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Vechimea creştinismului românesc poate fi, prin urmare, 
 

Gheorghe ŞERBĂNESCU  
 

Suntem aici de mii de ani 

Glie  

Grai 

Daci 

Țara de azi  

Statornici ...  

În timp ne-am încreștinat...1 

 
Vechimea creştinismului românesc poate fi, prin urmare, atestată de numeroasele cuvinte cu 

semnificaţie religioasă din fondul lexical principal al limbii române. Majoritatea acestora provin din 
secolul al IV-lea, perioada hotărâtoare în procesul de încreştinare a poporului nostru şi, îndeosebi, din 
limba latină populară. De asemenea, întrucât multe dintre aceste cuvinte reprezintă creaţii specifice ale 
daco-romanilor, aparţin doar limbii române. 

Amintim doar o parte dintre aceşti termeni: Dumnezeu, cruce, înger, sfânt, botez, biserică, 
altar, duminică, sărbătoare, Crăciun, Paşte, Rusalii, Paresimi, ajun, preot, cuminecătură, 
rugăciune, închinare, credinţă, răposat, priveghi, mormânt, cimitir, martor, urare, jurământ, 
binecuvântare, blestem, păcat, păgân ş.a.m.d. 

Încreştinarea geto-dacilor de către Sfântul Apostol Andrei este atestată de scrieri ale teologilor şi 
ale istoricilor, dar şi de tradiţie. Una dintre primele referinţe se regăseşte în însemnărilor episcopului 
Eusebiu de Cezareea (265-340), unul dintre cei mai mari istorici ai veacurilor primare: „Sfinţii Apostoli 
                                                           
1 Apărut și în Confluențe literare, Ediţia nr. 3727, Anul XI, 15 martie 2021. 
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ai Mântuitorului, precum şi ucenicii lor s-au împrăştiat în toată lumea locuită pe atunci. După tradiţie, lui 
Toma i-au căzut sorţii să meargă în Parţia, lui Andrei în Sciţia (Dobrogea de azi, vechea Dacie Pontică, 
transformată în provincia romană Scythia Minor), lui Ioan în Asia”. 

Conform istoricului Tertulian (150-220) numele lui Cristos ajunsese să fie cunoscut în vremea sa 
inclusiv „popoarelor din Galia, Marea Britanie, sarmaților, dacilor, germanilor și sciților”, iar aceasta în 
condițiile în care populațiile respective erau inițial păgâne.  

Academicianul Constantin C. Giurescu a dat ca exemplu Legiunea a V-a Macedonica, care a 
staționat o vreme în Palestina, înainte de a fi mutată la Troesmis și apoi la Potaissa, pe teritoriul actual al 
României. 

 
 


