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M|RTURISIREA CREDIN}EI ÎN DUHUL SFÂNT — 

FUNDAMENT AL TEOLOGIEI BAPTISMALE

Conf. dr. Carmen-Maria BOLOCAN

Introducere

Sfântul Botez este Taina prin care omul dobânde[te iertare de

p\catul str\mo[esc [i de toate p\catele f\cute pân\ atunci, se na[te

din nou în chip duhovnicesc [i devine membru al Bisericii lui Hristos.

Prin Botez devenim fii ai lui Dumnezeu dup\ har [i putem primi [i

celelalte Sfinte Taine. Botezul a fost fundamentat de Mântuitorul

Hristos, prin cuvintele: „Mergând, înv\]a]i toate neamurile, botezân-

du-le în numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh” (Matei 28, 19).

Persoanele care r\spund chem\rii lui Dumnezeu se numesc „cre-

dincio[i”, adic\ persoane care cred. În Sfânta Scriptur\, credin]a

reprezint\ centrul vie]ii religioase. Începând cu p\rintele Avraam,

„p\rintele tuturor celor ce cred” (Romani 4, 11), persoanele deosebite

ale Vechiului Leg\mânt au tr\it [i au murit în credin]\ (cf. Evrei 11).

În Noul Leg\mânt sunt numi]i ucenici ai Domnului Hristos to]i „cei

ce credeau” (Fapte 2, 44), to]i „cei ce cred” (I Tesaloniceni 1, 7).

Credin]a are un aspect dublu: mai întâi este vorba de o încredere

des\vâr[it\ în Hristos; apoi, cel care are încredere în El accept\ ca

adev\rate toate cuvintele Lui, ceea ce reveleaz\ con]inutul de cre-

din]\. Primul aspect se realizeaz\ prin „încrederea în Hristos [i prin

dialogul personal cu El, cel de-al doilea, prin m\rturisirea Cre-

zului, a adev\rului eclezial. Încrederea în Hristos g\se[te în scrie-

rile Sfin]ilor P\rin]i o exprimare metaforic\: Biserica-Mireas\ a lui

Hristos. Dialogul cu Hristos [i practica în rug\ciune”1. 

1 Cardinal Tomáš Špidlík, Catehez\ despre Biseric\, traducere din limba ita-

lian\ de Andrei M\rcu[, în col. „Communio”, nr. 20, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-

L\pu[, 2005, p. 18.
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Simbolul de credin]\ ortodox sau Crezul este cea mai concis\ [i

mai exact\ expresie a doctrinei credin]ei dreptm\ritoare. Aceast\ ru-

g\ciune o rostim la fiecare oficiere a Dumnezeie[tii Liturghii, o

rostim împreun\ cu rug\ciunile noastre personale. Cu toate acestea,

foarte pu]ini dintre noi, cei care rostim aceast\ rug\ciune, ne între-

b\m ce con]ine ea, unde î[i are obâr[ia sau cine a alc\tuit-o?

R\spunsul la aceste întreb\ri este urm\torul: Simbolul credin-

]ei (Crezul) a fost elaborat în secolul al IV-lea, în cadrul Sinodului I

Ecumenic, de la Niceea (325) [i Sinodului al II-lea Ecumenic, de la

Constantinopol (381), având ca fundament m\rturisiri baptismale

care datau din timpurile apostolice.

Prima parte a Simbolului credin]ei a fost elaborat\ de cei 318

P\rin]i, care [i-au propus, sub îndrumarea [i c\l\uzirea Sfântului Duh,

s\ formuleze o expunere concis\ care s\ defineasc\ adev\rurile [i

convingerile fundamentale ale credin]ei cre[tine dreptm\ritoare. A

doua sa parte, care începe cu articolul: „{i întru Duhul Sfânt…”, a

fost elaborat\ de cei 150 de P\rin]i participan]i la Sinodul al II-lea

[i avea drept scop completarea primei p\r]i [i contracararea diferi-

telor erezii care amenin]au adev\rurile ve[nice ale Ortodoxiei.

Datorit\ hot\rârilor celor dou\ sinoade ecumenice, din 325 [i

381, de unde [i denumirea Crezului Bisericii ca Simbolul de credin]\

niceo-constantinopolitan, Sfânta noastr\ Biseric\ Ortodox\, Trupul

lui Hristos, a rostit aceast\ m\rturisire în forma sa original\, inspi-

rat\ de Duhul Sfânt, f\r\ modific\ri, adaosuri sau elimin\ri.

Ce con]ine aceast\ m\rturisire de credin]\? R\spunsul îl afl\m

plecând de la în]elesul cuvântului crez, care î[i are originea în la-

tinescul credo. Simbolul credin]ei a fost l\sat lumii de Însu[i Dum-

nezeu, Izvorul iubirii des\vâr[ite, pentru ca oamenii s\ poat\ cunoa[te

iubirea lui Dumnezeu [i s\-L iubeasc\ [i ei, la rândul lor; este cre-

din]a poporului binecuvântat [i ales de Dumnezeu, a celor care

poart\ în ei icoana lui Dumnezeu.

Simbolul niceo-constantinopolitan sintetizeaz\ înv\]\tura Bisericii,

exprimând „paradoxurile fundamentale”2 ale credin]ei noastre [i anu-

me: pe de o parte, „unitatea de fiin]\ [i deosebirea personal\ între

Tat\l, Fiul [i Duhul Sfânt [i, pe de alt\ parte, unirea Dumnezeirii

2  Pr. prof. Dumitru St\niloae, Spiritualitate [i comuniune în Liturghia Orto-

dox\, edi]ia a II-a, EIBMBOR, Bucure[ti, 2004, p. 409.
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cu umanitatea în Persoana Fiului, paradoxuri la baza c\rora st\ iu-

birea nem\rginit\ a lui Dumnezeu”3, iubire rev\rsat\ asupra omenirii.

1. „{i întru Duhul Sfânt, Domnul de via]\ F\c\torul”

Un c\l\tor aflat în noapte, când vede o lumin\, î[i îndreapt\ pa[ii

spre ea, f\r\ s\ se întrebe care este originea sau materia acestei lu-

mini. Îns\, cu cât se apropie de ea, cu atât mai intens î[i pune aceast\

întrebare. Tot a[a, credin]a cre[tin\ i-a apropiat pe oameni de lu-

mina ve[nic\ a Dumnezeirii.

Cre[tinii cred într-un Singur Dumnezeu, „Trei fl\c\ri eterne – un

singur foc. Trei maiest\]i – un singur Împ\rat. Trei miracole – un

singur mister. Trei ipostasuri – o singur\ Fiin]\. Trei persoane – un

singur Dumnezeu. Marele nume: Sfânta Treime, Sfânta Treime în

Unul. Tat\l, Fiul [i Duhul Sfânt, întotdeauna [i pentru totdeauna un

Singur Dumnezeu”4.

