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În fiecare an, pe 7 ianuarie, sărbătorim Soborul Sfântului Ioan 

Botezătorul, zi în care îl cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos în Iordan. Sfântul 

Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, 

mama sa, era descendentă a seminției lui Aaron. Nașterea prorocului Ioan s-a 

petrecut cu șase luni înaintea nașterii lui Iisus. Nașterea sa a fost vestită de către 

îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu va da 

crezare celor vestite de îngerul Gavriil, Zaharia va rămâne mut până la punerea 

numelui fiului său.  

Cum ajunge să-L cunoască Sfântul Ioan Botezătorul pe Hristos? 

Potrivit Sfintei Scripturi, Ioan Botezătorul a săltat în pântecele maicii 

sale, în momentul în care Elisabeta se întâlnește cu Fecioara Maria atunci când 

aceasta Îl purta în pântece pe Domnul. Deși a săltat în pântece, Ioan afirma că "nu-

L știa pe Domnul” (Ioan 1, 31). Această mărturisire a lui Ioan este adevărată, căci 

el nu putea cunoaște din proprie experiență că Cel purtat în pântecele Mariei este 

Fiul lui Dumnezeu. Părintele Dumitru Stăniloae, comentând acest episod, spune că 

Ioan "a simțit venind din Acela o lumină, sau de la Duhul Sfânt din El, care l-a 

făcut să salte de bucurie. Sunt cunoștințe care apar în noi în chip tainic, fără niciun 

efort al nostru de a le câștiga”. 

 Răspunsul la întrebarea "Cum ajunge să-L cunoască Sfântul Ioan 

Botezătorul pe Hristos?", îl găsim la Evanghelistul Ioan (In 1, 34), care redă 

mărturia Botezătorului.                                                            [continuare pagina 4] 
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Luminã din Luminã 

“Lumina se aprinde doar pentru cei ce văd.”  Mihai Eminescu 

 

  Cel dintâi praznic împărătesc cu 

dată fixă, în ordinea firească 

(cronologică) a vieții Mântuitorului, este 

Nașterea, numită în popor și Crăciunul, la 

25 decembrie, este sărbătoarea anuală a 

Nașterii cu trup a Domnului nostru Iisus 

Hristos (vezi Luca II, .1-21). Pare a fi cea 

dintâi sărbătoare specific creștină, dintre 

cele ale Mântuitorului, deși nu este tot 

atât de veche ca Paștile sau Rusaliile, a 

căror origine stă în legătura cu sărbătorile 

iudaice corespunzătoare. 

În mentalitatea creștină primitivă, 

moștenită de la lumea veche, accentul se 

punea pe ziua morții și a învierii 

divinităților adorate, iar nu pe ziua 

nașterii lor. De aceea, cultul 

Mântuitorului în Biserica primară era 

concentrat mai tot în jurul morții și al 

învierii Sale. Calendarele creștine 

păstrează de asemenea în amintirea 

posterității, nu datele nașterii mucenicilor 

și ale Sfinților, ci datele morții lor. De 

aceea, Nașterea Domnului este 

considerată în general ca o sărbătoare de 

origine mai nouă decât Paștile. Vechimea 

ei se poate urmări retrospectiv în 
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documente până pe la sfârșitul secolului 

III, când - după o tradiție consemnată de 

istoricul bizantin Nichifor Calist - pe 

timpul prigoanei lui Dioclețian și 

Maximian, o mare mulțime de creștini au 

pierit arși de vii intr-o biserică din 

Nicomidia, în care ei se adunaseră să 

prăznuiască ziua Nașterii Domnului. 

Deși sărbătorită în toată lumea 

creștină, totuși, la început era deosebire 

între creștinii din Apus și cei din Răsărit, 

în ceea ce privește data acestei sărbători. 

Astfel, în Apus, cel puțin de prin sec. III, 

Nașterea Domnului se serba, ca și azi, la 

25 decembrie, potrivit unei vechi tradiții, 

după care recensământul lui Cezar 

August, în timpul căruia Sf. Evanghelist 

Luca ne spune că s-a întâmplat Nașterea 

Domnului (Luca II, 1 ), a avut loc la 25 

decembrie 754 ab Urbe condita (de la 

fundarea Romei). După Sf. Ioan Gură de 

Aur, tradiția aceasta este foarte veche la 

Roma și acolo, spune el, Nașterea 

Domnului s-ar fi serbat de la început la 

25 decembrie.  

 

[continuare pagina 3] 
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Nu-L cinsti doar în biserică, prin haine de mătase (care acoperă 
Sfântul Potir, n.n.), în timp ce afară Îl laşi gol, tremurând de frig. (…) 
Cinsteşte-L deci, împărţind averea ta cu cei săraci: căci lui Dumnezeu 
nu-I trebuie potire de aur, ci suflete de aur” (Sfântul Ioan Gură de Aur, 
Omilia 50 la Evanghelia după Matei, III, în PSB 23, Scrieri partea a 
treia. Omilii la Matei, introducere, traducere, indici şi note de Pr. Prof. 
Dr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994, p. 584).  

Omul care nu se dăruieşte pe sine lui Dumnezeu, prin  rugăciune, 
şi semenilor săi, prin fapte bune, sărăceşte spiritual şi se 
dezumanizează. De ce? Pentru că a pierdut sensul vieţii ca dăruire 
de sine. Egoismul constant produce în om împuţinare şi moarte a 
vieţii spirituale, iar iubirea şi dărnicia aduc vieţii omului împlinire şi 
sfinţire. Adevărul acesta este concentrat în înţelepciunea populară 
românească a expresiei: „Dar din dar se face Rai”, adică omul 
milostiv primeşte de la Dumnezeu Cel milostiv lumină, pace şi multă 
bucurie în suflet. 

Hristos Domnul S-a născut într-o călătorie a Maicii Sale şi a 
dreptului Iosif la Betleem, arătând prin aceasta că Dumnezeu Cel 
milostiv este călător în lume şi colindător la casa sufletului fiecărui 
om, ca să cheme pe oameni în Casa Tatălui ceresc, a cărei poartă 
sau pridvor este Biserica, întrucât Sfintele Taine săvârşite în ea sunt 
arvuna vieţii veşnice din Împărăţia lui Dumnezeu. 

Deoarece Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos ne descoperă 
pe iubitorul de oameni Dumnezeu ca fiind călător şi colindător în 
lume, creştinii ortodocşi români văd în colindătorii de Crăciun vestitori 
ai iubirii lui Dumnezeu pentru lume. Iar preoţii care poartă icoana 
Naşterii Domnului la casele oamenilor simbolizează pe păstorii de la 
Betleem, dar şi pe Însuşi Hristos-Domnul, Care ne aduce bucuria 
iubirii lui Dumnezeu pentru oameni şi aşteaptă ca şi noi să 
răspundem, cu bucurie şi iubire, la chemarea lui Dumnezeu.  

Ca odinioară în Betleem, Hristos vine tainic astăzi la noi şi prin 
chipurile smerite ale oamenilor fără adăpost, ale copiilor şi bătrânilor 
abandonaţi, ale săracilor şi bolnavilor, ale oamenilor singuri şi 
întristaţi, flămânzi şi neajutoraţi. Prin urmare, mai ales în aceste zile 
să urmăm îndemnul „colindului sfânt şi bun”: „Şi-acum te las, fii 
sănătos/ Şi vesel de Crăciun,/Dar nu uita, când eşti voios,/ Române, 
să fii bun”.  

Să-i cuprindem în iubire frăţească şi pe românii care se află 
dincolo de graniţele României, dorindu-le ajutor de la Dumnezeu în 
viaţă şi în păstrarea şi cultivarea credinţei ortodoxe şi a spiritualităţii 
româneşti, cu gândul la cei dragi din ţară. 

Dreptmăritori creştini, 
Acum, la sfârşit de an, aducem mulţumiri lui Dumnezeu pentru 

ajutorul dăruit nouă la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, care se 
apropie de cota zero, adică se finalizează infrastructura sau baza pe 
care va fi construită Biserica mare, cu hramurile „Înălţarea Domnului” 
şi „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”. În mod deosebit, 
mulţumim şi celor prin care Dumnezeu ne-a ajutat, şi anume: ierarhi, 
preoţi, monahi şi credincioşi ai Bisericii noastre, care lunar trimit la 
Patriarhie câte o donaţie pe bază de chitanţă, pentru construirea 
Catedralei noi. Între eparhiile donatoare a fost fruntaşă, şi anul 
acesta, Arhiepiscopia Bucureştilor.  

Cu multă recunoştinţă, mulţumim autorităţilor centrale şi locale, 
care ne-au sprijinit financiar, înţelegând că această Catedrală este o 
necesitate liturgică, dar şi un simbol al credinţei apostolice a poporului 
român şi al demnităţii lui.  

La cumpăna dintre ani, adică în noaptea de 31 decembrie 2012 
spre 1 ianuarie 2013, suntem chemaţi să înălţăm rugăciuni de 
mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu în anul 2012 şi 
să-I cerem ajutorul Său în toată lucrarea cea bună şi folositoare pe 
care o vom săvârşi în anul nou 2013. 

Amintim aici că anul viitor, 2013, a fost declarat de Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul omagial al Sfinţilor 
Împăraţi Constantin şi Elena, întrucât se împlinesc 1700 de ani de 
când Sfântul Împărat Constantin cel Mare a dat Edictul de la Mediolan 
(Milano) din anul 313, prin care înceta persecuţia împotriva creştinilor. 
Pentru şcolile teologice din Patriarhia Română, anul 2013 este şi Anul 
comemorativ al Părintelui Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog 
român (1903-1993). 

