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Ce este Simbolul credin]ei sau „Crezul”?

Simbolul credin]ei sau Crezul este înf\]i[area pe scurt a

înv\]\turii pe care cre[tinul trebuie s\ o cunoasc\, s\ o pri-

measc\ cu credin]\ [i s\ o m\rturiseasc\.

Cum se nume[te acest Simbol de credin]\?

Simbolul de credin]\ se nume[te niceo-constantinopolitan

sau de la Niceea [i Constantinopol.

Cine a alc\tuit acest Simbol de credin]\,
unde [i de ce?

Acest Simbol de credin]\ a fost alc\tuit de primele dou\

Sinoade ecumenice: cel de la Niceea, în anul 325, [i cel de la

Constantinopol, în anul 381. Cel dintâi, prin cei 318 Sfin]i P\rin]i

care au luat parte la el, a statornicit primele [apte articole, care

se ocup\ cu înv\]\tura despre Dumnezeu-Tat\l [i despre Dum-

nezeu-Fiul întrupat pentru a noastr\ mântuire, adic\ despre

Domnul nostru Iisus Hristos Mântuitorul, [i erau îndreptate

mai ales împotriva r\t\cirii ereticului Arie [i a partizanilor lui,

care sus]ineau lucruri def\im\toare [i umilitoare despre Fiul

lui Dumnezeu. Al doilea Sinod ecumenic, prin cei 150 de

Sfin]i P\rin]i, a statornicit ultimele cinci articole, care se ocup\

cu înv\]\tura despre Dumnezeu – Sf=ntul Duh, Sfânta Bi-

seric\, Sfintele Taine, învierea mor]ilor [i via]a ve[nic\; aceste

din urm\ cinci articole erau îndreptate mai ales împotriva ere-

ticului Macedonie [i a partizanilor lui, care sus]ineau lucruri

batjocoritoare despre Sfântul Duh. Simbolul de credin]\ niceo-

constantinopolitan a fost recunoscut, înt\rit [i recomandat ca

cea mai înalt\ autoritate [i norm\ de credin]\ în Biseric\, de

toate sinoadele ecumenice urm\toare.
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Înaintea Simbolului de credin]\ niceo-constantino-
politan au mai fost alte simboluri de credin]\?

Aproape fiecare Biseric\ din ora[ele mari î[i avea Simbolul

ei de Credin]\, fiindc\ Bisericile nu se puteau lipsi de Simbo-

lul Credin]ei, care era Catehismul lor, trebuitor pentru lucra-

rea misionar\, în\untru [i în afar\. Nu se puteau închipui can-

dida]i la Botez f\r\ s\ [tie pe de rost Simbolul credin]ei. Se

cunosc: Simbolul de credin]\ apostolic sau roman, Simbolul

de credin]\ al Bisericii din Neocezareea Pontului, Simbolul de

credin]\ al Bisericii din Cezareea Palestinei, Simbolul de

credin]\ al Bisericii din Alexandria [i altele. Aceste Simboluri

de credin]\ se deosebeau pu]in între ele, dup\ cum aveau s\

apere credin]a Bisericii respective de o gre[eal\ sau alta a

ereziilor; dar ele erau identice în privin]a ideilor principale pe

care le sus]ineau despre Sfânta Treime, despre mântuirea noastr\

realizat\ în Hristos, despre Biseric\ [i Taine. Sinoadele ecu-

menice din anii 325 [i 381 au contopit aceste simboluri de

credin]\ locale, le-au întregit [i des\vâr[it, f\când din toate

unul singur, pe care l-au d\ruit Bisericii cre[tine, comoar\

pre]ioas\ pentru totdeauna. 

Câte articole are Simbolul de credin]\?

Simbolul de credin]\ are 12 articole:

I. Cred întru unul Dumnezeu, Tat\l Atot]iitorul, F\c\torul

cerului [i al p\mântului, v\zutelor tuturor [i nev\zutelor.

II. {i întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,

Unul N\scut, Care din Tat\l S-a n\scut mai înainte de to]i vecii:

Lumin\ din lumin\, Dumnezeu adev\rat din Dumnezeu ade-

v\rat, n\scut, nu f\cut, Cel ce este de o fiin]\ cu Tat\l, prin

Care toate s-au f\cut.