Cei 318 Sfin]i P\rin]i de la Niceea, care au alc\tuit Simbolul cre-

din]ei, L-au numit pe Dumnezeu: Tat\, Atotputernic [i F\c\tor. Au

f\cut aceasta fiind lumina]i de Sfântul Duh al lui Dumnezeu: au

f\cut acest lucru, în primul rând, deoarece Cel Preaînalt este Tat\l

Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul ve[niciei, Cel de dinaintea

timpului [i a cre\rii lumii; în al doilea rând, deoarece Fiul Întrupat

al lui Dumnezeu a adus, ca pe cel dintâi dar oamenilor, acei oa-

meni care Îl urmeaz\, înfierea, adic\ dreptul de a-L numi pe Tat\l

S\u Tat\ al lor. Mai mult, El ne-a poruncit: „{i tat\ al vostru s\ nu nu-

mi]i pe p\mânt, c\ Tat\l vostru unul este, Cel din ceruri” (Matei 23, 9).

Adev\rata paternitate se afl\ în ceruri, cea de pe p\mânt este doar o

umbr\, un simbol.

Ace[ti Sfin]i P\rin]i de la Niceea L-au numit pe Cel Preaînalt mai

întâi Atotputernic [i apoi F\c\tor, deoarece Dumnezeu este mai în-

tâi Atotputernic, înainte de a crea cerul [i p\mântul, Atotputernicul

Dumnezeu purtând în Sine m\re]ul proiect al crea]iei, de la cele

3  Pr. Florin Botezan, Sfânta Liturghie – cateheza des\vâr[it\, „Studiu asupra

caracterului catehetic al Liturghiei Ortodoxe”, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005,

p. 389.
4  Episcop Nicolae Velimirovici, Credin]a poporului lui Dumnezeu, o expli-

care a Crezului, traducere din limba englez\ de Diana Potlog, Editura Sophia,

Bucure[ti, 2001, p. 89.
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mai mari pân\ la cele mai mici detalii, precum [i toate for]ele, toate

legile, toate sistemele. Ne punem, firesc, întrebarea: Cum ar fi fost po-

sibil\ [i realizabil\ crea]ia f\r\ aceast\ în]eleapt\ atotputernicie?

Dup\ ce minunatul Creator a f\cut lumea v\zut\ [i nev\zut\,

El a r\mas în continuare Atotputernic, urmând, prin puterea Sa de

net\g\duit, s\ „controleze” ambele lumi: „Au nu se vând dou\ vr\bii

pe un ban? {i nici una dintre ele nu va c\dea pe p\mânt f\r\ [tirea

Tat\lui vostru” (Matei 10, 29) sau „{i p\r din capul vostru nu va pieri”

(Luca 21, 18). Cu t\ria bra]ului S\u, Dumnezeu supune chiar [i for]ele

potrivnice [i armonizeaz\ totul cu planurile Sale. Nici o lacrim\ nu

este uitat\, nici un cuvânt rostit, bun sau r\u, nu r\mâne f\r\ r\spuns.

Ca F\c\tor, Dumnezeu a creat cerul [i p\mântul [i toate f\p-

turile v\zute [i nev\zute: „În cer [i pe p\mânt toate câte a voit a

f\cut” (Psalmul 113, 11).

Tot ceea ce a fost creat, v\zut [i nev\zut, a fost f\cut de Dum-

nezeu. Nu exist\ un alt F\c\tor în cer sau pe p\mânt, în afar\ de

Cel Preaînalt. El este Unicul F\c\tor în adev\ratul [i deplinul sens

al cuvântului. El a alc\tuit atât materia, cât [i forma ei. Prin aceasta

se manifest\ deplin\tatea puterii creatoare a lui Dumnezeu, prin

faptul c\ El a creat [i una, [i cealalt\.

În lumea necreat\, Împ\ratul str\luce[te în locul soarelui: „{i

noapte nu va mai fi; [i nu au trebuin]\ de lumina l\mpii sau de

lumina soarelui, pentru c\ Domnul Dumnezeu le va fi lor lumin\ [i

vor împ\r\]i în vecii vecilor” (Apocalips\ 22, 5). În împ\r\]ia spi-

ritual\ a Creatorului, totul dep\[e[te puterea noastr\ de în]elegere:

marele Apostol Pavel a fost ridicat în duh „pân\ la al treilea cer”

(II Corinteni 12, 2), „a fost r\pit în rai [i a auzit cuvinte de nespus,

pe care nu se cuvine omului s\ le gr\iasc\” (II Corinteni 12, 4).

Duhul Sfânt este numit „Domnul de via]\ F\c\torul”, pentru c\ El

d\ via]\, înapoiaz\ via]\, aduce la via]\ [i înviaz\. Când Dumnezeu

a creat lumea, „Duhul lui Dumnezeu Se purta deasupra apelor”

(Facerea 1, 2). La crearea omului, El a luat „]\rân\ din p\mânt, a

f\cut pe om [i a suflat în fa]a lui suflare de via]\ [i s-a f\cut omul

fiin]\ vie” (Facerea 2, 7). Sfântul Apostol Pavel le scrie romanilor:

„Duhul lui Dumnezeu locuie[te în voi” (Romani 8, 9), iar pentru a nu

confunda sufletul omului cu Duhul lui Dumnezeu, Sfântul Apostol

face urm\toarea precizare: „Duhul Însu[i m\rturise[te împreun\

cu duhul nostru c\ suntem fii ai lui Dumnezeu” (Romani 8, 16).
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Duhul Sfânt este dat tuturor celor ce-L cer de la Dumnezeu:

„Pentru a primi acest oaspete mult prea drag trebuie îngrijit\ [i

purificat\ casa sufletului. A[a spune Domnul nostru, Biruitorul

mor]ii: «Deci, dac\ voi, r\i fiind, [ti]i s\ da]i fiilor vo[tri daruri bune,

cu cât mai mult Tat\l nostru Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor

care Îl cer de la El» (Luca 11, 13). Acesta este cel mai mare dar pe

care Dumnezeu îl ofer\ oamenilor”5. 

Ortodoxia accentueaz\ mai puternic decât Apusul personalitatea

Ipostasurilor, precum [i afirma]iile privitoare la Dumnezeirea de via]\

F\c\torului Duh. Aceast\ accentuare a Ipostasului Duhului Sfânt se

observ\ [i în experien]a rug\ciunii ortodoxe. Dac\ încerc\m o „sta-

tistic\” a rug\ciunilor adresate Duhului Sfânt, vom constata c\, în

lumea ortodox\, num\rul rug\ciunilor îndreptate c\tre Fiul [i c\tre

Duhul Sfânt este mai mic decât num\rul rug\ciunilor îndreptate

c\tre Ipostasul Tat\lui. Acest lucru corespunde Tradi]iei Bisericii

vechi. Dar, în Biserica Ortodox\ aproape orice rug\ciune sfâr[e[te

cu o doxologie trinitar\. {i aproape toate serviciile divine încep cu

stihira rostit\ [i cântat\ la Rusalii.

