
† V I  S A R I  O N
DIN MILA LUI DUMNEZEU, EPISCOP 

AL EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A TULCII

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi 
dreptcredincioşilor creştini, har, milă şi pace  

de la Dumnezeu Atotţiitorul,  
iar de la noi, arhiereşti binecuvântări!

„Îngropați fiind împreună cu Hristos prin botez, cu 
El și înviem prin credință în puterea lui Dumnezeu, 

Cel ce L-a înviat pe El din morți” (Colos. 2, 12)

Iubiţii mei fii sufleteşti,

Ne-a învrednicit bunul Dumnezeu să ajungem și în 
anul acesta la măritul și prealuminatul praznic 

al Învierii Domnului „ziua pe care a făcut-o Dom-
nul să ne bucurăm și să ne veselim întru ea”, cum 
glăsuiește proorocul și psalmistul David (Ps. 117, 24).
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Sufletele noastre tresaltă iarăși de bucurie as-
cultând frumoasele cântări ale slujbei Învierii ce au 
darul de a ne înălța și pe noi cu gândul către cer și 
de a ne îndemna a-L preamări pe Cel ce „a înviat din 
morți cu moartea pe moarte călcând și celor din 
morminte viață dăruindu-le”.

An de an acest mare praznic este așteptat de către 
noi toți cu nerăbdare și aleasă bucurie. Cu nerăbdare 
pentru dorința fierbinte a sufletului nostru pentru o 
înnoire duhovnicească, căci precum după perioada 
mohorâtă și friguroasă de iarnă așteptăm primăvara 
binecuvântată cu lumina și căldura soarelui, tot așa 
și sufletul dorește cu nesaț primăvara duhovniceas-
că încălzită de razele Sfintei Învieri a Domnului. Iar 
bucuria noastră izvorăște din grija deosebită pentru 
pregătirea sufletească și trupească pe care fiii Bise-
ricii noastre o fac întru întâmpinarea acestui lumi-
nos praznic pe parcursul Sfântului și Marelui Post al 
Paștilor mai ales prin înfrânare, prin rugăciuni, prin 
spovedanie și împărtășirea cu Sfintele Taine, ca și 
prin curățirea caselor, a curților, a grădinilor și a în-
noirii îmbrăcămintei membrilor familiei.

Toate aceste pregătiri au un adânc înțeles du-
hovnicesc aducând bucurii deosebite la sărbătoarea 
Sfintelor Paști „când toate s-au umplut de lumină 
și cerul și pământul și cele dedesubt”.
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Cruce și Înviere

Iubiţi credincioşi,

De la slujbele deniilor din Săptămâna Mare am 
aflat prin ce momente dramatice a trecut Fiul lui 
Dumnezeu până să învieze din morți. A fost trădat 
de unul dintre ucenicii Săi, a fost prigonit, batjoco-
rit, scuipat, condamnat și răstignit pe cruce, mort 
și îngropat, iar mormântul acoperit cu o lespede de 
piatră care a fost pecetluită.

Sf. Ap. Pavel ne arată limpede că „Hristos a mu-
rit pentru păcatele noastre, după Scripturi; și că 
a fost îngropat și că a înviat a treia zi, după Scrip-
turi” (I Cor. 15, 3-4).

Jertfa de pe Cruce a avut loc din marea iubire a 
Părintelui ceresc față de noi oamenii, iar Domnul 
Iisus Hristos S-a jertfit de bună-voie ca să slobo-
zească omenirea din robia păcatului pentru că „prin 
rănile Lui, noi toți ne-am vindecat” (Isaia 53, 5). 
Jertfa de pe Cruce a fost lucrarea de răscumpărare 
a neamului omenesc, iar Mântuitorul, sfințindu-ne 
și împăcându-ne cu Dumnezeu, ne-a făcut părtași la 
bucuria Învierii.

