
DIN MILA LUI DUMNEZEU,  
EPISCOP AL EPISCOPIEI 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!

„Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, 
răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; 

că, întru dânsa, cei ce slujeau stelelor 
de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, 

Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, 
Răsăritul cel de sus; Doamne, mărire Ţie”.

(Troparul Naşterii Domnului)

Iubiţii mei fii duhovniceşti,

Sărbătorim şi în anul acesta cu bucurie negrăită 
Naşterea cea după trup a Domnului şi Mântui-

torului nostru Iisus Hristos.

† V I  S A R I  O N



2

† Visarion, Episcopul Tulcii

Ne îndulcim iarăşi de bucuria şi lumina acestui 
praznic ce ne aminteşte în fiecare an de cel mai de seamă 
eveniment din istoria mântuirii noastre: întruparea 
Fiului lui Dumnezeu şi petrecerea Lui împreună cu noi 
credincioşii.

Taină preamărită este aceasta, căci Fiul Celui 
Preaînalt, cel Unul-Născut din Tatăl mai înainte de toţi 
vecii se naşte din Preacurata şi Pururea Fecioara Maria, 
se face om ca să mântuiască neamul omenesc.

Din nou răsună în sufletele noastre glasul îngerului 
„iată vă binevestesc bucurie mare că vi s-a născut 
astăzi Mântuitor care este Hristos Domnul, în cetatea 
lui David” (Luca 2, 10-12).

Din nou Biserica ne cheamă să întâmpinăm pe 
dumnezeiescul Prunc şi primindu-L cu bucurie să ne 
veselim de Cel ce vine să aducă pace pe pământ şi între 
oameni bunăvoire.

Să alergăm aşadar şi să sorbim puteri noi şi sporite 
din lumina şi binecuvântarea acestui „praznic luminat/
ce cu drag l-am aşteptat” şi umplându-ne sufletele de 
negrăită bucurie să cântăm şi noi:

  „Astăzi s-a născut Hristos
  Mesia chip luminos
  Lăudaţi şi cântaţi
  Şi vă bucuraţi”.
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«Pentru noi, astăzi s-a născut Hristos!»

Iubiţilor,

Sfântul Evanghelist Ioan ne înfăţişează în capitolul 
întâi al Evangheliei sale pe Mântuitorul Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu în slava Sa cea veşnică alături de Tatăl şi 
de Sfântul Duh.

„La început era Cuvântul şi Cuvântul era la 
Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. (…) Şi 
Cuvântul S-a făcut trup şi s-a sălăşluit între noi şi am 
văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, 
plin de har şi de adevăr” (Ioan 1, 14).

Din marea Sa dragoste faţă de noi El „S-a deşertat 
pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea 
oamenilor, şi la înfăţişare aflându-se ca un om, S-a 
smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, 
şi încă moarte pe cruce” (Filipeni 2, 6-8).

Mare taină este aceasta şi mai presus de înţelegerea 
noastră, cum Dumnezeu S-a arătat în trup şi a locuit pe 
pământ petrecând împreună cu oamenii.

De această taină s-au mirat îngerii din ceruri şi au 
binevestit lumii pacea şi lauda Celui Preasfânt zicând: 
„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ 
pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14).

Din smerenie negrăită Dumnezeu a trimis pe Fiul 
Său care S-a născut într-un sălaş umil din Betleem, 
unde a fost închinat de păstori şi de magi şi lăudat de 
oastea îngerească ca un Împărat al făpturii.
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† Visarion, Episcopul Tulcii

Deşi se arată sărac în ieslea necuvântătoarelor El 
ne aduce bogate daruri căci este Fiul lui Dumnezeu, 
Mesia cel din veac aşteptat.

El ne aduce mai întâi de toate împăcarea noastră cu 
Dumnezeu şi eliberarea sufletelor din robia păcatului 
protopărinţilor Adam şi Eva.

El ne aduce binecuvântarea şi sfinţirea asupra 
pământului şi a întregii umanităţi care suspinau după 
izbăvirea promisă de Tatăl din ceruri, în aşa fel încât să 
fie prefăcute în cer nou şi pământ nou.

Ca Domn al Păcii, El aduce pacea în lume vestind 
astfel începutul Împărăţiei lui Dumnezeu; El ne-a 
învăţat să-L iubim pe Dumnezeu, care este Părintele 
nostru cel ceresc, care ne iubeşte deopotrivă pe toţi, fie 
că suntem drepţi, fie că suntem păcătoşi.

Tot El ne-a învăţat să ne iubim unii pe alţii, să 
ne ajutăm între noi şi să căutăm să luptăm împotriva 
păcatului, să-l biruim şi să ne împodobim viaţa noastră 
cu virtutea şi cu facerea de bine pentru noi şi pentru 
semenii noştri ca măsură a desăvârşirii noastre.

