†V I S A R I O N
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!
„Căci Prunc S-a născut nouă,
un Fiu S-a dat nouă, a Cărui stăpânire
e pe umărul Lui, şi se cheamă numele Lui:
Înger de mare sfat, Sfetnic minunat,
Dumnezeu tare, biruitor,
Domn al păcii, Părinte al veacului
ce va să fie.” (Isaia 9, 5)

Iubiţii mei fii duhovniceşti,

C

u aleasă bucurie ne regăsim astăzi în sfintele noastre biserici pentru a mări după datină
Naşterea Domnului sau Crăciunul şi, ascultând cântările
de cinstire ale acestei zile, cu evlavie ne închinăm Prun-
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cului din iesle şi glăsuim şi noi cântarea: „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.” (Catavasie
la Naşterea Domnului).
Slăvit de îngeri, străjuit de păstori şi închinat de magii de la Răsărituri, Mântuitorul Hristos coboară tainic şi
de această dată printre noi oamenii, luminând cu chipul
Său îngeresc de prunc nevinovat staulul sărac din preajma Betleemului, dar şi casa sufletelor noastre.
În mijlocul necazurilor de tot felul şi în mijlocul lipsurilor cumplite ce bântuie astăzi întreaga lume, şi mai ales
bătrânul nostru continent, o veste bună şi sfântă soseşte la
noi învăluindu-ne în bucurie nespusă sufletele. Este vestea
Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Purtată prin „colindul sfânt şi bun” de copiii nevinovaţi
şi de oameni în puterea vârstei, această veste răsună astăzi
pretutindeni aducând bucurie şi speranţă, deopotrivă, atât
în casa bogatului, cât şi în coliba săracului, deşteptând sufletele la o viaţă nouă, chemându-le să cugete către cerul
milostivirii dumnezeieşti şi înfrăţind inimile în cântarea
îngerească: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14).
Cu adevărat, cu dreptate este a cânta şi a preamări, în
această zi de praznic luminat, numele Părintelui ceresc,
căci Naşterea Domnului este cel mai mare, mai vădit şi
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mai covârşitor semn al milostivirii lui Dumnezeu faţă de
oameni, „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).
Iubiţi credincioşi,

Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ pentru mântuirea noastră, cum mărturisim mereu în Simbolul credinţei. El nu vine în chipul bărbatului desăvârşit, gata de
lucrarea Sa în lume, ci în chip de prunc gingaş, ca întrupare deplină a nevinovăţiei.
De fapt, din această stare de pruncie spirituală El face
condiţia primordială a renaşterii oamenilor şi a intrării
lor în Împărăţia Cerurilor, aşa cum Însuşi mărturiseşte:
„Adevăr zic vouă: De nu vă veţi întoarce ca să fiţi ca pruncii, nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor” (Matei 18, 3).
Împlinind proorociile din Vechiul Testament, din
neasemănata Sa iubire de oameni, la plinirea vremii,
Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume:
„Să se nască
Şi să crească
Să ne mântuiască”.

Aşa cum învaţă Sfântul Apostol Pavel, Hristos Domnul, Dumnezeu fiind, „S-a deşertat pe Sine, chip de rob
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luând, făcându-Se asemenea oamenilor… S-a smerit pe
Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe Cruce” (Filipeni 2, 7-8).
El S-a pogorât din cerul strălucirii Sale pe pământul întunecat; stăpân fiind, S-a făcut slugă tuturor, ca pe
toţi să-i mântuiască; nevinovat fiind, a luat asupra Sa
păcatele şi nelegiuirile noastre, ca să le ispăşească prin
Cruce şi prin moartea de bunăvoie; nemuritor fiind,
S-a îngropat în mormântul rece ca să îngroape păcatul
şi să învieze a treia zi, după Scripturi, dăruind viaţă celor din morminte.
El, Hristos Domnul, a surpat peretele cel din mijloc
al vrajbei ce despărţea cerul de pământ. Prin El ne-a răsărit nouă „lumina cunoştinţei”; prin El ne-a venit darul
cel adevărat al iertării şi al vieţii celei veşnice.
Prin El ne-am învăţat să ne închinăm „Soarelui dreptăţii”, căci El este, cu adevărat, „Răsăritul cel de sus”, Care luminează pe tot cel ce crede în învăţătura Lui şi-L primeşte
ca Domn şi Mântuitor al întregii lumi.
Prin El am cunoscut adevărul cel veşnic al Evangheliei şi de acum nu ne mai hrănim cu roşcove şi rădăcini
ca fiul cel risipitor, ci ne ospătăm din viţelul cel gras al
harului care s-a pogorât cu îmbelşugare asupra noastră
prin îndurarea lui Dumnezeu.
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, coboară printre
oameni în chip de prunc tocmai pentru a ne face mai pil4
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duitoare întreaga Sa viaţă trăită în duhul nevinovăţiei, al
iubirii jertfelnice, al facerii de bine, al iertării vrăjmaşilor şi al dăruirii totale pentru binele şi fericirea tuturor
celor ce cred într-Însul.
Drept-măritori creştini,