Teologia ortodox\ nu identific\ lucrarea Duhului Sfânt cu lu-

crarea lui Hristos. Participarea Sfântului Duh în actul Cincizecimii

creeaz\ un „mai mult”, ceva nou fa]\ de lucrarea Mântuitorului.

Duhul Sfânt are o lucrare special\ în îndumnezeirea omului, adic\

în participarea lui la via]a divin\. Aceasta este identic\ cu do-

bândirea Duhului Sfânt, pe care Sfântul Serafim de Sarov o numea

]elul vie]ii cre[tine. Îndumnezeirea înseamn\ cre[terea duhovni-

ceasc\ pe care Duhul Sfânt o lucreaz\ în Biseric\, pe baza mân-

tuirii realizate de Hristos.

Duhul Sfânt este [i duhul frumuse]ii, El conducând mâna artis-

tului, ca în cazul me[terului Be[aleel, cel care a creat Cortul Sfânt,

Sfânta Sfintelor (cf. Ie[ire 35, 31). El îl inspir\ pe muzicianul care

cânt\ laude lui Dumnezeu (Efeseni 5, 19).

Frumuse]ea aceasta î[i g\se[te expresia mai cu seam\ în icoana

ortodox\. Pentru Kallistos Ware, aceasta „este menit\ s\ fie în sine,

pe cât e cu putin]\ omului, un obiect de frumuse]e v\zut\. Ca atare,

ea posed\ deja, în conformitate cu esen]a sa, valoare spiritual\ prin

5  Ibidem, p. 91.



56 Teologie [i Via]\

aceea c\ Îl reveleaz\ pe Dumnezeu oamenilor [i lucreaz\ la lucrarea

de mântuire [i transfigurare a lumii”6.

„{i oricine tr\ie[te [i crede în Mine nu va muri în veac” (Ioan 11,

26). Cel ce de]ine harul Sfântului Duh ca r\splat\ a dreptei credin]e

în Iisus Hristos, chiar dac\ ar muri pentru vreun p\cat sau altul, el

nu va muri pentru ve[nicie, ci va fi ridicat prin harul Domnului nos-

tru Iisus Hristos, „Care ia p\catul lumii” (Ioan 1, 29) [i d\ruie[te, f\r\

plat\, „har peste har”. Despre acest har ni se spune în Evanghelie:

„Întru El era via]a [i via]a era lumina oamenilor” (Ioan 1, 4) sau „{i

lumina lumineaz\ în întuneric [i întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1,

5). Aceasta înseamn\ c\ harul Sfântului Duh, care ne este dat la Bo-

tez în numele Sfintei Treimi, în ciuda c\derii omului în p\cat, în

ciuda întunericului care ne st\pâne[te sufletul, nu înceteaz\ s\ lu-

mineze în inimile noastre cu lumina dumnezeiasc\ a darurilor de

nepre]uit ale Domnului Hristos.

Harul Duhului Sfânt este lumina care îl lumineaz\ pe om. În acest

sens, P\rintele David a spus: „F\clie picioarelor mele este legea Ta

[i lumin\ c\r\rilor mele” (Psalmul 118, 105) sau „De n-ar fi fost legea

Ta gândirea mea, atunci a[ fi pierit întru necazul meu” (Psalmul

118, 92). Cu alte cuvinte, harul Duhului Sfânt este f\clia [i lumina

credinciosului.

În Noul Testament, la Schimbarea la Fa]\ a Domnului, o lu-

min\ mare L-a înconjurat, încât „ve[mintele Lui s-au f\cut str\lu-

citoare, albe foarte, ca z\pada, cum nu poate în\lbi a[a pe p\mânt

în\lbitorul” (Marcu 9, 3), iar ucenicii S\i au c\zut cu fa]a la p\-

mânt de fric\. Iar atunci când Moise [i Ilie I s-au al\turat în acea

lumin\, un nor i-a umbrit pentru a ascunde str\lucirea harului dum-

nezeiesc, care îi orbise (cf. Marcu 9, 5-7). 

Duhul Sfânt este Domn de via]\ F\c\tor pentru c\ împreun\ cu

Tat\l [i cu Fiul creeaz\ [i st\pâne[te toate [i, îndeosebi, pentru c\ El

le d\ oamenilor via]a duhovniceasc\ împ\rt\[indu-le, prin Sfintele

Taine, harul dumnezeiesc câ[tigat de Mântuitorul Hristos, îi cur\]e[te

de p\cate [i-i sfin]e[te, preg\tindu-i astfel pentru via]a ve[nic\.

6  Kallistos Ware, Der Heilige Geist, p. 159, apud Karl Christian Felmy, Dog-

matica experien]ei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introdu-

cere [i traducere de pr. prof. dr. Ioan Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 1999, p. 172.
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2. „Care din Tat\l purcede”

Aceste cuvinte arat\ c\ Duhul Sfânt este din Tat\l, dar nu prin

na[tere ca Fiu, ci prin purcedere. Ce înseamn\ „purcedere” [i prin

ce se deosebe[te ea de „na[tere” Biserica nu a încercat s\ l\mureasc\,

pentru c\ nici Dumnezeu nu a descoperit aceasta. De aceea, Sfin]ii

P\rin]i au luat aceste cuvinte a[a cum se g\sesc în Sfânta Evan-

ghelie dup\ Sfântul Apostol [i Evanghelist Ioan 15, 26: „Iar când

va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vou\ de la Tat\l,

Duhul adev\rului, Care de la Tat\l purcede, Acela va m\rturisi de-

spre Mine” [i le-au pus în Simbolul credin]ei. Este singurul loc din

Sfânta Scriptur\ în care se vorbe[te despre „purcederea” Duhului

Sfânt. Aceast\ „purcedere” este din veci, ca [i „na[terea” Fiului, ni-

ciodat\ n-au existat Tat\l [i Fiul f\r\ Duhul Sfânt. Na[terea Fiului [i

purcederea Duhului din Tat\l sunt deodat\, din veci.

Biserica apusean\ a ad\ugat, în chip arbitrar, cuvintele „[i din Fiul”,

însemnând c\ Duhul Sfânt purcede din Tat\l [i din Fiul (acea fai-

moas\ ad\ugire numit\ filioque).

