
Hristos invSlStorul
lcoand bizantind, a doua jumetate a sec. al XV-lea. Pe
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,,Dogmele credinlei cregtine sunt cu-

prinse in intregime in Sf. Scriptur[ gi in
Tradi1ia Bisericii. Ele sunt rezxmaLte

in Simbolul de Credingl, cu alte cuvinte, in
Mirturisirea de Credinfi, care a fost al-
cituit de cdtre Cel dintdi Sinod Ecumenic
de la Constantinopol gi a fost confirmat'de
toate cele ce au urmat" - Cuvdnt introductiv
al lui Vernardakis, omis de Cobham,

traducfltorul,, C ate hismuluit' 6 
.

6 Citat introdus de citre Constaritine Cavarnos.

PARTEA INTAI

Dogmele sau Cu privire la Crez

Arlicolele Crezului

intrebare: Cdte articole ate Crezul
ortodox?

Rlspuns: Ctezral are douispteznce attt-
cole, dupi cum urmeazl:

I. Cred intru Unul Dumnezeu, Tatil
Atotliitorul, Flcitorul cerului gi al pnmdn-

tului, al tuturor celqrv[zute si nevizute.
n. $i intru Unul Domn Iisus Hristos,

Fiul lui Dumnezeu, Unul Nlscut, Care din
Tatil S-a niscut mai inainte de togi vecii;

Lumind din Lumind,, Dumnezeu adev[rat
din Dumneznt rdevdtat, nlscut, nu fbcut,

Cel de o fiin1n cu Tatll, prin Care toate

s-au {Xcut.

m. Care pentru noi oamenii gi pentru a
noastrl mirrtuire, S-a pogordt din Ceruri
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gi S-a intrupat de la Duhul Sfhnt 9i din
Ma:,ia Fecioara gi S-a ftcut om.

IV. $i S-a ristignit pentru noi in zilele

lui Pongiu Pilat 9i a pitimit gi S-a ingropat.
V. $i a inviat afteiazi, dupd, Scripturi.
VI. $i S-a inillat la Ceruri gi gade de-a

dreapta Tatdlui.
WI. $i iarfl9i va sd vind cu slavl, si

judece viii 9i mo4ii, a C[rui impirdgie nu
vaave sfdrgit.

VIII.$i intru Duhul Sfhnt, Domnul de

viafi Fdcitorul, Care din Tatil purcede,

Cel ce impreunl cu Tatil 9i cu Fiul, este

inchinat si shvit, Care a griit prin proroci.
IX. intru una, sfdnti, soborniceasci si

apostoleasci Biserici.
X. Mirturisesc un Botez spre iertarea

picatelor.
XI. Agtept invierea mortilor.
XII. Si viata veacului ce va si fie. Amin.

Primul articol al Crezului

intrebare: Care este cel dintdi lucru pe

care-l invildm chiar de la inceputul
Crezului?

Rlspuns: Faptul ci existi un Dum nerou.

Dogmele cu privire la Crez

intrebare: Prin ce se dovedegte faptul ci
Dumnezeu existl?

Rlspuns: Ni se dovedegte mai intii chiar

prin propriul nostru eu, care ne atltil cil
nici noi ingine nu ne-am putea crea 9i nici
altcineva asemenea noud nu ar putea crea.

intrebare: Prin ce altceva se dovedegtel

Rispuns: Se dovedegte de c[tre intreaga
lume, cerul, pdmdntul gi prin toate lucrurile

care nu se pot crea nici prin ele insele 9i pe

care nici omul nu le poate crea.

intrebare: Ce concluzie tragem din
aceasta?

Rispuns: Trag concluzia cd existi o

Fiingn superioari omului 9i lumii, c re a
creat lumea ;i pe om, iar Aceasti Fiingn

superioar[ este Dumnezeu.

intrebare: Cdte Ipostasuri sunt in
Dumnezeire?

Rispuns: Dumnezeu este intreit in
Persoane: Tatdl, Fiul gi Sfdntul Duh; gi

Aceste Trei Persoane sunt Sfdnta Treime.

Cele Trei laolaltd. sunt Unul si Acelasi

Dumnezeu.

intrebare: Ce altceva ai de spus cu privire
la Cele Trei Persoane ale Sfintei Treimi?
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Rispuns: Cea dintii Persoan[ a Sfintei
Treimi, Tatdl, este necreat gi nen[scut;
Cea de-a doua Persoanfl, Fiul este

necreat si niscut din Tatil; Cea de-a
treia Persoani, Sfintul Duh, este ne-
creztd si purcede de la Tatil.

intrebare: Care sunt caracteristicile de

cipetenie ale lui Dumnezeu?

