
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!

„Fecioara astăzi pre Cel mai presus de fiinţă naşte,
iar pământul peştera Celui neapropiat aduce. 

Îngerii cu păstorii slavoslovesc, 
iar magii cu steaua călătoresc. 

Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, 
Dumnezeu cel mai înainte de veci”.

(Condacul Naşterii Domnului)

Iubiţii mei fii sufleteşti,

D upă un post frumos şi binecuvântat în care 
ne‑am umplut de bucurie şi de dulceaţa cân‑

tărilor îngereşti şi a colindelor străbune, ne regăsim 
astăzi în sfintele biserici pentru a mări după cuviinţă 
Naşterea Domnului.

† V I  S A R I  O N
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Astăzi este Crăciunul sau praznicul Întrupării 
Mântuitorului Hristos şi ascultând cântările de cinsti‑
re ale acestei zile ne închinăm cu evlavie Pruncului 
din iesle dimpreună cu magii de la Răsărit, cu păstorii 
şi cu îngerii, cântându‑i „Mărire întru cei de sus lui 
Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvo-
ire!” (Luca 2, 14)

Naşterea Domnului este minunea petrecută acum 
mai bine de două milenii în peştera sărăcăcioasă a 
Betleemului care trezeşte în sufletul fiecărui creştin 
adânci simţiri de trăire religioasă, îndemnându‑l să cu‑
gete la „taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiu-
tă” (Romani 16, 25) ce‑şi vede împlinirea în această zi, 
precum zice şi colindul:

„Taina cea din veac ascunsă
Şi de îngeri neştiută
Că Fecioara Maria
A născut pe Mesia”.

Iubiţi credincioşi,

Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
a venit în lume „la plinirea vremii” cum glăsuieşte Sf. 
Ap. Pavel, adică atunci când toate condiţiile istorice şi 
sociale, dar şi cele politice, erau prielnice acestui mare 
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eveniment „cel mai mare de sub soare” cum spune Sf. 
Ioan Damaschin.

El, Hristos, a venit la ai Săi, trimis fiind de Tatăl, ca 
să răscumpere neamul omenesc din robia păcatului şi a 
morţii veşnice.

El S‑a întrupat dintr‑o fecioară curată pe nume 
Maria, prin puterea şi lucrarea Sfântului Duh, împlinin‑
du‑se astfel cuvintele proorocului Isaia „iată fecioara 
va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele 
lui Emanuel” (Isaia 7, 14).

Hristos se naşte într‑o iesle din cetatea lui David 
numită Betleem care înseamnă „casa pâinii” căci El 
este cu adevărat „pâinea vieţii care s-a coborât din 
cer” (Ioan 6, 41) şi care se dă celor credincioşi spre 
hrană în Sfânta Împărtăşanie „spre iertarea păcatelor 
şi spre dobândirea vieţii de veci”.

Domnul Hristos n‑a venit cu slavă pe pământ „cu 
năluciri înfricoşându-ne pe noi”, ci a venit în chip 
smerit de prunc nevinovat ca să ne poată atrage mai 
uşor către El, să ne dea şi nouă blândeţea şi nevinovă‑
ţia pruncilor, pe care avându‑le, vom dobândi mai uşor 
Împărăţia Cerurilor.

Acolo în staulul Betleemului unde s‑a născut, Dom‑
nul a fost adorat de păstori, slăvit de îngeri şi dăruit de 
magi cu daruri scumpe: aur, smirnă şi tămâie.
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Peştera umilă a devenit tronul slavei Mântuitoru‑
lui, noaptea s‑a prefăcut în zi iar întunericul în lumină, 
căci Hristos este „Soarele dreptăţii” care aduce lumină 
celor din întunericul necredinţei şi al morţii.

Prin naşterea Lui, toate neamurile şi toţi „câţi cu 
frica morţii erau supuşi robiei” (Evrei 2, 15) au cunos‑
cut calea izbăvirii şi au dobândit bucuria eliberării din 
încătuşările acesteia.

Dumnezeu, prin întruparea Fiului Său Cel Unul‑
Născut, a dăruit mila Sa cea nemăsurată oamenilor în‑
credinţându‑le bogăţia Lui de daruri, făcându‑i pe toţi 
părtaşi şi moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor după cu‑
vântul Sf. Ap. Pavel „Cetatea noastră este în ceruri, de 
unde şi aşteptăm Mântuitor, pe Domnul nostru Iisus 
Hristos” (Filipeni 3, 20).

Prin întruparea Sa şi venirea Lui la oameni, Dumnezeu 
„biruieşte rânduielile firii” arătându‑ne tuturor până 
unde merge iubirea Sa nemărginită care va culmina în 
chip desăvârşit prin Patima, Moartea şi Învierea Lui.

Crăciunul, ca sărbătoare a Întrupării, este o icoană 
admirabilă a iubirii şi smereniei Fiului, Care bogat fi‑
ind a sărăcit pentru noi spre a ne restaura ontologic şi 
pentru a ne reda demnitatea de „fii ai Celui Preaînalt” 
(Luca 6, 35).

Sfântul Ioan Gură de Aur vrând să tălmăcească 
înţelesul adânc al tainei Întrupării zice: „Fiu al lui 
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Dumnezeu fiind Iisus Hristos a devenit Fiu al Omu-
lui, ca să facă fii ai lui Dumnezeu pe fiii oamenilor”.

