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Nr. 714/2021.
MESAJ LA SOLEMNITATEA ÎNVIERII DOMNULUI
Dumnezeu l-a strigat din mijlocul rugului şi a zis:...« Scoate-ţi încălţămintea din
picioare, căci locul pe care stai este pământ sfânt!» ... Şi a zis: «strigătul fiilor
lui Israel a ajuns până la mine şi am văzut asuprirea cu care îi asupresc
egiptenii ... te trimit la Faraón! Scoate poporul meu, pe fiii lui Israel, din
Egipt!»” (Exodul 3, 4-5; 9-10).
Iubiți frați și surori în Cristos, dragi credincioși!
Acest moment impresionant din istoria chemării lui Moise poate să ne fie de
ajutor atunci, când privind spre viitorul imprevizibil, dorim să ne abandonăm în
lumina credinței, pentru a discerne roadele eliberatoare ale mântuirii.
Nenumăratele temeri, care de un timp încoace cu încăpățânare ne îngreunează
viața, sentimentul descurajării, care ne împiedică în relaționarea atât de necesară,
chiar și deznădejdea, care ne amenință cu pericolul renunțării la sine, toate
acestea actualizează acum și aici sentimentul sclaviei, care împovărează întreaga
lume, și din care doar puterea lui Dumnezeu poate aduce eliberare. În lumina
acestor realități apăsătoare, dar și în circumstanțe de excepție, când în jurul
nostru întreaga lume este dezlănțuită în lupta pentru propia supraviețuire, în
calitatea de discipoli ai lui Cristos, cu speranță nouă și credință aprofundată
dorim să căutăm izvoarele curate ale tămăduirii și reînnoirii. Aceste izvoare
izbucnesc acolo, unde se realizează întâlnirea cu Dumnezeu, al cărui plan nu este
moartea și suferința, ci viața înbelșugată pentru toți.
Moise îl întâlnește pe Dumnezeu pe muntele Horeb. Cu ajutorul și sub
îndrumarea lui Dumnezeu, Moise ajunge să se descopere pe sine. Cuprins fiind
de treburile zilnice, pentru a-și asigura cele necesare traiului cotidian, purtat pe
culmile muntelui, el realizează treptat, că în viața lui se întâmplă ceva deosebit.
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Legea pământului și numeroase alte experiențe din trecutul său încă îl cuprind,
dar cele întrevăzute deja, îl îndeamnă să nu se oprească, ci să înainteze spre
acele culmi, unde fără încălțări va avea parte de o experiență unică, cea a
întâlnirii cu Dumnezeu, care i se adresează. Apropiindu-se tot mai mult de rugul
aprins, viața lui Moise ia o nouă direcție. Trecutul rămâne în urmă, iar în față i
se deschid perspective noi, pentru înțelegerea cărora nu este suficientă doar
ascultarea cuvintelor lui Dumnezeu, ci este nevoie de credința, care pe omul
aparent slab, fragil și nepotrivit, îl predispune la lucruri mărețe. O nouă viață
începe să se concretizeze pentru poporul lui Dumnezeu, care prin grija lui
Tatălui și dedicarea lui Moise, este eliberat din lanțurile robiei.
Sărbătoarea Paștelui în acest an, Solemnitatea Învierii Domnului, ne întâmpină
cu acest mesaj: să avem curajul de a ne ridica din clișeele cotidiene, și să
rupem lanțurile fricii, a grijilor inutile și a falselor teorii care ne înrobesc. Să ne
păstrăm clarviziunea, pentru a observa prezența și lucrarea lui Dumnezeu în
viața noastră. Să ne lăsăm atrași de culmile întâlnirii cu Dumnezeu, la care
putem accede cu demnitate doar eliberați de încălțările grijilor și ambițiilor
lumești, cu smerenie și sufletul curat. – Timpul de pandemie pe care îl trăim,
poate fi pentru noi un bun prilej, pentru ca prin experimentarea prezenței lui
Dumnezeu, să conștientizăm excepționalitatea chemării noastre. Dumnezeu a
promis poporului său tămăduire și eliberare, care acum și aici se poate
concretiza prin noi și dăruirea noastră!
Urmărind relatarea biblică a chemării lui Moise, aproape pe neobservate ne
regăsim în vârtejul evenimentelor pascale, așa cum ne sunt ele prezentate în
evanghelia din Duminica Paștelui. După înmormântarea lui Isus, în prima zi a
săptămânii, femeile îndurerate se îndreaptă către mormânt. Sfântul Ioan
evanghelistul o amintește cu numele doar pe Maria Magdalena, cea care
observă, că piatra de la intrarea mormântului a fost înlăturată. Această nouă
experiență, chiar dacă pe moment nu i-a risipit durerea, a devenit pentru ea, apoi
și pentru ceilalți ucenici în frunte cu Petru, momentul unui nou început: „L-au
luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus.”(In 20, 2b)
Frați și surori în Cristos, dragi credincioși!