Biserica Ortodox\ a p\strat Crezul de la Niceea în forma ori-

ginar\, f\r\ filioque, din urm\toarele considerente:

1) Sinoadele ecumenice au interzis ca cineva s\ fac\ vreo schim-

bare în Crez, în afar\ de un alt sobor ecumenic. Crezul apar]ine în-

tregii Biserici, iar o mic\ parte a Bisericii nu are dreptul s\-l schimbe;

2) Ortodoc[ii cred c\, din punct de vedere teologic, adaosul

filioque este fals. Ortodoxia a înv\]at [i înva]\ ceea ce afirm\ [i

Scriptura: Hristos trimite Duhul, iar Duhul purcede din Tat\l. Aceasta

p\streaz\ unitatea lui Dumnezeu, potrivit c\reia „Tat\l este unica

obâr[ie [i unicul izvor al Treimii”. Deci, Crezul de la Niceea a fost p\s-

trat de Biserica Ortodox\ în întregimea [i deplin\tatea sa originar\.

Sfin]ii P\rin]i spun c\ Sfântul Duh purcede numai de la Tat\l, c\

în Sfânta Treime exist\ un singur izvor [i pentru Fiul, [i pentru Sfân-

tul Duh: Tat\l. Sfântul Ioan Damaschinul7 precizeaz\: „Duhul cel Sfânt

spunem c\ este din Tat\l [i Îl numim Duh al Tat\lui. Nu spunem

c\ Duhul este din Fiul, dar Îl numim Duhul Fiului” sau „Fiul [i Sfân-

tul Duh sunt din Tat\l, dup\ cum raza [i lumina sunt din soare”.

7  Sfântul Ioan Damaschinul, Dogmatica, cartea I, cap. 8, traducere de pr. D.

Fecioru, edi]ia a III-a, Editura Scripta, Bucure[ti, 1993, p. 32.
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Prin purcederea Duhului nu se constituie de c\tre Tat\l o Per-

soan\ ca ]int\ proprie a Sa, spre a fi [i Tat\l o ]int\ a Duhului, ci

Duhul se constituie ca leg\tur\ iubitoare des\vâr[it\ între Tat\l [i

Fiul. Duhul este trimis spre Fiul ca Persoan\ împreun\-iubitoare a

Tat\lui cu Fiul. Duhul Sfânt, purcezând din Tat\l, „Se odihne[te peste

Fiul sau str\luce[te din Fiul”.

Prin aceast\ str\lucire des\vâr[it\, Duhul Sfânt Îl arat\ Fiului pe

Tat\l [i Tat\lui pe Fiul. Exist\ o reciprocitate în care Tat\l nu înce-

teaz\ s\ Se arate ca Tat\, [i Fiul, ca Fiu. Dar acest lucru nu înseamn\

c\ Duhul este mai pu]in Persoan\ ca Tat\l [i ca Fiul. El nu este

numai o sim]ire a Tat\lui, Care Îl purcede, [i o sim]ire a Fiului. Tat\l

Î[i arat\ iubirea des\vâr[it\ fa]\ de Fiul, având bucuria fa]\ de o

alt\ Persoan\ purceas\ din El, împreun\-iubitoare cu El fa]\ de

Fiul. {i acest rol Îl prime[te Duhul [i în Fiul. Acest rol de împreun\-

iubitor al Duhului cu Tat\l [i cu Fiul se arat\ [i în faptul c\ Duhul

nu este numit niciodat\ singur ca iubitor, cum este numit Tat\l fa]\

de Fiul [i invers. Acest lucru se arat\ [i în faptul c\ noi spunem c\

Îl iubim pe Duhul prin Tat\l sau prin Fiul [i mai spunem c\ Fiul

sau Tat\l ni-L dau pe Duhul, nu invers. În acest sens, Sfântul Gri-

gorie de Nazianz8, în Cuvântul 31, precizeaz\: „Ce lipse[te, deci,

zice el, Duhului, pentru a fi Fiul? C\ci dac\ nu I-ar fi lipsit ceva, ar

fi fost Fiu. Noi spunem c\ nu-I lipse[te. C\ci Dumnezeu nu are

lipsuri. Dar este o deosebire de ar\tare, ca s\ spunem a[a, sau de

rela]ie întreolalt\. {i aceasta a produs [i o deosebire de nume. C\ci

nici Fiului nu-I lipse[te ceva ca s\ fie Tat\ – fiindc\ fiimea nu e o

lips\, dar aceasta nu-L face Tat\. Fiindc\, altfel, I-ar lipsi [i Tat\lui

ceva, ca s\ fie Fiu. Dar Tat\l nu e Fiu. Aceste nume nu exprim\

vreo lips\, nici o subordonare dup\ fiin]\. Însu[i faptul de a nu Se

fi n\scut, [i de a Se fi n\scut, [i de a purcede Îi d\ unuia numirea

de Tat\, altuia de Fiu [i, iar\[i, altuia denumirea de Duhul Sfânt, ca

s\ salveze distinc]ia celor trei Ipostasuri într-o unic\ fire [i dem-

nitate a Dumnezeirii. C\ci nici Fiul nu e Tat\, fiindc\ Unul e Tat\l,

nici Duhul nu e Fiul, fiindc\ e din Dumnezeu. Dar unul e Unul-

N\scut, c\ci este ceea ce e Fiul (dup\ fiin]\). Cele trei sunt Una

prin Dumnezeire [i ceea ce e Una sunt trei prin propriet\]i”.

8  Sfântul Grigorie de Nazianz, Cele 5 cuvânt\ri teologice, Cuvântul 31 (A cin-

cea cuvântare teologic\, 9), traducere din limba greac\, introducere [i note de

pr. dr. academician Dumitru St\niloae, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1993, p. 99.
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Tat\l [i Fiul nu vorbesc despre Duhul ca despre un al treilea în

afar\ de ei, ci Tat\l are în Sine pe Duhul când vorbe[te cu Fiul, [i

Fiul, pe Duhul, când vorbe[te cu Tat\l, dar [i când vorbesc cu noi.

Purcederea Duhului din Tat\l spre Fiul [i str\lucirea Lui din Fiul

spre Tat\l se reflect\ [i în faptul c\ noi Îl primim pe Duhul de la

Tat\l prin Fiul [i putem fi f\cu]i fii iubitori ai Tat\lui, ca s\ r\spundem

[i noi, împreun\ cu Fiul, iubirii Tat\lui. Aceasta ne încadreaz\ [i

pe noi în iubirea dintre Tat\l [i Fiul, fiind iubi]i de Tat\l ca Fiul S\u

[i iubind [i noi pe Tat\l ca Tat\ al nostru, dar [i pe Fiul, ca Frate

al nostru în Tat\l, ceea ce face ca [i noi s\ ne iubim unii pe al]ii

ca fii ai aceluia[i Tat\ [i fra]i ai aceluia[i Fiu al Tat\lui, f\cut Frate

al nostru prin Întrupare. Acest rol se arat\, p\strând propor]iile, [i

în rolul pe care îl are El, în realitatea (rela]ia) dintre eu [i tu.

