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MESAJ DE CRĂCIUN
„În seara aceasta veţi cunoaşte că Domnul v-a scos din ţara Egiptului.
Dimineaţa veţi vedea gloria Dumnezeu!” (Exod 16, 6 – 7)
Frați și surori în Isus Cristos!
În cartea Exodului, prin cuvintele pe care le repetăm în ajun de Crăciun, putem
cunoaşte mesajul lui Dumnezeu transmis prin intermediul lui Moise poporului
aflat în drum spre pământul făgăduinţei. Este poate de remarcat faptul, că
tocmai acum evocăm un moment biblic, care aparent nu are multe în comun cu
evenimentele crăciunului. Ba mai mult, acest pasaj biblic, constituie o parte
importantă a celebrării Sfintei Nopţi de Înviere. Puterea înnoitoare a botezului,
prefigurat deja prin eliberarea din robie şi trecerea prin Marea Roşie, pregăteşte
de fapt înnoirea întregii creaturi, în special al omului chemat să îl descopere pe
Dumnezeu mereu aproape de el.
Frați și surori în Isus Cristos! Dincolo de frumusețea Crăciunului, care ni se
arată în diferite feluri, trebuie să observăm neapărat, că această sărbătoare are o
profunzime aparte. Un mesaj profund, care ne atinge pe toţi şi pe care dorim
să-l înțelegem tot mai bine, pentru ca sărbătoarea noastră să fie de folos şi să
aducă roade multe în viaţa noastră.
Episcopul brazilian Helder Camara, o personalitate de vază a secolului XX, a
militat foarte mult şi consecvent pentru dreptatea socială și pentru asigurarea
drepturilor tuturor oamenilor. După o conferință susţinută la Universitatea din
Münster, un student – care de altfel l-a ascultat cu atenție– a lăsat scris pe tablă
următoarea remarcă: „Cuvinte frumoase!!!” – A lăsat apoi, ca fiecare să
concluzioneze referitor la relaţia dintre unele adevăruri declarate şi realitatea
experimentată a oamenilor. Acest tânăr a remarcat un adevăr esențial: cuvintele
pe care le rostim sunt autentice numai în măsura în care ele prind viață în
realitate. Cuvintele au greutate, doar dacă în spatele lor se află experiențe de
viață autentice.
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„Cuvinte frumoase!!!” – În lumina acestei afirmaţii putem să ne gândim şi la
sărbătoare noastră de Crăciun. Mai ales la modul în care trăim aceast eveniment
profund în viața noastră personală. – Ne mulţumim oare cu expresii frumoase ale
sărbătorii, sau ne lăsăm pătrunși de adevăratul mesaj al Crăciunului, care aduce
în faţa noastră bunătatea şi fidelitatea lui Dumnezeu faţă de noi.
Atunci când ne gândim la cuvinte și conținutul lor, de cele mai multe ori facem
referire la unele experienţe reale. În perioada de sărbători ne simţim copleşiţi de
cuvinte care mai de care mai alese, care inspiră prin puterea difuzoarelor o
atmosferă aparte a locului. Vorbim şi auzim mai mult ca altădată despre pace,
iubire, acceptare. Dar sunt şi cuvinte mai reținute, ca cele spuse într-un grup de
copii, care în ciuda dizabilităților, au reușit să transmită în mod autentic bucuria
nașterii lui Isus. Cunoaștem și cuvinte lipsite de lumină, formulate în singurătate,
neputință, sau cuvinte grele de durere şi tristeţe, formulate în disperare sau din
frică. Cuvinte care vin din profunzime și care transmit ceva autentic, cuvinte
care vorbesc despre o experienţă trăită şi un sentiment profund. Mesajul
Sfântului Crăciun ne aşează în fața unor cuvinte care ne pot fascina, căci ele
provin din profunzimea relaţiei lui Dumnezeu faţă de noi.
Frați și surori în Isus Cristos! Martyrologiul roman – catalogul martirilor, din
care evocăm evenimentul Crăciunului, ne ajută să înţelegem mai uşor aceste
cuvinte: „cu nenumărate milenii după facerea lumii, când Dumnezeu la
începuturi a creat cerul și pământul și a format după chipul și asemănarea sa
omul: ... în cel de-al 42-lea an de domnie al împăratului Octavianus Augustus,
când pacea domnea pe întreg pământul, s-a născut și s-a făcut om Isus Cristos,
unicul Fiu al eternului Dumnezeu.”
Iată, cum Crăciunul nu este sărbătoarea cuvintelor goale. Nici măcar a cuvintelor
frumoase. Este vorba despre cuvinte dătătoare de viață, prin care ia naştere ceva
nou în viaţa omului. Voinţa a lui Dumnezeu, sosire a Lui în istoria noastră, este
Cuvântul întrupat pentru noi la Betleem. Neîncrederea, respingerea, excluderea
acestei apropieri, nu-L împiedică pe Dumnezeu să rămână fidel planului său
mântuitor. Căci el vrea binele omului. El vrea ca omul să fie fericit. Aceasta
este esența Întrupării, în care suntem tentaţi să vedem doar partea idilică, deși
Dumnezeu a venit la ai săi! – A venit să se întâlnească cu noi! Acest adevăr
trebuie să-l contemplăm, aceast adevăr trebuie să ne inspire – căci Dumnezeu
„a venit să dea mărturie despre lumină” (In1, 8)
„În seara aceasta veţi cunoaşte că Domnul v-a scos din ţara Egiptului.
