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Cuvânt înainte

La ini]iativa Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, Sfântul Sinod, în [edin]a sa de lucru din ziua de
18 iunie 2009, a proclamat anul 2010 ca „An omagial al Crezului
Ortodox [i al Autocefaliei române[ti”, în contextul anivers\rii a
1685 de ani de la primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325) [i a 125
de ani de la recunoa[terea oficial\ a autocefaliei Bisericii Ortodoxe
Române (1885). Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat un program-
cadru cu caracter na]ional bisericesc pentru realizarea în anul 2010
a proiectului religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic [i media-
tic intitulat „2010 – Anul omagial al Crezului Ortodox [i al Autocefa-
liei române[ti”. Având în vedere caracterul na]ional bisericesc al
acestui proiect de program-cadru cu importante implica]ii în cul-
tivarea [i ap\rarea dreptei credin]e, sus]inerea activit\]ii misionar-
pastorale, catehetic-predicatoriale, cultural-educative, a dialogului
Bisericii cu societatea, precum [i necesitatea eviden]ierii acestuia
prin mijloacele media [i publicistice ale Bisericii noastre, am g\sit
de cuviin]\ s\ venim în întâmpinarea clerului [i a credincio[ilor prin
întocmirea unui volum colectiv de studii, intitulat sugestiv Credin]a
[i m\rturisirea ei. Acesta apare sub coordonarea [i îngrijirea colectivu-
lui de cercetare al Departamentului Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae” din Ia[i, din cadrul Universit\]ii „Al. I. Cuza”
[i se înscrie în lista activit\]ilor cultural-teologice din acest an, coor-
donatorii dorind s\ marcheze acest moment de s\rb\toare în Bise-
rica noastr\. 

Volumul intitulat Credin]a [i m\rturisirea ei cuprinde studii, tra-
duceri [i recenzii având ca tem\ central\ virtutea credin]ei. Studiile
includ [i temele conexe, precum: Crezul ortodox, precizarea înv\-
]\turii de credin]\ [i m\rturisirea ei a[a cum a fost transmis\ de
Mântuitorul Hristos, Sfin]ii Apostoli [i Sfin]ii P\rin]i, apologia cre-
din]ei, credin]\ [i cunoa[tere, puterea credin]ei, tradi]ie [i înnoire
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în dreapta credin]\, înv\]\turi dogmatice axate pe Crezul ortodox
dezb\tute la Sinoadele Ecumenice, e.g. homoousios etc. 

Studiile publicate în prezentul volum sunt alc\tuite de acade-
micieni, profesori de teologie, filosofie, limbi clasice de la mai multe
universit\]i din ]ar\, cercet\tori, precum [i de tineri doctoranzi [i
masteranzi în domeniile deja men]ionate. Sunt tratate teme, idei [i
înv\]\turi neabordate sau necercetate îndeajuns în teologia româ-
neasc\. De asemenea, au fost incluse o serie de traduceri inedite
din limbile greac\ veche, neogreac\, latin\ [i englez\ a unor texte care
nu au mai fost traduse pân\ acum în limba român\. 

Valoarea volumului de fa]\ trebuie cu atât mai mult pre]uit\
ast\zi, când în lume se manifest\ tot felul de noi mi[c\ri religioase,
ideologii, tendin]e ateiste, pseudo-credin]e, orient\ri teosofice, oculte,
sectare [i sincretiste, „convingeri” intelectual-scientiste [i a[a-zis
ra]ionaliste etc. Se observ\ c\, în zilele noastre, credin]a nu mai este
tr\it\ cu aceea[i intensitate [i vibra]ie spiritual\ ca în primele secole
ale cre[tinismului, când cre[tinii erau adev\rate ruguri aprinse pen-
tru credin]a în Hristos [i pentru tr\irea [i m\rturisirea ei cu abne-
ga]ie. În acest sens, volumul de fa]\ se dore[te a fi un sprijin [i un
imbold în aprofundarea, pre]uirea [i m\rturisirea dreptei credin]e
pentru to]i care îl vor lectura cu aten]ie [i r\bdare.

Nutrim n\dejdea c\ volumul va fi bine primit în mediile uni-
versitare, academice, dar [i în rândul credincio[ilor no[tri preocu-
pa]i de cunoa[terea credin]ei celei drepte [i de neîncetata cultivare
[i ap\rare a acesteia c\ci ea este „încredin]area celor n\d\jduite,
dovedirea lucrurilor celor nev\zute” (Evrei 11, 1), r\d\cina tuturor
virtu]ilor [i temeiul bunei cinstiri de Dumnezeu.

                                         Petre Semen [i Liviu Petcu