Dorim ca bucuria sfântă a Sărbătorilor Naşterii Domnului nostru 
Iisus Hristos, Anului Nou şi Botezului Domnului să vă aducă pace şi 
sănătate, lumină şi ajutor, pentru a trăi viaţa ca dar al lui Dumnezeu, 
cultivat prin credinţă şi fapte bune! 

Tuturor vă adresăm urările tradiţionale Sărbători fericite! şi „La 
mulţi ani!” „Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui 
Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!” (II 
Corinteni 13, 13). 

Al vostru către Hristos-Domnul rugător, cu părinteşti 
binecuvântări, 

† DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

† Preafericitul Părinte Patriarh Daniel 
 

PENTRU NOI OAMENII ŞI PENTRU A NOASTRĂ MÂNTUIRE – 
PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI, 2012 

 
PREACUCERNICULUI CLER, PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL 

ŞI PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI 
HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA HRISTOS DOMNUL, IAR DE LA NOI 

PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI 
 

„Pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire,  S-a pogorât din 
ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a 
făcut om.” (Crezul ortodox) 

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,Iubiţi fraţi şi surori în 
Domnul, Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos este mai 
întâi de toate sărbătoarea iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru 
lume. Fiul lui Dumnezeu Cel veşnic S-a făcut Om, pentru noi oamenii 
şi pentru a noastră mântuire, adică pentru a dărui oamenilor, păcătoşi 
şi muritori, iertarea păcatelor şi viaţa veşnică. „Această mântuire au 
căutat-o cu stăruinţă şi au cercetat-o cu de-amănuntul proorocii, care 
au proorocit despre harul ce avea să vină la noi” (I Petru 1, 10).  

Când Fiul lui Dumnezeu este dăruit de Tatăl pentru viaţa şi 
mântuirea lumii, El nu este dăruit ca un obiect, ci ca Persoană liberă, 
smerită şi iubitoare, deoarece Fiul Se dăruieşte Tatălui prin ascultare 
smerită şi Se dăruieşte oamenilor prin iubire milostivă, vindecând 
orice boală şi orice neputinţă din popor şi iertând păcatele celor care 
se pocăiesc.  

Aşadar, taina Crăciunului este taina iubirii milostive şi smerite a lui 
Dumnezeu pentru oameni. Pe cât a coborât Fiul Lui Dumnezeu la noi 
pe pământ, pe atât ne-a deschis nouă oamenilor drum ca să ne 
înălţăm la El, la viaţa cerească. 

De aceea, Întruparea Fiului lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om din 
iubire nesfârşită faţă de om, este temelia şi inima credinţei creştine. 
Această sfântă şi mare lucrare mântuitoare a fost şi scopul pentru 
care Dumnezeu a făcut lumea. Ea a fost prezisă de profeţii lui 
Dumnezeu inspiraţi de Duhul Sfânt, iar apoi a fost văzută şi 
mărturisită de Apostolii lui Hristos (cf. Romani 1, 2), a fost apărată şi 
formulată ca dogmă de către Părinţii Bisericii în faţa ereziilor, a fost 
preamărită în rugăciuni şi lăudată în cântări de-a lungul veacurilor de 
către toţi creştinii binecredincioşi şi iubitori de Dumnezeu. 

Pentru Sfinţii Apostoli contemplarea tainei Întrupării sau Înomenirii 
Fiului lui Dumnezeu este izvorul întregii teologii, al întregii vieţi 
spirituale şi al misiunii Bisericii în lume. În acest sens, Sfântul Apostol 
Pavel, uimit în faţa iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru lume, 
exclamă: „Cu adevărat mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu 
S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a 
propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru 
slavă” (I Timotei 3, 16). Iar Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan zice: 
„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu L a 
dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 
3, 16). 

Urmând credinţei Sfinţilor Apostoli, Sfinţii Părinţi ai Bisericii, mari 
dascăli ai lumii şi ierarhi, cuvioşi şi mărturisitori, imnografi şi melozi, n-
au încetat să preamărească taina iubirii nesfârşite a lui Dumnezeu 
pentru lume, care s-a descoperit nouă prin Iisus Hristos. În această 
privinţă, Sfântul Maxim Mărturisitorul († 662) spune că „din dor 
nesfârşit după oameni, Cel ce există din fire S-a făcut cu adevărat 
însuşi cel iubit” (Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, 5, traducere  

 

din limba greacă veche, introducere şi note de Pr. Prof. Dr. 
Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006, p. 78), adică om.  

Cine altul poate mântui sau vindeca pe om de păcat şi de 
moarte, decât Dumnezeu Cel fără de păcat şi moarte? Cântările 
ortodoxe ale Naşterii Domnului vorbesc despre vindecarea 
omului de păcat prin Naşterea lui Hristos: „Pe cel după Chip şi 
după asemănare văzându-l Iisus stricat din pricina călcării 
poruncii, plecând cerurile S-a pogorât şi S-a sălăşluit în 
pântecele Fecioarei, fără schimbare, ca într-Însul să înnoiască pe 
Adam cel stricat, care strigă: slavă arătării Tale, Izbăvitorul meu 
şi Dumnezeu” (Litia, stihira 4, alcătuire a lui Ioan Monahul). Iar 
Sfântul Grigorie de Nyssa († 395) descrie scopul Întrupării Fiului 
Cel veşnic al lui Dumnezeu, zicând: „Firea noastră cea 
slăbănogită, într-adevăr, avea nevoie de doctor, omul căzut de 
istoveală aştepta pe Cel ce-i va întinde mâna, cel ce-şi pierduse 
viaţa aştepta pe Dătătorul ei” (Sfântul Grigorie de Nyssa, Marele 
cuvânt Catehetic sau Despre învăţământul religios, VIII, în PSB 
30, Scrieri. Partea a doua: Scrieri exegetice, dogmatico-polemice 
şi morale, traducere şi note de Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, 
Bucureşti, 1998, p. 302). 

Pe scurt, Sfinţii Părinţi ai Bisericii au rezumat învăţătura 
despre scopul Întrupării Fiului lui Dumnezeu astfel: „Dumnezeu 
S-a făcut Om, pentru ca omul să poată deveni Dumnezeu, după 
har”. Sau: „Dumnezeu S-a făcut purtător de trup, pentru ca omul 
să poată deveni purtător al Duhului (Sfânt)”. Sau: „Fiul lui 
Dumnezeu S-a făcut Fiu al Omului, pentru ca oamenii să devină 
fii ai lui Dumnezeu după har”. Toţi oamenii care, prin credinţă şi 
Botez, primesc pe Hristos ca Mântuitor al lumii devin fraţi şi surori 
în Hristos, nu datorită unei înrudiri biologice, naturale, ci prin 
înfierea dumnezeiască după har (cf. Ioan 1, 12).  
Aşadar, de la Întruparea şi Naşterea Fiului lui Dumnezeu ca Om, 
iubirea Preasfintei Treimi umple inima umană a Fiului lui 
Dumnezeu de iubire dumnezeiască infinită şi eternă pentru 
întreaga umanitate, iar iubirea veşnică a Tatălui faţă de Fiul Său 
Care S-a făcut Om este şi iubire veşnică pentru oameni, 
împărtăşită lor prin Duhul Sfânt. Întrucât Hristos Domnul ne-a 
descoperit în El însuşi iubirea lui Dumnezeu pentru oameni, 
fiecare fiinţă umană iubită de Dumnezeu este un loc sacru al 
prezenţei lui Hristos. „Taina omului-frate” este, de fapt, taina 
iubirii lui Hristos prezent în fiecare om. „Dumnezeu - spune 
Sfântul Maxim Mărturisitorul – S-a făcut sărac de dragul nostru şi 
a luat asupra Sa, prin împreuna pătimire patimile fiecăruia, şi 
până la sfârşitul lumii pătimeşte mistic pururea pentru bunătatea 
Sa, după analogie cu pătimirea fiecăruia” (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul, Mystagogia. Cosmosul şi sufletul, chipuri ale 
Bisericii, introducere, traducere, note şi două studii de Pr. Prof. 
Dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000, p. 45). 

Prezenţa tainică a Domnului Hristos în oamenii săraci şi 
smeriţi, „în aceşti fraţi prea mici” ai Săi (cf. Matei 25, 37-40), se 
explică prin iubirea Sa milostivă şi smerită pentru fiecare fiinţă 
umană. Taina omului-frate ne descoperă de fapt că omul care ne 
cere ajutor este pentru noi o chemare la mântuire, dacă-l ajutăm, 
sau un obstacol în calea mântuirii, dacă-l neglijăm. 

În acest înţeles duhovnicesc al iubirii milostive ca poartă a 
mântuirii omului, anul 2012 a fost consacrat în Biserica noastră 
drept „An omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”. De 
aceea, în centrul atenţiei noastre pastorale şi misionare s-a aflat 
Taina Sfântului Maslu ca Taină a vindecării trupului de suferinţă 
şi a vindecării sufletului de boala păcatului. Mai precis, am fost 
chemaţi să aprofundăm învăţătura de credinţă ortodoxă privitoare 
la Taina Sfântului Maslu şi să amplificăm ajutorarea sau îngrijirea 
bolnavilor, prin iubire milostivă faţă de cei ce suferă sufleteşte şi 
trupeşte. 

Lucrarea aceasta a Bisericii a fost benefică şi sfinţitoare 
pentru mulţimea bolnavilor din unităţile medicale şi din parohii. Ea 
a întărit comuniunea frăţească, conlucrarea pastorală şi social-
filantropică, între cler şi credincioşii mireni, dar şi între Biserică şi 
alte instituţii. Această lucrare trebuie continuată şi în viitor, pentru 
că mâinile celor care ajută pe oamenii aflaţi în suferinţă sunt 
mâinile iubirii milostive a lui Hristos. 