Rrspuns: Dumnezeu este Unul, nema-

terial, atemporal, vegnic, omniprezent,
atotputernic, atotbun, drept, atotinfelept
si, in general, El este inceputul 9i sfdrgitul a

toati desivdrgirea si virnrtea.

intrebare: Ce altceva ne mai invali cel

dintdi articol ai Crezului?
Rxspuns: Faptul ci Dumneznu a creat

cerulsi plmdntul, precum 9i toate lucrurile
vdzute si nev[zute.

intrebare: Care sunt lucrurile vdzute?

Rispuns: Lucrurile vdzute sunt toate cele

pe care le vedem: p[mdntul, soarele, stelele,

omul gi, in general, toate trupurile firegti.

intrebare: Care sunt lucrurile nevlzute?

Rlspuns: Lucrurile nevdzrte sunt toate

cele pe care nu le vedem, precum sufletele

gi ingerii.

Dogmele cu privire la Crez

intrebare: Ce sunt Ingerii?
Rispuns: ingerii sunt duhuri nemateriale

.ur. ii slujesc lui Dumnezeu.
intrebare: Existi ingeri rii?
Rispuns: Existi demoni sau draci, pe

care Dumnezeu i-a creat buni, dar intru-
cdt ei au voit si I se impotriveasci lui
Dumnezeu, Dumnezeu i-a aruncat in focul
si pedeapsa vegnicd.

intrebare: Care este activitatee demo-
nilor?

intrebare:Ei se lupti sd-l atragi pe om
spre riu si spre pdcat, nu oricum, prin fo4I,
ci prin minciuni si inseliciune.

intrebare: Cirei lumi ii aparfine omul,
celei vdzute si materiale, sau celei nevdzute
si nemateriale?

Rispuns: Omul are un trup material si

vdzut 9i prin acesta el apartine lumii mate-
riale 9i vdzute; dar el are gi un suflet nemu-
ritor si nematerial, 9i prin acesta el apargine

lumii nevlzute si, nemateriale.
intrebare: Care este locul omului in

Crealie?

Rispuns: Omul este cea mai inalt[ si mai
desivirgitl dintre toate creatu rile vilzute.
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intrebare: Din ce anume l-a fhcut

Dumnezeu pe om?

Rlspuns: Dumnezeu l-a fhcut pe om din

!fudnd, gi a suflat in el un suflet vegnic gi

imaterial.

intrebare: Cu cine l-a asemuit Dum nezeu

pe om?

Rlspuns: Dumnezeu l-a fbcut pe om

dupi chipul si asemlnarea Lui.
intrebare: Ce inseamnfl aceasta?

Rispuns: Aceasta inseamni cd.

Dumnezeu a revilrsat asupra omului toate

trlsiturile pe care insugi Dumnezeu le are,

dar intr-o mult mai mici mlsur[ si inten-

sitate.

intrebare: De ce a fhcut Dumnezeu

lumea gi pe om?

Rispuns: Dumnezeu a fXcut lumea gi pe

om din marea Sa milostivire, pentru ca ele

si fie pirtage bunitililor Sale.

intrebare: Unde I-a agezatDumnezeu pe

om 9i ce i-a poruncit sd faci?

Rlspuns: L-a a;gezat in Rai gi i-a dat pu-

tere asupra tuturor fiarelor si plantelor. I-a
poruncit doar si nu minince din pomul

Dogmele cu privire la Crez

cunogtinlei binelui gi riului, fiindci va

muri gi va fi nenorocit.
intrebare: A plstrat omul porunca lui

Dumnezeu?

Rispuns: Nu. Diavolul, sub chipul gar-

pelui, a ingelat-o pe Eva, sogia lui Adam,
care a mdncat gi i-a dat 9i lui Adam, care a

mincat 9i el.

intrebare: Cum au fost pedepsiti Adam

9i Eva pentru neascultarea lor?

Rdspuns: Au fost alungali din Rai 9i, din
fiinge fericite gi nemuritoare, au devenit

muritori 9i nefericigi.

intrebare: i., .. cotsta fericirea de mai

inainte a lui Adam 9i a Evei?

Rlspuns: it "..." c[ erau aproape de

Dumnezeu gi pururea doreau si sivh:geau

binele 9i niciodatd riul.
intrebare: itt ce a constat nefericirea de

mai apoi a lui Adam si a Evei?

Rispuns: in aceea cd au fost indeplrta1i
de Dumnezeu, pe Care ei au inceput si-L
gi uite, 9i in aceea ci in loc si sivdrseasci

binele, erau mai inclinali citre cele rele.

intrebare: Cum numim noi neascultarea

lui Adam si a Evei?
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Rispuns: O numim pdcat.

intrebare: Picatul s-a limitat doar la
Adam gi Eva?

