
DIN MILA LUI DUMNEZEU EPISCOP
AL EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A TULCII

Preacuvioșilor stareți, preacuvioaselor starețe, 
întregului cin monahal, preacucernicilor protopopi 
și preoți și tuturor binecredincioșilor creștini din 

întreaga noastră Eparhie 
Har, milă și pace de la Dumnezeu, 

iar de la noi arhierească binecuvântare!

„Hristos a înviat din morți, 
�iind începătură 

a învierii celor adormiți” 
(I Corinteni 15, 20)

Iubiții mei �ii su�letești,

După o iarnă aspră și grea, care a adus cu ea 
multe încercări oamenilor din țara noastră, 

odată cu venirea primăverii, care prin razele calde 
ale soarelui usucă pământul, înviind întreaga natu-
ră, a sosit și praznicul cel luminat al Învierii Domnu-
lui nostru Iisus Hristos. Această mare sărbătoare de 
astăzi încălzește inimile credincioșilor, le luminează 
și le întărește, înnoind și înmiresmând cu har de sus 
viața lor spirituală.

† V I  S A R I  O N
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† Visarion, Episcopul Tulcii

Din nou răsună la mijloc de primăvară în su�letele 
noastre chemarea sfântă de a ne bucura pe deplin de 
această mare sărbătoare a Învierii Domnului cu ade-
vărat „zi pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și 
să ne veselim într-însa” (Psalm 117, 24).

Din nou glasul clopotelor la miez de noapte ne adu-
ce bucurie și sfântă salutare pascală îndemnându-ne 
de a ne ruga și a cânta împreună imnul de biruință al 
Paștilor și al mântuirii noastre „Hristos a înviat din 
morți cu moartea pe moarte călcând și celor din 
morminte viață dăruindu-le”.

Și de data aceasta adevărul sfânt al Învierii ni-l 
mărturisește bunavestire a îngerului îmbrăcat în 
lumină, glasul s�intelor femei de mir purtătoare, al 
apostolilor, precum și chemarea plină de har a Biseri-
cii străbune care de două mii de ani, vestind această 
minune, cheamă pe �ii ei la trezvie, la înnoire su�le-
tească și la bucuria pentru Cel ce a înviat ca un Dum-
nezeu atotputernic.

De aceea și noi prin acest cuvânt pastoral venim 
în mijlocul vostru cu dragoste părintească pentru a  
vă aduce cuvânt de folos și de învățătură la Învierea 
Celui ce este Învățătorul și Mântuitorul tuturor oa-
menilor.
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„Învierea Domnului – temelia credinţei”

Dreptmăritori creștini,

Credința noastră în Înviere este temelia și piatra 
cea din capul unghiului a Bisericii lui Hristos, pe care 
El a întemeiat-o în chip tainic, prin jertfa Sa pe Cruce, 
iar în chip văzut, la Cincizecime.

Învierea Domnului este chezășia învierii și a vieții 
noastre veșnice, așa cum grăiește și Apostolul Pavel: 
„Dumnezeu care a înviat pe Domnul și pe noi ne va 
învia cu puterea Sa” (I Corinteni 6, 14).

Însemnătatea învierii nu constă numai în aceea 
că Domnul a înviat din morți după ce a suferit pe ne-
drept dându-se preț de răscumpărare și vărsându-și 
Sângele Său pe Crucea Golgotei ca să ne împace cu 
Dumnezeu Tatăl și că dreptatea Lui a biruit răutatea 
oamenilor, ci valoarea cea mai înaltă a Învierii este că 
„Hristos S-a dat pentru păcatele noastre și a înviat 
pentru îndreptarea noastră” (Romani 4, 25).

Fiul lui Dumnezeu a murit nu pentru Sine ci El a 
murit din dragoste pentru mântuirea noastră, făcân-
du-se jertfă de ispășire pentru păcatele întregii ome-
niri. Potrivit sfatului celui tainic al lui Dumnezeu cu 
privire la mântuirea lumii, S-a pogorât din ceruri și 
S-a făcut om „asemenea cu chipul smeritului nostru 
trup ca să ne facă pe noi asemenea chipului slavei 
Sale” cum glăsuiește Sfântul Vasile cel Mare. „Și viețu-
ind El în lume și dându-ne porunci de mântuire ne-a 
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adus pe noi la cunoașterea adevăratului Dumnezeu 
și Tatăl nostru ceresc”. În cele din urmă El a fost răs-
tignit pe Cruce, a murit și a fost îngropat dar a treia 
zi a înviat, făcându-se astfel începătură a celor ador-
miți pentru tot neamul omenesc. Pentru că dacă prin 
nașterea din Adam oamenii au moștenit moartea, prin 
Iisus Hristos, care este Adam cel nou, oamenii moște-
nesc viața și împărăția cerurilor care s-au arătat prin 
Învierea lui Hristos. Tocmai de aceea zice Sfântul Ioan 
Gură de Aur în frumosul său cuvânt pascal: „Nimeni 
să nu se tânguiască pentru păcate că iertarea din 
mormânt a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moar-
te căci ne-a slobozit pe noi moartea Mântuitorului.”