Iubiţi credincioşi şi credincioase, 
În timpul Postului Crăciunului, mulţi dintre dumneavoastră v-

aţi învrednicit să vă spovediţi şi să vă împărtăşiţi cu Trupul şi 
Sângele lui Hristos, Cel răstignit şi înviat, primind astfel iubirea 
milostivă şi sfântă a lui Hristos. De aceea, împărtăşirea cu Trupul 
şi Sângele lui Hristos trebuie să ne facă milostivi faţă de 
suferinţele semenilor noştri pentru care Mântuitorul S-a născut, a 
pătimit, a murit şi a înviat. „Vrei să cinsteşti Trupul Stăpânului? - 
spune Sfântul Ioan Gură de Aur -, nu-L dispreţui, când este gol.  

 

http://www.acsemn.ro/
mailto:zgirceasandu@yahoo.com
http://www.luminadinlumina.wordpress.com/


 

   

 

  

Cam același lucru afirmă, puțin mai târziu, și 

Fericitul Ieronim, într-o cuvântare ținută de el la 

Ierusalim, în ziua de 25 decembrie; convingerea că în 

aceasta zi S-a născut Hristos, spune el, este veche și 

universală. 

 De asemenea, după Fericitul Augustin, consensul 

Bisericii fixează ziua Nașterii Domnului în ziua a opta a 

calendelor lui ianuarie (25 decembrie). Dar ceea ce este 

sigur este că în Răsărit, până prin a doua jumătate a 

secolului IV, Nașterea Domnului era serbată în aceeași 

zi cu Botezul Domnului, adică la 6 ianuarie; această 

dublă sărbătoare era numită în general sărbătoarea 

Arătării Domnului. Practica răsăriteană se întemeia pe 

tradiția că Mântuitorul S-ar fi botezat în aceeași zi în 

care S-a născut, după cuvântul Evangheliei, care spune 

că, atunci când a venit la Iordan să Se boteze, 

Mântuitorul avea ca la 30 ani (Luca III, 23). 

 De fapt însă, atât în Orient cât și în Occident 

Nașterea Domnului a fost serbată de la început la 

aceeași dată, în legătură cu aceea a solstițiului de iarnă, 

numai că orientalii au fixat-o, după vechiul calcul 

egiptean, la 6 ianuarie, pe când Apusul, în frunte cu 

Roma, a recalculat-o, fixând-o în funcție de data exactă 

la care cădea atunci solstițiul, adică la 25 decembrie. 

Se considera că sărbătoarea Nașterii s-a despărțit 

pentru prima dată de cea a Botezului, serbându-se la 25 

decembrie, în Biserica din Antiohia, în jurul anului 375, 

apoi la Constantinopol în anul 379, când Sf. Grigorie de 

Nazianz a ținut cu acel prilej celebra predică festivă, 

care va servi mai târziu ca izvor de inspirație 

imnografului Cosma de Maiuma la compunerea 

canonului Nașterii ("Hristos Se naște, slăviți-L! Hristos 

din ceruri, întâmpinați-L !..."). 

Peste câțiva ani, se introducea data de 25 

decembrie, pentru prăznuirea Crăciunului, și la 

Antiohia, după cum dovedește Omilia la Nașterea 

Domnului, ținută la Antiohia de Sf. Ioan Gură de Aur în 

386, și amintită mai înainte. În Constituțiile Apostolice 

(V, 13), redactate spre sfârșitul, secolului IV, Nașterea 

Domnului e numărată ca cea dintâi dintre sărbători, 

recomandându-se serbarea ei la 25 decembrie, iar în alt 

loc (cart. VIH, cap. 33) e amintită ca o sărbătoare 

deosebită de cea. a Epifaniei. Cu timpul, și anume prin 

prima jumătate a secolului V, ziua de 25 decembrie ca 

dată a sărbătorii Nașterii a fost introdusă și în Biserica 
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Alexandriei, apoi în cea a Ierusalimului, generalizându-

se astfel în creștinătatea răsăriteană. Numai armenii 

serbează încă până astăzi Nașterea Domnului tot la 6 

ianuarie (odată cu Botezul Domnului), ca în vechime. 

La fixarea zilei de 25 decembrie ca dată a 

sărbătorii Nașterii Domnului, s-a avut în vedere 

probabil și faptul că mai toate popoarele din antichitate 

aveau unele sărbători solare care cădeau în jurul 

solstițiului de iarnă (22 decembrie), sărbători care erau 

împreunate cu orgii și petreceri deșănțate și pe care 

Crăciunul creștin trebuia să le înlocuiască. Biserica a 

vrut să contrapună o sărbătoare creștină mai ales 

cultului lui Mitra, zeul soarelui, cult de origine 

orientală, care prin sec. III făcea o serioasă concurență 

creștinismului, îndeosebi în rândurile armatei romane, și 

a cărui sărbătoare centrală cădea în jurul solstițiului de 

iarnă (22-23 decembrie), ea fiind privită ca zi de 

Naștere a zeului Soare, învingător în lupta contra 

frigului și a întunericului, și Ziua de Naștere a Soarelui 

nebiruit, pentru că de aici înainte zilele încep să crească, 

iar nopțile să scadă. Opinia generală a liturgiștilor și 

istoricilor apuseni este că ziua de Naștere a zeului Mitra 

(sărbătoare introdusă la Roma de împăratul Aurelian la 

274) ar fi fost astfel înlocuită cu ziua de Naștere a 

Mântuitorului care fusese numit de prooroci "Soarele 

Dreptății" (Maleahi IV, 2) și "Răsăritul cel de sus" 

(comp. Zaharia VI, 12 ; Luca I, 78, 79 și Troparul 

Nașterii Domnului) și pe Care bătrânul Simeon îl 

numise "Lumina spre descoperirea neamurilor" (Luca 

II. 32), iar apoi El însuși Se numise pe Sine "Lumina 

lumii" (Ioan IX, 5). Este însă posibil ca adevăratul 

raport cronologic dintre aceste două sărbători să fie 

invers, adică va fi existat mai întâi sărbătoarea creștină 

a Nașterii lui Iisus la 25 decembrie, iar introducerea de 

către Aurelian a sărbătorii păgâne a lui Mitra la 274 să 

fi constituit o încercare neizbutită de a înlocui 

sărbătoarea creștină, mai veche. 

 Tot în legătură cu fenomenele naturii erau și 

sărbătorile de iarnă ale romanilor, ca Saturnaliile 

(sărbătoarea lui Saturn) și Juvenaliile (sărbătoarea 

tinerilor sau a copiilor), care cădeau cam în același 

timp. De aceste sărbători ale strămoșilor noștri romani 

erau legate o mulțime de datini și obiceiuri vechi, pe 

care poporul nostru le păstrează până azi, dar le-a pus în 

legătură cu Nașterea Domnului și le-a împrumutat sens 
 

și caracter creștin, ca de exemplu: colindele, sorcova, 

plugușorul ș.a., la care cu timpul s-au adăugat și altele, 

de origine și concepție pur creștină, ca: Vicleiemul, 

Irozii, Steaua ș.a., care fac din sărbătoarea Crăciunului 

una dintre cele mai scumpe și mai populare sărbători ale 

Ortodoxiei românești. 

 Nu mai puțin se poate să fi contribuit la fixarea 

zilei de 25 decembrie ca dată a Nașterii Domnului și o 

considerație simbolică, în legătură cu cursul anului 

solar. Deoarece Sf. Ioan Botezătorul a spus: "Aceluia 

(adică lui Iisus) se cade să crească, iar mie sa mă 

micșorez" (Ioan III, 30), s-a așezat sărbătoarea Nașterii 

lui la 24 iunie (momentul solstițiului de vară, când 

zilele încep să descrească), iar Nașterea Mântuitorului 

la 25 decembrie, adică după solstițiul de iarnă, când 

zilele încep să se mărească. 

Odată fixată la 25 decembrie, sărbătoarea 

Nașterii Domnului a atras după sine revizuirea și 

deplasarea sau fixarea datelor unui șir întreg de alte 

sărbători, în general mai noi, care stau în dependență 

cronologică de ea, și anume: Tăierea-împrejur a 

Domnului, întâmpinarea Domnului, Bunavestire și 

Nașterea Sf. Ioan Botezătorul. Totodată, în legătură cu 

marele praznic, au luat Naștere în calendarul răsăritean 

pomenirile unor sfinți mai importanți din Vechiul și din 

Noul Testament, grupate înainte și după data Nașterii 

Domnului (ca de ex: cele 2 duminici dinaintea Nașterii 

și cea de după Naștere), a căror vechime e atestată încă 

din sec. IV. Sărbătoarea Nașterii a devenit astfel al 

doilea punct cardinal al anului bisericesc, după Sfintele 

Paști. După cum data Paștilor guvernează întreg ciclul 

sărbătorilor cu dată variabilă, tot așa Crăciunul 

reglementează un ciclu important de sărbători cu date 

fixe, presărate în tot cursul anului bisericesc. 

  În ceea ce privește modul sărbătoririi, ziua 

Nașterii Domnului, fiind privită ca una dintre cele mai 

mari sărbători creștine, era prăznuită cu mare 

solemnitate. În ziua precedentă se ajuna  (obicei existent 

încă din sec. IV), se făcea slujbă în cadrul căreia se 

botezau catehumenii, ca și la Paști și la Rusalii, și se 

citeau Ceasurile mari sau împărătești, numite așa pentru 

că la Bizanț luau parte la ele și împărații, iar la noi 

domnitorii cu toata curtea lor. Tot în ajun, slujitorii 

Bisericii (preoții și cântăreții) umblau, ca și azi, cu 

icoana Nașterii pe la casele credincioșilor, pentru a le 

vesti măritul praznic de a doua zi. Cu timpul, s-a 

instituit și postul Crăciunului, ca mijloc de pregătire 

sufletească pentru întâmpinarea sărbătorii. Ziua 

sărbătorii însăși era zi de repaus; până și sclavii erau 

scutiți în aceasta zi de corvezile obișnuite. Erau oprite, 

prin legi civile, spectacolele și jocurile de teatru și cele 

din palestre și circuri. Era interzisă, de asemenea, 

plecarea genunchilor, atât în ziua Nașterii cât și în tot 

timpul până în ajunul Bobotezei, regulă pe care, în 

virtutea tradiției, o păstrează și astăzi cărțile noastre de 

slujbă. 
 

