MESAJUL 18
„Să înaintăm în larg”*
Mesajul Papei Ioan Paul al II-lea către membrii Executivului şi Consiliului Fraternităţii Catolice
a Comunităţilor şi Asociaţiilor Carismatice de Alianţă, Roma, 22 iunie 2001

„Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!”1.
Vă salut cu aceste cuvinte ale Apostolului Paul, cu ocazia Conferinţei voastre
ţinute la Roma în perioada 20–27 iunie 2001. Fraternitatea adună laolaltă multe
comunităţi ale Reînnoirii Carismatice din întreaga lume, toate angajate în aprofundarea
identităţii lor ecleziale în inima Bisericii Catolice. Datorită acestei angajări, aţi ales calea
sigură a comuniunii cu urmaşul lui Petru şi cu Păstorii Bisericilor voastre locale. Aceasta
este calea fidelităţii neclintite faţă de Magisteriu, pe care pe bună dreptate îl vedeţi ca pe
o carismă dată Bisericii spre a avea siguranţa că nu va da greş niciodată în prezentarea
adevărului care vine de la Dumnezeu. Într-o lume în care însuşi conceptul de adevăr
este uneori aruncat în îndoială, aceasta este o mărturie preţioasă, pentru care îi dau slavă
lui Dumnezeu.
Conferinţa voastră are loc într-un moment în care întreaga Biserică, privind înapoi
la harul Anului Jubiliar, laudă Preasfânta Treime pentru acel dar extraordinar. Dar este
şi un moment în care Biserica priveşte cu încredere şi speranţă către secolul şi mileniul
care ne stă înainte. Precum am subliniat în Scrisoarea apostolică Novo Millennio Ineunte,
aceasta trebuie să implice un plan pastoral. „Acum trebuie să privim înainte”, am scris,
„trebuie să ‘înaintăm în larg’, încrezători în cuvintele lui Cristos: Duc in altum!...
Experienţele pe care le-am avut trebuie să ne inspire noi energii şi să ne îndemne să
investim în iniţiative concrete entuziasmul pe care l-am simţit”2.
Ceea ce este adevărat pentru întreaga Biserică este în mod cert adevărat şi pentru
Fraternitatea Catolică a Comunităţilor şi Asociaţiilor de Alianţă. A venit timpul să facem
planuri de viitor, pentru ca noua evanghelizare la care este chemată acum Biserica să
primească o putere tot mai mare din harul chemării voastre. Harul este baza tuturor
acţiunilor noastre3, iar sfinţenia este ţelul la care tinde fiecare plan al nostru.
Sfinţenia are în miezul ei contemplarea Domnului Isus, iar toate planurile noastre
trebuie să caute să-i facă pe oameni mai profund conştienţi de Acela care este singurul
Mântuitor al lumii. Aceasta cere rugăciune matură şi încrezătoare şi îi mulţumesc lui
Dumnezeu pentru felul în care comunităţile voastre îi ajută pe oameni să experimenteze
mai profund misterul rugăciunii, încât să poată ajunge să vadă „slava lui Dumnezeu pe
faţa lui Cristos”4.
Dar este o călătorie fără sfârşit a acestei descoperirii, iar acum „a venit timpul de a
propune din nou tuturor, din toată inima, standardul înalt al vieţii creştine obişnuite” 5.
Biserica şi lumea are nevoie de sfinţi! Şi toţi cei botezaţi, fără excepţie, sunt chemaţi să fie
sfinţi! Acest lucru a vrut să-l spună Conciliul Vatican II, când a vorbit despre „chemarea
universală la sfinţenie”6. De aceea, comunităţile voastre să fie tot mai mult „‘şcoli’
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autentice de rugăciune, unde întâlnirea cu Cristos este exprimată nu numai în
implorarea ajutorului, ci şi în mulţumire, laudă, adoraţie, contemplare, ascultare şi
devoţiune arzătoare, până când inima se ‘îndrăgosteşte’ cu adevărat”7. Pentru că aceştia
sunt sfinţii: oameni care s-au îndrăgostit de Cristos. Şi, de aceea, Reînnoirea Carismatică
este un dar atât de mare în Biserică: a condus o mulţime de bărbaţi şi femei, tineri şi
bătrâni, la această experienţă a iubirii care este mai tare decât moartea.
Fie ca această experienţă să vă stimuleze la misiune, acum mai mult decât oricând.
Deoarece contemplaţia care nu dă naştere la misiune se va veşteji; iar misiunea care nu
izvorăşte din contemplaţie este sortită frustrării şi eşecului. Eu mă rog fierbinte ca toate
comunităţile voastre şi întreaga Reînnoire Carismatică „să înainteze în largul”
rugăciunii, ca „să înainteze în largul” misiunii. Atunci veţi ajuta mai mult întreaga
Biserică să trăiască acea viaţă de acţiune şi contemplaţie care este miezul roditor al
evanghelizării.
Încredinţând Adunarea voastră Generală ocrotirii neclintite a Mariei, Mireasa
Duhului şi Mama Bisericii, ofer bucuros Binecuvântarea mea Apostolică Fraternităţii şi
comunităţilor voastre, ca zălog al milostivirii nesfârşite întru Isus Cristos, „întâiul născut
dintre cei morţi”8.
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