
Iubiţii mei fii sufleteşti,

Învăluiţi în tainica lumină a stelei Betleemului, 
pătrunşi la suflet de dulceaţa şi mireasma du-

hovnicească a colindelor noastre străbune, cuprinşi 
de bucuria păstorilor, a magilor şi a îngerilor, prăz-
nuim şi de această dată binecuvântatul praznic al 
Naşterii Domnului.

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

EPISCOP AL TULCII
Iubitului nostru cler, cinului monahal şi 

dreptcredincioşilor creştini din această eparhie: 

Har, milă şi pace de la Dumnezeu atotţiitorul,  
iar de la noi arhierească binecuvântare

„Hristos se naşte, slăviţi-L! 
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! 

Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! 
Cântaţi Domnului tot pământul, 

şi cu veselie lăudaţi-L popoare, 
că S-a preaslăvit.”

(Catavasiile Naşterii Domnului)
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Ne bucurăm, iarăşi, în chip tainic şi minunat de 
„taina întrupării” sau „taina cea din veac ascunsă 
şi de îngeri neştiută” (Coloseni 1, 26), taina Crăciu-
nului ce aduce cu ea bucuria sfântă a împlinirii ei şi 
fiorul sacru al revărsării în lume a bucuriei celei mai 
presus de fire. 

Ne împărtăşim şi noi din adâncul bogăţiei ei în-
vrednicindu-ne să primim „harul şi adevărul prin 
Iisus Hristos” (Ioan 1, 17), ne bucurăm şi ne vese-
lim căci s-au împlinit proorociile Legii celei vechi şi 
„Dumnezeu S-a arătat pe pământ şi cu oamenii a 
petrecut” (Baruh 3, 38).

Dimpreună cu Sf. Ioan Gură de Aur grăim: „tai-
nă străină văd şi minunată, cântecele păstorilor ră-
sună de jur-împrejurul urechilor mele. Îngerii cân-
tă, arhanghelii melodiază, heruvimii înalţă imne, 
serafimii doxologesc. Toţi prăznuiesc văzând pe 
Dumnezeu pe pământ şi pe om în ceruri, pe Cel de 
sus jos din pricina tainei întrupării şi pe cel de jos 
sus din pricina iubirii de oameni”.

Sărbătoarea de astăzi, a Naşterii Domnului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este cea mai iu-
bită a dreptmăritorilor creştini, cea mai bogată în 
sfinte bucurii duhovniceşti şi datini străbune care 
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toate ne îndeamnă la cinstirea Celui ce S-a întrupat 
pentru noi născându-se din Pururea Fecioara Maria 
în ieslea smerită a Betleemului.

Cu adevărat bucurie mare s-a făcut în cer şi pe 
pământ la Naşterea lui Iisus.

Bucuratu-s-au îngerii din ceruri văzând pe Stă-
pânul coborând între oameni ca să-i izbăvească din 
robia celui rău.

Bucuratu-s-au păstorii aflând în ieslea săracă pe 
Mântuitorul lumii şi pentru aceasta „dând slavă lui 
Dumnezeu pentru toate câte văzuseră şi auziseră” 
(Luca 2, 20).

Bucuratu-s-au magii de la Răsărit când L-au aflat pe 
Cel vestit de steaua minunată şi „deschizându-şi vistie-
riile lor i-au dăruit aur, tămâie şi smirnă” (Matei 2, 11).

Bucurie mare „care va fi pentru tot poporul” 
(Luca 2, 10) simţim şi noi în inimile şi în suflete-
le noastre, iar împreună cu noi întreaga natură este 
chemată să se împărtăşească din ea slăvind Naşterea 
Domnului, cum grăieşte colindul:

„Cerul şi pământul
În cântări răsună
Îngeri şi oameni

Cântă împreună”.
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Dreptmăritori creştini,

Astăzi Fiul lui Dumnezeu se naşte din Fecioara 
Maria şi Fiu al omului se face. Fiul Tatălui veşnic 
devine Fiu al Mariei întrupându-se şi făcându-se om 
„după asemănarea noastră afară de păcat” (Evrei 
4, 15) ca să ne mântuiască.

Mare este taina aceasta: Dumnezeu Cel veşnic şi 
fără de sfârşit, Cel necuprins se lasă cuprins şi văzut 
în chip de om în aşa fel încât El este între oameni ca 
unul dintre ei, deşi deosebit de ei.

Această mare sărbătoare ne aduce bucurie şi pen-
tru că Naşterea Domnului ne descoperă tuturor dra-
gostea lui Dumnezeu faţă de noi, cum zice Sf. Ioan 
Evanghelistul: „Întru aceasta s-a arătat dragostea 
lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său Cel Unul 
Născut L-a trimis Dumnezeu în lume ca prin El via-
ţă să avem” (I Ioan 4, 9).