Pr. Prof. Ene Braniste 

www.creștinortodox.ro 

 

 

 



 

 
 

 
  

 

"Cel ce m-a trimis pe mine să botez cu apă, Acela mi-a spus: Peste care vei vedea Duhul 

pogorându-Se și rămânând peste El, Acesta este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și am 

văzut și mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu" (In 1, 33-34). Părintele Dumitru 

Stăniloae, tâlcuiește acest eveniment astfel: "Dumnezeu îl poate face pe om să audă în 

forma omenească ceea ce vrea El să-i spună, și să vadă în forma în care văd ochii 

omenești voința Sa dintr-un anumit moment. Ioan a fost proroc când Dumnezeu i-a spus 

cum va cunoaște pe Fiul Său întrupat, și a fost apostol când a văzut pe Duhul Sfânt 

pogorât peste Hristos și a auzit glasul Tatălui cu privire la El. Cum putea vorbi omenește 

Fiul lui Dumnezeu întrupat, așa și Tatăl Lui a putut "vorbi" sau face pe Ioan să-L audă 

vorbind. Se arată și în aceasta că omul este după chipul lui Dumnezeu". 

MISIUNEA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL 

Sfântul Ioan Botezătorul a început să predice în al cincisprezecelea an al domniei 

Cezarului Tiberiu, pe când Ponțiu Pilat era procuratorul Iudeii (Luca 3, 1-2). El a avut 

menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia și de a-L descoperi pe Acesta și a-

L face cunoscut lui Israel. Mesajul principal pe care el îl transmitea era: "Pocăiți-vă, că s-a 

apropiat împărăția cerurilor!". 

IOAN BOTEZĂTORUL - MODEL AL SMERENIEI 

În condițiile în care, omul căzut în păcat nu mai dorește să se afirme decât pe sine, 

se vrea atotputernic și suveran peste tot și toate, Sfântul Ioan Botezătorul, cel care L-a 

botezat pe Hristos, afirma despre sine: "Nu sunt vrednic, ca plecându-mă, să-I dezleg 

cureaua încălțămintei” (In 1, 27). Deși afirma de doua ori: "Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel 

ce ridica păcatul lumii”, iar după botezul Domnului în Iordan: "Am văzut Duhul 

coborându-Se din cer ca un porumbel și a rămas peste El", mărturisește: "Eu trebuie să mă 

micșorez, iar El trebuie să crească." Pare nefiresc ca un om să dorească să se micșoreze, 

cu scopul ca aproapele sau să sporească. Firesc ii este omului căzut din har, să dorească a 

crește și a se îmbogăți pe seama și în dauna celorlalți. Semenii trebuie să existe pentru un 

om căzut în păcat, doar să-l admire și să-i slujească. 

Ioan Botezătorul ne poate fi tuturor îndreptar spre a birui mândria. Trebuie să 

reținem că avem capacitatea de a ieși din noi și a ne jertfi pentru aproapele nostru. 

ÎNȚELESUL DUHOVNICESC AL ÎMBRĂCĂMINTEI  

ȘI HRANEI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL 
Din Evanghelia după Marcu, aflăm că Sfântul Ioan Botezătorul era îmbrăcat în 

haină din păr de cămilă, încins cu o curea de piele și că se hrănea cu lăcuste și miere 

sălbatică. Cămila poate simboliza atât curăția, cât și necurăția. Dacă în Vechiul Testament 

ea putea fi privită ca un animal curat pentru că era rumegător, ea putea fi văzută și ca 

necurată, dacă ținem seama că avea copita despicată. Dacă rămânem la prima 

semnificație, cea de animal curat, cămila simbolizează poporul ales, în timp ce necurăția 

prefigura neamurile păgâne. 

Faptul că Ioan purta o haină din păr de cămilă, semnifică chemarea evreilor și a 

păgânilor la Hristos. Cureaua, provenită de la un animal mort, semnifică, prin încingerea 

cu ea, omorârea patimilor. Cât privește hrana sa, trebuie să știm că albinele și lăcustele 

erau considerate a fi curate în Vechiul Testament, semn că Ioan se hrănea doar cu cele 

plăcute Domnului. 

MOARTEA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL 
Din Evanghelie cunoaștem că Irod, la un ospăț prilejuit de sărbătorirea zilei de 

naștere, a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. În acea vreme, 

Sfântul Ioan era întemnițat în castelul lui Irod de la Maherus. Ioan îl mustrase pe Irod 

pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era soția fratelui său. În ura ei de moarte, 

Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei, care dansase și plăcuse oaspeților și îndeosebi 

lui Irod, să ceară de la acesta capul Botezătorului ca răsplată. 

SĂRBĂTORILE INCHINATE SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL 

Biserica a închinat lui Ioan șase sărbători: zămislirea lui (23 septembrie), nașterea 

(24 iunie), soborul lui (7 ianuarie), tăierea capului (29 august), prima și a doua aflare a 

capului lui (24 februarie) și a treia aflare a capului său (25 mai). 
 

http://www.crestinortodox.ro 
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Ziua în care Hristos S-a descoperit lumii 

 

 

Botezul Domnului este cunoscut în popor sub denumirea de Boboteaza. 

Botezul Mântuitorului în Iordan, de către Sfântul Ioan Botezătorul, poarta și 

denumirea de "Epifania" sau "Teofania", termeni care provin din limba greacă și 

înseamnă "arătare", "descoperire". Atunci când Ioan a acceptat să-L boteze pe 

Mântuitorul, Hristos S-a descoperit lumii ca Fiu al lui Dumnezeu: cerurile s-au 

deschis, Duhul Sfânt S-a coborât în chip de porumbel peste El, iar Tatăl a mărturisit: 

"Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit!" (Matei 3, 17). Sfântul Ioan 

Gura de Aur spune în acest sens, că Hristos "n-a ajuns cunoscut tuturor când S-a 

născut, ci când S-a botezat".  

BOBOTEAZA - SCURT ISTORIC 

Prima mențiune despre existența acestei sărbători, datează din secolul al II 

lea, la Sfântul Clement Alexandrinul. La început, Boboteaza era prăznuită în Răsărit 

împreună cu Nașterea Domnului, pe data de 6 ianuarie. În Apus nu avem dovezi 

despre ținerea acestei sărbători înainte de sec. al IV lea. Din secolul al IV-lea a fost 

adoptată și de apuseni. Tot atunci au fost despărțite cele două mari sărbători: 25 

decembrie fiind data stabilită pentru prăznuirea Nașterii Domnului și 6 ianuarie 

pentru Botezul Domnului. Boboteaza a devenit cu vremea, încă din sec. al V lea, în 

mentalitatea populară, și Sărbătoarea celor trei magi. Apusenii susțin că relicvele lor 

s-ar fi păstrat mai întâi în Milan, de unde ar fi fost furate de cancelarul lui Frederic 

Barbarosa și duse la Colonia, unde s-ar păstra și astăzi. 

STĂPÂNUL BOTEZAT DE SLUGĂ 

 Hristos face la Botezul Său, ceea ce a făcut și la moartea Sa. După cum nu a 

așteptat ca prigonitorii Săi să Îl caute, ci Se va duce din propria inițiativă la 

Ierusalim spre a primi moartea, așa și la Botez, nu-l așteaptă pe Ioan, ci merge 

singur la el. În răspunsul lui Ioan Botezătorul: "Eu am trebuință să fiu botezat de 

Tine și Tu vii la mine?" (Matei 3, 14), se descoperă smerenia, dar și uimirea 

prorocului. Avea să-L boteze pe Cel Căruia nu se socotea vrednic să-I dezlege 

cureaua încălțămintelor (Marcu 1, 7). Când Hristos rostește cuvintele: "Lasă acum, 

că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea" (Matei 3, 15), Ioan ridică mâna și 

botează pe Cel ce a zidit lumea. Trebuie spus că Hristos nu s-a botezat pentru a fi 

curățat de păcate. De altfel, botezul lui Ioan ca și legea Vechiului Testament, îl ajută 

pe om să conștientizeze starea păcătoasă dar, nu oferea iertarea. De aceea se și 

spune că era "spre iertarea păcatelor" (Luca 3, 3), pe care avea s-o aducă Hristos. 

Dacă ne întrebăm de ce se botează Hristos, putem răspunde astfel: botezul lui 

Hristos este o revelare a tainei Sfintei Treimi, dar este și o restabilire și o reînnoire a 

firii înconjurătoare omului. Este adevărat ca Hristos Se naște ca om din Fecioară 

prin lucrarea Duhului, dar tot ca om primește la Botez înfierea cerească, datorită 

prezenței Sfântului Duh. Acum Tatăl Îl descoperă pe Hristos drept Fiu, după ce 

Sfântul Duh S-a coborât peste El în Iordan. Hristos a venit la noi, ca să facă părtaș la 

viața divină nu numai pe om, ci întreaga natură în care omul trăiește. 

