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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 
mãnãstirilor ºi la toþi dreptcredincioºii 
creºtini: Bucurie, izbãvire de întristare de 
la Cel ce a biruit moartea, iar de la noi pace 
ºi binecuvântare!

Hristos a înviat!

D
upã cele mai triste momente care 
s-au petrecut unul dupã altul, 
când iisus mântuitorul a fost 

pãrãsit, trãdat, condamnat la moarte, gustând 
dure rile suferinþelor ei, înviind din morþi, se 
aratã celor care l-au urmat, suferind ne-
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dreptatea, mângâindu-i în tristeþea lor de care 
erau cuprinºi, întrebându-i „de ce plângeþi?“ 
(Ioan 20, 15).

plânsul este expresia profundei dureri, se 
manifestã ºi nu poate fi controlat, dar el ex-
primã starea omului în situaþii diferite. lacrimile 
sfintelor femei purtãtoare de mir, lacrimile lui 
petru cel cãzut, tristeþea celor doi ucenici care 
mergeau spre emaus (Luca 24, 17), sunt 
mãrturii ale durerii ce s-a consumat în cetatea 
ierusalimului, locul unde neamul omenesc a 
fost mântuit (salvat) din marea tristeþe a pãca-
tului ºi a morþii. cele mai cumplite evenimente 
din istoria omenirii s-au petrecut când cel fãrã 
de pãcat îºi asumã pãcatele lumii, care, pe 
dealul Golgotei, deasupra crucii timp de trei 
ceasuri vor apãsa în întunericul din mijlocul 
zilei vinerii celei mari. 

„Sãvârºitu-s-a!“ (Ioan 19, 30) este glasul 
împlinirii misiunii pe care a primit-o Fiul lui 
Dumnezeu venind în aceastã lume! neamul 
omenesc a fost mântuit prin crucea suferinþelor 
ºi a bucuriei, el, cel nevinovat devine victimã 
ºi sacrificator, pentru a reda omului fericirea 
ºi viaþa cea veºnicã.

Înviind Domnul ºi mântuitorul nostru, 
blestemul ºi lacrimile cele de întristare au fost 
biruite.
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cât este de sfântã aceastã noapte plinã de 
strãlucire ºi de mântuire, deoarece ea vesteºte 
venirea zilei celei purtãtoare de luminã a Învierii, 
a zilei fãrã înserare, a izbãvirii de întristare ºi 
a gustãrii bucuriei cereºti. astãzi prãznuim 
paºtile cele noi, biruinþa Învierii ºi a vieþii, 
taina iertãrii pãcatelor, începutul unei vieþi 
noi în care bucuria ºi viaþa nu mai au sfârºit.

Învierea Domnului este singura ºi fãrã 
sfârºit mângâiere. Învierea mântuitorului ne dã 
sens vieþii ºi curaj trecerii din aceastã trecã-
toare viaþã spre cea veºnicã. Învierea celui 
rãstignit pe cruce pentru pãcatele noastre ne 
cheamã la întâlnirea cu el în taina vieþii celei 
veºnice, ne invitã la masa bucuriei sfintei 
Împãrtãºanii: „gustaþi ºi vedeþi cât de bun este 
Domnul“!

omenirea de astãzi, aflatã în disperarea 
ºi apogeul tristeþii, cautã cãi de izbãvire. În 
tumultul ºi oboseala stresantã a zilei, a provo-
cãrilor, a bolilor incurabile, a neputinþei, a limi-
telor ºi slãbiciunilor, a lacrimilor fãrã sfârºit 
ce curg pe faþa ei tristã, din mormântul aflat 
în grãdina evlaviosului ºi cu fricã de Dumnezeu 
iosif, biruitor a înviat Domnul ºi mântuitorul 
nostru iisus Hristos, care a mângâiat pe cei 
ce plângeau, aducându-le curajul biruinþei ºi 
bucuria izbãvirii de întristare.
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Iubiþi fraþi ºi surori 
mãrturisitori ai Învierii!

T
oate cele omeneºti îºi au rostul ºi 
sensul lor. cele vãzute sunt într-o 
continuã ºi nestatornicã schim-

bare, clipele, zilele, anii, oamenii, frumuseþea 
ºi parfumul florilor, iarba câmpului, toate se 
schimbã urmându-ºi misiunea lor. noi, creº-
tinii care mãrturisim Învierea Domnului, ºtim 
cã ne îndreptãm cu paºi repezi spre taina 
mormântului ºi începutul unei vieþi noi fãrã 
sfârºit: „de credem cã Iisus a murit ºi a înviat, 
tot aºa credem cã cei morþi întru Hristos vor 
învia“ (I Tesaloniceni 4, 14-16).