III. Care pentru noi, oamenii, [i pentru a noastr\ mântuire

S-a pogorât din ceruri [i S-a întrupat de la Duhul Sfânt [i din

Maria Fecioara [i S-a f\cut om.
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IV. {i S-a r\stignit pentru noi în zilele lui Pon]iu Pilat [i a

p\timit [i S-a îngropat.

V. {i a înviat a treia zi, dup\ Scripturi.

VI. {i S-a în\l]at la ceruri [i [ade de-a dreapta Tat\lui.

VII. {i iar\[i va s\ vin\ cu slav\, s\ judece viii [i mor]ii, a

C\rui împ\r\]ie nu va avea sfâr[it.

VIII. {i întru Duhul Sfânt, Domnul de via]\ f\c\torul, Care

din Tat\l purcede, Cel ce împreun\ cu Tat\l [i cu Fiul este în-

chinat [i m\rit, Care a gr\it prin prooroci.

IX. {i întru una, sfânt\, soborniceasc\ [i apostoleasc\ Biseric\.

X. M\rturisesc un Botez, întru iertarea p\catelor.

XI. A[tept învierea mor]ilor.

XII. {i via]a veacului ce va s\ fie. Amin.

Câte p\r]i cuprinde Simbolul credin]ei?

Simbolul Credin]ei cuprinde patru p\r]i:

1. Despre Sf=nta Treime (art. I-VIII)

2. Despre Biseric\ (art. IX)

3. Despre Sf=nta Taine (art. X)

4. Despre via]a viitoare (art. XI-XII).

Care este articolul I din Simbolul credin]ei?

Articolul I este: „Cred întru unul Dumnezeu, Tat\l Atot]ii-

torul, F\c\torul cerului [i al p\mântului, v\zutelor tuturor [i

nev\zutelor”.

Ce înseamn\ cuvântul „cred”?

Cuvântul „cred” înseamn\ c\ primesc [i m\rturisesc ceea

ce înva]\ Biserica despre Dumnezeu. El are acela[i sens ca [i

cuvântul „credin]\”. S\ vedem ce înseamn\ „credin]\”? Exist\

o credin]\ pe care se bazeaz\ leg\turile dintre oameni [i exist\

o credin]\ care între]ine leg\tura omului cu Dumnezeu, între

ele este o înrudire, dar [i o deosebire. Credin]a pe care o are un

om în ceea ce-i spune alt om este o încredere, care-[i poate
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g\si înt\rirea în dovedirea sau ar\tarea v\zut\ a lucrului care a

fost sus]inut de unul [i crezut de altul. Credin]a în Dumnezeu

nu-[i poate g\si în via]a p\mânteasc\ o astfel de înt\rire, prin

dovedire sau ar\tare v\zut\. Dar are [i ea o înt\rire printr-un

fel de ar\tare tainic\, nev\zut\, în fa]a ochilor sufletului. Deci

credin]a în Dumnezeu este primirea de c\tre noi ca adev\rate,

pe baz\ de încredere în Dumnezeu [i pe baza unei vederi su-

flete[ti, a tuturor adev\rurilor pe care le avem prin Descope-

rirea mai presus de fire, în vederea mântuirii noastre. Sfântul

Apostol Pavel ne spune despre credin]\ c\ „este adeverirea celor

n\d\jduite, dovedirea lucrurilor celor nev\zute” (Evr. 11,1).

Dup\ Teodoret al Cirului, credin]a cre[tin\ este învoirea liber\

a sufletului, vederea sufleteasc\ a unui lucru nev\zut, stator-

nicia în ceea ce este adev\rat, în]elegerea celor nev\zute, po-

trivit\ firii1.

Care sunt roadele credin]ei?

Acestea sunt:

1. în]elegerea tainelor care dep\[esc puterile min]ii;

2. ridicarea sufletului pân\ la Dumnezeu, cu Care unindu-ne,

s\ ne putem mântui.

Este vreo leg\tur\ între credin]a în lucrurile desco-
perite [i cunoa[terea lor?

