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† Iustinian 

Din mila lui Dumnezeu, Episcop al Maramuresului si Satmarului. 

Iubitului nostru cler, cinului monahal, dreptcredinciosului popor, har, binecuvantare si 
pace de la Dumnezeu, iar de la noi, calde urari de liniste si fericire pentru Sfintele 
Sarbatori ale Invierii Domnului. Invierea Ta, Hristoase Mantuitorule, ingerii o lauda in 
ceruri si pe noi pe pamant ne invredniceste cu inima curata sa Te slavim. 
 
HRISTOS A INVIAT ! 

 
Iubitii mei frati si fii duhovnicesti, 

 
In timpul Postului Patimilor Domnului, la Sfanta Liturghie, slujitorul Sfantului Altar, prezentand 
in fata credinciosilor o lumanare, rosteste: ,,Lumina lui Hristos lumineaza tuturor!” pana in 
noaptea Invierii. La slujba Invierii, preotul, cu glas inalt si solemn, adresandu-se poporului zice: 
,,Veniti de luati lumina!” 
 
Am mai vorbit crestinilor, despre Sfanta Lumina care de la inceputul Bisericii coboara din cer, 
pe altarul Bisericii Ortodoxe de la Ierusalim, pe care Patriarhul ortodox o aduna in doua potire de 
aur si o imparte miilor de crestini adunati din toata lumea, la slujba Invierii Domnului de la 
Ierusalim. 
Ca un semn ca Biserica Ortodoxa este Biserica lui Hristos, Dumnezeu  arata in fiecare an la toata 
lumea ca aceasta, adica Biserica Ortodoxa, este Biserica Sa. 
,,Veniti de luati lumina!”, de doua mii de ani este semnul ca Dumnezeu a trimis pe pamant pe 
Fiul Sau, ca sa izbaveasca lumea de intunericul mortii in care pamantul – tot neamul lui Adam – 
era cazut, dupa indepartarea de Dumnezeu si dupa neascultarea de Dumnezeu. 
Dar Dumnezeu ,,asa a iubit lumea, incat pe Fiul Sau Cel Unul Nascut L-a dat, ca oricine crede in 
El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica”(In.3,16). Nicodim ,,care era fruntas al iudeilor”(In. 3,1), a 
venit noaptea la Iisus si i-a zis: ,,Rabi, stim ca de la Dumnezeu ai venit Invatator; ca nimeni nu 
poate face aceste minuni pe care le faci Tu, daca nu este Dumnezeu cu el.”(In. 3,2). ,,Raspuns-a 
Iisus si i-a zis: adevar, adevar, zic tie: de nu se va naste cineva de sus, nu va putea sa vada 
Imparatia Lui Dumnezeu” (In. 3,3). Prin acest cuvant, Hristos a vorbit de marea taina a renasterii 
lumii, de renasterea neamului omenesc pentru care El, Fiul Lui Dumnezeu, S-a nascut pe pamant 
si le-a vestit tuturor oamenilor: ,,Eu sunt Lumina lumii”(In. 8,12) si le-a poruncit tuturor 
oamenilor: „ca fii ai luminii sa umblati“ (Ef. 5,8). 
 