Sf. Ap. Pavel spune că Iisus Hristos „a suferit cru-
cea” (Evrei 12, 2) pentru biruința Sa asupra morții. 
Supunându-se de bună voie pătimirilor, răstignirii 
pe cruce și morții, ca preț de răscumpărare pentru 



4

† Visarion, Episcopul Tulcii

noi „El a purtat păcatele noastre în trupul Său, 
pe lemn, pentru ca noi, murind față de păcate, să 
viețuim dreptății” (1 Petru 2, 24). Așadar jertfa de 
pe cruce este izvorul nesecat al Învierii. Nu se poate 
vorbi despre Înviere fără jertfa de pe cruce, tot așa 
cum nu se poate înțelege crucea fără Hristos, care a 
fost răstignit pe ea.

Praznicul Sfintelor Paști ne arată că așa cum după 
Înviere, Mântuitorul a trecut „din lumea aceasta la 
Tatăl” (Ioan 13, 11) și noi, slobozi de păcat și înnoiți 
de Duhul Sfânt, vom intra într-o viață nouă, duhov-
nicească „viața în Hristos” asupra căreia moartea 
nu are nici o stăpânire „că din moarte la viață și de 
pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut 
pe noi”, dobândind iarăși puterea de a deveni „fiii ai 
lui Dumnezeu” (Ioan 1, 12).

Iubiţii mei fii duhovniceşti,
Sărbătoarea de astăzi ne cheamă și pe noi să ne 

primenim duhovnicește și „să umblă și noi întru 
înnoirea vieții” (Romani 6, 4) iar această înnoire se 
realizează mai întâi prin curățirea noastră de păca-
tele și de patimile de care suntem stăpâniți. Suntem 
chemați să ne eliberăm de ură, de invidie, de mân-
drie, de beție, de desfrânare și de alte răutăți păgubi-
toare de suflet și să urmăm calea virtuților creștine.
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În al doilea rând, la înnoirea vieții ajungem prin 
săvârșirea faptelor bune în folosul semenilor și al 
binelui obștesc, prin cultivarea întrajutorării reci-
proce, a respectului, a cinstei și a omeniei, a dragos-
tei față de adevăr și a dragostei față de muncă cin-
stită prin care să ne agonisim „pâinea cea de toate 
zilele” ca și cele de folos vieții.

De altfel și petrecerea noastră la această sfântă 
sărbătoare trebuie să fie evlavioasă, cuviincioasă și 
însoțită de fapte plăcute și lui Dumnezeu și semeni-
lor, așa cum ne învață Sf. Ioan Gură de Aur când zice: 
„Cea mai frumoasă sărbătoare este conștiința 
curată; căci nu mulțimea celor ce se adună în bi-
serici se ia în seamă, ci virtuțile pe care le prac-
tică; nu hainele cele prețioase, ci evlavia lor; nu 
masa cea îmbelșugată, ci grija pentru suflet, 
toate acestea la un loc fac adevărata sărbătoare 
creștină”.

Se cuvine dar ca această zi sfântă să fie și o zi de 
meditație și de cercetare a vieții fiecăruia dintre noi, 
în lumina viețuirii, pătimirii și Învierii lui Hristos, ai 
cărui fii și următori dorim să fim.

Purtați de astfel de doriri sfinte să prăznuim Sfân-
ta Înviere a Mântuitorului Hristos îmbrățișându-ne 
și iertându-ne frățește unii pe alții.
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Iubiţii mei,

Cu aceste îndemnuri și simțăminte, mă rog din 
toată inima Domnului nostru Iisus Hristos, Birui-
torul păcatului și al morții, ca Slăvita și Sfânta Lui 
Înviere să vă aducă tuturor belșug de pace, tărie su-
fletească, sănătate cu zile îndelungate și necontenit 
spor în viață și în credință.

Cu părintească dragoste Vă întâmpinăm pe toți 
cu buna vestire creștinească,

Hristos a Înviat!

Al vostru, către Domnul Cel Înviat, de tot binele 
voitor și rugător.

† VISARION

Episcopul Tulcii



SIMBOLUL DE CREDINTA

Cred 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!
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