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† C O R N E L I U

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU,

EPISCOP AL STRÃVECHII EPISCOPII 
A HUªILOR,

Slujitorilor Bisericii Mântuitorului 
Iisus Hristos ºi vestitorilor Învierii, 

precum ºi tuturor evlavioºilor creºtini 
care aºteaptã învierea morþilor 
ºi viaþa veacului fãrã sfârºit: 

Har, pace ºi bucurie de la Iisus 
Domnul Cel mort ºi înviat, 

iar de la noi vrednicã 
ºi de netãgãduit mãrturisire

Hristos a înviat!

Y
n dimineaþa zilei celei pe care 
Domnul a fãcut-o, „sã ne bucurãm 
ºi sã ne veselim în ea“, îngerul 

Domnului vesteºte sfintelor purtãtoare de mir, 
biruinþa vieþii asupra morþii: „Cãutaþi pe Iisus 
Cel rãstignit? A înviat, nu este aici, iatã locul 
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unde L-au pus, mergeþi ºi spuneþi ucenicilor Lui 
ºi lui Petru cã în Galileea îl veþi vedea, dupã 
cum v-a spus“ Marcu 16, 6-7.

De atunci pânã la sfârºitul acestei lumi 
trecãtoare, Biserica va vesti învierea ºi viaþa, 
mãrturisindu-o cu toatã puterea ei, în ma-
rasmul durerilor ºi suferinþelor provocate de 
pãcat ºi moarte.

Puterea învierii ºi taina Sfintelor Paºti ne 
cheamã pe toþi spre adâncã privire asupra celor 
întâmplate atunci ºi spre cele pe care noi cei 
de astãzi le trãim.

Cu puterea credinþei descoperim taina 
vieþii ºi Învierii, Mântuitorul nostru a biruit 
prin cruce moartea ºi stãpânirea ei, a deschis 
noua împãrãþie netrecãtoare ºi ne cheamã pe 
toþi la iertare ºi câºtigarea vieþii celei fãrã 
sfârºit. Sfânta Înviere precedatã de durerile 
trãdãrii, urii, spinilor, crucii ºi morþii ne aratã 
cã, astãzi, Domnul ne cheamã pe toþi la masa 
bucuriei, a gustãrii din izvorul vieþii ºi a mãrtu-
risirii cât de bun este Domnul cu noi!

Zilele suferinþelor ºi pãtimirilor Sale, când 
toþi L-au pãrãsit, ne-au amintit de nesiguranþa 
ºi lipsa de fidelitate a semenilor noºtri. Pe 
crucea din Ierusalim în durerile morþii, pentru 
noi ºi pentru pãcatele noastre, Domnul rãmâne 
înconjurat de doi oameni care-ºi primeau 
plata pentru fãrãdelegile ºi nedreptãþile lor. 
În mijlocul celor doi pe cruce, sub chinurile 
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morþii, însetat de salvarea noastrã, singur cu 
ochii în lacrimi, sub satisfacþia dornicã de 
rãz bunare a lumii fanatizatã de legi omeneºti 
tre cã toare ºi ucigãtoare, Iisus Mântuitorul 
aºtepta sã împlineascã pânã în sfârºit taina 
mân tu irii noastre: „Aºa de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, încât a dat pe Fiul Sãu ca oricine crede 
în El, sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã“ 
Ioan 3,16.

Omul aflat în partea dreaptã a Celui rãs-
tignit pe nedrept, îºi revine din întunericul în 
care trãise toatã viaþa lui. El devine conºtient 
cã sãvârºise pãcate grele, cã merita pedeapsa 
pentru ele, de aceea nu se rãzvrãteºte, ci con-
ºtiinþa lui îmbrãcatã de acum în smerenie 
începe sã vorbeascã, cerând de la Cel nevinovat 
iertare. Între el ºi Iisus exista o prãpastie 
uriaºã, cel dintâi era vinovat primindu-ºi cele 
cuvenite faptelor sale, Iisus Mântuitorul era 
dat morþii fãrã a se gãsi vreo vinã în El. Este 
înfricoºãtor sã observãm cum, pânã în ultima 
clipã un suflet poate rãmâne insensibil la sufe-
rinþa semenului sãu. În timp ce Sângele Lui 
Hristos care spalã pãcatele noastre se varsã, 
cel aflat lângã el, tâlharul din stânga Îl sfi-
deazã, lipsindu-se ºi de viaþa aceasta trecã-
toare, ºi de cea veºnicã fãrã sfârºit. Celãlalt îl 
ceartã: „Nu te temi tu de Dumnezeu, cã eºti în 
aceastã osândã? ªi noi pe drept, primim cele 
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dupã faptele noastre. Acesta (Iisus) n-a sãvârºit 
nici un rãu“ Luca 23-40,41.

Este unul dintre cele mai miºcãtoare eve-
nimente petrecute înaintea morþii Celui nevi-
novat. Un tâlhar care nu vãzuse nicio minune 
sãvârºitã de Domnul, nu auzise de la El niciun 
cuvânt, nu Îl întâlnise niciodatã, ci acum 
privea la suferinþele Lui ºi la ura celor ce-L 
defãimau, îºi schimbã viaþa cerându-I iertare 
ºi rugându-L: „Pomeneºte-mã, Doamne, când 
voi veni în împãrãþia Ta!“ Luca 23,42.

