MESAJUL 5
„Strigaţi cu putere lumii împreună cu mine: Deschideţi porţile Mântuitorului”*
Cuvântarea Papei Ioan Paul al II-lea la cea de-a V-a Conferinţă Internaţională a Liderilor,
Roma, 30 aprilie 1984

Dragi Fraţi şi Surori,
Vă spun din toată inima bun venit la Roma, în bucuria lui Cristos Înălţat.
Întâlnirea voastră la Roma, centrul Bisericii, survine într-un moment în care aceasta îi
mulţumeşte Tatălui Domnului nostru Isus Cristos pentru jertfa Fiului Său şi pentru
acţiunea Duhului Sfânt, care o umple cu o nouă viaţă.
După cum am spus-o în mesajul de Paşti, Poarta Sfântă a Anului Jubiliar al
Răscumpărării a fost închisă acum, dar trebuie să ne reamintim că de Paşti uşa
mormântului lui Cristos s-a deschis o dată pentru totdeauna. Acela care este Învierea şi
Viaţa nu cunoaşte uşi închise care să nu i se deschidă. De aceea, vă cer vouă şi tuturor
membrilor Reînnoirii Carismatice să strigaţi mai departe cu putere lumii împreună cu
mine: „Deschideţi porţile Mântuitorului!”.
Misiunea Bisericii este să-l proclame lumii pe Cristos. Voi luaţi parte efectiv la
această misiune, în măsura în care grupurile şi comunităţile voastre sunt înrădăcinate în
bisericile locale, în diecezele şi parohiile voastre.
Anul Jubiliar al Răscumpărării ne-a adus înapoi la sursă, în „inima Bisericii”,
singura sursă care poate să ne hrănească viaţa creştină. I-a dat Poporului lui Dumnezeu
din întreaga lume posibilitatea să redescopere importanţa sacramentelor, în special a
sacramentelor Reconcilierii şi Euharistiei. Deoarece ele sunt împlinirea totală a
Cuvântului lui Dumnezeu, sunt cele mai preţioase daruri care ne-au fost date în Fiul
Său, Domnul nostru Isus Cristos.
Îmi face o plăcere deosebită faptul că voi vă concentraţi asupra sacramentelor în
reflecţiile voastre.
Acest fapt este de cea mai mare importanţă. Toate eforturile voastre spirituale
trebuie să fie direcţionate spre o relaţie personală cu Domnul a fiecărui individ, în
comunitatea Bisericii, care, prin puterea Duhului Sfânt, este ea însăşi marele sacrament
al mântuirii.
Adevărata deschidere către Duhul Sfânt, care dă viaţă Bisericii şi o îndrumă, vă
ajută să trăiţi în unire cu Domnul Isus. Aceasta este puterea şi comoara voastră specială,
iar voi vă străduiţi să o exercitaţi în moduri diferite. Dar acest dar de la Dumnezeu este
şi o comoară fragilă, de care trebuie să aveţi o grijă specială. De aceea, întâlnirea voastră
internaţională la centrul Bisericii, într-un timp care este atât de puternic marcat de
Jubileul Răscumpărării, poate fi de o importanţă decisivă pentru întreaga Reînnoire
Carismatică Catolică.
Aş interpreta prezenţa voastră aici şi alegerea anumitor teme pentru discuţiile
voastre ca pe o decizie de a vă întoarce la izvoare: axarea întregii voastre vieţi pe
întâlnirea cu Răscumpărătorul, în sacramentele Sale. Tocmai deschiderea inimii
omeneşti spre harul sacramental pe care Dumnezeu îl oferă în Biserică este aceea care vă
permite să-l întâlniţi pe Cristos într-un mod real şi trainic, să răspundeţi la porunca lui
iubitoare: „Rămâneţi în iubirea mea”1.
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Am menţionat că sunteţi înrădăcinaţi în bisericile locale. Biserica însăşi, ca o
realitate sacramentală, comunică harul sacramentelor prin slujirea preoţilor, în bisericile
locale. Viaţa voastră de creştini botezaţi şi miruiţi poate să se reînnoiască în mod
continuu în inima sacramentală a Bisericii şi în inima sacramentală a bisericilor locale –
acea viaţă care prin puterea Duhului vă face martori ai lui Cristos Mântuitorul.
Curând vom celebra Rusaliile. În mijlocul apostolilor se află Maria, cea care a
acceptat cel mai mare dar al Duhului Sfânt: viaţa lui Isus. Fie ca Ea, care astfel a devenit
Maica Bisericii, să fie într-un mod special Mama voastră şi modelul reînnoirii în Biserică.
Să punem în mâinile Ei vieţile noastre, angajarea noastră şi dorinţa de a creşte în iubirea
lui Isus Cristos şi în fidelitatea către Sfânta Lui Biserică.

