†V I S A R I O N
DIN MILA LUI DUMNEZEU EPISCOP
AL EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A TULCII

Iubitului nostru cler, cinului monahal și
dreptcredincioșilor creștini, har, milă și pace de
la Dumnezeu atotțiitorul, iar de la noi arhierești
binecuvântări
„Adu-ți aminte de ziua odihnei,
ca să o s�ințești”
(Ieșire 20, 8).

Iubiții mei �ii duhovnicești,

C

u ajutorul lui Dumnezeu Cel în Treime închinat și preamărit ne bucurăm și anul
acesta împreună și �iecare în parte în adâncul su-
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�letului său „cu bucurie mare” de luminatul praznic al Învierii Domnului sau S�intele Paști.
După ce ne-am îngrijit și ne-am pregătit �iința
noastră lăuntrică prin strădania postului, a rugăciunii și a faptelor bune, spre a ne împărtăși cu
Preacuratele și de viață făcătoarele lui Hristos Taine, întâmpinăm după cuviință și după învățătura
s�intei noastre Biserici această „sărbătoare a sărbătorilor” preamărită de toată creștinătatea.
Ne-am adunat în această sfântă „noapte de
mântuire” a Paștilor pentru a aduce prinosul nostru de preamărire lui Hristos cel răstignit și înviat
și primind în su�letele noastre „lumina cea lină” a
Învierii ne cuminecăm „mai cu adevărat” de bucuria Învierii ca astfel viață să avem întru noi și
„încă din belșug” (Ioan 10, 10).
După ce am trăit împreună cu Domnul toată
drama Patimilor, după ce L-am văzut prins și bătut, batjocorit, răstignit, mort și îngropat, în această noapte a Învierii ne bucurăm împreună cu îngerii și înfrățiți în dragoste și speranță vestim celor
de aproape și celor de departe vestea cea mare
și mântuitoare ce străbate astăzi lumea, aceea că
„Hristos a Înviat!”
2

„Ziua Învierii – Ziua Domnului”

Iubiți credincioși,

Învierea Domnului este cu adevărat biruința
vieții asupra morții �iind în același timp temelia de
granit a Bisericii creștine dar și scopul vieții noastre
așa cum ne învață Sf. Ap. Pavel: „dacă Hristos n-a
înviat zadarnică este credința voastră, sunteți
încă în păcatele voastre” (I Corinteni 15, 17).
După învierea Mântuitorului moartea omului
nu este decât trecere pe un nou tărâm și începătura
altei vieți ne încredințează același apostol „acum
Hristos a înviat din morți, �iind începătura celor
adormiți … căci precum în Adam toți mor așa în
Hristos toți vor învia” (I Cor. 15, 20 – 22).
Minunea Învierii a avut loc în taina nopții în
„ziua cea dintâi a săptămânii” (Matei 28, 1; Marcu 16, 2), adică duminica. De aceea ziua Învierii
este numită „Ziua Domnului” (Apocalipsa 1, 10)
și este cinstită cu evlavie de către Biserică încă din
veacul apostolic. Este ziua în care Mântuitorul a
biruit moartea și înviind a zdrobit încuietorile cele
veșnice care țineau legați pe strămoșii noștri.
Prin Învierea Sa Domnul Hristos a s�ințit Ziua
Duminicii, a binecuvântat-o ca ziua Împărăției
celei veșnice ea numindu-se „împărăteasă și
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doamnă” și tot în această zi a Învierii El S-a arătat
pe Sine viu femeilor mironosițe și ucenicilor Săi
umplându-i de bucurie, de lumină, de har și de
binecuvântare.
În această zi a duminicii El le-a dat apostolilor
Săi cele mai mari și dumnezeiești daruri pe care
le-a făgăduit lor și anume puterea de a ierta păcatele (Ioan 20, 19-23) și apoi deplinătatea darurilor Sfântului Duh prin pogorârea acestuia la Cincizecime sub chipul limbilor de foc (Fapte 2, 3).
Din Sfânta Scriptură vedem că S�inții Apostoli
se adunau în ziua duminicii spre a săvârși „frângerea pâinii” (Fapte 2, 42) adică sfânta liturghie
și a se împărtăși cu Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos, iar din Sfânta Tradiție a�lăm că încă din
epoca apostolică creștinii prăznuiau ziua duminicii ca zi de închinare și de odihnă.
Cunoscând toate acestea se cade ca și noi să
cinstim așa cum se cuvine această zi a duminicii,
iar cinstirea ei să o facem prin oprirea de la muncile casnice, prin participarea la sfânta și dumnezeiasca liturghie, prin cercetarea bolnavilor, prin
citirea S�intei Scripturi și a cărților ziditoare și folositoare pentru su�let.
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Făcând așa ne vom arăta dragostea noastră față
de Domnul Cel Înviat, ne vom arăta atașamentul
nostru la învățătura Lui cea sfântă și mântuitoare
iar binecuvântarea Sa nu va înceta să se reverse în
su�letele și în casele noastre.
Dimpotrivă, dacă nu vom ține cu s�ințenie la
cinstirea duminicii ca și a sărbătorilor – așa cum
făceau moșii și strămoșii noștri –, ne vom agonisi
osândă și pagubă atât pentru su�let cât și pentru
viața noastră de zi cu zi. Fiecare zi de duminică
din cuprinsul anului este o zi a Învierii, o zi a întâlnirii noastre cu Hristos și a împreună lucrării
noastre cu harul dumnezeiesc spre realizarea scopului nostru �inal care este mântuirea su�letului.
Este ziua pe care a vestit-o mai înainte proorocul
și psalmistul David zicând: „aceasta este ziua pe
care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne
veselim într-însa” (Psalm 117, 24) și pe care o
preamărește Biserica zicând: „Această numită și
sfântă zi, cea dintâi a săptămânii, împărăteasă
și doamnă, praznic al praznicelor este și sărbătoare a sărbătorilor, întru care binecuvântăm
pe Hristos întru toți vecii” (Cântarea a 8-a din Canonul Paștilor).
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Duminica este așezământ al Legii celei noi și
anume ziua de bucurie în care noi creștinii prăznuim zidirea lumii și a omului de către Dumnezeu Tatăl, răscumpărarea și înnoirea omului prin
Dumnezeu Fiul făcut om și s�ințirea lui prin Dumnezeu Duhul Sfânt.
Iubiților �ii duhovnicești,