Nicodim, auzind cuvantul lui Iisus care a zis: ,,De nu se va naste cineva de sus, nu va putea sa 
vada Imparatia lui Dumnezeu”, Nicodim uimit si nedumerit fiind, a zis catre Iisus Hristos: ,,cum 
poate omul sa se nasca fiind batran? Oare poate sa  intre a doua oara in pantecele mamei sale si 
sa se nasca? Iisus a raspuns: Adevarat, adevarat zic tie: De nu se va naste cineva din apa si din 
Duh, nu va putea sa intre in imparatia lui Dumnezeu. Ce este nascut din trup, trup este; si ce este 
nascut din Duh, duh este. Nu te mira ca ti-am spus: trebuie sa va nasteti de sus”(In. 3,5-7), cu 
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acest cuvant, Fiul lui Dumnezeu a pus temelie Imparatiei lui Dumnezeu pe pamant. Prin acest 
cuvant a aparut omul nou in lume, prin acest cuvant a aparut o lume noua, aceasta lume care este 
intemeiata pe o taina mare, pe cea dintai Taina – din cele sapte ale Bisericii lui Hristos - care este 
Sfantul Botez. Prin Taina Botezului  pruncul ce s-a nascut din trupul mamei lui, se naste, se 
renaste in Duh ,,din apa si din Duh”. Botezul in care Biserica Ortodoxa naste pe toti fiii ei, este 
intemeiat pe Jertfa si Invierea lui Iisus  Hristos, dupa cum Mantuitorul i-a spus lui Nicodim, cand 
i-a vorbit de nasterea din apa si din Duh, i-a vorbit de cruce, de jertfa, de moartea Sa de pe Cruce 
zicand: ,,Dupa cum Moise a inaltat sarpele in pustie, asa trebuie sa se inalte Fiul Omului” 
(In.3,14). Aceasta nastere, aceasta renastere a lumii, prin care cineva poate „sa vada Imparatia lui 
Dumnezeu”(In.3,3), prin care „sa poata intra in Imparatia lui Dumnezeu”(In.3,5), sunt patimile, 
jertfa, moartea si Invierea lui Hristos, Care de bunavoie, din iubire, le-a primit, dupa cum a spus 
Domnul lui Nicodim, zicand: ,,Dumnezeu asa a iubit lumea, incat pe Fiul Sau cel Unul Nascut L-
a dat, ca oricine crede in El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica.”(In. 3,16), si care „intru ale Sale 
a venit, dar ai Sai nu L-au primit. Si celor cati l-au primit, care cred in numele Lui, le-a dat 
putere ca sa se faca fii ai lui Dumnezeu”(In.1,11-12). 
 
Lucrarea Domnului – lucrarea Fiului lui Dumnezeu s-a desavarsit prin Invierea lui Iisus Hristos. 
Dupa Inviere, Domnul Iisus Hristos S-a aratat la Maria Magdalena pe care o eliberase de puterile 
intunericului si din acest motiv ea avea o mare credinta in Domnul. De aceea cand i-a auzit 
glasul in gradina in care era mormantul lui Iisus, ea a recunoscut ca cel ce ea credea ca este 
gradinarul, este Domnul si Dumnezeul lumii, si de aceea cu mare credinta a voit sa-I cada la 
picioare, dar Domnul i-a zis: ,,Nu te atinge de Mine caci inca nu M-am suit la Tatal Meu. Mergi 
la fratii Mei si le spune: Ma voi sui la Tatal Meu si la Tatal vostru, la Dumnezeul Meu si la 
Dumnezeul vostru. Si a venit Maria Magdalena vestind ucenicilor ca a vazut pe Domnul si 
acestea i-a spus ei”(In. 20,17-18). 
,,Fiind seara in ziua aceea, intaia a saptamanii (duminica) si usile fiind incuiate, unde erau 
adunati ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus si a stat in mijlocul lor si le-a zis: Pace voua! [...] 
Precum M-a trimis pe Mine Tatal, va trimit si Eu pe voi. Si zicand acestea  a suflat asupra lor si 
le-a zis: Luati Duh Sfant! Carora veti ierta pacatele, le vor fi iertate, si carora le veti tine, vor fi 
tinute”(In.20,19; 20,21-23). 
 
Acum S-a savarsit de catre Domnul trimiterea Duhului Sfant, de la Tatal. Acum Fiul lui 
Dumnezeu a hirotonit, a intemeiat preotia Bisericii Sale, a daruit duhovnicia slujitorilor Bisericii 
sale, marea putere de a lega si a dezlega pacatele oamenilor. Dupa aceasta aratare, Fiul lui 
Dumnezeu, Mantuitorul lumii, timp de patruzeci de zile S-a aratat ucenicilor; la Toma 
necredinciosul si la alti multi oameni, ca toti sa cunoasca ca El a inviat din morti si dupa 
patruzeci de zile S-a inaltat definitiv la Tatal, de unde iarasi va sa vina, sa judece viii si mortii. 
 
