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

Preacuvioşilor stareţi, preacuvioaselor stareţe,
întregului cin monahal, preacucernicilor protopopi
şi preoţi şi tuturor binecredincioşilor creştini din
întreaga noastră Eparhie
Har, milă şi pace de la Dumnezeu,
iar de la noi arhierească binecuvântare!

„Iisus Domnul nostru S-a dat
pentru păcatele noastre şi a înviat
pentru îndreptarea noastră”
(Romani 4, 25)
Iubiţii mei fii sufleteşti,
reabunul Dumnezeu ne-a învrednicit să ajungem iarăşi la marele şi luminatul praznic al Învierii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
În nemărginita Lui bunătate ne cheamă din nou să
ne îndestulăm la masa cea duhovnicească a harului şi
să gustăm cu toţii din băutura cea veselitoare a vieţii
celei veşnice pe care ne-o hărăzeşte astăzi Învierea lui
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Hristos. Aşadar, să urmăm îndemnul pe care-l auzim în
această zi mântuitoare „Veniţi să bem băutură nouă,
nu din piatră stearpă făcătoare de minuni, ci din izvorul nestricăciunii, din Hristos Cel ce a izvorât din
mormânt, întru care ne întărim” (Canonul Paştilor).
Ziua cea mare şi sfântă a mântuirii noastre, praznicul cel mult dorit, Învierea lui Hristos cea plină de
lumină ne cheamă prin glasul sfinţiţilor slujitori să
primim lumină din lumina cea neînserată a lui Hristos.
„Veniţi de luaţi lumină” sunt cuvintele ce ne cheamă să primim lumina Învierii, o lumină mai presus de
fire ce luminează viaţa noastră cu învăţătura cea iubitoare de oameni a Dumnezeului celui Preaînalt.
În mijlocul vostru, în această strălucită sărbătoare a întregii creştinătăţi, pe aripile nevăzute ale
duhului, poposesc şi eu, păstorul vostru sufletesc, şi
binecuvântându-vă pe toţi cu părintească dragoste
vă vestesc prin graiul sfintelor cântări „Aceasta este
ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să
ne veselim într-însa” ( Ps. 117, 24).
Iubiţi credincioşi,