Aşadar prin Pruncul născut în ieslea Betleemului, 
Dumnezeu coboară în lume, astfel că aceasta dobân‑
deşte pe deplin puterea de a se reface după chipul lui 
Dumnezeu.

Mântuitorul Însuşi s‑a înfăţişat pe Sine ca purtător 
al unei sfinte lucrări mântuitoare şi sfinţitoare atunci 
când a zis: „Duhul lui Dumnezeu este asupra Mea 
pentru că M-a uns să binevestesc săracilor, M-a tri-
mis să tămăduiesc pe cei zdrobiţi cu inima, să propo-
văduiesc celor robiţi dezrobirea şi celor orbi căpăta-
rea vederii; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc 
anul cel bineplăcut Domnului” (Luca 4, 18‑19).

Iubiţii mei,

Prăznuim şi în acest an sărbătoarea Naşterii Dom‑
nului, zi plină de lumină, de bucurie, de pace şi de în‑
noire spirituală.

Din nefericire, pentru mulţi dintre noi sărbătoarea Cră‑
ciunului nu mai are această semnificaţie. Şi aceasta pentru 
că de multe ori serbăm un Crăciun lipsit de sens, adică în 
absenţa lui Hristos, la fel cum facem şi la Sfintele Paşti.

Serbăm un Crăciun în care „tradiţiile” omeneşti, 
mai ales cele de factură nouă, de import, îşi fac loc din 
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belşug în detrimentul vechilor şi frumoaselor obiceiuri 
româneşti ce vin din adânc de istorie.

Trăim un Crăciun lipsit de înţelesul său duhovnicesc, 
acela al Întrupării lui Hristos, dar plin de „magia sărbăto-
rilor” şi de „spiritul Crăciunului”, cum vedem din păcate 
afişând acest lucru mass‑media zilelor noastre.

Asaltaţi din toate părţile de reclame care mai de 
care stranii şi mai deplasate, când grija omului este în‑
dreptată nu atât spre curăţirea sufletului şi de apropie‑
rea lui de Hristos, cât spre belşugul mesei de Crăciun, 
a distracţiei şi a cadourilor, astăzi avem nevoie cu toţii 
să redescoperim înţelesul autentic al Crăciunului cât şi 
impactul pe care acesta îl are asupra celor ce cred cu 
adevărat în Hristos şi se străduiesc să‑L urmeze.

Se cade să redescoperim aşadar Crăciunul cu toate 
bucuriile lui duhovniceşti şi să‑l serbăm nu după „lite-
ra” lumii, ci în „duhul” lui Hristos.

Într‑o societate bulversată în care oamenii par că 
şi‑au pierdut orientarea lor spirituală către Cel care este 
„Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6) şi în care viaţa 
şi valoarea umană cântăreşte mai puţin decât a necu‑
vântătoarelor se aude din nou glasul Bisericii străbune 
care vesteşte tuturor Naşterea lui Hristos.

Să ascultăm acest glas şi să luăm bucurie, lumină, 
pace şi speranţă de la pruncul Iisus, iar acestea împreu‑
nă cu faptele cele bune, roade ale iubirii jertfelnice, să 
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le împărtăşim şi semenilor noştri mai ales celor aflaţi în 
lipsuri materiale, celor singuri şi bolnavi, celor întem‑
niţaţi şi altora asemenea.

Să prăznuim aşa cum se cuvine aceste zile de săr‑
bătoare, cercetând Sfânta Biserică, rugându‑ne mai 
mult, făcând milostenie şi străduindu‑ne să‑L primim 
pe pruncul Iisus în ieslea sufletelor noastre, apropiin‑
du‑ne cu vrednicie cât mai des de masa Sfântului Altar 
pentru a ne cumineca cu Trupul şi Sângele Domnului.

Iubiţii mei fii duhovniceşti,

Anul 2014 în care vom intra peste puţine zile este 
declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române ca fiind „Anul omagial al Sfintei Împărtăşa-
nii şi al Sfintei Spovedanii” şi „Anul comemorativ al 
Sfinţilor Martiri Brâncoveni” având în vedere că se 
vor împlini 300 de ani de la moartea mucenicească a 
Brâncovenilor şi pe parcursul lui vor avea loc în în‑
treaga Patriarhie Română şi deci şi în Eparhia noastră 
manifestări religioase şi culturale deosebite.

Împărtăşindu‑vă aceste gânduri la „acest praznic 
luminat / ce cu drag l-am aşteptat”, Vă facem cele mai 
bune doriri de sănătate şi de belşug, dorindu‑vă să pe‑
treceţi sfintele sărbători ale Crăciunului, Anului Nou şi 
Bobotezei cu bucurie „de la tinereţe / pân’ la bătrâne-



Dată în reşedinţa noastră episcopală din Tulcea la 
praznicul Naşterii Domnului din anul mântuirii 2013.

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

ţe”, iar Hristos Cel întrupat să reverse din plin peste noi 
toţi darurile Sale cele bogate şi binefăcătoare.

Sărbători fericite!
La mulţi ani!

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

† VISARION

Episcopul Tulcii


