MESAJUL 8
„Continuaţi să transmiteţi acest zel pentru Evanghelie”*
Cuvântarea Papei Ioan Paul al II-lea
către Fraternitatea Catolică a Comunităţilor şi Asociaţiilor Carismatice de Alianţă,
Roma, 7 decembrie 1991

Dragi fraţi şi surori,
Vă salut cu o bucurie specială pe voi, liderii Fraternităţii Catolice a Comunităţilor
şi Asociaţiilor Carismatice de Alianţă. Vă felicit şi vă încurajez în strădaniile voastre de a
crea, în întreaga Biserică, o structură a Reînnoirii Carismatice, care a crescut mult în
Biserica Catolică în ultimii ani şi care menţine contacte strânse cu mişcări similare din
alte comunităţi creştine.
Sunt bucuros că v-aţi întors la Roma, la un an după fondarea fraternităţii voastre.
Îmi amintesc de Liturghia celebrată cu voi cu acea ocazie. Îmi dau seama că prezenţa
voastră aici exprimă dorinţa voastră de a vă întări legăturile cu Scaunul lui Petru.
Întâlnirea noastră are loc în timpul Adunării Speciale pentru Europa a Sinodului
Episcopilor. Într-un moment în care Biserica reflectează asupra chemării la o nouă
evanghelizare şi vede multe semne încurajatoare ale harului lui Dumnezeu, întâlnirea
voastră nu este lipsită de propria ei semnificaţie deosebită.
Duhul Sfânt lucrează în grupuri ca ale voastre, atrăgându-vă la rugăciune şi
umplându-vă de bucuria adorării şi laudei aduse Domnului. După cum am scris pentru
întreaga Biserică în Enciclica mea Dominum et Vivificantem: „Anii recenţi au arătat o
creştere a numărului de persoane care, în mişcări şi grupuri foarte răspândite şi din ce în
ce mai numeroase, dau primul loc rugăciunii şi căutării în rugăciune a reînnoirii vieţii
lor spirituale”1.
Este acelaşi Duh care vă trimite pentru a da mărturie. Cum poate să tacă şi să
rămână inactiv cineva care a gustat bunătatea lui Cristos? Cum poate cineva să încuie
binele care a fost primit cu atâta îmbelşugare? Cristos este Mântuitorul nostru, El a
câştigat pentru noi viaţa veşnică prin vărsarea Sângelui său şi Tatăl a sigilat această
lucrare de răscumpărare înviindu-l din morţi pe Fiul Său şi făcându-l învingătorul
glorios al răului. Sfântul Paul dă mărturie: „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este
împotriva noastră?... Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Cristos? Oare necazul,
ori strâmtorarea, ori prigoana, ori foamea, ori goliciunea, ori primejdia, ori sabia?... Dar
în toate acestea noi suntem mai mult decât învingători prin cel care ne-a iubit”2. Aceste
cuvinte ale Apostolului sunt un adevărat strigăt de bucurie. Cine ar îndrăzni să ascundă
celorlalţi mântuirea pe care ne-o oferă Cristos cu atâta îmbelşugare? Cum am putea să
nu evanghelizăm? Continuaţi să comunicaţi acest zel pentru Evanghelie celor din jurul
vostru! Participaţi la sacramente, în mod special la Euharistie – în spirit de bucurie – şi la
Sacramentul Reconcilierii – cu demnitate şi evlavie. În acest fel cei care sunt încă departe
vor fi atraşi la Domnul şi la Trupul său, Biserica. În spiritul Exortaţiei Apostolice PostSinodale Christifideles Laici, puneţi-vă în slujirea lucrării de evanghelizare a episcopilor
voştri, a păstorilor care răspund de viaţa bisericilor locale. Şi nu uitaţi că aveţi datoria de
a promova dreptatea şi pacea în lume. Daţi mărturie cu integritate: „...gata oricând să
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daţi răspuns oricui vă cere cont despre speranţa voastră; dar cu blândeţe şi bunăcuviinţă, având o conştiinţă curată...”3.
Mă rog ca voi să primiţi sprijinul şi îndrumarea comunităţilor cărora le aparţineţi.
În ele aţi găsit un mod de viaţă care vă conduce la libertatea evanghelică într-un moment
în care mulţi confundă libertatea cu absenţa îndatoririlor şi a responsabilităţilor. Fie ca
apartenenţa voastră la o comunitate să nu vă împiedice disponibilitatea de a vă sluji
fraţii şi surorile, mai ales prin eforturile de a întări grupurile de rugăciune ale Reînnoirii
Carismatice Catolice. Fie ca Fraternitatea Catolică să fie deschisă mereu spre alte
comunităţi care doresc să vi se alăture.
Fie ca Maria, Mama Răscumpărătorului, să mijlocească pentru voi şi să vă
îndrume în supusa voastră urmare a Domnului în inima Bisericii.
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