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† C O R N E L I U
prin harul lui Dumnezeu, 

episcop al strãvechii episcopii 
a huªilor,

Iubitorului de Hristos cler, 
vieþuitorilor din sfintele mãnãstiri 

ºi la toþi ortodocºii creºtini: 
Har, milã, pace ºi iertare de pãcate de la 
Cel ce vine în lume pentru mântuirea ei, 
iar de la noi pãrinteascã binecuvântare!

S
ãrbãtoarea naºterii Domnului ne-a 
chemat ºi în acest an în sfintele 
biserici pentru a întâmpina cu inima 

ºi sufletele noastre pe cel veºnic, care se naºte 
din Fecioarã în Betleem, din iudeea, pentru ca pe 
noi oamenii sã ne ridice din tragedia suferinþelor 
pãcatului ºi morþii.

astãzi, cerul se deschide ºi Dumnezeu co-
boarã în mijlocul nostru. astãzi, cele de secole 
aºteptate ºi proorocirile legii vechi se împlinesc 
prin venirea în lumea noastrã a mântuitorului iisus 
hristos, blestemul neascultã rii primilor oameni 
se sfârºeºte, „îngerii aduc lumii cântarea de pace 



2

ºi bucurie cã un Izbãvitor S-a nãscut; al cãrui 
început este în zilele veºniciei“ Miheia 5,1.

sfântul apostol pavel a rezumat în câteva cu-
vinte taina ce s-a petrecut în cetatea Betleemului, 
arãtând cã cele pe care astãzi le trãim sunt darul 
lui Dumnezeu cãtre omenirea însetatã de iertare 
ºi început al unei vieþi noi, fãrã sfârºit: „Dupã ce 
Dumnezeu odinioarã a grãit pãrinþilor noºtri prin 
prooroci, în zilele acestea ne-a grãit nouã prin Fiul 
Sãu“ Evrei 1,1; „la plinirea vremii, tri miþându-L 
ca sã dobândim înfierea“ Galateni 4,5, pierdutã 
prin neascultare ºi îndepãrtare de izvorul vieþii, 
care ne cheamã pe toþi la viaþã. evenimentul nou 
ºi irepetabil petrecut astãzi, descoperã sensul 
pentru care Dumnezeul cel veºnic s-a fãcut om 
pentru mântuirea noastrã. la aceastã mare tainã 
a credinþei, participã pãmântul cu peºtera, ceru-
rile cu steaua ºi înge rii, pãstorii cu închinarea, 
magii cu darurile ºi Fecioara maria care reprezintã 
neamul omenesc, capabil sã pri meascã pe cel 
veºnic ºi nemuritor, al cãrui nume „este mai presus 
de orice nume“ Filipeni 2,9.

„Taina petrecutã în aceastã mare ºi sfântã zi, 
Maica Domnului o va pãstra în inima ei“ Luca 2,19, 
pentru cã de astãzi, Dumnezeu este cu noi, lumina 
lui va risipi întunericul din lume, strãlucind în 
sufletele celor care Îl vor primi ºi-i vor face loc 
în viaþa lor.
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astãzi, pacea Domnului ºi binecuvântarea 
lui coboarã la noi, bucuria venirii lui hristos în 
lume în chipul pruncului nevinovat cuprinde 
inimile curate ale pãstorilor, care vestesc bucuria 
cea mare, la care sunt chemate sã participe mulþi-
mea cereascã a îngerilor ºi cea a celor cu suflete 
curate care au aflat credinþa cea adevãratã pe 
calea mântuirii ºi a eliberãrii de pãcate ºi moarte.

sãrbãtoarea coborârii lui Dumnezeu la noi 
oamenii, ne învaþã sã cugetãm adânc asupra 
pro priei noastre vieþi.

Iubiþi fraþi ºi surori 
în Domnul,

la acest mare eveniment, istoria omenirii se 
schimbã profund, taina credinþei noastre se 
desco  perã prin aceea cã „Dumnezeu S-a arãtat 
în trup“ 1 Timotei 3,16 ºi ne-a chemat pe toþi 
cei osteniþi ºi împovãraþi cu grijile acestei vieþi, 
sã gãsim sub braþele sale pline de mângâiere ºi 
binecuvântare, sub ochii lui plini de milã ºi bunã-
tate, pacea ºi bucuria, pe care nimeni nu le mai 
poate lua de la noi.

În fiecare an, trãim aceastã mare tainã a 
cre dinþei, întâmpinându-o cu sufletele noastre 
deschise, ca el, cel veºnic, sã vinã în viaþa 
noastrã, sã rãmânã cu noi, cãci seara ºi noaptea 
în singurãtate, sunt greu de trecut ºi depãºit. 
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„Fãrã Mine nu puteþi face nimic“ Ioan 15,5, aºa 
ne-a arãtat Domnul ºi Împãratul nostru, el este 
izvorul vieþii noastre; primindu-l pe el cu trupul 
ºi sângele sãu care ni se oferã spre iertarea 
pãcatelor ºi spre viaþa cea veºnicã, devenim ase-
meni celor care l-au primit, mãrturisindu-l cu 
propria viaþã în aceastã lume marcatã de sufe-
rinþe ºi moarte.