Fiecare îl avem pe Acela în noi, împreun\ iubitor, [i astfel iu-

birea dintre noi este mai mare. În Sfânta Scriptur\ se afirm\, în

nenum\rate rânduri, c\ Domnul Iisus Hristos, ca Fiu, ne face prin

Duhul S\u fii ai Tat\lui ceresc. Astfel, Sfântul Apostol Pavel spune:

„Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul S\u, […]
ca s\ dobândim înfierea. {i pentru c\ sunte]i fii, a trimis Dumnezeu

pe Duhul Fiului S\u în inimile noastre, care strig\: Avva, P\rinte!”

(Galateni 4, 4-6). Prin urmare, Duhul sus]ine în Fiul, din ve[nicie,

dragostea de Fiu fa]\ de Tat\l, ca unul ce purcede din Tat\l cu acest

scop sau pentru aceast\ lucrare. De aceea, [i în momentul în care

Se face om, Fiul Îl are, [i ca om, pe Duhul iubirii de la Tat\l, ca s\

ni-L comunice [i nou\. Acest lucru este men]ionat de Apostolul

Neamurilor în Epistola c\tre Romani (8, 14-15, 17): „C\ci câ]i sunt

mâna]i de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu […], ci a]i
primit Duhul înfierii, prin care strig\m: Avva P\rinte! {i dac\ sun-

tem fii, suntem [i mo[tenitori, mo[tenitori ai lui Dumnezeu [i împre-

un\ mo[tenitori cu Hristos”. Prin aceasta, Hristos ni S-a f\cut „întâiul

n\scut între mul]i fra]i” (Romani 8, 29) sau El ni S-a f\cut, [i ca om,

purt\tor al Duhului S\u de Fiu al lui Dumnezeu, ca s\ ni-L trans-

mit\ [i nou\. În acest mod, Sfântul Duh este Cel Care ne une[te [i

pe noi cu Dumnezeu-Tat\l [i cu Fiul, în aceast\ calitate a lor.

Duhul Sfânt purcede din Tat\l [i numai din Tat\l. Acest lucru

ni l-a descoperit Însu[i Fiul lui Dumnezeu întrupat, când a zis: „Du-

hul adev\rului, Care din Tat\l purcede” (Ioan 15, 26). Acela[i lucru

ne înva]\ [i Sfânta Tradi]ie: în Sfânta Treime exist\ un singur izvor [i
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pentru Fiul, [i pentru Duhul Sfânt: Dumnezeu-Tat\l. Aceast\ înv\-

]\tur\ legat\ de purcederea numai de la Tat\l a Duhului Sfânt este

p\strat\ [i propov\duit\ de întreaga Biseric\ Ortodox\.

3. „Cel ce împreun\ cu Tat\l [i cu Fiul 
este închinat [i m\rit”

Aceste cuvinte arat\ c\ Duhul Sfânt este întru totul egal cu Tat\l

[i cu Fiul, fiind, ca [i Ei, ve[nic, atotputernic, atot[tiutor, omni-

prezent, cuvenindu-I-se, a[adar, aceea[i închinare [i slav\ ca [i

Tat\lui [i Fiului. Atunci când ne închin\m [i d\m slav\ Tat\lui [i

Fiului, trebuie s\ ne închin\m [i s\ d\m slav\ [i Sfântului Duh, c\ci

El este nedesp\r]it de Tat\l [i de Fiul. Aceasta înseamn\ c\ Sfântul

Duh este de o fiin]\ cu Tat\l [i cu Fiul, a[a cum [i Fiul este de o fiin]\

cu Tat\l.

În Sfânta Scriptur\ avem temeiuri pentru aceast\ înv\]\tur\. Ast-

fel, Sfântul Apostol Petru Îl nume[te pe Sfântul Duh: „Anania, de ce

a umplut satana inima ta, ca s\ min]i tu Duhului Sfânt [i s\ dose[ti

din pre]ul ]arinei? […] N-ai min]it oamenilor, ci lui Dumnezeu”

(Fp. 5, 3-4). Iar Sfântul Apostol Pavel spune c\ Duhul Sfânt este în

Dumnezeu, adic\ în Tat\l [i în Fiul, a[a cum este duhul omului în om:

„Iar nou\ ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Sfânt, fiindc\

Duhul toate le cerceteaz\, chiar [i adâncurile lui Dumnezeu. C\ci

cine dintre oameni [tie ale omului, decât duhul omului, care este

în el? A[a [i cele ale lui Dumnezeu, nimeni nu le-a cunoscut, de-

cât Duhul lui Dumnezeu” (I Cor. 2, 10-11). Dar c\ Duhul Sfânt este,

totu[i, o Persoan\ deosebit\ de Tat\l [i de Fiul, îns\ de aceea[i cinste

cu Ei, vedem în porunca Mântuitorului dat\ Apostolilor, în leg\-

tur\ cu s\vâr[irea Sfintei Taine a Botezului în numele Sfintei Treimi:

„Botezându-le în numele Tat\lui, [i al Fiului, [i al Sfântului Duh”

(Matei 28, 19).

Cele trei Persoane ale Sfintei Treimi nu sunt nici desp\r]ite, c\ci

au împreun\ o singur\ fiin]\, nici amestecate, c\ci sunt trei ipostasuri,

[i nu unul. Sfântul Ioan Damaschinul spune: „Între Ipostasurile

Dumnezeirii nu exist\ deosebire de voin]\, sau de gândire, sau de

lucrare, sau de putere, sau de altceva, din acelea care dau na[tere în

noi la vreo deosebire cu totul adev\rat\. Pentru aceea, nu spunem

c\ Tat\l, [i Fiul, [i Sfântul Duh sunt trei Dumnezei, ci, din contra,
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c\ Sfânta Treime este un Singur Dumnezeu […]. C\ci, dup\ cum am

spus, ipostasurile Sfintei Treimi se unesc, în în]elesul c\ ele sunt unele

în altele […]. Ele nu sunt desp\r]ite unele de altele [i nici împ\r-

]ite în ce prive[te fiin]a”9.

Toate Persoanele Sfintei Treimi sunt unite. Tat\l une[te pe Fiul

[i Duhul Sfânt ca origine a amândurora, a unuia prin na[tere, a

celuilalt prin purcedere spre Fiul, sau Fiul este unit cu Tat\l prin

faptul c\ este n\scut de Tat\l [i Îl are pe Duhul purces de la Tat\l,

odihnindu-Se peste El. Duhul este unit cu Tat\l prin faptul c\ este

purces din El, [i cu Fiul prin faptul c\ Se odihne[te peste El. Fie-

care dintre cele trei Persoane dumnezeie[ti este unit\ cu Celelalte

dou\ nu numai prin firea Lor comun\, ci [i prin propriet\]ile Lor

personale. Duhul este al Tat\lui [i al Fiului în sensul c\ în existen]a

Lor se împline[te Treimea. Fiecare îi une[te pe Ceilal]i doi, dar nu-

mai în Duhul se des\vâr[e[te Treimea ca existen]\ [i prin aceasta

este Cel ce duce la o ultim\ unitate pe Tat\l [i pe Fiul. Numai prin

Duhul, Tat\l Î[i arat\ toat\ iubirea fa]\ de Fiul [i, numai prin Du-

hul, Fiul Î[i arat\ toat\ iubirea fa]\ de Tat\l. Numai prin Duhul,

Tat\l Î[i activeaz\ toat\ iubirea de Tat\ fa]\ de Fiul, [i Fiul, la fel.