Sfinții Părinți ne descoperă cât se poate de viu că natura simte înlăuntrul ei 

prezența lui Hristos și a Duhului Sfânt. Sfântul Sofronie, episcopul Ierusalimului, 

spune: "Apele Te-au cunoscut Dumnezeule, Te-au cunoscut și s-au temut. Iordanul 

s-a întors văzând focul Dumnezeirii coborând trupește și intrând în el. Iordanul s-a 

întors văzând Duhul Sfânt, pogorându-se în chip de porumbel. Iordanul s-a întors 

văzând pe Cel nevăzut, făcându-se văzut, pe Creatorul întrupat, pe Stăpânul în chip 

de rob. și munții au săltat privind pe Dumnezeu în trup". 

Întrebând marea și Iordanul : "Ce-ți este ție, mare, că ai fugit și tu, Iordane, că 

te-ai întors înapoi (Ps. 113, 5)?", ele răspunzând zic: "Am văzut pe Creatorul tuturor 

în chip de rob". De aceea "Iordanul nu îndrăznește să se apropie" de Stăpânul său. 

ÎN BOTEZUL DOMNULUI STĂ ÎNCEPUTUL  

ȘI TEMEIUL SFINTEI TAINE A BOTEZULUI CREȘTIN 

 Dacă potopul din vremea lui Noe a distrus neamul omenesc, apa Botezului 

lui Hristos a chemat la viață pe toți cei morți în Adam. O rugăciune din rânduiala 

Sfințirii Aghiasmei celei Mari ne arată cât se poate de clar acest lucru: "Suferit-ai 

încă a Te boteza în Iordan, ca sfințind firea apelor, Cela ce ești fără de păcat, să ne 

faci nouă cale la nașterea cea de a doua, prin apă și prin Duh". Apa sfințită a 

Iordanului este apa purificată ce va servi ca materie a Botezului creștin, în care 

Harul divin ne renaște la viața cea nouă în Hristos. 

În sfințirea apelor Iordanului avem începutul tainei Botezului, prin apa și prin 

Duhul Sfânt, în numele Sfintei Treimi, deși taina Botezului creștin va fi instituită de 

însuși Mântuitorul, mai târziu, după Înviere, când trimite la predică pe Sfinții Săi 

Apostoli. 

 

Adrian Cocoșilă 

www.crestinortodox.ro 

 



 

   

  
 

Dor de Crăciun 
 

În nicio altă zi a anului nu mă simt mai aproape de copilărie așa cum 

mă simt în zilele binecuvântate ale Crăciunului. De mii de ani, mergând pe la 

casele creștinilor, preotul vestește tuturor minunea în ajun:Nașterea Ta 

Hristoase, Dumnezeul nostru, Răsărit-a lumii, Lumina cunoștinței... 

 

Copil fiind mergeam și eu să vestesc de cu seară magia întrupării 

pruncului sfânt de la Betleem. Cu obrajii și mâinile roșii de ger dar și cu 

ochii plini de o bucurie nespusă colindam alături de prietenii mei pe la 

ferestrele gospodarilor ce ne așteptau cu nuci, colaci și rareori câte un bănuț. 

Eram primiți cu multă dragoste în casa frumos primenită de sărbătoare, 

mirosind a brad și mere coapte. 

 

Urma să se nască un mare împărat și trebuia să-l primim așa cum se 

cuvine: cu sufletul și casa primenite. Magii urmau steaua tot așa cum și noi 

urmăm drumul de la o casă la alta pentru că în fiecare casă Hristos era 

așteptat să se nască. Era o noapte sfântă, o noapte în care vesteam unul altuia 

bucuria Crăciunului. Stelele străluceau, satul răsuna de colind iar Hristos se 

năștea prunc. Un prunc ce aducea cu El multă bucurie și dragoste. Ajungeam 

acasă târziu în noapte obosiți dar mulțumiți de traista plină cu de toate. În 

,,odaia de curat,, brăduțul era împodobit cu steluțe, lumânări și bomboane. 

Adormeam în miros de cetină verde și licăr de lumină visând la Moș Crăciun. 

Nu știu cum făcea dar de fiecare dată îmi lăsa darul dorit fără să-l pot vedea. 

În fiecare an îmi propuneam să stau treaz și cu ochii ațintiți înspre brad doar, 

doar voi avea norocul să-l văd. N-a fost să fie așa că mă mulțumeam doar să 

desfac cadourile minunându-mă cum de le știe el pe toate. 

 

Dimineața pașii mă duceau către biserica satului, acolo unde, în colind 

și cântări duhovnicești, icoana Nașterii Mântuitorului aștepta credincioșii. 

Minunea Nașterii făcea să pară iconostasul ieslea întrupării pruncului sfânt. 

Maica Preacurata alintând la piept pe Cel fără de început, păstorii preamărind 

pe Fiul de Împărat, magii cu daruri alese la picioarele Lui Mesia, steaua 

vestind minunea întrupării. Cel care la fiecare sfânta liturghie se jertfește 

pentru noi pe masa sfântului altar ne așteaptă în ziua de Crăciun ca și prunc 

pe iconostas. Câta jertfă și câtă iubire! 

 

Ascultam parcă vrăjit minunea Nașterii Mântuitorului și sufletul meu 

de copil era plin de bucurie. O slujbă în care rugăciunile se împletesc cu 

colindele simple și frumoase îți înalță sufletul și te face să trăiești adevărate 

clipe de trăire duhovnicească. 

 

Mi-e dor de copilărie, mi-e dor nespus de mine și de trăirile de-atunci. 

 

Aș vrea să mai pot privi Crăciunul cu ochi de copil, să mă pot bucura 

de un colăcel aburind, să-mi înghețe obrajii de frig, să adorm așteptându-l pe 

moș, să primesc Nașterea Pruncului Sfânt cu sufletul curat, plin de iertare și 

de bunătate. 

 

O clipă de copilărie, un minut de eternitate... asta îmi doresc de 

Crăciun! 

  

Maria Bălăcianu 
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Cineva plânge  

de Crăciun 
 

E multă agitaţie înainte de Crăciun. Toţi oamenii aglomerează 

magazinele, străzile, pieţele, cu gândul motivat, aproape isteric, de a pune cât 

mai multe pe masa şi sub bradul de Crăciun. Iluzia e evidentă. Super-

marketurile se închid doar pentru două zile, aşa că rezervele de hrană nu prea 

au sens. Ceea ce justifică ascuns tot iureşul consumist de sărbători este durerea 

şi dorinţa ca sărbătoarea să nu treacă oricum, să fie plină de bunătăţi, un festin 

pe cinste, în care lipsurile unui an întreg să fie date uitării. Românii se 

împrumută, cutreieră îndelung, doar-doar or găsi ceva mult, bun şi mai ales 

ieftin. 

 

La izvorul ei, această tendinţă de a face sărbătoarea de neuitat este una 

plină de adevăr. Sărbătoarea nu e doar un semn temporal crestat pe arborele 

genealogic al umanităţii, nu e doar simbolul unei realităţi mântuitoare de acum 

două milenii, nu e nici măcar un dans ciclic al evenimenţialului. Ea este 

conştiinţa tainică a trăirii în meta-istorie, acolo unde Hristos cel veşnic umple 

de nemurire viaţa noastră muritoare. De aceea orice sărbătoare religioasă se 

ritmează şi se nemureşte cu Dumnezeiasca Liturghie, adică intrarea Bisericii în 

Împărăţia Sfintei Treimi, aşa cum se şi proclamă la binecuvântarea iniţială: 

„Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi 

pururea şi în vecii vecilor”. 

 

Hiperactivitatea specifică sărbătorii este de fapt frica de a nu rămâne 

anonim în timp ce alţii se pecetluiesc cu lumină netrecătoare. Luminiţele din 

brad, de pe case, din pomi, nu sunt decât expresia dorului omenesc după 

lumină infinită, adică după har. Puţini însă realizează în interioritatea tăcută a 

sufletului lor că adevărul Crăciunului este şi unul de taină, de jertfă şi de 

durere dăruitoare. Bucuria Crăciunului, deseori convertită în delicii 

gastronomice, specialităţi cinegetice sau mentalitate de Gadara, umbreşte 

uneori sensul fundamental al coborârii lui Dumnezeu la noi. 

 

Aceste ultime zile dinaintea Crăciunului, în care oamenii adună frenetic 

bunătăţi, sunt de fapt zilele din urmă ale sarcinii dumnezeieşti. Fecioara 

însărcinată cu Dumnezeu se apropie de momentul în care Viaţa universului 

iese din pântecele ei. Sunt zile de pelerinaj, de călătorie istovitoare pentru o 

fecioară în luna a noua, timpuri de înnoptat în ger, de căutare a cetăţii de 

baştină. Sunt zile de intensă suferinţă, ca model fundamental al durerii care 

însoţeşte orice izvorâre de lumină. Sfânta Maria îşi începe lungul drum către 

cer, printr-o înstrăinare de cele pământeşti, de cetatea ei, de rudenii şi 

cunoscuţi. Se apropie peştera de a deveni catedrală a cerurilor. Îngerii îşi 

pregătesc de milenii corurile solemne. Fecioara se pregăteşte să nască singură, 

într-o iesle friguroasă, printre animale, pe Fiul veşnic al lui Dumnezeu. Acesta 

este şi înţelesul teologic al postului Naşterii Domnului, ca pelerinaj prin 

lumină, înstrăinare de plăceri, căutare a cetăţii de baştină a umanităţii, adică a 

raiului, şi naştere duhovnicească a lui Hristos în inimile noastre. 

 

În vuietul dinaintea sărbătorilor, cineva plânge în tăcere. Cineva, mai 

înalță decât cerurile, mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de 

asemănare decât serafimii se pregăteşte printre lacrimi să nască pe Dumnezeu. 

 

pr.  Ioan Valentin Istrati  

www.doxologia.ro 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
          

 

 

  

Ortodoxe a hotărât să renunțe la calendarul iulian și să 

adopte calendarul gregorian, data Paștilor se 

calculează încă pe baza calendarului iulian, în  care 

echinocțiul de primăvară are loc cu 13 zile mai târziu. 

