
1

† C O R N E L I U
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU,

 EPISCOP AL STRÃVECHII EPISCOPII 
A HUªILOR,

Iubitorului de Hristos cler, 
vieþuitorilor sfintelor mãnãstiri, 

care ºi-au închinat viaþa 
slujirii lui Dumnezeu ºi la toþi 

binecredincioºii creºtini: 
Har, milã, bucurie ºi pace 

de la Cel nãscut astãzi în Betleem 
pentru noi ºi pentru mântuirea 
(salvarea) noastrã, iar de la noi 

pãrinteascã binecuvântare!

T
aina întrupãrii Domnului ºi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 
întâmplatã în oraºul Betleem din 

Iudeea, ne-a adunat pe toþi în sfintele biserici 
pentru a descoperi puterea dragostei Lui faþã de 
tot omul care-L cautã ºi doreºte sã-I urmeze Lui.

Sãrbãtoarea sfântã pentru care timp de 40 
de zile ne-am pregãtit spre a o întâmpina cu 
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sufletele ºi inimile curãþite prin pocãinþã ºi 
dorinþã de înnoire a vieþii, ne reaºeazã înaintea 
noastrã frumuseþea nepieritoare a colindelor, 
strãlucirea stelei care lumineazã noaptea necu-
noºtinþei, glasul îngerilor care aduc lumii întregi 
bucuria cea mare ºi nepieritoare, cã un Mântuitor 
S-a dãruit nouã pentru salvarea ºi ridicarea 
noastrã.

Astãzi zidul cel despãrþitor cade, sabia de 
foc se depãrteazã, heruvimul nu mai pãzeºte 
pomul vieþii, iar noi ne împãrtãºim din dulceaþa 
raiului, de la care ne-am depãrtat prin ne-
ascultare.

Chipul (icoana) cea veºnicã a Tatãlui, pece-
tea veºniciei Lui, Iisus Domnul ºi Mântuitorul 
primeºte a se face Prunc nãscut din Fecioara 
Maria care n-a cunoscut nuntã, a rãmas ce 
era, Dumnezeu adevãrat, ºi a devenit ce nu era, 
în timp om fãcându-se din iubire de oameni.

Cetatea Betleemului devine pãrtaºã la 
taina începutului pregustãrii timpului veºnic, 
cerurile se deschid,  Dumnezeu coboarã pe 
pãmânt sã-l ridice pe om ºi sã-i dea sens vieþii. 
Cel nevãzut se face vãzut în braþele Fecioarei 
cu chipul plin de luminã, deschide ochii su-
fletului celor care înaintea Lui  îngenunchiazã 
aducându-i darurile lor, credinþa, ascultarea, 
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dragostea ºi îndelunga rãbdare. Astãzi, cuvintele 
ºi doririle proorocilor se împlinesc, Dumnezeu 
este cu noi ºi ne dãruieºte puterea credinþei 
care mutã munþii din loc. (Matei 21, 21)

„Tu, Betleeme, pãmântul seminþiei (tribului) 
lui Iuda nu eºti cel mai mic între miile lui Iuda, 
în tine se va naºte Fiul lui Dumnezeu, povãþui
torul Care va paºte poporul Meu, începutul Lui 
în zilele veºniciei“. (Miheia 5,1-2)

Bucuria împlinirilor celor de Dumnezeu 
promise, prin Naºterea Domnului astãzi se 
aratã. Magii din îndepãrtatul Rãsãrit cãlãuziþi 
de stea cãlãtoresc, pãstorii se fac pãrtaºi 
mesajului îngeresc „de pace ºi bucurie între 
oameni“ (Luca 2, 14). Aºteptarea de milenii a 
venirii Mântuitorului astãzi s-a împlinit. Toatã 
istoria omenirii este strãbãtutã de dorinþa împli-
nirii vechilor profeþii. Din momentul venirii Lui 
la noi, istoria începe a se scrie din nou,  noi 
ne gãsim faþã în faþã cu Dumnezeu – Omul 
care ne pregãteºte pentru pregustarea timpului 
veºnic în împãrãþia Sa „nestricãcioasã ºi ne
pieritoare“ (1 Petru 1,4). Credinþa în El ne 
elibereazã de pãcat ºi suferinþã, ne îndreaptã 
cãtre viaþa cea veºnicã în împãrãþia luminii, 
ca fii ai luminii ºi ai zilei fãrã sfârºit. Iisus 
Domnul devine Fiul omului ca pe noi oamenii 
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sã ne facã nemuritori: „Cã aºa de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, încât a trimis pe Fiul Sãu în 
lume ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã 
aibã viaþã veºnicã“ (Ioan 3,16).

În aceastã credinþã prin taina botezului ºi 
trãire a vieþii în Bisericã, ne eliberãm de pãcat, 
suferinþã ºi moarte, împãrtãºindu-ne de taina 
veºniciei.