Adevărul Învierii care călăuzește Biserica în mer-
sul ei către Împărăția mesianică este dătător de nă-
dejde și îndemnător la lucrarea faptelor celor bune 
evanghelice.

Sfânta Înviere întărește în noi credința cea mân-
tuitoare, risipește întunericul cel din adâncul su�letu-
lui, ne luminează calea cu Lumina vieții și nimicește 
frica de moarte.

Jertfa de pe Golgota și Învierea Domnului stau la 
fundamentul Bisericii lui Hristos care este „stâlp și 
temelie a adevărului” (I Timotei 3, 15).

Prin Biserică, Mântuitorul își continuă lucrarea 
Împărăției Sale fără de sfârșit. Glasul ei izvorât din 
S�intele Scripturi, din scrierile S�inților Părinți și din 
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s�intele slujbe reprezintă o moștenire scumpă și pu-
ruri vie, deoarece Cel ce stă și veghează asupra ei este 
Domnul care este cu noi „în toate zilele până la sfâr-
șitul veacurilor” (Matei 28, 20).

Iubiții mei,

Sărbătoarea S�intelor Paști are darul de a înnoi 
viața noastră su�letească, după îndemnul Apostolului 
„Precum Hristos S-a sculat din morți prin măreția 
Tatălui, așa și noi să umblăm întru înnoirea vieții” 
(Romani 6, 4). Ea ne cere să ne dezbrăcăm de omul cel 
vechi, al viețuirii în păcate și în depărtare de Dumne-
zeu și de cele s�inte și să ne îmbrăcăm în omul cel nou 
care este după chipul Ziditorului ceresc, împodobit cu 
virtuți alese de fapte bune.

Omul cel nou – în lumina S�intei Evanghelii – este 
un apostol al binelui, al dreptății și al adevărului, un 
ostenitor ce lucrează cu sârg pentru mântuirea su�le-
tului său, făcându-se pildă bună și altora. El ascultă și 
urmează cuvântul aceluiași apostol Pavel care spune 
„nimeni să nu caute numai ale sale, ci �iecare ale al-
tuia” (I Corinteni 10, 24). Omul cel nou în Hristos este 
omul iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele, 
al exemplului bun în familie și în societate, omul care 
jertfește din avutul său pentru alinarea suferinței se-
menilor săi.
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Iată că Sfântul Sinod al Bisericii noastre a procla-
mat anul acesta ca �iind „Anul omagial al Tainei Sfân-
tului Maslu și al îngrijirii bolnavilor” tocmai pentru 
a sublinia grija deosebită pe care Biserica, prin cre-
dincioșii ei, trebuie să o manifeste față de cei a�lați în 
boli și suferințe și care au nevoie de ajutor spiritual și 
material pentru a purta încercarea cu nădejdea vin-
decării și de a o simți ca pe un mijloc de apropiere de 
Dumnezeu și de oameni.

De aceea, dacă simțim bucuria Învierii și o trăim 
cu adevărat, atunci se cuvine să o împărtășim și alto-
ra, cercetându-i pe cei bolnavi și singuri, pe cei a�lați 
în spitale, azile și orfelinate și dăruindu-le și lor din 
cele ce ne-a hărăzit și nouă Domnul spre mângâierea 
și bucuria lor.

Slujindu-i pe semenii noștri, Îl slujim pe Hristos, 
Cel ce ne-a ridicat din moarte la viață și care ne cere 
să ne arătăm între semeni purtători de lumină, pilde 
alese în săvârșirea faptei celei bune și vase neîntinate 
de urâciunea păcatului.

Iubiții mei �ii su�letești,

În aceste vremuri grele și de încercări pentru ome-
nire să ne curățim simțirile și din credința în Înviere 
să prindem puteri proaspete și curaj de viață bună și 
de speranță.
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Uniți în jurul altarelor Bisericii noastre străbu-
ne, care scăpare s-a făcut nouă românilor din neam 
în neam, să cântăm „Ziua Învierii și să ne luminăm 
cu prăznuirea  și unul pe altul să ne îmbrățișăm. 
Să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, să ier-
tăm toate pentru Înviere și așa să strigăm: Hristos 
a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și 
celor din morminte viață dăruindu-le”.

În această mare și sfântă zi a Învierii Domnului 
vă binecuvintez pe toți cu dragostea Celui ce a Înviat 
din morți toate umplându-le de lumină și care este 
viu în veci.

Tuturor vă doresc să petreceți aceste s�inte sărbă-
tori cu sănătate, cu pace, cumpătare și duhovnicească 
bucurie în familiile voastre, acum și întru mulți ani, 
ca să vă putem spune în gând curat și cu aceeași ne-
grăită bucurie :

HRISTOS A ÎNVIAT!

Al vostru de tot binele voitor și pururea către 
Domnul Cel Înviat �ierbinte rugător,

† VISARION

Episcopul Tulcii

† VISARION



† Visarion, Episcopul Tulcii

Dată în reședința noastră episcopală din Tulcea la prazni-
cul Învierii Domnului din anul mântuirii 2012.

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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