Cu adevărat plină de har şi de sfinţenie este această sărbătoare!
Harul ei covârşeşte cu deplinătate pe al celorlalte sărbători din cursul anului, pentru că revarsă mi2
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reasma duhovnicească a vieţii celei fără de moarte,
după care însetăm cu toţii.
Sfinţenia ei este desăvârşită pentru că ni-L arată pe Hristos, izvorul sfinţeniei, Care după ce suferă
patimă şi moarte pe cruce devine biruitor al iadului
şi al morţii. Şi aceasta, pentru că Tatăl i-a dat pentru
ascultarea Sa „toată puterea în cer şi pe pământ”
(Matei 28, 18).
Pe parcursul Săptămânii Mari am fost martorii
patimilor Domnului. Zi de zi, şi seară de seară, cernindu-ne sufletele, am privit duhovniceşte suferinţele fără de seamăn îndurate de bunăvoie de Fiul lui
Dumnezeu.
Cu El ne-am suit la Ierusalim în Duminica Floriilor
şi ne-am bucurat de slava cu care a fost întâmpinat
Domnul şi împreună cu aceia am cântat şi noi „Bine
este cuvântat Cel ce vine în numele Domnului”(Matei
21, 9).
Cu El am fost în Betania în casa lui Simon leprosul
şi L-am văzut pe Domnul stând la masă şi pe femeia
păcătoasă ungându-I picioarele cu mir de mult preţ,
spre îngroparea Lui.
Cu El am fost părtaşi Cinei celei de taină, unde
Domnul a instituit Sfânta Cuminecătură şi unde le-a
vestit ucenicilor începutul patimilor Sale.
Cu El am fost în grădina Ghetsimani, unde L-am
văzut pe Domnul rugându-se „cu sudori de sânge”
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(Luca 21, 44) cerând putere de la Tatăl ca să bea paharul morţii până la capăt şi, tot aici L-am văzut primind sărutarea lui Iuda vânzătorul.
Cu El am fost împreună la Ana şi Caiafa, în faţa lui
Pilat şi a lui Irod şi cu duhul l-am urmat pe drumul
greu al Golgotei simţind în noi durerea pironirii Sale
pe Cruce.
Cu El am fost în Vinerea Mare, seara când Iosif
din Arimateea cu femeile mironosiţe au aşezat trupul
Mântuitorului în mormântul nou săpat în stâncă.
După atâta durere în sufletele noastre, iată, ne-a
venit şi bucuria Învierii. După întunericul adânc al
morţii, s-a făcut lumină mare, prin scularea din morţi
a Mântuitorului Hristos.
Astăzi inimile noastre se scaldă în bucuria praznicului Sfintei Învieri.
Ne bucurăm că sarcina grea a păcatelor noastre
nu ne mai apasă, pentru că Hristos ne-a uşurat de ea.
Ne bucurăm că osânda morţii nu ne mai înfricoşează, căci Hristos ne-a izbăvit de ea.
Ne bucurăm că moartea nu mai stăpâneşte, căci
Hristos a biruit-o.
Bucuria pe care o primim astăzi şi pe care o mărturisim în cântarea pascală, este aceasta „Ziua Învierii
să ne luminăm cu prăznuirea şi unii pe alţii să ne îmbrăţişăm; să zicem fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi,
să iertăm toate pentru Înviere” (Canonul Paştilor).
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Iubiţii mei,
Mare şi nemăsurată este taina Învierii Domnului
şi plină de roade îmbelşugate este ea pentru sufletele
noastre.
De aceea se cuvine să ne apropiem „cu inimile curăţite de orice cuget rău” (Evrei 10, 22) de izvorul
sfânt al învăţăturii Evangheliei lui Hristos pentru ca
din comoara învăţăturilor Lui să aflăm calea pe care
se cuvine să umblăm în toate zilele vieţii noastre,
pentru a ne învrednici de darul cel nepreţuit al vieţii
veşnice pe care ni l-a adus Învierea lui Hristos.
Şi acest întreit dar, făcut tuturor celor ce credem
în Învierea Lui, este darul dragostei, al unirii şi al
păcii. Pentru noi creştinii acestea sunt căile care ne
conduc la adevărata fericire, sunt ferestrele sufletului
prin care pătrund în cugete şi în inimi lumina şi bucuria Învierii. Ele sunt poruncile pe care Hristos Cel
înviat ni le-a lăsat spre împlinire ca pe cel mai scump
şi sfânt dar al Său.
Dragostea este porunca lăsată de Domnul ucenicilor Săi „Întru aceasta va cunoaşte lumea că sunteţi
ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13, 35).
Unirea dintre oameni, în familie, în Biserică şi în
societate, este poruncă sfântă pentru că toţi suntem
fiii aceluiaşi Dumnezeu, iar Hristos S-a jertfit pentru
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toţi. De aceea Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă „să
gândiţi la fel având aceeaşi iubire, aceleaşi simţiri,
aceeaşi cugetare” şi „să nu caute nimeni numai ale
sale, ci fiecare ale altuia” (Filipeni 2, 2,4).
Pacea apoi, este dar de mare preţ, fiind piatră de
temelie a credinţei noastre mântuitoare pentru că Însuşi „Hristos este pacea noastră” (Efeseni 2, 14) şi
„Domn al Păcii” (II Tesaloniceni 3, 16).
Dragostea, unirea şi pacea, de care duce atât de
mult lipsă lumea de astăzi şi pe care dacă le-ar avea ar
arăta cu siguranţă altfel, trebuie să fie virtuţi care să
împodobească mereu sufletele noastre, ca să putem
lucra ca „fii ai luminii” (Efeseni 5, 8) şi ca să putem
primi darurile Învierii lui Hristos şi bucuria cea negrăită a Sfintelor Paşti.
Dacă vom pune în practică aceste daruri ale Învierii vom deveni făptură nouă şi vom umbla „întru înnoirea vieţii” (Romani 6,4).
Să ne întoarcem aşadar la casele noastre îndreptaţi şi doritori de a cunoaşte adevărul cel veşnic şi de
a lucra binele.
Inimile noastre să fie pline de dragoste către
Dumnezeu şi către aproapele nostru şi lipsite de ură,
pizmă şi răutate.
Mâinile noastre să fie întinse spre ajutorarea celor
săraci, a celor lipsiţi, a celor singuri şi părăsiţi, a văduvelor şi a orfanilor.
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Picioarele noastre să fie mereu pregătite a sări în
ajutorul celor năpăstuiţi şi mereu să umble în căile
dreptăţii.
Gura noastră să grăiască doar adevărul, cinstea şi
mărirea lui Dumnezeu precum şi rugăciunea cea folositoare atât sufletului cât şi trupului.
Se cuvine aşadar ca în aceste vremuri grele, pline
de încercări şi de lipsuri materiale să ne curăţim simţirile şi din credinţa în Înviere să sorbim puteri noi ca
să putem lucra spre folosul nostru, al Sfintei noastre
Biserici şi a neamului românesc.
Dreptmăritori creştini,

La fel ca şi în anul trecut, anul acesta sărbătoarea
Învierii Domnului – Sfintele Paşti – este prăznuită la
aceeaşi dată de către toţi creştinii din lume. Aceasta e
o mare bucurie, şi în acelaşi timp un bun prilej de a da
o mărturie creştină comună într-o lume secularizată
ce are mare nevoie de a-şi regăsi pacea şi liniştea în
tumultul vieţii cotidiene.
Anul acesta a fost declarat de către Sfântul Sinod
al Bisericii noastre ca Anul Sfântului Botez şi al Sfintei
Cununii tocmai pentru a sublinia importanţa acestor
două Sfinte taine pentru viaţa Bisericii şi a societăţii
contemporane.
În lumina Sfintei Învieri ele converg într-o slujire
mai accentuată a idealurilor sfinte ale Evangheliei lui
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Hristos şi, este de datoria fiecăruia dintre noi de a le
cunoaşte în profunzime şi de a le trăi în toată frumuseţea lor duhovnicească.
Tuturor vă doresc să petreceţi aceste sfinte sărbători cu sănătate, cu pace şi cu îndestulare în familiile
voastre, acum şi întru mulţi ani, ca să putem într-un
glas să cântăm cu bucurie cântarea pascală „Hristos
a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi
celor din morminte viaţă dăruindu-le”.
„Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului
Duh să fie cu voi cu toţi”.
HRISTOS A ÎNVIAT!
Al vostru către Domnul Cel înviat de tot binele voitor şi pururea rugător,
†VISARION

Episcopul Tulcii

Dată în reşedinţa noastră episcopală din Tulcea la praznicul Învierii Domnului din anul mântuirii 2011.
Preacucernicii preoţi vor citi această Pastorală în bisericile
din parohii în prima zi de Sfintele Paşti, iar în filii în a doua zi.