De aici neconcordanța cu data Paștelui din Biserica 

Catolică. 

 Între timp, s-a constatat de către astronomi că și 

între calendarul gregorian din 1582 și cel astronomic 

exista o diferență anuală, diferență care, la 3500 de 

ani, ar face ca și calendarul gregorian să rămână în  

urma cu o zi și o noapte. Calendarul ortodox, 

îndreptat în  1924, va ține seama și de această 

diferență. 

 Biserica noastră, făcând parte din rândul 

Bisericilor Ortodoxe, n-a purces singură la adoptarea 

calendarului gregorian, odată cu adoptarea lui de către 

Stat, în 1919, ci abia după Consfătuirea interortodoxă 

de la Constantinopol din 1923, care a hotărât 

îndreptarea calendarului și în  Bisericile Ortodoxe, 

prin suprimarea diferenței de 13 zile cu care 

calendarul iulian rămăsese în  urma celui îndreptat 

(adică 21 martie în  loc de 8 martie unde ajunsese 

calendarul iulian). 

 Data echinocțiului de primăvară de la 8 martie, la 

care ajunsese calendarul iulian, este adusă la 21 

martie, corespunzând calendarului solar, cum 

stabiliseră Părinții de la Sinodul I Ecumenic de la 

Niceea (325). 

 Calendarul iulian îndreptat la Consfătuirea 

interortodoxă de la Constantinopol va deveni mai 

corect decât cel gregorian prin adoptarea unui nou 

sistem al anilor bisecți, adăugând o zi în  plus din 

patru în  patru ani, când luna februarie va avea 29 de 

zile în  loc de 28 zile. Prin aceasta, în  calendarul 

ortodox îndreptat, diferența dintre anul solar și cel 

civil este redusă - prin modul de bisectare - până la un 

minimum de 2,02 secunde (anual), care face ca abia 

după 42.772 de zile calendarul (îndreptat) să mai 

rămână în  urma cu o zi și o noapte. 

 Calendarul îndreptat, întrebuințat de aici înainte 

de către ortodocși, se va numi neo-iulian sau 

constantinopolitan. 

 

ADOPTAREA CALENDARULUI DE 

BISERICILE ORTODOXE AUTOCEFALE 

 

 La Consfătuirea interortodoxă de la 

Constantinopol (1923) n-au participat, însă, toate 

Bisericile Ortodoxe autocefale sau naționale. De 

aceea, îndreptarea calendarului adoptată aici a rămas 

să fie introdusă de fiecare Biserică Ortodoxă la data 

pe care o va crede potrivită, pentru a nu da naștere la 

tulburări. 

 Convinse de necesitatea îndreptării calendarului,  
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Calendarul pe stil vechi (iulian)  
și Calendarul pe stil nou (gregorian) 

 

Înainte de Hristos existau două sisteme de 

calculare a timpului unui an: unul al 

egiptenilor - care era mai corect, dar nici el 

perfect - de 365 zile, altul, al romanilor, care 

era de 355 zile. Însă, rămânea anual o 

diferență de timp de zece zile între aceste două 

sisteme, și chiar între fiecare dintre ele și 

calendarul solar.  

După această constatare, s-a simțit nevoia 

de îndreptare a lor și a punerii lor în  acord cu 

calendarul ceresc. Astfel, împăratul roman 

Iuliu Cezar, în anul 46 î.Hr., adoptă sistemul 

de calcul egiptean, sistem care s-a numit 

"calendarul iulian". Acest calendar a fost 

folosit de întreaga creștinătate, timp de 15 

secole. Și tot de calendarul iulian s-au servit și 

Sfinții Părinți la Sinodul I Ecumenic de la 

Niceea (325), la calcularea datei Paștilor.  

Deoarece între calculul calendarului iulian 

de 365 de zile și 6 ore și cel al calendarului 

solar de 365 zile, 5 ore, 43 minute și 46 

secunde rezulta anual o diferență de 11 minute 

și 14 secunde, s-a ajuns după 330 de ani la o 

diferență de trei zile (cu cât a rămas în  urma 

calendarul iulian).  

Astfel ca, în  vremea Sinodului I Ecumenic, 

echinocțiul de primăvară se afla la 21 martie 

în loc de 24 martie, cât a fost în  anul 46 i.Hr., 

când împăratul Iuliu Cezar a îndreptat 

calendarul. De atunci, Sinodul a luat ca punct 

de plecare în calcularea datei Paștilor, ziua de 

21 martie, când a fost atunci echinocțiul de 

primăvară. 

 Specialiștii astronomi au constatat că, și 

după aceea, din 123 în 123 de ani echinocțiul 

de primăvară retrogradează cu o zi. Acest 

lucru fiind constatat de-a lungul secolelor, 

învățații vremii - în  Răsărit ca și în Apus - au 

sesizat faptul și au propus conducătorilor 

Bisericii îndreptarea calendarului, pentru că 

tabelele pascale nu mai corespundeau cu ziua 

lunii pline astronomice. 

 La 24 februarie 1582, papa Grigorie al 

XIII-lea a făcut o reformă, suprimând zece 

zile din calendar, astfel încât data de 5 

octombrie a devenit 14 octombrie. De atunci 

calendarul s-a numit "gregorian" sau "stilul 

nou". 

 

CONGRESUL DE LA  

CONSTANTINOPOL 1923 

 

 Cu toate că în  anul 1923, la un congres 

ținut la Constantinopol, majoritatea Bisericilor  

 

din 1924 cele mai multe Biserici Ortodoxe au 

adoptat acest calendar astfel: Patriarhia Ecumenică 

de Constantinopol (1924), Patriarhia Antiohiei 

(1924), Patriarhia Alexandriei (1928), 

Arhiepiscopia Ciprului  (1924), Biserica Greciei 

(1924) și Biserica Ortodoxă Română (1924), 

socotind ziua de 1 octombrie drept 14 octombrie, 

sărind peste cele 13 zile cu care rămăsese în  urma 

calendarul iulian, Biserica Gruziei, Biserica 

Ortodoxă din Polonia (1924), Biserica Ortodoxă 

din Cehoslovacia (1951), Biserica Ortodoxă din 

Finlanda (1917, cu aprobarea Bisericii Ruse), 

Biserica Ortodoxă Bulgară (1968). 

 Au rămas, însă, câteva Biserici Ortodoxe cu 

calendarul iulian neîndreptat, ca: Patriarhia 

Ierusalimului, Biserica Rusă și Biserica Sârbă, 

precum și Mănăstirile din Sf. Munte Athos, cu 

excepția Vatopedului, care se numesc "pe stil 

vechi", pentru că prăznuiesc Paștile și toate 

sărbătorile după vechiul calendar, adică după "stilul 

vechi". 

 

CRĂCIUNUL PENTRU CREȘTINII 

ORTODOCȘI PE STIL VECHI 

 

Crăciunul pentru creștinii ortodocși de rit vechi 

este sărbătorit pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau 

pe stil vechi este decalat cu 13 zile față de 

calendarul oficial. Biserica Ortodoxă Română a 

trecut la noul calendar pe 1 octombrie 1924. 

 

 Adrian Cocoșilă 

www.crestinortodox.ro 

 

 

 



 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Sfântul Arhidiacon Ștefan 

  

Sfântul Ștefan era iudeu de neam, din seminția lui Avraam. Mărindu-se numărul creștinilor după întemeierea 

Bisericii și crescând numărul cererilor pentru diverse slujiri ale Apostolilor, au fost aleși din cadrul comunității, 

șapte bărbați "plini de Duh Sfânt și de înțelepciune". Aceștia aveau menirea să slujească atât în cadrul slujbelor 

religioase cât și să supravegheze buna orânduială la mesele comune. Primul dintre aceștia a fost Ștefan, iar ceilalți 

șase sunt: Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena și Nicolae. Rolul lor in Biserica primară depășea cu mult rolul pe 

care îl iau diaconii în zilele noastre. Ei predicau cuvântul Evangheliei, botezau și ajutau la desfășurarea cultului 

aparținând organelor de conducere ale Bisericii din Ierusalim. 

Sfântul Ștefan cunoștea foarte bine Scriptura și propovăduia cu multa putere pe Hristos. Saducheii și fariseii au 

pus niște bărbați să spună că L-au auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu. În vremea 

aceea, blasfemia era pedepsită cu moartea. Ajuns în fața sinedriului, i-a înfruntat pe judecători, iar aceștia au cerut 

ca Ștefan să fie ucis cu pietre. În acele momente, Sfântul Ștefan a avut o viziune în care l-a văzut pe Hristos „stând 

de-a dreapta lui Dumnezeu. Și a zis: Iată văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu.“ 

(Faptele Apostolilor) 

Pentru că există obiceiul ca cei omorâți cu pietre să nu fie înmormântați în cavoul familiei, se crede că a fost pus 

în mormântul unui creștin. 

Moaștele sale au fost descoperite în anul 415. 

Sfântul Apostol Ștefan, cel dintâi martir al Bisericii lui Hristos, este primul model de jertfă creștină pentru toți. 

 

www.crestinortodox.ro 

 

 

Sfântul  

Vasile cel Mare  
  

"Pusu-te-a pe tine, Sfinte Va și le, Dumnezeu-

Cuvântul, tărie buna Bisericii Sale, cel ce cu tunetul 

cuvintelor tale amuțești gurile ereticilor; iar noi 

credincioșii, bucurându-ne, cântăm lui Dumnezeu: 

Aliluia!"  

Acest între Sfinți, Părintele nostru Vasile cel 

Mare a trăit între anii 330-379, în vremea Sfântului și 

marelui împărat Constantin  și pana în zilele 

împăratului Valens cel căzut în rătăcirea lui Arie. S-a 

născut în Cezareea Capadochiei, din părinți 

dreptcredincioși și înstăriți, Emilia și Vasile, tatăl său 

fiind un luminat dascăl în cetate.  