Sfântul Chiril al Alexandriei leag\ credin]a de cunoa[terea

lucrurilor credin]ei prin textul din Ioan: „{i noi am crezut [i

am cunoscut c\ Tu e[ti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui

viu” (Ioan 6,69). Credin]a este înaintea cunoa[terii, dup\ cu-

vântul proorocului: „Dac\ nu crede]i, nu ve]i sta în picioare”

(Isaia 7,9). Prin dreapta credin]\ se realizeaz\ cunoa[terea lui

1 Teodoret, Despre vindecarea bolilor eline[ti l,l, Migne, PG, LXXXIII,

col. 814.
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Dumnezeu [i a adev\rului S\u [i tot prin credin]\ ne ridic\m

„la m\sura vârstei deplin\t\]ii lui Hristos” (Efes. 4,13) [i la

starea des\vâr[it\ [i duhovniceasc\2.

La cunoa[tere se ridic\ omul înaintat în credin]\ [i via]\

duhovniceasc\ înc\ de aici, de pe p\mânt, dar des\vâr[ita

cunoa[tere se dobânde[te numai în via]a viitoare.

Ce se poate [ti despre Dumnezeu cu mijloacele min]ii
omene[ti [i ale firii înconjur\toare?

Cu aceste mijloace noi [tim c\ Dumnezeu exist\, dar nu

[tim ce este El, în Sine, în fiin]a Lui.

Este vreo deosebire între acest fel de a
cunoa[te existen]a lui Dumnezeu [i cel dat prin
Descoperirea dumnezeiasc\?

Felul cunoa[terii existen]ei lui Dumnezeu prin Descoperire

este mai sigur [i mai pre]ios, fiindc\ aceast\ cunoa[tere ne-o

d\ Dumnezeu Însu[i [i mintea noastr\ nu se mai îndoie[te. Apoi,

pe când cuno[tin]a existen]ei lui Dumnezeu, în Descoperirea

dumnezeiasc\, pleac\ de la credin]\ ca s\ ajung\ la cunoa[tere,

în aflarea existen]ei lui Dumnezeu pe calea firii, mintea por-

ne[te de la cunoa[tere spre a ajunge la credin]\3.

Prin ce arat\ firea existen]a lui Dumnezeu?

Zidirea întreag\, de la f\pturile cele mai mici pân\ la cele

mai mari, de la cele înzestrate cu mai pu]in\ pricepere pân\ la

cele mai în]elepte, de la începutul lumii pân\ ast\zi, m\rturi-

se[te în]elepciunea, bun\tatea [i puterea F\c\torului. Sfânta

Scriptur\ ia firea ca m\rturie a existen]ei lui Dumnezeu, când

2 Sf. Chiril al Alexandriei, Comentar la Ioan 4,4, (6,70), Migne, PG,

LXXIII, col. 628.
3 Sf. Vasile cel Mare, Scrisoarea 235 (c\tre Amfilohie) l, Migne, PG,

XXXII, col. 872.
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spune: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu [i facerea mâinilor

Lui o veste[te t\ria” (Ps. 18,1).

Începând de la Sfântul Irineu [i pân\ la Sf=ntul Ioan Da-

maschin, to]i Sfin]ii P\rin]i [i Scriitori biserice[ti dovedesc exis-

ten]a lui Dumnezeu pe baza legii naturale sau fire[ti. Sfântul

Grigorie Teologul spune: „Dar cu mult mai înainte decât acestea

(adic\ cerul, luna, stelele), mai presus decât ele [i izvor al lor

este fiin]a (lui Dumnezeu), care întrece orice cuprindere [i

orice în]elegere... {i privirea [i legea firii ne înva]\ c\ Dumne-

zeu exist\ [i c\ El este cauza creatoare [i sus]in\toare a lumii.

Privirea (ne înva]\ c\ exist\ Dumnezeu) atunci când se a[az\

pe cele v\zute [i bine fixate [i care merg [i care sunt, ca s\ zic

a[a, mi[cate în chip nemi[cat [i sunt purtate. Iar legea natural\

deduce din cele v\zute [i rânduite de Autorul lor”4. Cuno[tin]a

despre Sine a dat-o Dumnezeu oamenilor de la început, zice

Sfântul Ioan Gur\ de Aur, dar p\gânii, atribuind aceast\ cu-

noa[tere lemnelor [i pietrelor, au nedrept\]it adev\rul. Aceast\

cunoa[tere r\mâne îns\ neschimbat\ având slava ei nemi[cat\.