Prin Duhul Sfânt nu spunem Tat\lui numai „Avva, P\rinte!”, ci

ne rug\m Tat\lui [i Fiului sau [i Fiul se roag\ odat\ cu Duhul în noi.

Nu putem s\ ne rug\m singuri lui Dumnezeu-Tat\l f\r\ Duhul, deci

[i f\r\ Fiul. Dumnezeu, Care vrea s\ ne mântuim prin ajutorul pe

care ni-L d\, ne d\ [i puterea s\-I cerem ajutorul: „De asemenea,

[i Duhul vine în ajutor sl\biciunii noastre, c\ci noi nu [tim s\ ne

rug\m cum trebuie, ci Însu[i Duhul Se roag\ pentru noi cu sus-

pine negr\ite” (Romani 8, 26).

A[a cum Duhul Sfânt Îl une[te pe Fiul cu Tat\l, tot a[a ne une[te

[i pe noi cu Tat\l [i cu Fiul, a[a de mult, încât nu putem vedea

grani]a dintre noi [i Dumnezeu. Cu toate acestea, noi con[tientiz\m

sl\biciunea noastr\. Duhul Sfânt nu r\mâne pentru Dumnezeu-Tat\l

[i Dumnezeu-Fiul un „El”, nici chiar atunci când Se „mi[c\” în nori,

ci Se face un „Eu” greu de distins de al nostru, punându-ne [i pe

noi în rela]ie de eu-Tu cu Dumnezeu.

Aceast\ pornire de a ne ruga împreun\ cu Duhul Fiului sau cu

Fiul s\l\[luit în noi prin Duhul Lui, Tat\lui, nu vine [i f\r\ o

contribu]ie de-a noastr\, a oamenilor.

9  Sfântul Ioan Damaschinul, op. cit., cartea I, cap. 7, p. 32.
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Prin aceast\ coparticipare sau împreun\-participare, noi, oa-

menii, ne str\duim s\ devenim asemenea Fiului, cât timp a fost

întrupat pe p\mânt, iar Fiul vrea, dup\ În\l]are, s\ parcurgem [i

noi drumul parcurs de El cu trupul, pentru a ajunge la Înviere.

Prin Duhul Sfânt, ne atrage tot mai mult spre starea de fii, fii ai

Tat\lui, îndumnezei]i, asemenea Fiului S\u f\cut Om [i înviat.

Simbolul de credin]\ se ocup\ în mod deosebit de mântuirea

oamenilor. Deci, el vrea s\ arate c\ [i fapta mântuirii noastre a por-

nit, ca [i aceea a cre\rii noastre, din Tat\l, a fost împlinit\ de Fiul

[i este des\vâr[it\ de Sfântul Duh. Mântuirea înseamn\, mai întâi, o

a[ezare din nou a oamenilor în starea în care au fost f\cu]i de Dum-

nezeu la început, ca s\ poat\ fi, apoi, [i o ridicare a lor peste acea

stare. Prin urmare, a[a cum Cel care a des\vâr[it la început facerea

era Duhul Sfânt, tot a[a, acum, Cel care s\vâr[e[te readucerea oame-

nilor la starea de la început [i ridicarea peste ea este tot Duhul Sfânt.

4. „Care a gr\it prin prooroci”

Duhul Sfânt a vorbit prin prooroci. El i-a insuflat pe Sfin]ii

scriitori ai Sfintei Scripturi s\ în]eleag\ lucrurile dumnezeie[ti reve-

late, s\ le scrie [i s\ le vesteasc\ f\r\ eroare.

Gr\ind prin prooroci, Duhul a preg\tit omenirea pentru pri-

mirea Mântuitorului, vestind venirea Lui. Dar, [i în acest caz, Duhul

Sfânt este Cel care a adus lucrarea dumnezeiasc\ a lumin\rii, în

mintea proorocilor. El c\l\uze[te întregul adev\r: „Iar când va veni

Acela, Duhul Adev\rului, v\ va c\l\uzi la tot adev\rul; c\ci nu va

vorbi de la Sine, ci câte va auzi va vorbi [i cele viitoare v\ va vesti”

(Ioan 16, 13). Lui I se cuvenea s\ gr\iasc\ prin prooroci: Duhul

era nedesp\r]it de Cuvântul lui Dumnezeu, când gr\ia. Dar Duhul

cobora Cuvântul în inima lor, îi f\cea s\-L aud\, s\-L în]eleag\. De

aceea proorocii spun mereu: „{i a fost Cuvântul Domnului c\tre

mine” (Ieremia 1, 11). Gura care rostea Cuvântul în inima lor, încât

Îl f\cea s\ p\trund\ în ea, era Duhul. Astfel, când ei, proorocii, spun:

„{i a zis Domnul c\tre mine” (Isaia 8, 1), trebuie s\ în]elegem c\

vorbesc despre Duhul. Miheia spune de la Dumnezeu: „Dac\ nu voi

umple Eu t\ria cu Duhul Domnului” (Miheia 3, 8). Iar Ioil strig\:

„{i dup\ acestea, spune Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste

tot trupul” (Ioil 3, 1). {i Agheu spune: „Pentru c\ Eu cu voi sunt,
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zice Domnul, atotputernicul, [i Duhul Meu a stat în mijlocul vostru”

(Agheu 2, 5-6). În acela[i sens, [i proorocul Zaharia zice: „Primi]i

cuvintele Mele [i legiuirile Mele, pe câte le poruncesc cu Duhul Meu

robilor Mei profe]i” (Zaharia 1, 6). Chiar [i Simbolul de credin]\ Îl

nume[te pe Duhul Sfânt „Domnul”.

Duhul Sfânt S-a ar\tat oamenilor, mai precis celor credincio[i,

mai întâi ca o „ardoare în inim\”10. Aceasta î[i face apari]ia în tim-

pul rug\ciunii, sub forma unei c\lduri puternice în tot corpul. Proo-

rocul Ieremia m\rturise[te acest lucru: „Dar, iat\, era în inima mea

ca un fel de foc aprins, închis în oasele mele, [i eu m\ sileam s\-l

înfrânez [i n-am putut” (Ieremia 20, 9).

