
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, arhie-
rească binecuvântare!

„Nu vă temeţi. Căci, iată,
vă binevestesc vouă bucurie mare,

care va fi pentru tot poporul.
Că vi s-a născut azi Mântuitor,

Care este Hristos Domnul,
în cetatea lui David”.

(Luca 2, 10-11)

Iubiţii mei fii sufleteşti,

D upă ce am trecut cu bine Postul Crăciunului, 
după ce ne-am primenit sufletele prin post, ru-

găciune şi primirea Sfintelor Taine, după ce ne-am în-
dulcit de frumuseţea colindelor străbune, a sosit iarăşi 
la noi sărbătoarea Naşterii Domnului sau Crăciunul.

† V I  S A R I  O N
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† Visarion, Episcopul Tulcii

Cu inimi înfiorate, pline de bucurie negrăită, ne 
plecăm în faţa ieslei din Betleem unde „s-a născut

Cel făr’de’nceput
Cum au spus proorocii”

şi cântăm „Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fi-
inţă naşte şi pământul peştera, Celui neapropiat, aduce. 
Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu steaua călăto-
resc. Că pentru noi S-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu 
cel mai înainte de veci” (Condacul Naşterii Domnului).

Deşi au trecut mai bine de 2000 de ani de la Naşte-
rea lui Hristos totuşi acest mare eveniment e mereu viu 
în sufletul şi în viaţa noastră. Şi aceasta pentru că Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat este veşnic viu. El 
vine şi astăzi să se sălăşluiască, nu într-o iesle – ca odi-
nioară – ci în sufletele noastre curate şi luminate, ca să 
ne umple de darul şi sfinţenia Lui, să ne facă să creştem 
tot mai mult în iubire faţă de El, faţă de Biserica Lui 
cea sfântă şi faţă de tot ceea ce e bun, ziditor şi folositor 
pentru viaţa noastră.

El care este „Alfa şi Omega – începutul şi sfârşi-
tul” (Apoc. 21, 6) vine la noi sub chip de prunc nevino-
vat ca să ne cheme şi pe noi la puritate, la curăţia sufle-
tului şi a vieţii noastre ca să putem dobândi mântuirea 
cea realizată de El prin Jerfa Lui de pe Cruce.

De aceea plini de bucurie şi de speranţă cântăm în 
aceste zile:
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«Naşterea Domnului – taina luminii»

„Hristos se naşte slăviţi-L! Hristos din ceruri în-
tâmpinaţi-L! Hristos pe pământ înălţaţi-vă! Cântaţi 
Domnului tot pământul Şi cu veselie, lăudaţi-L po-
poare că S-a preaslăvit!”

Iubiţi credincioşi,

Sărbătoarea Crăciunului este cu adevărat o mare Tai-
nă. O taină a lui Dumnezeu care, necuprins fiind, se lasă 
cuprins de firea noastră omenească, care, Duh fiind, se 
face om ca pe noi să ne mântuiască, care, bogat fiind, a 
sărăcit ca pe noi să ne îmbogăţească cu daruri cereşti ne-
trecătoare aşa cum glăsuieşte şi colindul 

„Pe Fiul în al Său nume,
Tatăl L-a trimis în lume,
Să se nască şi să crească
Să ne mântuiască”

Taina Crăciunului se arată în aceea că pruncul 
nevinovat ce se naşte în iesle este mai mult decât un 
prunc. El este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu care 
a luat chip de om, ca să se apropie de noi ca un frate, 
ca unul dintre noi şi să ne dăruiască harul iertării şi al 
izbăvirii:

„Căci aşa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât 
pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a dat ca oricine crede 
în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16).
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† Visarion, Episcopul Tulcii

Taina Crăciunului este aceea că apropiindu-ne de 
pruncul Iisus asemenea îngerilor, păstorilor şi magilor 
nu numai că ne bucurăm că „Prunc s-a născut nouă şi 
Fiul s-a dat nouă” (Isaia 9, 5), ci ne şi închinăm Lui 
ca Aceluia care este nu numai om ci şi Dumnezeu, pe 
care-L mărturisim ca Domn şi Mântuitor al nostru şi al 
întregii făpturi.

Taina Crăciunului constă în faptul că vedem cu 
ochii credinţei pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos pretu-
tindeni şi simţim lucrarea Lui în totul şi în toate. Îl 
simţim că ne călăuzeşte paşii vieţii, că ne ceartă şi ne 
vindecă, ne ocroteşte şi ne iubeşte ca un Părinte bun şi 
milostiv.

Tot ceea ce avem în această lume: viaţa, sănăta-
tea, belşugul, munca, cinstea şi bucuria sunt daruri ale 
lui Dumnezeu pentru noi oamenii, daruri pe care El le 
coboară din cerul milostivirii asupra tuturor: „Căci El 
face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni 
şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi” 
(Matei 5, 45).

De aceea se cade să-L preamărim pentru darurile pe 
care le revarsă asupra noastră şi asupra întregii făpturi. 
Să-L întâmpinăm pe El, cu păstorii şi cu magii aducân-
du-i în dar viaţa noastă, inima noastră şi sufletul nostru.