Istoria lui Isus nu s-a terminat la mormânt, ci se continuă până în prezent,
răsturnând orice calcul și plan omenesc anterior. Mormântul gol nu ne așează
doar în fața unor noi întrebări, ci ne plasează pe un nou prag al înțelegerii și al
cunoașterii. Acest prag, concretizat în viața omenirii prin nenumărate momente
ale căutării, este punctul cheie și momentul salvator în orice impas, unde omul
realizează noi perspective. Pentru redobândirea șanselor ratate, în căutarea
siguranței pierdute, dar și spre descoperirea izvoarelor prin care ne putem
alimenta fericirea, cheia decisivă este piatra rostogolită din fața mormântului
lui Isus. Aceasta ne așează în fața unei noi realități, care amintindu-ne de
vulnerabilitatea și fragilitatea naturii umane, poate fi uneori dureroasă, dar ne
oferă acea nouă speranță, prin care înțelegem mai bine fidelitatea lui Dumnezeu,
mereu apropiat omului.
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Maria Magdalena rămâne deschisă în fața acestei noi perspective. La vedera
mormântului deschis, se reculege și continuă să-L caute pe Domnul, căci „nu
ştim unde l-au pus.”(In 20, 2b). Până la momentul cunoașterii, când „a văzut și
a crezut” (In 20, 9), va trebui să experimenteze și alte momente ale descoperirii,
dar pornirea necesară a avut deja loc, și ceva nou a început să se dezvăluie în
viața ei. Sărbătoarea Învierii Domnului ne invită și pe noi la această nouă
experiență: mormântul este gol, și nu știm unde este Domnul! – Poate unii se
mulțumesc doar să ia act de unele fapte relatate, și nu înțeleg nevoia actualizării
cuvintelor Mariei Magdalena. O astfel de abordare poate duce la resemnare, la
indiferență, și mai nou la înstrăinarea de alții, toate acestea reprezentând un
obstacol ce ne împiedică în descoprirea noilor oportunități ale vieții. Atmosfera
Sfintelor Paști ne sugerează, că nu ne putem resemna în fața celor întâmplate.
Nu putem să eșuăm în încercarea unui nou început, căci sărbătorirea Învierii
Domnului nu este doar rememorarea unui eveniment major, ci este o provocare
și în același timp o chemare, care ne așează în focul încrucișat al întrebărilor ce
ne luminează credința, motivându-ne să fim mărturisitorii acesteia prin faptele
noastre și prin întreaga viață. Obscuritatea timpurilor noastre poate fi învinsă
doar prin credința în învierea lui Isus. Să facem în așa fel, încât prin credința
noastră împrospătată și înnoită, să îl arătăm lumii pe Cristos cel viu și adevărat.
Iubiți Credincioși!
„Doar dacă Isus a înviat s-a înfăptuit ceva cu adevărat nou, care schimbă
lumea și situația omului. Atunci el va fi criteriul pe care ne putem baza.
Deoarece atunci Dumnezeu s-a arătat cu adevărat” – Am citat aceste cuvinte
din cartea Isus din Nazaret a papei Benedict al XVI-lea. Aceste cuvinte să ne
inspire la o abordare profundă a misterului pascal, să ne încurajeze la o
cunoaștere mai temeinică a evenimentului Învierii, și să ne susțină în mărturia
noastră despre Cristos cel înviat. Acum, când întreaga lume așteaptă soluții
pentru soluționarea crizei sanitare, economice și sociale, credința noastră în
învierea lui Isus este cea care ne arată căile salvării și înălțării. Doar înaintând pe
aceste căi vom putea vesti: Cristos a înviat! Adevărat a înviat! El a adus viață și
speranță întregii lumi!
Doresc tuturor o sărbătoare a Învierii Domnului cu sănătate, plină de pace, și de
harul înnoirii!
Oradea, la sărbătoarea Învierii Domnului 2021.

†László
episcop m.p.
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Nr. 715/2021.
COLECTA DIN VINERA MARE ÎN FAVOAREA ȚĂRII SFINTE
Reamintesc Precucernicilor Confrați peoți faptul, că în Vinerea Mare, 2 aprilie
2021, în bisericile noastre vom organiza colecta pentru Țara Sfântă. Să
anunțăm din timp această colectă, îndemnându-i pe credincioși să sprijine cu
generozitate comunitățile creștine din Țara Sfântă. Mulțumesc anticipat tuturor
pentru contribuție!
⁎⁎⁎
Nr. 716/2021.
CELEBRAREA TRIDUUMULUI PASCAL
Referitor la sărbătorile pascale care se apropie, în special la celebrările din
triduumul pascal, recomand în atenția Preacucernicilor Confrați următoarele:
1.
Respectând normele de prevenire a infectării cu noul coronavirus, să
organizăm cu precauție sfintele celebrări, aplicând cu strictețe prevederile în
vigoare: purtarea măștii, distanța socială, dezinfectarea mâinilor. Să aerisim des
bisericile, să dezinfectăm băncile, clanțele ușilor și obiectele liturgice folosite.