Mai mult, Duhul Sfânt „S-a înf\]i[at ca o voce”11. Sfin]ii Prooroci [i

Apostoli m\rturisesc c\ au auzit o voce, un glas mistic [i clar al lui

Dumnezeu.

O alt\ „înf\]i[are” a Sfântului Duh este cea de porumbel. Aceasta

s-a întâmplat la Botezul Domnului, în râul Iordan: „{i a m\rturisit

Ioan, zicând: Am v\zut Duhul coborându-Se din cer, ca un porum-

bel, [i a r\mas peste El” (Ioan 1, 32). Puritatea acestei p\s\ri este

simbolul purit\]ii Sfântului Duh.

Dar cea mai minunat\ manifestare a Sfântului Duh, din istoria

mântuirii, a ap\rut la Rusalii, în a cincizecea zi dup\ Învierea Dom-

nului Hristos, sub form\ de limbi ca de foc: „{i când a sosit ziua

Cincizecimii, erau to]i împreun\ în acela[i loc. {i din cer, f\r\ de

veste, s-a f\cut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, [i a

umplut toat\ casa unde [edeau ei. {i li s-au ar\tat, împ\r]ite, limbi ca

de foc [i au [tiut pe fiecare dintre ei. {i s-au umplu to]i de Duhul

Sfânt [i au început s\ vorbeasc\ în alte limbi, precum le d\dea lor

Duhul a gr\i” (Fapte 2, 1-4). Acum a avut loc „târnosirea” Bisericii

lui Hristos pe p\mânt.

Domnul Hristos a promis Duhul Sfânt: „{i Eu voi ruga pe Tat\l

[i alt Mângâietor v\ va da vou\ ca s\ fie cu voi, în veac. Duhul

Adev\rului, pe Care lumea nu poate s\-L primeasc\ pentru c\ nu-L

vede, nici nu-L cunoa[te; voi Îl cunoa[te]i, c\ r\mâne la voi [i în voi

va fi!” (Ioan 14, 16-17).

10  Episcop Nicolae Velimirovici, op. cit., p. 92.
11  Ibidem.
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Dumnezeu-Tat\l, în marea Sa iubire pentru neamul omenesc,

L-a trimis, mai întâi, pe primul Mângâietor, pe Domnul Hristos, iar

mai apoi, pe cel de-al doilea, pe Duhul Sfânt, despre Care Dom-

nul Hristos a m\rturisit: „Dar, Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L

va trimite Tat\l, în numele Meu, Acela v\ va înv\]a toate [i v\ va

aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu” (Ioan 14, 26). În-

tr-un alt loc, Domnul Iisus Hristos adaug\: „Iar când va veni Mângâ-

ietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vou\ de la Tat\l, Duhul Adev\-

rului, Care de la Tat\l purcede, Acela va m\rturisi despre Mine”

(Ioan 15, 26) [i: „Iar când va veni Acela, Duhul Adev\rului, v\ va

c\l\uzi la tot adev\rul; c\ci nu va vorbi de la Sine, ci câte va auzi

va vorbi [i cele viitoare v\ va vesti. Acela M\ va sl\vi, pentru c\

din al Meu va lua [i v\ va vesti” (Ioan 16, 13-14).

Omul nu a fost niciodat\ în stare s\ p\trund\ un adev\r despre

Dumnezeu, dac\ acest adev\r nu i-ar fi fost descoperit de Dumnezeu.

Ni s-a descoperit c\ Duhul Sfânt nu este o crea]ie a lui Dum-

nezeu, ci Dumnezeu. El este Domnul, D\t\torul de via]\, a C\rui

prezen]\ „creeaz\ via]\, d\ t\rie, ofer\ în]elepciune [i produce

bucurie. El purcede ve[nic de la eternul Tat\. El este din aceea[i

esen]\ cu Tat\l, din aceea[i esen]\ cu Fiul, de aceea[i esen]\, de

aceea[i putere [i de aceea[i m\rire. El difer\ doar în privin]a Per-

soanei. Un Ipostas deosebit Îl distinge de Tat\l [i de Fiul. Dar Lui

I se cuvine aceea[i închinare [i aceea[i slav\. Sfin]ii Prooroci au

vorbit prin El. În simpli pescari, El a picurat în]elepciunea cerurilor.

B\rba]ilor [i femeilor, celor neputincio[i – martiriza]i pentru Hristos –

El le d\ putere de biruin]\, mai tare decât moartea”. Credin]a în

Dumnezeu-Duhul Sfânt nu se fundamenteaz\ pe presupuneri, pe

ipostaze gândite, ci pe realitatea revelat\, experiat\ [i m\rturisit\. Cel

ce dore[te s\ devin\ martor [i m\rturisitor al acestei realit\]i trebuie

s\ se cur\]easc\ de p\cate, „înainte de a pip\i orice mister divin. {i

Sfântul Duh Se va revela lui, Duhul Adev\rului [i al Vie]ii, Duhul

În]elepciunii [i Fericirii, Duhul Libert\]ii [i al Adop]iei”. Duhul Sfânt

va m\rturisi despre „descoperirile lui Hristos despre Dumnezeu,

despre suflet, despre împ\r\]ia ve[nic\ a lui Dumnezeu. El depune

m\rturie pentru toate acestea, precum a f\cut-o [i pentru sufletele

Apostolilor [i ale Sfin]ilor P\rin]i care au compus Crezul”12.

12  Ibidem, pp. 95-96.
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Despre Sfântul Duh trebuie s\ vorbim cu mare luare-aminte, ca

[i despre celelalte Sfinte Persoane ale Treimii. În acest sens, Sfântul

Chiril al Ierusalimului, în Cateheza a XVI-a, 1, precizeaz\: „Este

nevoie, într-adev\r, de har duhovnicesc ca s\ vorbim despre Duhul

Sfânt. Aceasta nu înseamn\ c\ putem vorbi a[a cum se cuvine, c\ci

este cu neputin]\, ci doar s\ trecem f\r\ s\ ne primejduim, expu-

nând pe temeiul dumnezeie[tilor Scripturi înv\]\tura despre Duhul

Sfânt. Cu adev\rat fric\ mare este scris\ în Evanghelii, deoarece

Hristos spune l\murit: «Celui care va spune cuvânt împotriva Du-

hului celui Sfânt, nu i se va ierta lui nici în veacul acesta, nici în

cel ce va s\ fie» (Matei 12, 32). Adeseori, trebuie s\ ne temem ca nu

cumva s\ fim osândi]i vreodat\ spunând ce nu se cade despre Sfân-

tul Duh, fie din ne[tiin]\, fie dintr-o fals\ evlavie. Judec\torul celor

vii [i al celor mor]i, Iisus Hristos, a hot\rât c\ acela care p\c\tu-

ie[te împotriva Duhului Sfânt nu este iertat”, iar în Cateheza a

XVI-a Sfântul Chiril aminte[te diferitele numiri ale Duhului Sfânt,

fundamentând argumentarea sa cu textul scripturistic: „Se nume[te

Duhul Sfin]eniei, dup\ cum este scris: «Potrivit Duhului Sfin]eniei»