Sfântul Pavel zice: „Ceea ce se poate cunoa[te despre Dumne-

zeu este cunoscut de c\tre ei, fiindc\ Dumnezeu le-a ar\tat lor”

(Rom. l,19). Cunoa[terea lui Dumnezeu pe calea firii s-a dat

oamenilor nu prin glas, ci prin a[ezarea f\pturilor la mijloc,

pentru ca [i cel în]elept [i cel f\r\ minte, cunoscând cu privirea

frumuse]ea celor v\zute, s\ se ridice la Dumnezeu5. Ordinea

lucrurilor, schimbarea anotimpurilor, a atmosferei, calea ar-

monioas\ a elementelor, cursul ordonat al zilelor [i al nop]ilor,

al lunilor [i al anilor, grija pe care o minte atotîn]eleapt\ o are

fa]\ de fiecare vie]uitoare, supunerea tuturor fa]\ de om dovedesc

4 Sf. Grigorie Teologul, Cuvântul II Teologic 5,6, Migne, PG, XXXVI,

col. 32.
5 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Scrisoarea c\tre Romani 3,2, Migne,

PG, LX, col. 412.
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existen]a lui Dumnezeu6. Zidirea, zice Sfântul Ioan Gur\ de

Aur, ne duce ca de mân\ la cunoa[terea lui Dumnezeu7. Este o

cunoa[tere care porne[te de la f\pturi [i se ridic\ pân\ la

F\c\torul firii.

Pe ce alt\ cale a firii [tim c\ exist\ Dumnezeu?

Pe calea con[tiin]ei, care, dup\ firea v\zut\, este al doilea

înv\]\tor al omului. Sfântul Ioan Gur\ de Aur [i Sfântul Ioan

Damaschin spun c\ înv\]\tura existen]ei lui Dumnezeu este

pus\ de El în chip firesc în to]i oamenii8. Sfântul Grigorie

Teologul observ\ c\ puterea din noi, înn\scut\ tuturor, prima

lege lipit\ de noi, care ne duce spre Dumnezeu prin cele

v\zute, este ra]iunea9.

Cunoa[tem existen]a lui Dumnezeu
numai pe calea firii?

Noi cunoa[tem existen]a lui Dumnezeu [i pe calea Desco-

peririi sau Revela]iei dumnezeie[ti supranaturale. Dumnezeu

{i-a descoperit existen]a proorocilor, S-a ar\tat prin Fiul S\u

Cel întrupat [i Se va face cunoscut în împ\r\]ia cerurilor.

„Duhul”, zice Sfântul Irineu, „preg\te[te pe om în Fiul, Fiul îl

duce la Tat\l, iar Tat\l îi d\ nestric\ciunea pentru via]a ve[nic\,

pe care o cap\t\ din faptul c\-L vede pe Dumnezeu.”10 Cunoa[te-

rea mai presus de fire a lui Dumnezeu, pe care cei îmbun\t\-

]i]i moral, ajun[i pe cea mai înalt\ treapt\ a urcu[ului duhovnicesc

6 Teofil, C\tre Autolic l,6, Migne, PG, VI, col. 1033.
7 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre diavolul ispititor, Omilia 2, n. 3, Migne,

PG, XLIX, col. 260.
8 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Cuvânt despre Ana l, n. 4, Migne, PG, LIV, col. 636;

Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica l,l, Migne, PG, XCIV, col. 789.
9 Sf. Grigorie Teologul, Cuvântul II Teologic, 16, Migne, PG, XXXVI,

col. 48.
10 Sf. Irineu, Contra ereziilor 4,20,5, Migne, PG, VII, col. 1035.
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dup\ cur\]irea de patimi, o gust\ anticipativ înc\ din aceast\

via]\, constituie îns\[i via]a ve[nic\ pentru cei drep]i în împ\-

r\]ia cerurilor (Ioan 17,3).

{tim noi ceva despre fiin]a lui Dumnezeu?