Prin jertfa Sa de pe Cruce, Mântuitorul ne-a împăcat 
cu Dumnezeu, ne-a făcut fiii Tatălui Ceresc; ne-a iertat 
păcatul strămoşesc şi prin Duhul Sfânt ne-a înnoit, ne-a 
sfinţit şi ne-a luminat căile vieţii spre dobândirea mântuirii.

Iată, deci, câte daruri minunate ne-a adus nouă 
oamenilor Mântuitorul Hristos.
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«Pentru noi, astăzi s-a născut Hristos!»

Câtă recunoştinţă trebuie să avem noi faţă de El 
şi faţă de iubirea cea fără de margini a Dumnezeului 
nostru care ne-a răscumpărat prin Fiul Său Cel care a 
dărâmat peretele vrajbei celei de demult şi a făcut ca 
pacea Sa să se reverse din nou peste întreg pământul ca 
o mană cerească răcorind inimile însetate de adevăr şi 
de dreptate, de pace şi de dragoste pe pământ.

Iubiţi fii duhovniceşti,

Cunoscând toate aceste binefaceri pe care le-am 
primit prin Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos se 
cade să ne luminăm cu „lumina cunoştinţei” care a 
răsărit lumii deodată cu Pruncul Cel născut în ieslea 
Betleemului.

Să ne dezbrăcăm de toată ura şi vrajba, de toată 
răutatea şi dezbinarea, să stăruim în pace şi bunăvoire 
împotrivindu-ne răului şi păcatului, trăind şi umblând 
ca „fii ai luminii” (Efeseni 5, 8).

Să căutăm să facem cât mai mult bine celor din 
jurul nostru şi mai ales să-i ajutăm material pe cei 
lipsiţi, bolnavi şi însinguraţi alinându-le suferinţa şi 
bucurându-i cu afecţiunea şi dragostea noastră după 
cuvântul Evanghelistului Matei: „Căci flămând am 
fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-
aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol 
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† Visarion, Episcopul Tulcii

am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi 
cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.” 
(Matei 25, 35-36).

Să redescoperim bucuria autentică a praznicului 
Crăciunului, ferindu-ne de a prăznui o sărbătoare după 
„duhul lumesc” şi nu după duhul lui Hristos.

Anul 2012 fiind declarat de către Sfântul Sinod al 
Bisericii noastre ca fiind „Anul Sfântului Maslu şi al 
îngrijirii bolnavilor” şi în Eparhia Tulcii ca şi în întreaga 
Patriarhie Română au avut loc acţiuni concrete pentru 
ajutorarea celor bolnavi care au adus multă mângâiere, 
speranţă şi bucurie în sufletele celor încercaţi.

În toate parohiile noastre s-a săvârşit Sfântul Maslu 
de obşte sau misionar şi s-au organizat colecte în bani 
şi alimente pentru persoanele bolnave sau defavorizate.

Toate aceste acţiuni au demonstrat unitatea de 
credinţă şi de simţire a credincioşilor noştri care au 
împlinit cuvântul apostolului Pavel care zice: „purtaţi-
vă sarcinile unii altora şi aşa veţi împlini legea lui 
Hristos” (Galateni 6, 2).

Anul 2013 în care vom intra peste câteva zile a fost 
proclamat ca fiind „Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi 
Constantin şi Elena”, cei care s-au ostenit în viaţa lor 
la umbra Crucii Domnului să ajute Biserica Creştină 
greu încercată de-a lungul a aproape trei sute de ani de 
persecuţii şi prigoniri.
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«Pentru noi, astăzi s-a născut Hristos!»

Anul viitor se vor împlini 1700 de ani de la edictul 
de la Milano (313) prin care Sfântul Împărat Constantin 
a dăruit libertate creştinilor în Imperiul Roman.

Dreptmăritori creştini,

Mulţumind lui Dumnezeu pentru bucuriile pe care 
ni le împărtăşeşte şi în aceste zile acest 

„Praznic luminos
Strălucit frumos”, 

doresc tuturor un Crăciun binecuvântat, iar săr-
bă torile Anului Nou şi Bobotezei să le petreceţi cu 
mulţumire şi bucurie duhovnicească.

Binecuvântarea Domnului să fie cu voi cu al Său 
har şi cu a Sa iubire de oameni, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor.

Sărbători fericite.
La mulţi ani!

Al vostru către Domnul de tot binele voitor şi către 
Domnul pururea rugător,

† VISARION

Episcopul Tulcii



Dată în reşedinţa noastră episcopală din Tulcea la 
praznicul Naşterii Domnului din anul mântuirii 2012.

Preacucernicii preoţi vor citi această Pastorală în bisericile 
din parohii în prima zi de Crăciun, iar în filii, a doua zi.