(Romani 1, 4). Este numit [i: «Duhul înfierii», dup\ cum zice Pavel:

«C\ci n-a]i luat duhul robiei spre fric\, ci a]i luat Duhul înfierii, în

care strig\m: Avva P\rinte!» (Romani 8, 15). Se nume[te [i: «Duhul

descoperirii», dup\ cum este scris: «S\ v\ dea vou\ Duhul în]elep-

ciunii [i al descoperirii, spre a-L cunoa[te pe El» (Efeseni 1, 17). Se

nume[te [i: «Duhul f\g\duin]ei», dup\ cum spune acela[i Apostol:

«Întru Care crezând, [i voi a]i fost pecetlui]i cu Duhul Sfânt al f\-

g\duin]ei» (Efeseni 1, 13). Se nume[te [i: «Duhul harului», ca atunci

când, tot Pavel, spune: «{i a batjocorit Duhul harului» (Evrei 10, 29).

{i mai este numit înc\ [i cu alte numiri asemenea acestora”13.

Sfântul Duh, F\c\torul de via]\, Care purcede din Tat\l, este

Dumnezeu Adev\rat din Dumnezeu Adev\rat. El S-a descoperit [i

Se descoper\ ve[nic; a lucrat [i lucreaz\ ve[nic. Credincio[ii Îl cunosc

prin revelare [i lucrare.

13  Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, traducere din limba greac\ [i note

de pr. prof. Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucure[ti, 2003, pp. 271 [i 296-297.
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Concluzii

Din cele prezentate, putem sintetiza câteva aspecte. Mai întâi,

Crezul sau Simbolul credin]ei este un rezumat al credin]ei celor care

se botezau [i se boteaz\ [i ast\zi, [i în ve[nicie.

Legat strict de articolul al VIII-lea supus analizei prezente, pu-

tem afirma c\ harul mântuirii ne este d\ruit de „Domnul de via]\

F\c\torul, Care din Tat\l purcede [i Care este închinat [i m\rit îm-

preun\ cu Tat\l [i cu Fiul” tuturor celor care am primit Sfântul Botez.

Sinergia divino-uman\ în dobândirea mântuirii este subliniat\ de

Sfântul Apostol Pavel: „Cu fric\ [i cu cutremur lucra]i mântuirea

voastr\” (Filipeni 2, 12); „Nu fi nep\s\tor fa]\ de harul care este

întru tine, care ]i s-a dat prin proorocie” (I Timotei 4, 14); „Duhul

s\ nu-L stinge]i” (I Tesaloniceni 5, 19); „Dac\ tr\im în Duhul, în

Duhul s\ [i umbl\m” (Galateni 5, 25); „Alt\ dat\ era]i întuneric, iar

acum sunte]i lumin\ întru Domnul; umbla]i ca fii ai luminii! Pen-

tru c\ roada luminii e în orice bun\tate, dreptate [i adev\r” (Efe-

seni 5, 8-9).

Avem nevoie de un crez corect, pentru o rug\ciune curat\. M\r-

turisirile de credin]\, fie sub forma sintezelor de genul Crezului

niceean, fie sub forma imnelor de slav\ „au o calitate unic\ pen-

tru formulele liturgice […]. O m\rturisire de credin]\ nu numai

instruie[te, ci [i comunic\ adev\rul, ajutându-l pe credincios s\

participe direct [i personal la acest adev\r”14.

Prin m\rturisirea în comun a Crezului de c\tre credincio[i, ei se

preg\tesc s\-L primeasc\ pe Acela[i Hristos prin Sfânta Împ\rt\-

[anie, „a[a cum se preg\tesc, prin m\rturisirea aceluia[i Crez, s\-L

primeasc\ în Taina Botezului, sau s\-L reprimeasc\ în Taina M\r-

turisirii, sau, în sfâr[it, cei ce vor primi harul arhieriei […]. În Crez

m\rturisesc c\ Dumnezeu nu este o for]\ oarb\, ci un Tat\ plin de

iubire fa]\ de un Unic Fiu. […] În iubirea din Dumnezeu ca Tat\

[i ca Fiu e întemeiat\ iubirea fa]\ de noi”15.

14  Pr. prof. John Breck, Puterea Cuvântului în Biserica dreptm\ritoare, tra-

ducere de Monica E. Herghelegiu, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bise-

ricii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1999, p. 127.
15  Pr. prof. Dumitru St\niloae, op. cit., pp. 407-408.
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Nu putem încheia considera]iile noastre f\r\ a fi în asentimentul

unei voci care strig\ în pustiul mileniului al III-lea, p\rintele episcop

Nicolae Velimirovici16: „Aceasta este credin]a voastr\, a purt\to-

rilor de Hristos, credin]a str\mo[ilor vo[tri clarv\z\tori. Fie aceasta

[i credin]a copiilor vo[tri, din genera]ie în genera]ie, pân\ la ca-

p\tul c\l\toriei! Aceasta este credin]a verificat\ pe vreme însorit\

[i pe furtun\; credin]a ortodox\ mântuitoare, ce nu a fost niciodat\

ru[inat\. Cu adev\rat, aceasta este credin]a poporului cu adev\rat

ales, a celor ce poart\ icoana lui Dumnezeu în ei. În înfrico[ata zi

a Judec\]ii lui Hristos, ei vor fi numi]i binecuvânta]i”.

16  Episcop Nicolae Velimirovici, op. cit., p. 30.
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La confession de foi dans le Saint Esprit —
le fondement de la théologie du baptême

Conf. PhD. Carmen-Maria BOLOCAN

Notre étude essaie de mettre en évidence le rôle du Saint Esprit

dans le Sacrement du Baptême. Le Baptême représente l’un des sept

sacrements de l’Eglise Orthodoxe par lequel le nouveau-né entre

dans la foi orthodoxe, dans la vie de l’Eglise. Par le Baptême, nous

devenons les fils de Dieu selon la grâce.

Dans le Crédo, on témoigne également, à côté de la foi en Dieu

le Père et le Dieu le Fils, la foi en Dieu le Saint Esprit. La foi en

l’Esprit Saint constitue le fondement de la théologie du baptême.

Cette chose est bien évidente même à partir du baptême du Seig-

neur au Jourdain, quand toute la Sainte Trinité est présente, y com-

pris le Saint Esprit sous la forme d’une colombe. Il est nommé “Le

Vivificateur” parce qu’Il redonne la vie, amène à la vie et ressuscité.

Les chrétiens doivent l’adorer et le glorifier avec le Père et le Fils,

la Trinité toute sainte.