Dimineaţă veţi vedea gloria lui Dumnezeu!” (Exod 16, 6 – 7) – Sărbătorim
Crăciunul. Putem crede, că în noi s-a împlinit deja planul lui Dumnezeu?
Teoretic am avea răspunsul afirmativ. Dar dacă privim realitatea vieţii noastre,
vom recunoaşte, că această împlinire depinde şi de noi. Depinde de deschiderea
şi acceptarea noastră față de apropierea lui Dumnezeu. Crăciunul va fi frumos
pentru noi, dacă nu vom sărbători singuri, cu noi înșine și pentru noi înșine, ci
vom renunța la toate prejudecățile, și reținerile, pentru a porni unii spre ceilalți.
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Așa cum a sosit Dumnezeu la noi. Sărbătoarea Crăciunului să ne aducă tuturor
bucuria unor astfel de întâlniri.
Crăciunul 2018.
† Böcskei Ladislau
episcop diecezan m.p
(poate fi citit în cadrul sfintelor liturghii de Crăciun)

***

Nr. 2749/2018.
RETROSPECTIVĂ 2018
Fraţi şi surori în Cristos!
Datorită mijlocelor de comunicare ale lumii moderne, în câteva clipe putem afla
despre ceea ce se petrece în celălalt colț al lumii. Trăim într-o lume transparentă
– afirma cineva, și ne simțim și noi prinși și duși de valul întâmplărilor și
evenimentelor multiple. În fața acestui flux de informații, omul devine adesea un
subiect pasiv, pierzându-și unicitatea și individualitatea în iureșul evenimentelor.
Platformele informaționale şi paginile de socializare nu mai amintesc însă faptul,
că în tot acest haos omul devine o ființă vulnerabilă în fața ochilor curioși, dar
superficiali ai lumii.
Deseori, ne lăsăm și noi antrenați de această furtună informațională a zilelor
noastre, atunci când dorim cu orice preț să arătăm ceva din noi lumii exterioare,
fără însă o abordare serioasă a lucrurilor esențiale din interior. Ne limităm
adesea la aspectele superficiale, atunci când ne facem o opinie despre cineva,
fără a cerceta în profunzime seriozitatea conținutului și a mesajului în
profunzime.
„O mare mulţime, care auzise câte a făcut, a venit la el.” (Mc 3, 8b) – Acest
scurt citat biblic denotă momente de succes și recunoaștere a activității publice a
Domnului Isus. Sfântul evanghelist Marcu a ținut să sublinieze acest succes,
probabil cu intenția de a-i încuraja prin experiența contemporanilor lui Isus, pe
toți cei care caută calea către adevăr în propria lor viață. Evanghelistul oferă
informații profunde, care nu pot rămâne fără efect de-a lungul timpului:
nenumărate suflete care l-au căutat pe Dumnezeu au experimentat bucuria de a
se regăsi pe sine, pentru a se dedica apoi urmării lui Cristos într-o viaţă rodnică
pentru eternitate.
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Atunci când am planificat anul pastoral 2018, și noi ne-am inspirat din această
afirmație referitoare la Isus. Am făcut acest lucru cu scopul de a cunoaște, a
înțelege și de a atinge ceea ce este cel mai important pentru noi într-o lume a
posibilităților nelimitate. Ne-am bazat şi pe moștenirea prețioasă pe care
strămoșii noștri au cultivat-o, au îngrijit-o și au transmis-o cu mare atenție, și
adeasea cu mari sacrificii, pentru a putea fi o bază solidă pentru generațiile
următoare. Și mă gândesc aici la moștenirea credinței noastre și la izvorul
acesteia, Isus Cristos, în apropierea căruia și omul de astăzi se poate simți în
siguranță.
Doresc să ofer cu bucurie și recunoștință spre citire dragilor credicioși aceste
pagini, ce conțin un rezumat şi oferă o imagine a modului în care am încercat în
anul care a trecut, să conștientizăm prin activitățile noastre apropierea lui Isus,
care ne însoțește pe drum. Dar poate fi acest mic rezumat și o invitație adresată
tuturor, celor care sunt deschiși, să împărtășească bucuria comuniunii de
credință.
Mulțumesc din suflet tuturor celor care și în acest an au muncit la construirea și
dezvoltarea comunităților noastre. Pentru tot ceea ce am realizat, sau vom realiza
pentru împărăţia lui Dumnezeu, adevărata răsplată va veni de la Domnul. Doresc
ca această publicație să fie o recunoaștere și încurajare reciprocă, pe calea
întăririi în credință.
Oradea, Crăciunul anului 2018.
Böcskei Ladislau
episcop diecezan m.p
(poate fi citit în timpul Crăciunului)
________________________________________________________________
Punctele comunicate în circulara IV./2018 în limba maghiară, care nu se
regăsesc în acest extras, în rezumat vor fi publicate în perioada următoare.
Totodată, adresez rugămintea Iubiţilor Confraţi, ca în proxima întâlnire
decanală, să parcurgă întreaga circulară şi împreună cu Confraţii care nu
stăpânesc limba maghiară. Mulţumesc!
† Böcskei Ladislau
episcop diecezan m.p
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