Mesaj de Sezon
Iubiți Frați și Surori în Hristos,
Nădăjduim că sunteți bine sănătoși și că veștile de la cei dragi, de aproape sau de
departe, continuă să fie bune!
Trăim zile de mare încercare din toate punctele de vedere: medical, economic, social,
familial și, nu în ultimă instanță, spiritual-religios. Nu cred că este cineva care să nu fie de
acord că aceste vremuri de îngrijorare pentru noi și pentru familiile noastre, nesiguranță,
sporit stres și neliniște, vor intra în memoria acestei generații și în istoria întregii lumi.
Un lucru este clar din toată această situație: omul este o ființă fragilă.
După cum știți deja, această pandemie are un efect foarte negativ și asupra lăcașurilor
de cult din toată lumea. Serviciile religioase merg înainte, dar lipsesc credincioșii care
alcătuiesc Biserica cea vie, luptătoare și dinamică. Vă simt lipsa la fiecare și întristarea îmi
umple inima când nu văd copiii cu lumânarea în mâinile lor nevinovate și cu pașii sfioși
apropiindu-se de Sfântul Potir pentru împărtășirea cu Hristos. Tristețea se amplifică tot mai
mult pe măsură ce ne apropiem de Luminatul Praznic al Învierii Domnului, Paștile,
sărbătoarea bucuriei și biruinței Domnului Hristos asupra morții, păcatului și iadului.
Vă îndemn ca, în special acum, să nu uitați de cei care sunt în situații mult mai dificile
și să fiți samarinenii milostivi, turnând untdelemn și vin, înmulțite cu rugăciunea, peste
rănile și necazurile lor.
În același context, vă îndemn să nu uitați biserica noastră în care unii v-ați cununat
și/sau v-ați botezat copiii. Biserica, după cum știți, nu beneficiază de nici un ajutor financiar
de la nici un guvern sau organizație. Timpurile sunt grele, dar cheltuielile bisericii sunt
aceleași ca înainte. Potrivit cuvintelor Sf. Apostol Pavel, ”Fiecare să dea cum socotește în
inima sa, nu cu părere de rău sau din silă, căci Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu voie bună. Și
Dumnezeu poate să înmulțească tot harul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea în toate,
să prisosiți spre tot lucrul bun...” (II Corinteni 9:7-8).
Membria și donațiile se pot trimite prin poștă, prin internet sau direct la biserică.
Nu uitați să vă rugați cu mai multă stăruință și să mulțumiți lui Dumnezeu pentru
toate darurile și toată binecuvântarea!
Pentru acum, slujbele vor fi transmise in direct prin internet și vă îndemn să luați
parte, pentru ca biserica de acasă să fie în comuniune de rugăciune și dragoste cu Biserica,
casa mântuirii și mângâierii nostre.
Bunul și Milostivul Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate, pace, bucuria
mântuirii și inimă bună, iar lumina Învierii Domnului Hristos să vă fie adevărată călăuză
de-a lungul pelerinajului pământesc!

HRISTOS A ÎNVIAT!
Cu toată dragostea, mulțumirea și recunoștința,

Pr. George Bazgan