Iubitor de învățătura și înzestrat pentru carte, 

Sfântul Vasile și-a îmbogățit mintea cercetând, rând 

pe rând, școlile din orașul său Cezareea, apoi din 

Bizanț, mergând până și la Atena, cea mai înaltă 

școală din timpul său, unde a întâlnit pe Sfântul 

Grigorie de Nazians, cu care a legat o strânsă și sfântă 

prietenie.  

A fost înălțat la scaunul de Arhiepiscop al Cezareei în anul 370, în vremuri grele pentru Biserica, 

când ereticii lui Arie și Macedonie izbutiseră să aibă de partea lor pe însuși împăratul Valens. Sfântul 

Vasile a dus o luptă aprigă, cu scrisul și cuvântul, luminând creștinătatea și apărând dogma Sfintei 

Treimi. Și-a atras mânia împăratului și a suferit multe prigoniri din partea lui, pentru apărarea acestei 

dogme de căpetenie a creștinătății.  

Sfântul Vasile a îndreptat și unele lipsuri ale monahismului din timpul său, chemându-i pe monahi 

să se nevoiască nu numai în folosul mântuirii personale, ci și în folosul aproapelui. Este cel dintâi ierarh 

care a întemeiat, pe lângă Biserică, azile și spitale, în ajutorul celor săraci și neputincioși, îndemnând pe 

cei înstăriți să folosească avuțiile lor, ajutând pe cei nevoiași și lipsiți.  

S-a mutat către Domnul la vârsta de 50 de ani, în ziua de 1 ianuarie, plâns de credincioși și de 

necredincioși, care-l iubeau și-l cinsteau pentru bunătatea și înțelepciunea lui. Cei zece ani ca arhiepiscop 

în Cezareea Capadochiei i-au fost de-ajuns, pentru ca el să intre în istorie cu numele de Sfântul Vasile cel 

Mare.  

Pentru rugăciunile lui, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.  

 

www.sfantulvasilecelmare.info 
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Celula 

ATEE 
 

 

Odată, o celulă din ficatul unui om a afirmat că omul 

nu există. Celelalte celule din jurul ei au fost îngrozite să 

audă o asemenea blasfemie. 

- Omul există şi cu asta am terminat! - a spus una 

dintre ele supărată, de parcă ar fi fost sfârşitul lumii. 

- Acestea sunt basme din bătrâni. Cine mai crede aşa 

ceva în ziua de astăzi, când avem parte de atâtea minuni 

ştiinţifice… Avem medicamente, operaţii chirurgicale, 

replică celula atee. 

- Ce spui?!, exclamă o celulă neîncrezătoare. 

Medicamente cred că există. Am văzut cu ochii mei! Dar 

operaţii?! Aşa ceva nu mai cred... 

- Nu vă mint! Despre operaţii am auzit de la celulele 

din intestin. Ba şi o bacterie vorbea despre asta! O să vină 

vremea să trăim veşnic, o să ajungem pe alte organe, iar 

voi încă mai credeţi în poveşti. 

- Eu, zise una mai înţepată, cred că operaţiile şi 

medicamentele, dacă există cu adevărat aşa ceva, vin de la 

om. El este cel care are grijă de noi şi vrea să ne salveze. 

- Sunteţi nişte copii…, zâmbi ironic celula atee. De 

câte ori să vă spun: toate acestea sunt minuni ale ştiinţei, 

explicabile raţional, nu prostii. Nu vă duce capul deloc! 

Cum să existe om? Ce dovezi aveţi? L-a văzut vreodată 

cineva pe om?. 

- Şi ce, mărturia sângelui nu contează? - întrebă o 

celulă socotită mai înţeleaptă. „De câte ori nu am stat de 

vorbă cu globulele roşii, cu globulele albe… Ele vorbesc 

de creier, de inimă, despre nişte locuri minunate. 

- Eeeei, globulele albe, globulele roşii! Sunt nişte 

visătoare, nişte idealiste. Băgaţi-vă minţile în cap şi nu 

credeţi în poveşti de genul că în creier ar fi mintea absolută 

sau în inimă iubirea absolută. Cum să fie? Totul e aici şi 

acum. Sunteţi nişte fricoase şi aveţi nevoie de o putere 

supranaturală care să se gândească la voi. Supranaturalul 

nu există, pentru că nimeni nu l-a văzut vreodată. 

Aşa au continuat celulele ciondăneala zile în şir. 

Celula atee era tot mai supărată pe suratele ei. Se 

simţea constrânsă de regulile societăţii ficatului. Voia să fie 

liberă, să îşi decidă singură soarta. Aşa că a început să pună 

la cale un plan de a scoate credinţa şi moralitatea religioasă 

fără sens din sufletul celulelor din jur. Voia să facă într-o zi 

tot ficatul ateu. Toate celulele şi toate organele să fie egale 

între ele, în atribuţii şi cinste. Cu multă sârguinţă, a reuşit 

să convertească destule celule. Plănuiau chiar să plece pe 

alte organe, în vizită. 

Erezia aceasta a adus multă tulburare în ficat. Era 

mai mult decât puteau îndura celulele credincioase în om. 

Într-o zi, dintr-odată, toate celulele şi-au pierdut 

cunoştinţa. Când s-au trezit, nu mai era nici urmă de celulă 

atee în ficat. Avusese loc o operaţie! 

  

Daniela Filioreanu 

 
 

http://www.crestinortodox.ro/


 

Joi, 13 decembrie 2012, pe parcursul a patru ore, 

teatrul dramatic I. D. Sârbu din Petroșani a fost gazda 

unui eveniment cultural deosebit, respectiv, conferința 

"Să nu ne răzbunați!", eveniment organizat de Fundația 

Sfinții Închisorilor în colaborare cu Mondo TV 

Petroșani. Conferința a fost susținută de monahul 

Moise Iorgovan, starețul Sf. Mănăstiri Oașa, autorul 

cărții "Sfântul închisorilor" și a culegerii de mărturii 

despre suferințele românilor din Basarabia adunate în 

volumul "Să nu ne răzbunați!", cel care a suspus 

atenției auditoriului (cca. 200 de persoane) teme de 

mare actualitate și de mare sensibilitate, cum au fost: 

tragedia trăită de românii din Basarabia între iunie 

1940 – iunie 1941 și după august 1944, martirajul 

deținuților politici din temnițele comuniste, lecția de 

demnitate, de curaj și de dragoste pentru neamul 

românesc a înaintașilor noștri, datoria noastră de a 

respecta jertfa lor și de a continua lupta de afirmare a 

noastră ca popor român și creștin. 

   

Ionuț Drăgotesc, director Mondo TV: 

În România acestor zile, într-o țară de ignoranți cu 

telecomanda în mână, părintele Moise ne învață să ne 

căutăm trecutul, să ne întoarcem cu fața către 

suferințele acestui neam, să ne descrețim frunțile și să 

mergem în cimitire pentru a ne asculta morții. Spunea 

părintele Cleopa că, atunci când nu știi ce să faci, du-

te-n cimitir: îți vor spune morții! 

Astăzi, cu voia lui Dumnezeu, în ziua de pomenire a 

Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, ne 

întoarcem în sec. al XVII-lea, la unul dintre cuvintele 

acestuia: "dară și dintre români mulți sunt sfinți..., 

dară nu s-au căutat". Într-adevăr, pe mulți îi 

cunoaștem deși nu sunt canonizați: Valeriu Gafencu, 

Ioan Ianolide etc. Monahul Moise nu este altceva decât 

un român, un creștin care mărturisește jertfa unor 

oameni, despre care mulți dintre noi, spre rușinea 

noastră, nu știm aproape nimic.  

În următoarele zeci de minute, despre toți acei 

oameni răstigniți de bestiile comuniste – și gândindu-  
 

 

canonizarea, cât și luptătorii din munți; cei trecuți prin 

iadul reeducărilor, cât și cei din Siberiile de gheață, 

deportați sau prizonieri de război. Nu lipsesc nici 

femeile aflate după gratii, dar nici (deși îndeobște sunt 

trecute cu vederea) mamele, soțiile și surorile celor 

închiși – martire răbdătoare care, ani în șir, pe la poarta 

pușcăriilor, au purtat crucea așteptării și a incertitudinii. 

Fără idealizări sau blamări gratuite, cu necesare 

selecții, dar și cu inevitabile scăpări, îi vom aduce, rând 

pe rând, în fața cititorului. Cu chinurile și ororile prin 

care au trecut, dar și cu purtarea de grijă a lui 

Dumnezeu, de multe ori arătată prin minuni. Cu 

rupturile și căderile lor sufletești, dar, mai ales, cu 

biruințele lor în duh. ”Pe Dumnezeu – spunea un 

pătimitor – Îl vezi mai bine printre lacrimi”. 

Într-un cuvânt, ne propunem o frescă cât mai vie a 

ceea ce un publicist creștin, Răzvan Codrescu, numea 

”singurul nostru certificat de onoare istorică într-o 

jumătate de secol de dezastru național”. 

Nu am găsit un titlu mai potrivit  sub care să 

adun aceste mărturii, decât mesajul transmis din 

închisoare  de filozoful creștin Mircea Vulcănescu: 

”Să nu ne răzbunați!”. Luat în literă, acest îndemn nu 

are nici o actualitate. Riscul mare este să fie uitați, nu 

răzbunați. E puțin lucru să gândești astfel când te afli pe 

cruce? Spus la ceasul răstignirii, la cea mai înaltă 

tensiune, cuvântul acesta ne descoperă esența unei 

atitudini – deloc singulare printre deținuții politici – în 

fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu. 