În scurta noastrã cãlãtorie pãmânteascã 
vedem ºi trãim starea de întristare ºi neîmpli-
nire; în spatele fiecãrei uºi de la intrarea într-o 
casã se aflã multã durere ºi suferinþã. ne în-
tristeazã neputinþa, lipsa de curaj, singurãtatea, 
despãrþirea de cei dragi, suferinþa sub toate 
aspectele ei, nedreptatea, nerecunoºtinþa, ne-
împli nirea binelui, atrocitatea rãului sub toate 
formele lui de manifestare, necredinþa, uºurã-
tatea, dorinþa de a fi ºi a deveni ºi neputinþa 
de a împlini; neimplicarea ºi nepãsarea, lipsa 
de problematizare a ceea ce suntem ºi a ceea 
ce trebuie sã devenim; indiferenþa la chemarea 
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mântuitorului Hristos ºi a Bisericii lui. ne 
doare lipsa de milã ºi compasiune, ajutor ºi 
dorinþã de slujire a celor din nevoi. ne tulburã 
zilele cu cele mai triste si de nedorit fapte care 
distrug omul, sufletul lui, fãcându-l de ne-
recunoscut.

la toate acestea, înviind Domnul din 
morþi ne întreabã pe toþi: „De ce plângeþi?“ 
(Ioan 20, 15), nu ºtiþi oare cã eu am ºters 
lacrima durerii de pe faþa tristã a acestei lumi 
(apocalipsã 21, 4), nu înþelegeþi cã Învierea 
este adevãrata ºi singura cale, care dã tuturor 
prin cruce bucurie fãrã sfârºit, cã toate s-au 
înnoit, ºi cerul ºi pãmântul ºi cele de dedesupt, 
cã cele vechi au trecut?

În taina sfintelor paºti, a biruinþei Învierii 
ºi a vieþii, descoperim sensul celor ce existã, 
se întâmplã ºi împlinesc spre o nouã lume, a 
vieþii ºi nemuririi. Înviind Domnul din mormânt, 
ne-a arãtat puterea vieþii în moartea pe care 
a biruit-o. o mãrturisesc toþi cei care l-au vãzut, 
au vorbit cu el, s-au bucurat de el ºi învierea 
lui, au primit taina Botezului ºi a sfântului 
Duh pe care ºi noi am primit-o mãrturisind 
cã „Hristos a înviat din morþi fiind început al 
învierii celor adormiþi“ (I Corinteni 15, 20).

sfintele paºti care ne încredinþeazã de 
lumina ºi viaþa cea veºnicã, ne cheamã în 
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acest an sã comemorãm 300 de ani de când 
sfântul martir al lui Hristos, constantin Basarab 
voievod Brâncoveanul, împreunã cu cei patru 
fii ai sãi, mãrturisind cu preþul vieþii ºi al 
sângelui credinþa în Învierea Domnului, s-au 
izbãvit pentru totdeauna de întristare. martiriul 
lor este exemplul pe care suntem chemaþi sã-l 
urmãm când timpul sau vremurile nu prea 
îndepãrtate, o vor cere ºi de la noi.

De sfânta Înviere, nimeni nu trebuie sã 
fie trist. sã ne ostenim fãcând ºi împlinind 
cele pentru sufletele noastre, vizitând pe cei 
singuri, bolnavi, triºti, uitaþi, pãrãsiþi, bucuria 
ºi izbãvirea de întristare sã le trãim împreunã 
în taina Bisericii ºi în viaþa noastrã.

primãvara ºi frumuseþea ei ne întâmpinã 
trezindu-ne pe toþi la asumarea ºi mãrturisirea 
crucii ºi Învierii Domnului. În zilele de post ºi 
rugãciune am purtat crucea ºi durerea cu 
gândul la biruinþa Învierii. acum, sã ne iertãm 
îmbrãþiºându-ne unul pe celãlalt, sã imitãm 
pe mântuitorul cel înviat care ne întâmpinã 
pe toþi: „Bucuraþi-vã!“

În aceastã sfântã zi sã redevenim purtãtori 
de luminã ºi bucurie veºnicã, mãrturisind ºi 
vestind tuturor Hristos a înviat!



7

cãtre Domnul ºi mântuitorul nostru cel 
ce a înviat din morþi pentru voi toþi, pururea 
rugãtor,

† CORNELIU

EPISCOPUL HUªILOR
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ÎNSEMNÃRI