Covârşiţi de taina sfântă a Întrupării Domnului, se
cade să ne preschimbăm şi noi şi să dobândim pruncia,
nevinovăţia spirituală pe care ne-a arătat-o Domnul
prin pilda vieţii Sale.
Făcându-I sălaş în sufletele noastre prin curăţirea
de patimi, prin rugăciune curată, sinceră şi statornică,
prin căutarea mai întâi a Împărăţiei Cerurilor, El nu ne
va părăsi niciodată. Dimpotrivă, ne va întări atunci când
suntem slabi, ne va mângâia în clipe de tristeţe şi de restrişte, ne va lumina calea vieţii şi ne va îndruma paşii
pe drumul ce duce la Împărăţia cea veşnică, pregătită de
El tuturor celor ce-L iubesc cu adevărat.
Magii i-au adus Domnului daruri curate şi scumpe
ca unui Împărat. El nu cere de la noi astăzi nici aur, nici
smirnă şi nici tămâie, bine ştiind că mulţi dintre noi nu-i
putem face aceste daruri.
Ne cere, în schimb, să-i dăm inima noastră cu toată
credinţa ei curată, cu toată nădejdea ei neclintită, cu
toată dragostea nefăţarnică care, după cuvântul Apos5
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tolului, „toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă” şi care „nu cade niciodată” (I
Corinteni 13, 7-8).
Ne cere astăzi să ne împotrivim păcatului şi ispitelor care vin din toate părţile, să suferim pentru El şi să-I
dăm Lui întreaga noastră viaţă.
Ne cere să fim jertfelnici şi cu iubire faţă de semenii
noştri, faţă de cei săraci şi nevoiaşi, faţă de toţi cei care
au trebuinţă de „milă şi ajutor”.
Ne cere Domnul astăzi ca, având gândurile curate şi
inimile aprinse de dragoste, să ne iertăm unii pe alţii şi
să ne ajutăm cu creştinească iubire.
Dragostea noastră să se reverse mai ales către cei
flămânzi şi însetoşaţi, către cei străini, către cei goi şi
bolnavi, către cei aflaţi în temniţe, în azile şi spitale. Căci
toţi au nevoie să se împărtăşească de lumina şi bucuria
Naşterii lui Hristos. Numai aşa făcând, bucuria noastră
va fi deplină şi mulţumirea sufletească va fi mare, iar
răsplata nu se va lăsa aşteptată.
Iubiţii mei fii sufleteşti,

Anul în care ne aflăm şi care se apropie de sfârşit
a fost închinat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre „Tainei Sfântului Botez şi Tainei Sfintei Cununii”, două
6

«Darurile Pruncului Iisus»
Sfinte Taine importante pentru viaţa creştină ca şi pentru întreaga Biserică.
Anul 2012 va fi declarat ca Anul Tainei Sfântului
Maslu şi al îngrijirii bolnavilor tocmai pentru a sublinia
grija deosebită pe care Biserica o acordă celor bolnavi şi
celor aflaţi în suferinţe.
Este de datoria noastră să fim solidari cu cei care
suferă şi pe care trebuie să-i ajutăm şi cu rugăciunea, şi
cu fapta noastră cea bună.
Să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru aceste sărbători frumoase şi binecuvântate ale Naşterii Domnului pe
care să le petrecem în bucurie şi cumpătare, cercetând
Sfânta Biserică şi cântând colindele noastre străbune,
primind colindători şi făcând cât mai multă bucurie semenilor noştri, după cuvântul colindului:
„E sărbătoare şi e joc
În casa ta acum,
Dar sunt bordeie fără foc
Şi mâine-i Moş Crăciun.
Acum te las, fii sănătos
Şi vesel de Crăciun.
Dar nu uita, când eşti voios,
Române, să fii bun!”
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Cu aceste gânduri şi îndemnuri rog pe Mântuitorul
Cel născut în ieslea Betleemului să vă ajute şi să vă binecuvinteze, făcându-vă din toată inima urarea ca sărbătorile Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei să
le petreceţi cu sănătate, în pace şi mulţumire, iar „Harul
Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu
Tatăl şi împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi”
(II Corinteni 13, 13). Amin.
Sărbători fericite şi La mulţi ani!

Al vostru al tuturor de tot binele voitor şi pururea
rugător către Domnul Cel născut în Betleem,
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Dată în reşedinţa noastră episcopală din Tulcea la
praznicul Naşterii Domnului din anul mântuirii 2011.
Preacucernicii preoţi vor citi această Pastorală în bisericile
din parohii în prima zi de Crăciun, iar în filii, a doua zi.