 

 

Dorel Şchiopu 

 

 

 

ne la ceea ce s-a întâmplat, atunci ar trebui să 

vorbim de condamnarea comunismului, sigur, într-o 

formă pașnică – veți auzi lucruri pe care nu credeați 

că le veți auzi, veți vedea și un film: mărturii dintr-o 

lume de sinaxar! 

 

Monahul Moise Iorgovan (Întâmpinare către 

cititorii primului volum din seria Să nu ne 

răzbunați): 

În 1919, la masa tratativelor de pace de la 

Versailles se adunau mai marii de atunci ai lumii. 

Rostul întâlnirii – să discute și să retraseze harta 

spațiului european după Primul Război Mondial. Cu 

acest prilej se ridică voci care contestă unirea 

Transilvaniei cu România. Pretextul invocat? 

Transilvania ar fi prea civilizată (astăzi ar spune 

prea europeană) în comparație cu o Românie 

primitivă și sălbatică. 

Drept răspuns, reprezentantul României, Ionel 

Brătianu, pune pe masă colecția celor zece volume 

din Proverbele Românilor (Proverbele Românilor 

din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria și 

Macedonia editate de Iuliu Zanne la sfârșitul sec. 

XIX). Efectul a fost pe măsură. Nici o țară 

europeană nu se putea lăuda cu o așa realizare. 

Cititorul are în față un prim volum  dintr-o serie 

– Să nu ne răzbunați! – care adună sub același nume 

cărți și DVD-uri cu filme documentare. Cu voia 

dumneavoastră, seria își propune să reitereze, în 

chip simbolic – în primul rând în fața lumii 

românești – gestul de la Versailles. 

În primul rând în fața lumii românești 

deoarece, din păcate, pe baricada celor care neagă 

sau se îndoiesc de identitatea și de rostul nostru 

luptă astăzi parcă mai mulți români decât străini. Nu 

găsesc argument mai puternic pentru a-i contrazice 

decât evocarea – în acest volum și în următoarele – 

a ceea ce, sub un titlu foarte general, s-ar putea numi 

lecția de spiritualitate a rezistenței anticomuniste. 

Intră aici sfinții temnițelor care își așteaptă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ORIGINEA CRĂCIUNULUI: DE CE SĂRBĂTORIM NAŞTEREA DOMNULUI ÎN 25 DECEMBRIE? (O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ)  
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Probabil că la întrebarea enunţată în titlu, marea noastră 
majoritate nu ne-am gândit niciodată, nu am căutat răspuns sau 
am primit indicaţii eronate. Printre acestea din urmă, cele mai 
uzitate două idei care pun la îndoială însăşi legitimitatea 
sărbătoririi Naşterii Domnului pe 25 Decembrie sunt 
următoarele: 

- Data de 25 Decembrie a fost aleasă premeditat de către 
Biserică pentru a imprima o tentă creştină anumitor sărbători 
păgâne, dedicate anumitor zeităţi (Dies Solis Invicti Nati) sau 
celebrări ocazionate de apropierea Solstiţiului de Iarnă”. 
Această idee a fost proclamată pentru prima dată în mediul 
protestant german, la începutul secolului al XVIII-lea şi se vroia 
încă o dovadă a faptului că Biserica a suferit multe modificări 
negative de-a lungul secolelor, creştinismul pur apostolic fiind 
înlocuit – în opinia autorilor acestei teorii – cu un creştinism 
‘păgânizat’, care a copiat anumite moduri de manifestare ale 
Elenismului. 

Însă ideea existenţei unei sărbători pre-creştine pe data de 
25 Decembrie, căreia Biserica i-ar fi modificat doar conţinutul, 
este foarte greu de demonstrat. Nu există suficiente dovezi 
istorice în acest sens. Expresia “soarele dreptăţii” – pe care o 
găsim în operele scriitorilor creştini din antichitate, dar şi în 
imnele sau slujbele Bisericii Ortodoxe din ziua de Crăciun, nu au 
absolut nicio legătură cu Sol Invictus, ci sunt o reverberaţie a 
unei sintagme mesianice pe care o găsim în Vechiul Testament 
la Profetul Maleahi (capitolul 4, versetul 2). 

- “Mântuitorul Iisus Hristos nu putea să se fi născut iarna, iar 
acest lucru rezultă chiar din paginile Noului Testament” afirmă o 
altă concepţie, care atrage atenţia asupra faptului că păstorii-
martori ai evenimentului minunat din Betleem (Luca, capitolul 2) 
se aflau în acel moment cu turmele la păşunat, lucru imposibil 
dacă plasăm acţiunea în anotimpul rece. 

Dar din tradiţia ebraică (Mishnah) aflăm că aceşti oameni nu 
erau păstori obişnuiţi, ci îndeplineau un fel de obligaţie ritualică, 
iar turmele de oi erau destinate sacrificării în Templul din 
Ierusalim şi se aflau acolo în tot timpul anului – chiar şi iarna – 

 

având în vedere climatul blând al Ţării Sfinte. Mai mult, în 
aceeaşi tradiţie rabinică găsim interdicţia de a păstori oile în alt 
spaţiu decât cel al pustiei, apropierea de Betleem explicându-se in 
acest caz doar prin natura specială a acestor turme destinate 
oficiului de la Templu. 

 
DE CÂND SĂRBĂTORIM CRĂCIUNUL PE 25 DECEMBRIE? 

 
Este adevărat faptul că la începuturile istoriei ei, Biserica nu a 

celebrat în mod unitar Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. Spre 
exemplu, creștinismul răsăritean sărbătorea pe data de 6 Ianuarie 
“Epifania” (sau Arătarea lui Dumnezeu în lume) – zi în care se 
amintea atât de Naşterea lui Iisus Hristos, de Adorarea Magilor, de 
Botezul lui Iisus şi de miracolul pe care Hristos îl săvârșește la nunta 
din Cana Galileii. Aceasta, în timp ce Apusul creştin observa 
Naşterea Domnului (Crăciunul) pe data de 25 Decembrie. 

Chiar dacă au durat aproximativ 400 de ani până la 
generalizarea sărbătoririi Naşterii Domnului pe data de 25 
Decembrie în întreaga lume creştină, reflecţiile teologice legate de 
această dată nu au lipsit în operele scriitorilor creştini. Şi ele 
coboară până în secolele al II-lea şi al III-lea prin Teofil al Antiohiei 
sau Hypolit al Romei. 

 
DE CE 25 DECEMBRIE? 
 
Descoperite cu câteva decenii în urmă, “Manuscrisele de la 

Marea Moartă”, incluzând cele mai vechi manuscrise biblice 
existente, care oferă o perspectivă importantă asupra societăţii 
iudaice din Ţara lui Israel, din timpul Perioadei celui de-al Doilea 
Templu, asupra momentului naşterii creştinismului şi al iudaismului 
rabinic, sunt foarte importante şi în rezolvarea ecuaţiei stabilirii datei 
Crăciunului. 

Pe baza acestor pergamente şi a câtorva fragmente din Vechiul 
Testament (1 Paralipomena/Cronici 24, 7-18), s-a reuşit 
reconstituirea sistemului recurent sacerdotal de slujire la Templul din 
Ierusalim în vremea Noului Testament. Astfel, se ştie cu certitudine  
 

că preotului Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul (Luca 1, 5 ) îi 
revenea să slujească la Templul în perioada cuprinsă între a 24-a 
şi a 30-a zi a lunii a opta din calendarul ebraic (corespondenta 
lunii Septembrie din calendarul nostru) .  

Ţinând cont de cele de mai sus şi parcurgând primele capitole 
din Evanghelia după Luca, vom constata, privind un calendar al 
Bisericii Ortodoxe, că ea a păstrat şi transmis cu acurateţe aceste 
date istorice importante pentru primele generaţii de creştini. Astfel: 

- La sfârşitul lunii Septembrie: Zaharia şi-a îndeplinit slujirea 
preoţească la Templul din Ierusalim (Luca 1, 8 ) potrivit timpului în 
care îi era ‘rânduit’ să slujească. Apoi, soţia sa, Elisabeta, a 
rămas însărcinată (Biserica Ortodoxă sărbătoreşte zămislirea 
Sfântului Ioan Botezătorul pe 23 Septembrie) după cum i-a vestit 
Îngerul (Luca 1, 24) ascunzând acest lucru timp de 5 luni. 

- 25 Martie, Sărbătoarea Buneivestiri: în a şasea lună a 
sarcinii Elisabetei (Luca 1:26), Arhanghelul Gabriel binevesteşte 
Fecioarei Maria că va avea un fiu. 

- 24 Iunie, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul: la trei luni 
după Bunavestire, se naşte Sfântul Ioan. 

- 25 Decembrie: la nouă luni după Bunavestire, se naşte în 
Bethleemul Iudeii Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 

 
NAŞTEREA LUI IISUS HRISTOS ÎN SUFLETELE NOASTRE 
 
Vedem aşadar că stabilirea datei Crăciunului este o problemă 

alei cărei rădăcini coboară mai degrabă în Sfânta Scriptură decât 
în mitologia pre-creştină. Este important, desigur, fundamentul 
istoric al oricărei sărbători, însă cu mult mai profundă este 
semnificaţia ei duhovnicească. 

În Biserica Ortodoxă, celebrăm naşterea, minunile, moartea şi 
învierea lui Iisus Hristos în fiecare Sfântă Liturghie. Dar pentru ca 
evenimentul istoric unic petrecut acum două mii de ani să ne 
marcheze şi pe noi, este imperativ necesar un lucru: Iisus Hristos 
să se mai nască odată. Însă de această dată  şi în inimile 
noastre… 

http://biserica-boras.se/ 
 

 

 

 

          Să nu ne răzbunați!          
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