În clipele de dureri ale morþii, ale suferin-
þelor, tâlharul cere nu uºurarea lor, nu cobo-
rârea de pe cruce, ci doreºte ca Domnul sã-ºi 
aminteascã de El în lumea de dincolo, în 
Împãrãþia Sa veºnicã. În clipa agoniei morþii, 
hulit, umilit, pãrãsit, lipsit de cãmaºa pentru 
care soldaþii romani aruncau sorþi, Hristos 
dãru ieºte acestui om care-ºi schimbã viaþa 
prin credinþa în El, viaþa cea veºnicã. Cuvintele 
Sale îl descoperã ca Dumnezeu care are putere 
asupra veºniciei, pentru El nu existã trecut, 
nici viitor, ci prezent continuu: „Astãzi vei fi 
cu Mine în rai“ Luca 23,43. 

Raiul sau paradisul devine realitate acce-
sibilã celor care cred ºi-I urmeazã Domnului. 
Tâlharul cu numele Dismas va intra primul în 
aceastã împãrãþie, va fi cel dintâi om mântuit. 
Cei doi tâlhari întruchipeazã douã modalitãþi 
ale morþii care se vor perpetua pânã peste 
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veacuri. Tâlharul din stânga, rãzvrãtit, urãtor 
de oameni ºi Dumnezeu, rãmâne pânã în 
ultima clipã insensibil ºi sub stãpânire a 
rãului întrucât cere o minune, care, crede el, 
cã i-ar salva pe toþi trei. Dar pentru astfel de 
oameni îndoielnici, necredincioºi, indiferenþi 
ºi posedaþi de rãu, nu se vor face niciodatã 
minuni.

Minunea cea mare se va petrece cu 
celãlalt, care primeºte iertarea, fiind cãlãuzitor 
tuturor celor ce doresc schimbarea vieþii, chiar 
ºi în cele din urmã momente ale ei.

Iubiþii mei fraþi ºi surori 
în Domnul Cel Înviat,

D
in cele reamintite mai înainte, 
observãm douã atitudini diametral 
opuse, datorate liberei opþiuni sau 

alegeri, a celor doi osândiþi, unul este mântuit, 
celãlalt pierde pentru totdeauna ambele vieþi. 
Soarta tragicã a celui pierdut care refuzã cre-
dinþa ºi iertarea, demonstreazã cã Dumnezeu 
nu salveazã pe oricine: „Toþi oamenii suntem 
chemaþi la mântuire“ 1 Tim 2,4, chiar cei împo-
vãraþi cu pãcate grele, dar pentru a fi vrednici 
de iertare, trebuie sã credem ºi sã mãrturisim 
puterea iertãrii ºi vindecãrii Domnului nostru 
Iisus Hristos.
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Tocmai aici descoperim ºi învãþãm cã, 
crucea desparte ºi deosebeºte pe cei aleºi de 
cei pierduþi. Pentru cei care ignorã puterea ei, 
învierea Domnului rãmâne nelucrãtoare în 
viaþa lor.

De ceva timp observãm cu tristeþe lupta 
împotriva Bisericii ºi a slujitorilor ei, asemeni 
temutelor persecuþii de altãdatã. Cei aflaþi în 
întunericul ºi umbra rãutãþii pãcatului, urãsc 
viaþa ºi mesajul ei. Biserica Mântuitorului 
nostru vesteºte ºi apãrã viaþa, ºi nu va înceta 
niciodatã sã o facã, aceasta fiind misiunea ei. 
Prezenþa Bisericii deranjeazã, ce se urmãreºte 
oare, încotro ne îndreptãm dacã refuzãm viaþa, 
nu avem altã alternativã decât moartea. Opþi-
unea libertãþii nu înseamnã anihilarea ºi dis-
tru gerea vieþii. Biruinþa Domnului pe care 
astãzi o trãim anticipând începutul vieþii celei 
veºnice este puterea noastrã: „Cu noi este 
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, înþelegeþi ºi vã 
plecaþi, cãci iarãºi veþi putea, dar veþi fi biruiþi“ 
Isaia 8,9. Cu mãrturisirea Învierii Domnului 
vom birui, iar cei ce locuiesc „în latura ºi 
umbra morþii“ Isaia 9,1, dacã astãzi nu se 
întorc asemeni tâlharului Dismas vor fi entitãþi 
pierdute pentru totdeauna. Sfintele Paºti ne 
cheamã la iertare ºi împãcare.

Puterea iertãrii Domnului este vizibilã ºi 
orice om este chemat astãzi sã se apropie cu 
credinþã, cãci iertare din mormânt a rãsãrit. 
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La fiecare mormânt sã aprindem lumina ce 
strãbate întunericul. Acolo vedem realitatea 
înºelãtoare a puterii omeneºti.

Sã descoperim astãzi în lumina Învierii, 
adevãrul mai presus de tot ceea ce este ome-
nesc ºi mãrturisind Învierea Domnului, trãim 
aºteptând „ceruri ºi pãmânt nou“, în care va 
domni Cel mort ºi înviat, mângâindu-ne pe 
toþi: „Nu vã temeþi! Bucuraþi-vã! Iatã, Eu sunt 
cu voi în toate zilele pânã la sfârºitul veacului. 
Amin!“ Matei 28,9,20.

Cãtre Domnul vieþii ºi al iertãrii, pururea 
fierbinte rugãtor,

† CORNELIU

EPISCOPUL HUªILOR
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ÎNSEMNÃRI