Rlspuns: Nu, ci el s-a transmis tuturor

oamenilor care se trlgeau din ei.

intrebare: Care sunt consecinqele pi-
catului?

Rispuns: Consecinlele picatului lui

Adam gi Eva au fost mai intii ci L-au uitat

cu totul pe Dumnezeu si s-au instriinat de

El9i au devenit inclinali nu spre cele bune,

pe care le voiegte Dumnezeu, ci cltre cele

rele, pe care le voiegte diavolul.

intt.brt., Dumnezeu nu l-ar putea im-
piedica cu forga pe om de la Picat?

Rispuns: Fiind Atotputernic, ar putea,

dar nu voiegte aceasta, deoarece, fiind

Atotbun, El l-a creat pe om cu facultatea

voii libere gi a stipinirii de sine.

intrebare: Dumnezeu nu a Ptevilzut
faptul cI omul va p[citui]

Rlspuns: El a prcnizut acest lucru,

fiindcl El prevede 9i gtie dinainte toate

lucrurile, atit pe cele bune, cdt gi pe cele

rele. insi Dumnezeu nu este pricina riului,
ci diavolul gi faptui ci omul grege9te si ci se

Dogmele cu privire la Crez

poate impotrivi diavolului 9i poate evita

riul, dar nu o face.

intrebare: Ce mijloace folosegte diavolul

pentru a-l impinge pe om la picat?
Rispuns: Phcerile si bucuriile trupegti

ale omului, dorintele 9i poftele lui cele rele,

dar gi patimile.
intrebare: Era cu putinll ca omul sI fie

izbdvit si eliberat prin propriile sale eforturi

din starea de picitogenie in care se afla?

Rispuns: Nu era cu putinti.
intrebare: Atunci inseamni c5. eramenit

sd r[mdn[ in aceasti stare]

Rispuns: Nu, deoarece DumnezetJ, ca

fiind prietenuL atotbun al omului, previzuse

de la inceput faptul de a-l mdntui pe om
din picat, la wemea potriviti.

intrebare: Ce este Pronia dumnezeiasci?

Rispuns: Noi numim Providen![, cuge-

tul gi prevederea pe care o are Dumnezeu
in pdstrarea 9i binele intregii lumi.

intrebare: Care este Pronialui Dumnezeu

cu privire la om?

Rispuns: Aceea ca omul si fie mi.ntuit
de picat frrd, a forla voia liber[ a omului.
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intrebare: Cum a fost acest lucru cu

putingi?
Rflspuns: Acest lucru a fost cu neputinfi

omului, dar nu gi lui Dumnezeu, Care, in

acest scop L-a trimis pe plmdnt pe Cel

Unul N[scut Fiu al Slu spre a-l mdntui pe

om din pdc*t.

intrebare: Cum a imPlinit Fiul lui
Dumnezeu aceasti mintuire?

Rispuns: Prin a Se face Om 9i a muri Pe

Cruce.

intt.brr.r De ce a devenit El om?

Rlspuns: Pentru a{ invila Pe om ca om,

gi astfel sd nu foryeze voia liber[ a omului.

intrebare: Ce consecinli au avut invifi-
turile gi moartea Fiului lui Dumnezeu?

Rrspuns: Mdntuirea omului din picat,

c re a fost luat de la om si iertat de

Dumnezeu.

intrebare: De ce nu a venit aceastl

mintuire mai devreme?

Rispuns: Deoarece era necesar ca omul

s[ fie pregitit treptat Pentru a primi invi-

ltturile Fiului lui Dumnezeu.

intrebare: Carc a,fost Legea care l-a pre-

gltit pe om pentru aceasta?

Dogmele cu privire la Crez

Rlspuns: Legea pe care Dumnezeu a

dat-o prin Moise israelililor gi care este

cuprinsi in Vechiul Testament.

AI doilea articol al Crezului

Hristos
intrebare: Care este cel de-al doilea

articol din Crez?

Rispuns: ,,$i intru Unul Domn Iisus

Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Niscut,
Care din TatIl S-a niscut mai inainte de

toti vecii; Lumini din Lumini, Dumnezeu
adetrilrat din Dumnez.ew adevdrat, niscut,
nu fdcut, Cel de o fiin1i cu Tatd"l, prin
Care toate s-au frcut".

intrebare: Ce ne invati cel de-al doilea

articol al Crezului?
Rispuns: Ne invali atributele Celei de-a

doua Persoane a Sfintei Treimi, Care este

insugi Fiul lui Dumnezeu, Care S-a frcut
om si a pitimit moarte pentru a-i rndntui
pe oameni de pdcat.

intrebare: Care sunt aceste atribute ale

Celei de-a doua Persoanel

Rispuns: Faptul ci El este Unul Niscut
Fiu al 1ui Dumnezeu, Care nu a fost {hcut


