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CRÃCIUNUL SAU NA§TEREA DOMNULUI
*
  

 

 

 

Sărbătorile au fost dintotdeauna pentru Biserică repere veşnice de legătură a omului credincios cu DUMNEZEU. 

Din păcate, în zilele noastre necredinţa, necunoaşterea şi dezinformarea au făcut ca tot mai puţini fraţi creştini să aprecieze 

valoarea unei sărbători. Crăciunul sau Naşterea Domnului, este una din aceste sarbatori, ce e simţita sau trăita de unii mai 

mult ca un moment de manifestare lumească, nicidecum spirituală (slujba la Biserică, colinde, rugăciuni). 

1) De ce se numeşte Crăciun? 
(a) Sărbătoarea Naşterii Domnului, aşa cum arată şi numele , este un eveniment spiritual închinat Naşterii cu trup din 

Fecioara Maria a Domnului nostru IISUS HRISTOS ( compară cu  Matei 1:18-25; 2:1 ş.u.; Luca 2:1 ş.u.) 

(b) Denumirea de “CRÃCIUN” este la fel de veche precum sărbătoarea însăşi. Există diverse păreri cu privire la termenul 

“CRÃCIUN”: 

- după unii, ar veni de la latinescul “CARNATIONEN”(mâncare de carne)  ce s-ar referi la faptul că Sărbătoarea se ţine 

după un post lung, după care se dezleagă la dulce ( carne); 

- după alţii, „CRÃCIUN‟ vine de la “CRISTI JEJUNIUM”  adică Postul ( închinat) lui HRISTOS; 

- după alţii , de la “DIES CALATIONEM” , zi de chemare, convocare, întrunire,  referindu-se, probabil, la slujba ţinută  cu 

această ocazie ( de Naşterea Domnului); 

- în fine, după alţii, termenul “Crăciun”  ar veni de la latinescul “(DIES) CREATIONEM” ( ziua creaţiei, zidirii) referire 

la faptul că Naşterea Domnului este momentul unei creaţii noi, spirituale a omenirii. 

(c) Indiferent câte sensuri i-am da termenului de “CRÃCIUN”, pentru majoritatea el este identic cu denumirea sărbătorii  de 

“Naşterea Domnului”. 

2) Cât de veche este sărbătoarea Naşterii Domnului (Crăciunul)? 
(a) În primele secole creştine cultul era concentrat în jurul morţii şi învierii MÂNTUITORULUI (Paştele ), iar acest obicei 

s-a transmis chiar la serbarea unor sfinţi, prăznuiţi de  asemenea de ziua morţii ( Sfântul Gheorghe mort la 23 Aprilie, 

Sfântul Dumitru mort la 26 Octombrie, Sfinţii 40 Mucenici la 9 Martie, etc.) 

- Este o explicaţie ce ne ajută să înţelegem de ce sărbători precum Naşterea Domnului sau Tăierea-împrejur au apărut 

relativ mai târziu în Biserică. 

(b) Totuşi, primele dovezi arată că în secolul III deja se serba Crăciunul sau Naşterea Domnului : 

- Istoricul bizantin NICHIFOR CALIST relatează în “Istoria bisericească” că  în timpul persecuţiei lui Diocleţian şi 

Maximian ( sec. III ) au fost arşi de vii  în Nicomidia o mare mulţime de creştini care se adunaseră în biserică să serbeze 

evenimentul Naşterii Domnului (vezi Sinaxar sau Calendar, 28 Decembrie; Sfinţii 20000 de mucenici  arşi de vii în 

Nicomidia.). 

- Sfântul IOAN GURÃ DE AUR  în “Omilia la Naşterea Domnului”  ţinută în Antiohia la 25 Decembrie 386, arată că 

sărbătoarea era ţinută în Răsărit în secolul IV şi aduce argumente despre faptul că Biserica de Apus ar fi prăznuit 

Crăciunul din vremuri Apostolice. 

- La fel, Sfântul GRIGORIE DE NAZIOUS în “Omilia 38, la Arătarea Domnului”  ţinută la 25 decembrie 379 în 

CONSTANTINOPOL, aduce dovezi că “Naşterea Domnului ” se serba în Răsărit în secolul IV. 

(c) Trebuie spus că, dacă în Apus “Crăciunul” era o sărbătoare specifică, aparte, prăznuită din primele secole, în Răsărit 

iniţial “Naşterea” era prăznuită împreună cu “Botezul” sub numele comun de Arătarea Domnului (TEOFANIA) şi se 

serba la 6 ianuarie. Această practică era bazată pe ideea că Mântuitorul s-ar fi botezat în aceeaşi zi când S-a născut, la 

30 de ani ( cf. Luca 3:23). 

- Istoric, începând cu secolul IV-V şi-n Răsărit Crăciunul s-a serbat separat de “Botez”. 

3) De ce serbăm Crăciunul la 25 Decembrie? 
(a) Data  naşterii Domnului a fost şi este  foarte  contestată. Se spune  că Biserica  ar fi înlocuit o veche sărbătoare păgână  

ce cădea în jurul datei de 25 Decembrie ( Saturnaliile, Juvenaliile şi “Dies natalis Sol Invineti”- ziua de naştere a soarelui 

nebiruit - MITRA) cu sărbătoarea Naşterii Domnului , ceea ce este greşit. 

-   Trebuie ştiut că “Naşterea Domnului”  e o sărbătoare semnalată din primele secole , pe când cultul păgân al zeului 

MITRA   a fost introdus abia spre sfârşitul secolului III ( 274 de împăratul Aurelian) , ca o încercare de a înlocui, poate,  

sărbătoarea creştină a Naşterii  Mântuitorului -“Soarele Dreptăţii” (  comp.  Maleahi 4:2). 