Luminatul praznic al Învierii Domnului vine la
noi în acest an în cel mai frumos anotimp, în luna
mai, luna �lorilor, în plină înviere a naturii când întreaga �ire trezită la viață preamărește pe Domnul
Cel Înviat.
Primăvara aceasta pascală ne îndeamnă totodată la „înnoirea vieții” (Romani 6, 4), la dragostea jertfelnică în sânul familiei, al societății în
care trăim, ne îndeamnă la pace și întrajutorare
frățească, mai ales a semenilor noștri a�lați în încercări, în lipsuri și în suferințe.
Acum suntem îndemnați „să iertăm toate
pentru Înviere” căci zice Domnul „de nu veți ierta voi nici Tatăl vostru Cel din ceruri nu vă va
ierta vouă greșelile voastre” (Marcu 11, 26).
Acum când toate s-au umplut de lumină „și cerul și pământul și cele dedesubt” se cuvine să ne
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îmbrăcăm și noi în lumină și ca niște „�iii ai luminii umblând” (Efeseni 5, 8), „în loc de mir cântare să aducem Stăpânului” vieții și al morții și cu
strămoșii în cor să glăsuim: „Hristos a Înviat din
morți, cu moartea pe moarte călcând și celor
din morminte viață dăruindu-le”.
Fie ca lumina Învierii lui Hristos să strălucească de-a pururea în su�letele noastre, iar Domnul
cel Înviat să ne binecuvinteze cu pace, cu sănătate
și spor duhovnicesc, învrednicindu-ne să vestim
tuturor că:
Hristos a Înviat!

Al vostru al tuturor către Domnul cel Înviat de
tot binele rugător,
† VISARION

Episcopul Tulcii

Nr. 850/2016
Dată în reședința noastră episcopală din Tulcea la 01 mai, praznicul
Învierii Domnului din anul mântuirii 2016.
Preacucernicii preoți vor citi această Pastorală în bisericile din parohii în prima zi de S�intele Paști, iar în �ilii în a doua zi.
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SIMBOLUL DE CREDINŢĂ

C red întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Fă-

cătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi
nevăzute.
Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi
vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl,
prin Care toate s-au făcut;
Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire,
S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi
din Fecioara Maria şi S-a făcut om;
Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a
pătimit şi s-a îngropat;
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui;
Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a
Cărui împărăţie nu va avea sfârşit;
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care
din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este
închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică;
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor;
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