realitãþile pe care le trãim sunt marcate de 
puterea rãului prezent peste tot, necredinþa este 
cauza care duce la pierzare, toþi suntem chemaþi 
astãzi sã privim ºi sã judecãm cum s-a schimbat 
în rãu neamul nostru. trecutul lui a fost mereu 
plin de încercãri, dar nu ºi-a trãdat niciodatã 
credinþa, ci prin ea ºi cu ajutorul celui veºnic a 
biruit. acum trãim timpuri de nefireascã dezor-
dine ºi lipsã de sens a vieþii, adevãrul este negat, 
minciuna este glorificatã, lumina este trãitã ca 
întuneric, bunãtatea ºi facerea de bine sunt 
abuzate, rãutatea ºi viclenia au atins apogeul, 
grija pentru suflet ºi mântuirea lui sunt uitate 
definitiv. când vreodatã în istoria noastrã s-au 
auzit voci purtate de urã ºi violenþã fãrã prece-
dent ca acum, când s-au ridicat împotriva sfintei 
Biserici? De multe ori am uitat cine suntem, am 
devenit prin faptele noastre fiii întunericului ºi a 
minciunii. De câte ori glasul clopotului sfânt ne 
cheamã la reculegere, la întâlnire cu Dumnezeu 
în sfintele biserici, ºi totuºi cea mai mare parte 
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a acestei naþiuni rãmâne împietritã în necredinþã, 
coborând pe calea morþii.

„Ce piedicã te face sã nu vii la bisericã? 
Sãptãmâna are ºapte zile, pe acestea Dumnezeu 
le-a împãrþit cu noi, El nu a luat decât una, pe 
celelalte ºase ni le-a dat nouã. Nici în aceastã zi 
nu vrei sã te desparþi de cele trecãtoare ºi înºelã-
toare ale acestei lumi? ªi aceastã zi a Domnului o 
petreci departe de El, furându-o? Dar ce vorbesc 
de o zi întreagã? Fã ºi tu cu ceasurile acestei zile 
aºa cum a fãcut sãraca vãduvã cu cei doi bani. 
Fã ºi tu ca ea! Dãruieºte-I lui Dumnezeu douã 
ceasuri din aceastã zi, vino în bisericã, ascultã 
cuvântul Lui, care te sfinþeºte, iartã, îþi dã putere, 
te face nemuritor ºi vei aduna în casa ta câºtigul 
a mii de zile“ Sf. Ioan Gurã de Aur, Cuvânt la 
Botezul Domnului, Patrologia G. 49, col. 364.

aici în bisericã descoperim sensul vieþii, în 
ascultare, rãbdare ºi rugãciune necontenitã. zi-
dim biserici pentru cã „acolo unde este bisericã, 
acolo este Hristos Domnul cu noi pânã la sfârºi tul 
veacurilor“ Matei 28,20. ne îngrijim de cei sãraci, 
dar mai presus de toate, misiunea noastrã este de 
a salva sufletele, de aceea sãrbãtorim crãciunul, 
ca sã ne schimbãm prin înnoirea minþii, prin 
viaþã bineplãcutã lui Dumnezeu, încu nunatã cu 
fapte bune spre câºtigarea împãrãþiei cerurilor. 
ªi anul acesta a fost o secetã cumplitã, dar atunci 
când am cerut, în rugãciune, cu stãruinþã ºi 
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credinþã, Dumnezeu ne-a dãruit ploaie, deci sã nu 
uitãm sã ne rugãm neîncetat! 1 Tesaloniceni 5,17. 
nu de mult timp s-au întâm plat grele ºi nenumã-
rate necazuri prin morþi nãpraznice, prin teroare, 
teamã, foc, toate acestea fiind un avertisment 
prin care suntem chemaþi sã ne schimbãm viaþa, 
prin pãrãsirea cãii morþii ºi prin întoarcere la 
Dumnezeu prin credinþã ºi fapte bune. Biserica 
nu va înceta de a mãrturisi taina dreptei credinþe 
cu preþul suprem, pentru cã „ea este stâlp ºi 
temelie a adevãrului“ 1 Timotei 3,15, iar cel ce 
o conduce ne va da puterea biruinþei asupra celui 
rãu. În lume, totul este rela tiv, tre cãtor, supus 
schimbãrii, suferinþei, morþii, uitãrii, pãrãsirii, 
numai mântuitorul nostru iisus hristos nu ne 
uitã, cãci „darurile ºi chemarea Lui nu se pot lua 
înapoi“ Romani 11,29.

„Toþi suntem chemaþi la viaþã, aproape este 
de tine cuvântul credinþei, de vei crede ºi vei 
mãrturisi cã Iisus este Domnul ºi Mântuitorul 
nostru te vei mântui“ Romani 10,9.

timpul trece mai repede ca odinioarã. zilele 
s-au scurtat, lunile zboarã, anii se duc ºi toþi ne 
îndreptãm spre marea trecere, spre cãlãtoria în 
lumea veºniciei, spre patria cereascã unde ne 
aºteaptã îngerii, sfinþii ºi bucurii de negrãit.

De aceea este nevoie sã ne ºi întoarcem cu 
credinþã în sfânta Bisericã, prin pocãinþã ºi prin 
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iertare ºi îndurare de la Dumnezeu, izvorul a 
toatã bunãtatea ºi binele.

anul ce a trecut trebuie sã fie prilej de mulþu-
mire cu recunoºtinþã cerescului pãrinte pentru 
cã ne-a dat bucuria trecerii ºi urcãrii pe o nouã 
treaptã în viaþa noastrã. anul ce vine îl aºezãm sub 
binecuvântarea tatãlui ºi a Fiului ºi a sfântului 
Duh, treimea cea de o fiinþã ºi veºnicã, izvorul 
vieþii noastre ºi a nemuririi.

vã doresc ca pacea Domnului sã vã înso-
þeascã, binecuvântarea lui sã vã fereascã de orice 
rãu, având curajul dreptei credinþe mãrturi sitoare 
sã vestim tuturor cã: „Astãzi S-a nãscut Cel fãrã 
început, Dumnezeu este cu noi!“.

cãtre el izvorul vieþii noastre pururea fierbinte 
rugãtor, pentru voi toþi,

† CORNELIU

EPISCOPUL HUªILOR
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ÎNSEMNÃRI