2.
Să îndemnăm și credincioșii la respectarea regulilor, acordând o atenție
deosebită sfintei împărtășanii: împărășirea se face numai în palmă, respectând
distanța prevăzută și în rândul celor care merg la împărtășanie.
3.
Celebrările liturgice se vor face respectând rubricile generale, aplicând
modificările punctuale legate de pandemie, așa cum au fost deja publicate
anterior:
- nu vom organiza procesiunile tradiționale în Duminica Floriilor și
nici în noaptea de înviere;
- nu se va organiza ritualul spălării picioarelor, acolo unde acesta se
practica în Joia Mare;
- în Vinerea Mare adorarea Sfintei Cruci se va face fără atingere
crucifixului. Celebrantul va înălța Sfânta Cruce, în timp ce credincioșii
vor rămâne la locurile lor îngenunchiați, păstrând un moment de
liniște;
- în cadrul celebrării din Vinerea Mare, cele zece rugăciuni universale
tradiționale vor fi urmate de o nouă rugăciune pe timp de pandemie,
folosită deja anul trecut. (vezi Anexa nr. 1);
- celebrarea vighiliei pascale să urmeze forma cea mai scurtă, evitând
astfel prezența pentru un timp mai îndelungat a credincioșilor în același
spațiu;
- corurile bisericeși să slujească doar în limita evitării pericolului de
infectare a credincioșilor prezenți.
4. la împărtășire, celebrantul să poarte mască și să-și dezinfecteze mâinile
înainte și după împărtășanie.
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5. Ora celebrării vigilei pascale să fie stabilită în așa fel, încât credincioșii
care participă să poată ajunge acasă până la ora 22.00, când intră în
vigoare restricția de circulație pe timp de noapte. Adresez totuși îndemnul,
ca în ciuda acestor circumstanțe neobișnuite, celebrarea vighiliei pascale
să nu se facă la orele dupăamiezii.
6. Acolo unde în Duminica Floriilor, sau Duminica Paștelui participă un
număr mai mare de credincioși, dacă se justifică, să se celebreze chiar și
două liturghii, iar unde este posibil să se asigure sonorizare în afara
bisericii,
7. Tradiționala binecuvântare a mâncărurilor în Duminica Paștelui să se
facă fără atingerea coșurilor de către preot.
⁎⁎⁎
Nr. 717/2021.
ÎNGRIJIREA SPIRITUALĂ A BOLNAVILOR ȘI AJUTORAREA
VÂRSTNICILOR ÎN TIMP DE PANDEMIE
În ce privește îngrijirea spirituală a bolnavilor, rămân în vigoare cele prezentate
anterior: să dăm dovadă de mare precauție în vizitarea bolnavilor comunității
parohiale, respectând cu strictețe normele de prevenire a infectării (distanță
socială, dezinfectarea mâinilor înainte și după administrarea sacramentului,
purtarea corectă a măștii, echipament de protecție după posibilități etc.).
Chiar dacă nu avem posibilitatea de a vizita regulat bolnavii noștri, să ținem
legătura cu ei telefonic, sau prin alte mijloace. Să ne interesăm de starea lor, să
spunem la telefon împreună cu ei o rugăciune, să-i încurajăm în acceptarea
suferinței, să ne folosim de gesturi simple pentru a exprima apropierea noastră
sufletească (ex. cu ocazia sărbătorilor pascale să le ducem în cutia poștală o
iconiță, pe care să scriem gândurile noastre de binecuvântare). Să ne rugăm în
sfintele liturghii împreună cu credincioșii la intenția membrilor vârstnici și
bolnavi din comunitățile noastre.
Să nu-i uităm nici pe săraci și nevoiași! Sub coordonarea parohului și prin
implicarea comitetelor bisericești, să distribuim bunurile adunate prin colecta
parohială.

Oradea, la 22 martie 2021.

†Böcskei László
episcop m.p.
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ANEXA NR. 1.

XI. RUGĂCIUNE SPECIALĂ ÎN TIMPUL EPIDEMIEI
Să ne rugăm frați și surori pentru cei bolnavi,
pentru cei răposați din cauza pandemiei,
dar și pentru cei care au pierdut persoane dragi,
pentru ca poporul creștin să poată vedea:
Cristos, Regele Universului
este alături de noi,
atât în viață, cât și în moarte.
Rugăciune n liniște, apoi peotul continuă:
Dumnezeule atotputernic și veșnic,
Privește cu milostivire la grijile noastre,
Înlesnește povara copiilor tăi,
Primește-i în împărăția ta pe cei răposați
Și întărește credința noastră slabă,
Așa cum l-ai întărit pe Fiul tău cel sfânt, Isus Cristos,
cel care pentru noi a golit paharul suferinței.
Fă-ne să ne încredem întotdeauna fără îndoială în providența ta paternă.
Prin Cristos, Domnul nostru.
C.: Amin.
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