Inainte de inaltarea la ceruri, Iisus Hristos si „cei unsprezece ucenici au mers in Galileea in 
muntele unde le poruncise Iisus“ (Mt.28,16) si dupa cum ingerul le vestise pe mironosite, care L-
au cautat pe Iisus in mormant (Mt. 28,5-7) ,,si vazandu-L I s-au inchinat, ei care se indoisera, si 
apropiindu-se Iisus, le-a vorbit lor zicand: Datu-Mi-s-a toata puterea, in cer si pe pamant. Drept 
aceea, mergand invatati toate neamurile, botezandu-le in numele Tatalui si al Fiului si al 
Sfantului Duh, invatandu-le sa pazeasca toate cate v-am poruncit voua, si iata Eu cu voi sunt in 
toate zilele pana la sfarsitul veacurilor. Amin!”(Mt. 28,17-20). 
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Acum Iisus Hristos a pus temelie Imparatiei lui Dumnezeu pe pamant, acum Domnul cerului si al 
pamantului a asezat dumnezeiasca ierarhie a Imparatiei lui Dumnezeu in lume, acum a fost dat 
de Hristos, un plan vesnic, un program de lucru al Bisericii in lume. 
Aceasta este Biserica lui Hristos, intemeiata pe “Piatra” vesnica care este Dumnezeirea lui Iisus 
Hristos, pe care portile iadului nu o vor birui. 
Piatra pe care este intemeiata Biserica noastra, Biserica Ortodoxa, este Hristos, ne spune Sfantul 
Apostol Petru (I Petru 2,4). „Apropiati-va de El, piatra cea vie, de oameni intr-adevar neluata in 
seama, dar la Dumnezeu aleasa si de pret; si voi insiva, ca pietre vii, ziditi-va drept casa 
duhovniceasca, preotie sfanta, ca sa aduceti jertfe duhovnicesti, bine placute lui Dumnezeu, prin 
Iisus Hristos.” (I Petru 2,4-5) 
 
Aceasta este bucuria noastra. Aceasta este slava noastra. Aceasta este puterea noastra, pe care v-
o vestim azi, in ziua cea mare a Invierii Domnului. Invierea Domnului este incununarea lucrarii 
vesnice a lui Dumnezeu pe pamant. Prin aceasta Fiul lui Dumnezeu a biruit moartea si pe 
vrajmasul nostru al tuturor care este satana. 
 
Sufletul tuturor se bucura astazi 
 
Cu faclii aprinse in maini azi toti sarbatorim, si cei de aproape si cei de departe, si cei drepti dar 
si cei pacatosi. Pe toti azi Dumnezeu ne binecuvinteaza pentru ca pe toti ne iubeste. Pentru toti S-
a nascut, pentru toti S-a jertfit, pentru toti si-a dat viata. Prin patimile Lui, prin ranile si jertfa Lui 
pe toti ne-a vindecat (Is.53,5), prin Sfintele Taine ale Botezului si Marturisirii la toti ne-a iertat 
pacatele si  ne-a impacat cu Tatal. 
Hristos a inviat, bucurati-va! Hristos a biruit raul si ne-a asigurat ca toate relele vor fi infrante si 
toate suferintele noastre, Hristos le va mangaia. Din pragul Bisericii noastre azi va chemam pe 
toti, pe toti romanii din toata lumea va chemam: Veniti de luati lumina! 
 
Cu lumina aprinsa in mana ne-am lepadat de satana si ne-am impacat cu Hristos, cand ne-am 
botezat.   
Cu lumina aprinsa in mana am primit Sfanta si Dumnezeiasca Cuminecatura in gurile noastre, 
dupa ce ne-am vindecat de pacate, marturisindu-ne si cerand iertare de la Dumnezeu pentru toate 
greselile pe care le-am facut. 
Cu lumina aprinsa ne-am cununat cu mama copiilor nostri. 
Cu lumina in mana dorim sa trecem din viata aceasta in viata vesnica, unde impreuna cu Iisus 
Hristos, cu Maica Domnului, cu sfintii ingeri si toti sfintii sa fim in veci. 
Prin lumina pe care o aprindem si o tinem in mainile noastre marturisim ca, credem, iubim si 
dorim sa-l urmam pe Iisus Hristos care este Lumina lumii, asa cum a spus: „Eu sunt Lumina 
lumii!" 
Noi toti, fiii Bisericii lui Hristos, suntem fiii luminii, fiii Invierii, care credem in viata, care iubim 
viata, care ne bucuram de viata, care avem speranta in Dumnezeu si in fericirea vesnica. 
Din pragul Bisericii, din locul unde ne-am nascut, din pragul casei in care am crescut, din vatra 
in care ne-au ramas parintii si fratii, va zicem tuturor celor de aproape si celor de departe: 
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Veniti de luati lumina!      
HRISTOS A INVIAT ! 
 
Prea Sfintia Sa, Justinian Chira, 
Arhiepiscopul Ortodox al Maramuresului si Satmarului 

 