Iubiþi fraþi ºi surori 
în credinþã,

N
u toatã omenirea a înþeles taina ce 
astãzi s-a descoperit. Gândul înºe-
lãtor de a stãpâni prin abuz, dorinþa 

de a rãmâne veºnici pe pãmânt a fãcut ca unii 
sã rãspundã la glasul chemãrii Domnului cu 
indiferenþã, respingere ºi violenþã. Prezenþa 
Domnului ºi Mântuitorului nostru a  deranjat 
pe cei de atunci, mai marii timpului care cãutau 
sã scape de El. Paginile istoriei sângeroase a 
uciderii pruncilor din Betleem dau mãrturie 
de refuzul ºi rãspunsul omului cãzut la 
chemarea cerului.

O altã þarã strãinã a trebuit sã-i ofere ospi-
talitatea ºi gãzduirea. „El a coborât în mijlocul 
poporului Sãu, dar ei nu Lau primit“ (Ioan 
1,11).
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Prezenþa Lui deranja, doreau ca El sã fie 
departe de ei, preferau cele înºelãtoare în locul 
celor adevãrate, cele vremelnice ºi trecãtoare 
în locul celor veºnice, minciuna ºi ipocrizia în 
locul adevãrului ºi a iubirii.

Aceastã stare tensionatã va fi mereu pre-
zentã în viaþa Mântuitorului nostru, din neferi-
cire, de atunci pânã în zilele noastre, lucrurile 
se perpetueazã mereu, pentru cã cele rele au 
întâietatea celor bune, cele vremelnice sunt 
prezente, iar cele veºnice de multe ori neglijate.

Cultura morþii, minciuna, neadevãrul, laºi-
tatea, necredinþa sunt lucruri pe care le întâl-
nim zilnic.  Prezenþa Mântuitorului Hristos în 
aceastã lume, Biserica Lui, preoþii, credincioºii 
mãrturisitori au început sã deranjeze.

Lupta împotriva lor este extrem de evidentã, 
se cautã prilej de denigrare, se urmãreºte 
anihilarea sufletului prin tot ceea ce este 
distrugãtor ºi înºelãtor.

Asistãm cu durere ºi compasiune la pro-
movarea ºi susþinerea rãului sub toate formele, 
consecinþele înstrãinãrii de Dumnezeu ºi veºni-
cie vor fi dramatice. Educaþia creºtinã supãrã, 
creazã repulsie, se preferã ºi se cultivã ura, 
profitul ºi distrugerea vieþii. Naºterea Domnului 
este începutul timpului veºnic care ne trezeºte 
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la adevãrata viaþã specificã creºtinilor mãrtu-
risitori ºi trãitori ai dreptei credinþe.

Aceastã mare sãrbãtoare a coborârii Celui 
veºnic la noi oamenii, este încã un prilej de a 
privi cu atenþie asupra propriei vieþi. Întâlnirea 
noastrã cu Domnul ºi Mântuitorul nostru prin 
sfintele slujbe, prin ascultarea ºi împlinirea 
cuvântului Sãu, prin împãrtãºirea cu Trupul 
ºi Sângele Sãu, ne dau puteri de a birui rãul, 
prin suferinþã ºi provocare fãcându-ne pãrtaºi 
la taina Bisericii Lui. Începând din aceste zile, 
sã nu uitãm cuvintele Sfântului Ioan Gurã de 
Aur (+407), care ne învaþã cum sã trãim ºi sã 
vieþuim sub puterea credinþei ºi a faptei celei 
bune care ne duc spre împãrãþia veºnicã a lui 
Dumnezeu: „Dacã ai deprindere la pãcate, sã 
aºezi asupra ta frica de Dumnezeu ºi de chinu
rile cele veºnice, ºi le vei birui cu adevãrat. Ce 
ostenealã sau durere este, sã te rogi lui 
Dumnezeu seara ºi dimineaþa, Celui ce dã 
oricui careI cere Lui? Ce durere pãtimeºti, dacã 
nu zici ceva rãu nimãnui? Ce împiedicare este 
sã lepezi invidia ºi toatã rãutatea? Ce ostenealã 
mare este a sãvârºi fapta cea bunã dupã 
puterea ta în fiecare zi? Ce vei pãtimi, dacã nu 
vei grãi cuvinte de ruºine, nici nu vei judeca sau 
defãima pe aproapele tãu? Ce împiedicare este 
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sã arãþi milã celui aflat în suferinþã?“ (Sf. Ioan 
Gurã de Aur – Proloage, vol.2, p.473).

Acum, când cerul S-a milostivit spre noi 
prin venirea în lume a Mântuitorului nostru, 
sã arãtãm bunãtate ºi blândeþe celor triºti, 
uitaþi, bolnavi ºi pãrãsiþi.

Anul acesta se apropie de final cu mare 
repeziciune, aºa trec zilele, lunile, anii, iar noi, 
cãlãtori pe acest pãmânt, repede ºi sigur ne 
îndreptãm pe calea veºniciei.

Sã rugãm pe Domnul ºi Stãpânul istoriei, 
ca Anul cel Nou sã fie un an binecuvântat, cu 
darul cel ceresc, cu puterea credinþei lucrãtoare 
spre fapta cea bunã.

Cãtre Domnul ºi Mântuitorul nostru fier-
binte pururea pentru voi toþi rugãtor,

† CORNELIU

EPISCOPUL HUªILOR
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ÎNSEMNÃRI