Venirea Mântuitorului în lume la „plinirea vre-
mii” (Galateni 4, 4) întreaga Sa lucrare a însemnat 
eliberarea neamului omenesc din mrejele păcatului 
care în lumea veche întunecase minţile şi împietrise 
inimile fiilor lui Adam. De aceea încă de la înce-
putul propovăduirii sale, Iisus S-a vestit pe Sine ca 
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binefăcător şi izbăvitor trimis de Dumnezeu când a 
zis: „Duhul Domnului peste Mine, pentru că M-a 
uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec 
pe cei zdrobiţi la inimă; să propovăduiesc robiţilor 
dezrobirea şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei 
apăsaţi” (Luca 4, 18).

Ceea ce era atunci doar o prevestire a devenit 
realitate căci într-adevăr Evanghelia lui Hristos pre-
dicată de Sfânta Biserică a fost aluatul minunat care 
a prefăcut lumea cea veche într-o lume nouă, de-
săvârşind fiinţa umană şi împodobindu-o cu florile 
aleselor virtuţi: dragostea, blândeţea, curăţia, înţe-
lepciunea, întrajutorarea celor în nevoi şi buna înţe-
legere între oameni.

Ziua de astăzi este pentru noi aşadar o mare 
bucurie pentru că ne hrănim iarăşi cu nectarul cel 
binefăcător şi din izvorul cel nesecat al Evangheliei 
Împărăţiei celei veşnice ca şi din potirul strămoşeşti-
lor noastre colinde care ne vestesc venirea „Soarelui 
dreptăţii” a „Răsăritului celui de sus” spre mântu-
irea noastră şi spre dobândirea vieţii celei noi, căci 
întru El cum zice Sf. Ap. Pavel „avem arvuna vieţii 
celei veşnice” (Efeseni 1, 14).
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Cunoscând aşadar toate acestea să ne întrebăm 
fiecare dintre noi: cum Îl întâmpinăm şi ce daruri Îi 
aducem noi Mântuitorului Hristos? Se cuvine deci 
să-i aducem Lui inima noastră ca aurul de curată, 
tămâia bunei miresme duhovniceşti a rugăciunii şi 
smirna dragostei, a credinţei şi a nădejdii noastre. 
Şi aşa cum magii luând poruncă prin vis nu s-au 
mai întors la Irod, ci pe altă cale s-au dus în ţara 
lor, tot aşa şi noi să nu ne mai întoarcem azi de la 
Sf. Biserică – Betleemul cel duhovnicesc – pe calea 
păcatului şi a greşelilor, ci pe calea păcii, a dreptăţii 
şi a sfinţeniei să ne înturnăm la casele noastre. Să 
ne schimbăm firea şi viaţa noastră din trecut ur-
mând îndemnului paulin: „Dezbrăcaţi-vă de omul 
cel vechi şi de faptele lui şi vă îmbrăcaţi în cel nou, 
care se înnoieşte după chipul Celui ce l-a făcut” 
(Coloseni 3, 9-10).

Să ne împodobim cu credinţă şi cu fapte bune. 
Să ascultăm de Întâistătătorii Bisericii şi să ne în-
deplinim cum se cade toate datoriile creştineşti şi 
cetăţeneşti pentru binele neamului nostru românesc.

Să ne oprim de la păcat şi ducând o viaţă curată şi 
sfântă să ne învrednicim cât mai des să primim Sfânta 
Împărtăşanie unindu-ne deplin cu Domnul Hristos.
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Să fim făcători de pace într-o lume cuprinsă de 
neînţelegere, de ură şi de vrajbă, rugându-ne mereu 
pentru „pacea a toată lumea” şi pentru „bunăstarea 
sfintelor lui Dumnezeu biserici”.

Să fim milostivi şi iubitori faţă de oameni indife-
rent de credinţa sau de starea lor, ajutându-i cu fapta, 
cu sfatul şi cu rugăciunea căci toţi suntem fiii ai ace-
luiaşi Părinte Ceresc care ne iubeşte şi ne ocroteşte.

Iubiţii mei,

Să ne străduim în aceste zile sfinte de praznic să 
ne primenim sufleteşte şi unindu-ne cu Hristos prin 
Sfintele Taine să căutăm să lucrăm pacea, binele şi 
dreptatea.

Să cântăm şi noi dimpreună cu strămoşii în cor 
„colindul sfânt şi bun” şi să fim cu luare aminte la 
îndemnul

„Şi nu uita când eşti voios
Române să fii bun”.

Să prăznuim cu bucurie şi cumpătare aceste sfinte 
sărbători ale Naşterii Domnului, ale Anului Nou şi 
Bobotezei şi să-L rugăm pe Dumnezeu ca să ne ajute 
şi să ne binecuvinteze pe toţi şi acum şi în noul an 



† Visarion, Episcopul Tulcii

2016 pe care-l dorim să fie un an cu pace şi întru 
toate bună sporire.

„Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragos-
tea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului 
Duh să fie cu voi cu toţi!” (II Corinteni 13, 13).

Sărbători fericite!

La mulţi ani!

Al vostru al tuturor rugător către Domnul

† VISARION

Episcopul Tulcii
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