Nu putem cunoa[te fiin]a lui Dumnezeu nici pe calea firii,

nici pe calea mai presus de fire. Fiin]a lui Dumnezeu este

„ascunsul” tainic, la care nu ne putem ridica cu mintea [i cu

care nu putem intra în leg\tur\. Ea este mai presus de orice

nume, cum spune Dionisie Pseudo-Areopagitul. Dar noi cu-

noa[tem lucr\rile Acelei Fiin]e, Care coboar\ la noi, cum zic

Sfin]ii P\rin]i. Toate numele ce le d\m lui Dumnezeu privesc

aceste lucr\ri; în]elepciunea lui Dumnezeu, v\zut\ în lume,

este o astfel de lucrare; puterea Lui creatoare la fel. Aceste

lucr\ri le mai numim [i însu[iri ale lui Dumnezeu, sau pe baza

acestor lucr\ri îi d\m lui Dumnezeu a[a-numitele însu[iri. ~n

cunoa[terea fireasc\, aceste lucr\ri sau însu[iri ale lui Dumne-

zeu le afl\m prin analogie de la lucr\rile create; în cunoa[terea

mai presus de fire avem o vedere mai de-a dreptul a lor.

Ce înseamn\ cuvintele: „Cred întru unul Dumnezeu”?

Aceste cuvinte au fost puse în Simbolul credin]ei pentru a

risipi credin]a de[art\ a p\gânilor c\ sunt mai mul]i dumnezei.

Credin]a într-un singur Dumnezeu, sau monoteismul, este

sus]inut\ de to]i P\rin]ii [i Scriitorii biserice[ti care s-au ocu-

pat de acest adev\r.

Care sunt însu[irile lui Dumnezeu?

- Dumnezeu este unul. Sfântul Apostol Pavel scrie corin-

tenilor: „Totu[i, pentru noi este un singur Dumnezeu-Tat\l,

din Care sunt toate [i noi întru El; [i un singur Domn Iisus

Hristos, prin Care sunt toate [i noi prin El” (I Cor. 8,6). Dum-

nezeu este unul singur pentru c\ unul singur este universul pe
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care l-a f\cut11. Sfântul Efrem zice: „Dac\ nu este un singur

Dumnezeu, nu este Dumnezeu”12.

- Dumnezeu este Duh, cum o m\rturise[te Mântuitorul

Însu[i femeii samarinence: „Duh este Dumnezeu, [i cei ce I se

închin\ trebuie s\ I se închine în duh [i în adev\r” (Ioan 4,24).

„El e nematerial [i netrupesc”, spune Sfântul Ioan Damaschin13.

El este izvorul din care î[i ia începutul toat\ firea în]eleg\toare

[i duhul14.

- Dumnezeu este simplu, adic\ necompus, fiindc\ este

nematerial. Firea Sa este necompus\ [i duhovniceasc\15. El nu

admite nici un fel de adaos în Sine [i nu are ceva mai mare,

sau mai mic, în Sine16.

- Dumnezeu este neschimb\tor, cum ne-o arat\ Sfântul

Iacov prin cuvintele: „P\rintele luminilor, la Care nu este

schimbare sau umbr\ de mutare” (1,17).

- Dumnezeu este ve[nic, cum ne încredin]eaz\ cuvintele

Apocalipsei: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu, Atot]ii-

torul, Cel ce era, Cel ce este [i Cel ce vine” (Apoc. 4,8). El

este înainte de timp, pentru c\ timpul este de la El. Însu[irea

Lui ve[nic\ este c\ El este ve[nic17.

- Dumnezeu este necuprins, pentru c\ este nesfâr[it [i de

nespus. Dumnezeu este nev\zut. Cuvântul se adreseaz\ c\tre

El în t\cere, sim]ul se toce[te vrând s\-L cerceteze, iar în]ele-

gerea se închirce[te vrând s\-L îmbr\]i[eze18.

11 Origen, Contra lui Cels l,23, Migne, PG, XI, col. 701.
12 Sf. Efrem Sirul, Cuvânt contra ereziilor 3, Assemanni 2, p. 443.
13 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica 2,3, Migne, PG, XCIV, col. 865.
14 Origen, Despre Principii l,l,6, Migne, PG, XI, col. 124.
15 Didim, Despre Sfântul Duh 35, Migne, PG, XXXIX, col. 1064.
16 Origen, Despre Principii l,l,6, Migne, PG, XI, col. 124.
17 Sf. Ilarie, Despre Sfânta Treime 2,7, Migne, PL, X, col. 54.
18 Ibidem.