Să ne înălţăm către El ca să reverse în noi dragos-
tea Lui cea nemărginită, jertfelnică şi rodnică. Să ne iu-
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«Naşterea Domnului – taina luminii»

bim unii pe alţii ca într-un gând să mărturisim credinţa 
noastră în El şi în Biserica Lui cea „una, sfântă, sobor-
nicească şi apostolească”, care ne cuprinde la sânul 
ei de maică pe toţi şi ne poartă de grijă de la leagăn şi 
până la mormânt, ca şi după aceea.

Împlinind toate cele spuse în învăţătura Evan-
gheliei lui Hristos vom putea spune cu apostolul 
Pavel „că suntem fii ai lui Dumnezeu” după har 
şi „îm preună moştenitori” ai lui Hristos şi ne vom 
preaslăvi „împreună cu El” în viaţa cea veşnică 
(Romani 8, 17).

Crăciunul, ca sărbătoare a luminii, ne îmbracă 
şi pe noi în lumina „cea neapropiată” (I Timotei 6, 
16) îndemnându-ne să ne purtăm ca „fii ai luminii” 
(Efeseni 5, 8) făcători de pace, milostivi şi iubitori de 
oameni.

Iubiţii mei,

Din păcate lumina Sărbătorii Crăciunului este um-
brită şi în acest an de învrăjbirea dintre neamuri şi po-
poare, de lipsa păcii şi a dragostei, de existenţa urii şi a 
duşmăniei dintre oameni. În Orientul Apropiat mii de 
creştini sunt prigoniţi, unii chiar omorâţi şi obligaţi să-
şi părăsească vetrele lor unde au trăit de mii de ani şi să 
ia calea pribegiei.
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† Visarion, Episcopul Tulcii

Şi la noi în ţară sunt foarte mulţi oameni care tră-
iesc la limita sărăciei, sunt familii defavorizate, tineri 
dezorientaţi, copii care abandonează şcoala, şo meri 
care nu găsesc un loc de muncă, elevi săraci care n-au 
posibilitatea să-şi continue studiile.

Toate aceste realităţi ne trag un semnal de alarmă, 
arătându-ne datoria pe care o avem faţă de semenii noş-
tri năpăstuiţi, de obligaţiile noastre pe care le avem faţă 
de cei aflaţi în încercări, sărăcie şi suferinţă.

Avem deci datoria de a lucra pentru eradicarea 
acestor situaţii şi lucrul acesta îl putem face punând în 
lucrare faptele milei creştine la care să adăugăm munca 
cinstită şi curată, rugăciunea stăruitoare pentru pace şi 
linişte ca şi pentru dobândirea celor de folos pentru noi 
şi pentru semenii noştri.

Sărbătoarea Naşterii Domnului tocmai această me-
nire o are de a ne reaminti de statutul nostru de creştini 
şi de oameni, de a ne îndemna mereu la milostenie, la 
rugăciune şi la toată fapta cea bună.

Cade-se ca această grijă faţă de semenii aflaţi în su-
ferinţe şi lipsuri să o avem nu numai acum de sărbători 
ci să o punem în lucrare pe tot parcursul anului ca să ne 
arătăm că mereu suntem ucenici ai lui Hristos, Cel ce 
s-a născut în sărăcie şi smerenie ca pe noi să ne îmbo-
găţească.
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«Naşterea Domnului – taina luminii»

Iubiţi mei fii duhovniceşti,

Călăuziţi de bucuria şi lumina acestui praznic dum-
nezeiesc şi luminat „ce cu drag l-am aşteptat” ne vom 
apropia peste câteva zile de sfârşitul acestui an şi înce-
putul Anului Nou 2015.

Se cuvine acum la cumpăna dintre ani să ne facem 
un examen de conştiinţă şi să vedem cât am progresat 
în bine, în adevăr şi în cunoaştere în anul ce a trecut şi 
care sunt lucrurile mai puţin bune ce se cer îndreptate 
în anul în care vom intra.

Să-L rugăm pe Hristos Domnul să ne ajute să pu-
tem progresa atât material dar mai ales spiritual în Noul 
An în aşa fel încât să putem fi mulţumiţi şi bucuroşi la 
finele lui.

Anul 2015 a fost declarat de către Sfântul Sinod 
al Bisericii noastre ca fiind „Anul omagial al misiu-
nii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al 
Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de 
suflete din eparhii” arătând prin aceasta rolul deosebit 
pe care marii păstori de suflete din eparhiile Patriarhi-
ei Române l-au avut în povăţuirea turmei cuvântătoare 
pe calea binelui, a progresului spiritual şi cultural şi a 
mântuirii.

Punându-vă în suflet toate aceste lucruri rugăm pe 
Mântuitorul Hristos Cel născut în ieslea Betleemului să 



Dată în reşedinţa noastră episcopală din Tulcea la 
praznicul Naşterii Domnului din anul mântuirii 2014.

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

vă ajute, să vă binecuvinteze viaţa, familia şi strădani-
ile Dumnevoastră, iar sărbătorile Crăciunului, Anului 
Nou şi Bobotezei să le petreceți cu bucurie, cu pace şi 
linişte acum şi întru mulţi ani!

Sărbători fericite!
La mulţi ani!

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

† VISARION

Episcopul Tulcii


