneuma) bufa allà on vol"
(Joan 3:8).
El poder que els deixebles van rebre el dia de Pentecosta amb la vinguda
de l'Esperit Sant no només fa referència al seu progrés espiritual i
creixement personal. No es tracta únicament d'una il il·luminació individual,
d'un estat d'èxtasi perquè en gaudeixin ells sols. És un poder que s'atorga
per a la transmissió de l'Evangeli de la salvació a tota la terra habitada,
oikoumene, perquè es continuï la tasca de transformació del món, l'obra
que Crist va iniciar: "però rebreu poder quan hagi vingut sobre vosaltres
l'Esperit sant, i em sereu testimonis a Jerusalem, a tot Judea, a Samaria i

fins a l'últim de la terra "(Actes 1: 8). Els deixebles que fins llavors s'havien
mostrat temorosos, es converteixen en valents apòstols, en aquells a qui
s'ha encomanat prosseguir el ministeri de Crist en el món. I l'Església es
converteix per sempre en "apostòlica".
El ferm desig de tot creient és convertir-se en un temple de l'Esperit Sant,
perquè, a través de la maduresa dels fruits de l'Esperit, la seva personalitat
es perfeccioni (Gál. 05:22), de manera que pugui convertir-se en portador
del Esperit d'amor, veritat, santedat i reconciliació en el seu entorn, tant per
a aquells que estan a prop com lluny, i contribuir a la renovació constant de
la humanitat. Cada any la celebració de la Pentecosta ofereix una nova
oportunitat a totes les comunitats eclesials i a cada un de nosaltres per
viure en l'Eucaristia i la doxologia la vinguda i el do de l'Esperit Sant, per
renovar la nostra confiança en el poder de l'Esperit i per implorar amb tota
la intensitat de la nostra ànima: Santíssim Esperit, "vine i habita en
nosaltres, purifica'ns de tota taca". Enforteix el nostre valor i la nostra
determinació. Renova l'alè i el poder de l'Església. I concedeix-nos la
capacitat de convertir-nos, en el món actual que pateix, en "màrtirs" de la
creu i la Resurrecció, en testimonis de la justícia, la pau i l'esperança.

• Arquebisbe Anastasios de Tirana i de Tota Albània, Església Ortodoxa
Autocèfala d’Albània)
• Sr. John Taraoanui Doom, Església Protestant Maohi (Polinèsia
Francesa)
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