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Credința – dar al Crăciunului 

†VISARION 

DIN MILA LUI DUMNEZEU  

EPISCOP AL TULCII 

 

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drept credincioşilor creştini  

din această Eparhie, 

 

Har, milă şi pace de la Dumnezeu, 

iar de la noi arhierească binecuvântare! 

 

 

„Prunc s-a născut nouă,  

un Fiu s-a dat nouă ... Dumnezeu tare,  

stăpânitor, Domn al păcii”  

(Isaia 9, 5). 

 

 

Iubiţii mei fii sufleteşti, 

Cu aceste cuvinte pline de har și de adevăr vestea în urmă cu mii de ani 

proorocul Isaia venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu „care pentru noi oamenii și 

pentru a noastră mântuire S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara” 

cum mărturisim de fiecare dată în Credeu sau în Simbolul de Credință. 

 Cu adevărat toate sfintele praznice de peste an le întâmpinăm cu alese 

bucurii duhovnicești și cu o neostoită așteptare. 

Nici unul însă dintre acestea nu ne face să fim mai pregătiți sufletește și să 

ne îmbie la atâta duioșie și trăire spirituală, precum marele praznic al Nașterii 

Domnului sau Crăciunul. 

Și aceasta pentru că el ne aduce nețărmurita bucurie de a ne afla cu mintea și 

cu inima, cu cugetul și cu gândul, lângă staulul din Betleem unde, împreună cu 

îngerii din ceruri, cu păstorii și cu magii de la Răsărit, ne plecăm în fața Celui ce  



S-a născut și-I cântăm dumnezeiescului prunc Iisus cântare dulce și suavă „Slavă 

întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bună-voire” 

(Luca 2, 14). 

La acest popas duhovnicesc plin de har și de adevăr nu avem graiuri nici 

cuvinte care să poată îndeajuns a aduce laudă lui Dumnezeu pentru mila Sa către 

noi mulțumindu-I că am văzut împlinite cele zise de proorocul Isaia că „Prunc s-a 

născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, Dumnezeu tare, Stăpânitor, Domn al păcii” 

(Isaia 9, 5) și că am văzut „slava Lui ca slava Unuia Născut din Tatăl, plin de har 

și de adevăr” (Ioan 1, 4). 

 

Dreptmăritori creştini, 

Sărbătoarea Crăciunului este izvorul credinței noastre în Dumnezeu Cel în 

Treime închinat și preamărit. 

Este temelia adevărului că cele pe care Domnul le-a făgăduit oamenilor 

pentru mântuirea lor se împlinesc și întru noi dacă suntem și rămânem „tari în 

credință” (I Cor. 16, 13), urmând calea dreptei învățături și a dreptei făptuiri 

vestite nouă de către Sfânta Biserică. 

Pe lângă alte multe daruri revărsate de Dumnezeu în sufletele noastre se 

numără și darul credinței prin care avem putința de a fi neîntrerupt în legătură cu 

El, Părintele nostru Cel din ceruri. 

Credința este virtutea prin care noi primim descoperirea adevărurilor 

mântuitoare și de suflet ziditoare. Sf. Ap. Pavel ne spune că „fără credință nu este 

cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu 

trebuie să creadă că El este și că se face răsplătitor celor ce-l caută” (Evrei 11, 

16). 

Virtutea credinței este farul călăuzitor în viața noastră. Ea este puterea care 

ne apropie de Dumnezeu, ne înviorează viața, ea dă curaj celor aflați în suferință și 

încercare, ea mângâie pe cei întristați, ea întărește pe cei deznădăjduiți, ea împacă 

pe cei învrăjbiți, ea înlătură toate necazurile și tulburările vieții, după cum zice 

Domnul „De veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui 

acestuia: mută-te de aici dincolo, și se va muta; și nimic nu va fi vouă cu 

neputință” (Matei 17, 20). 

Aici nu este vorba de munții de piatră ca cei de mii de ani ai Măcinului – ci 

despre „munții” păcatelor, ai patimilor, ai durerilor pe care le poate birui numai cel 

ce are credință puternică în Dumnezeu. 



Credința este în același timp izvorul altor virtuți necesare vieții creștine ca și 

armă nebiruită împotriva vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. 

Sfântul Atanasie cel Mare zice că „mare armă este împotriva diavolilor 

viața dreaptă și credința în Dumnezeu. Căci se tem – demonii de post, de 

priveghere, de rugăciuni, de blândețe, de liniște, de neiubire de arginți, de 

smerita cugetare, de iubirea de săraci, de milostenii, de lipsa de mânie și mai ales 

de dreapta credință în Hristos”. 

Cu alte cuvinte ceea ce este Steaua Polară pentru cei ce umblă pe mări și pe 

oceane, este credința pentru creștinii care o au ca far călăuzitor pentru viața de zi 

cu zi. 

 

Iubiţii mei, 

Având deci credință puternică și adevărată în Dumnezeu, credință pe care să 

o arătăm a fi „lucrătoare prin iubire” (Galateni 5, 6) și plină de fapte bune, să ne 

bucurăm de această mare sărbătoare a Nașterii Domnului așa cum ne îndeamnă 

colindul străbun:  „Astăzi s-a născut Hristos 

  Mesia chip luminos, 

  Lăudați și cântați 

  Și vă bucurați”. 

Să căutăm să prăznuim Crăciunul nu doar ca un eveniment petrecut acum 

2000 de ani, ci ca o naștere a lui Hristos mereu în sufletele noastre. 

Se cade ca de Crăciun să ne manifestăm pe deplin credința noastră în 

comuniune de iubire și de jertfire cu toți frații noștri și mai ales cu cei aflați în 

încercări, suferințe și necazuri, unind astfel liturghia noastră cu filantropia creștină 

adică cu toată facerea de bine. 

Sf. Ioan Gură de Aur ne povățuiește pe toți zicând: „să scoatem din sufletul 

nostru neomenia, să întindem mâna noastră spre milostenie, să mângâiem pe cei 

săraci, ca și noi să moștenim Împărăția Cerurilor”. 

 La împlinirea, în aceste zile, a 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 

1989 să ne aducem aminte de tinerii care, cu piepturile goale dar cu credință în 

suflet, au ieșit în calea tancurilor strigând „Cu noi este Dumnezeu” și „Vom muri 

și vom fi liberi”, dându-și viața pentru libertatea și demnitatea poporului român, 

făcându-ne să prăznuim primul Crăciun în libertate după 50 de ani de comunism. 

Prin jertfa celor pieriți atunci a căzut un regim dictatorial și ateu, prigonitor 

al Bisericii și al neamului și s-au ivit zorile libertății și ale democrației, daruri pe 



care trebuie să le apărăm, să le ocrotim și mai ales să le fructificăm în pace și bună 

înțelegere, prin muncă și prin dăruire către binele obștesc. 

Cu aceste învățături de suflet ziditoare și părintești povățuiri, la „acest 

praznic luminat / ce cu drag l-am așteptat”, vă doresc tuturor ca sfintele sărbători 

ale Nașterii Domnului, Anului Nou și Bobotezei să le petreceți creștinește, în pace 

și cu bucurie sufletească. 

Sărbători fericite! 

La mulți ani! 

Al tuturor de tot binele voitor și pururea către Domnul rugător, 

 

 

 

† VISARION 

 

Episcopul Tulcii 
 

 


