MESAJUL 17
„Să tindem cu toată puterea noastră spre sfinţenie”*
Mesajul Papei Ioan Paul al II-lea către participanţii la cea de-a XXIV-a Conferinţă Naţională
a Asociaţiei Italiene „Rinnovamento nello Spirito Santo”, Rimini, 28 aprilie – 1 mai 2001

Veneratul meu Frate Mariano De Nicolò, Episcop de Rimini,
„Harul Domnului nostru Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi
împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi toţi!”1. Cu aceste cuvinte din Liturghie doresc să
adresez salutarea mea plină de afecţiune, venerate Frate în episcopat, ţie, conducătorilor
şi membrilor Comitetului Slujirii Naţionale, precum şi tuturor celor care se reunesc la
Rimini pentru cea de-a XXIV-a Conferinţă Naţională a grupurilor de rugăciune şi
comunităţilor Reînnoirii în Duhul Sfânt (RnS - Rinnovamento nello Spirito Santo).
Urmând imediat după încheierea Anului Sfânt, tema întâlnirii din acest an: „Faceţi
tot ce vă spune Isus”2, scoate în evidenţă intenţia mişcării voastre ecleziale de a urma
şcoala Mariei şi de a începe o nouă călătorie de fervoare spirituală şi de urmare a
Evangheliei.
Evanghelistul, relatând experienţa Apostolilor după învierea Învăţătorului lor,
spune că „Discipolii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul”3. Da, este aceeaşi bucurie,
darul celui Înviat, care îi face pe credincioşi capabili de a privi spre provocările noului
mileniu cu bucurie.
În Scrisoarea apostolică „Novo Millennio Ineunte”, am scris: „Acum... ‘trebuie să
înaintăm în larg’, încrezându-ne în cuvintele lui Cristos: Duc in altum!” 4. Acesta este
timpul pentru noi iniţiative apostolice. Este timpul pentru o nouă evanghelizare!
În faţa marilor provocări ale erei moderne, trebuie să fim foarte conştienţi de
faptul că „trebuie să fim mântuiţi nu de o formulă, ci de o Persoană”. De aceea,
Reînnoirea este chemată de asemenea să pornească iarăşi de la Cristos, „îşi are centrul în
Cristos însuşi, care trebuie să fie cunoscut, iubit şi imitat, aşa încât să trăim în El viaţa
Treimii şi să transformăm împreună cu El istoria, până la împlinirea ei în Ierusalimul
ceresc”5.
Această intenţie a unei angajări reînnoite pentru Evanghelie cere mai întâi o
redescoperire a sfinţeniei ca inimă şi centru al întregului apostolat: este necesar să
tindem cu toată puterea noastră spre sfinţenie, „să repropunem din toată inima,
tuturora, acest standard înalt de viaţă creştină obişnuită: întreaga viaţă a comunităţii
creştine şi a familiilor creştine trebuie să fie condusă în această direcţie”6.
Mişcările şi noile comunităţi ecleziale, ca dar special al Duhului Sfânt dat Bisericii
în timpurile noastre, trebuie să ştie cum să răspundă cu credinţă acestei chemări a
Domnului. Să fie docile prin disponibilitate şi generozitate Paracletului, care ne
modelează după Cristos: acesta este drumul prin care credincioşii pot să-şi ofere
mărturia de speranţă unei omeniri care este adesea pătrunsă de o cultură secularizată, ce
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instigă şi promovează modele de viaţă fără Dumnezeu şi riscă să facă lumea
neospitalieră şi un duşman al omului.
Nu există sfinţenie fără rugăciune. Într-adevăr, aşa cum vedem în vieţile sfinţilor,
creştinii valorează atât cât se roagă. Angajarea de a adera la Cuvântul lui Isus cu dragă
inimă şi cu generozitate spre a aduce lumii mântuirea Lui, cere o descoperire reînnoită a
„marii puteri a rugăciunii”. În lumea noastră, care este uneori saturată de eficienţă şi
utilitarism, este nevoie de martori ai „lucrurilor cereşti”, contemplate şi trăite în
existenţa de fiecare zi.
Aceasta cere ca grupurile şi comunităţile Reînnoirii să fie tot mai mult locuri de
contemplaţie şi laudă, unde inima omului se umple de iubirea lui Dumnezeu, se
deschide iubirii faţă de fraţi şi devine capabilă să construiască istoria conform planului
lui Dumnezeu.
Biserica – această casă şi şcoală a comuniunii – este locul în care trebuie să ne
opunem cel mai mult acelei culturi a urii şi răzbunării, iar aici grupurile şi comunităţile
Reînnoirii (RnS) trebuie să ocupe locuri semnificative şi să fie modele de fraternitate şi
iubire, de răbdare şi primire reciprocă. Experienţa iertării şi valoarea dată fiecărui dar
spiritual să îi ajute pe toţi să construiască prietenii hrănite de suflarea Duhului
Domnului Înviat.
„Faceţi tot ce vă spune Isus” (In 2, 5). Această temă ne invită să ne uităm la icoana
Nunţii din Cana, unde noua relaţie a discipolilor cu Domnul este modelată de prezenţa
discretă şi eficientă a Mariei. Ea este calea privilegiată şi sigură pentru întâlnirea cu
Domnul; ea este cea care ne pregăteşte pentru a-i primi Cuvântul şi ne determină să
perseverăm în rugăciune, în aşteptarea Duhului care ne aprinde inimile şi ne conduce
„să înaintăm” curajoşi „în larg”, spre scopurile pe care Domnul le indică.
Îi încredinţez Mariei, cea care este în întregime sfântă, Conferinţa Naţională a
Reînnoirii, astfel încât Duhul Sfânt, reînnoind minunile de la Rusalii, să vă umple
inimile cu focul iubirii Sale şi să-i transforme pe participanţi în vestitori curajoşi şi veseli
ai Evangheliei.
Cu aceste urări, vă ofer din toată inima, ţie Frate Venerabil, conducătorilor, celor
prezenţi şi tuturor grupurilor şi comunităţilor Reînnoirii în Duh o binecuvântare
apostolică specială, zălog de daruri îmbelşugate şi de mângâieri cereşti.