(b) Privitor la data de 25 Decembrie, ea este conformă cu  argumentele istorice care atestă că recensământul lui CEZAR 

AUGUSTUS, în timpul căruia Sfântul EVANGHELIST LUCA fixează data naşterii MÂNTUITORULUI, ar fi avut loc 

la 25 decembrie 754 ( mai corect 748- 749 ) “ab urbe condita” (de la fondarea Romei – compară cu  Luca 2:1 ş.u). În 

acest sens Sfântul IOAN GURÃ DE AUR zicea că: “este evident că (Domnul ) S-a născut în timpul primului 

recensământ şi cel care vrea să afle timpul (data) în care s-a făcut recensământul, are putinţa să ştie exact acest 

lucru , citind codicii care se află de obşte în arhivele Romei… Noi am primit ziua de la cei care ştiu bine acestea şi 
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locuiesc în oraşul acela (Roma). Cei care  locuiesc acolo o prăznuiesc de la început şi dintr-o veche predanie 

(tradiţie), iar ei ne-au transmis acum cunoştinţa acesteia.” (în “Omilia la Naşterea Domnului” ţinută în Antiohia la 

25 Dec. 386) 

- Tot la 25 Decembrie 379 Sfântul GRIGORIE de NAZIANZ a ţinut celebra cuvântare, la CONSTANTINOPOL, în 

cinstea Naşterii Domnului, când zicea “HRISTOS se naşte,  slăvi ţ i -L!  HRISTOS din ceruri ,  

în tâmpinaţ i -L!” ( în “OMILIA 38, la Arătarea Domnului”). 

- La fel “Constituţiile Apostolice” (sec.IV)  fixează data Crăciunului la 25 decembrie. 

(c) După unele păreri, data de 25 Decembrie a fost aleasă şi pentru faptul că atunci cade solstiţiul de iarnă (22-23 

decembrie) şi de acum  zilele încep să crească , iar nopţile să scadă. Simbolic, deci, este o naştere a  luminii, a lui 

HRISTOS “SOARELE DREPTÃTII ” (Maleahi 4:2) , “RÃSÃRITUL CEL DE SUS” (compară cu  Zaharia 6:12; 

Luca 1:78-79), a “LUMINII” (Luca 2:32; Ioan 9:5). 

- În acest sens şi după afirmaţia Sfântului IOAN BOTEZÃTORUL : “Aceluia (IISUS) se cade să crească,  iar mie să mă 

micşorez”  ( Ioan 3:30) s-ar  fi aşezat sărbătoarea Naşterii lui  Ioan la 24 Iunie (solstiţiul de vară, când zilele încep să 

scadă), iar a Naşterii MÂNTUITORULUI la 25 Decembrie (după solstiţiul de iarnă, când zilele încep să crească). 

- După aceste criterii, este de înţeles necorelarea iniţială de date dintre Răsărit şi Apus: Răsăritenii serbau Naşterea 

calculată după vechiul calendar egiptean (IULIAN), când solstiţiul cădea la 6 ianuarie (de aici serbarea Teofaniei la 6 

ianuarie), iar apusenii după calendarul îndreptat (GREGORIAN) , când solstiţiul cădea – corect - la 25 Decembrie. 

4) A fost influenţată Biserica de evenimentele păgâne ce aveau loc în jurul datei de 25 Decembrie? 
(a) Aşa cum timpul a dovedit-o Biserica nu a fost influenţată. Sărbătorile păgâne (Juvenalii şi Saturnalii ) erau evenimente 

de desfrâu, destrăbălare, nu de simplitate morală, curăţie sufletească şi armonie crestineasca. 

(b) Rămăşiţe păgâne, nepericuloase pentru suflet, sunt văzute azi în obiceiurile populare de Crăciun:  colindul, sorcova, 

pluguşorul, care au fost  “încreştinate ” şi completate de obiceiuri pur creştine: Stema, Vicleimul, Irozii, etc. Toate  

acestea au fost puse în legătură cu  Naşterea Domnului. 

(c) Practicile imorale şi condamnabile, distracţiile lipsite de cumpatare, nu au nimic comun cu biserica şi cu Sărbătoarea 

deosebită a Naşterii Domnului, nefiind acceptate de adevăraţii credincioşi. 

5) Ce tradiţii se întâlnesc de sărbătoarea Crăciunului? 
(a) Există numeroase tradiţii ce se manifestă cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.  Umblatul cu 

icoana este una din aceste practici tradiţionale creştine legate de Crăciun, de fapt o vizită pastorală pe care Preotul sau 

Diaconul o face în parohie. Cu această  ocazie Preotul (Diaconul) merge cu icoana Naşterii pe la casele oamenilor şi, 

cântând troparul “Naşterea Ta, HRISTOASE…”. binevestesc acest deosebit eveniment la credincioşi. 

(b) Vechimea acestei practici este de când Sărbătoarea însăşi. La început se practica în ajunul Sărbătorii, dar azi, pentru 

faptul că parohiile sunt foarte mari, se pleacă cu câteva zile înainte. 

(c) Ca şi Colindele şi Slujba de la Biserică, umblatul cu icoana este un prilej de afirmare a credinţei şi bunului simţ 

creştinesc. Nu trebuie banalizate sau trecute cu vederea, ori mai rău, condamnate aceste manifestări de adorare şi trăire 

sufletească închinate minunatului eveniment al Naşterii Domnului nostru IISUS HRISTOS. 

 

HRISTOS se naşte, slăviţi-L! HRISTOS din ceruri, întâmpinaţi-L ! 
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