
Crezul Ortodox (Simbolul Credintei) 

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atot-țiitorul, Făcătorul 

cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. 

Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-

Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; 

Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 

adevărat, născut, nu făcut; Cel de-o-ființă cu Tatăl, prin Care 

toate s-au făcut. 

Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, S-a 

pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din 

Fecioara Maria, și S-a făcut om. 

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și 

S-a îngropat. 

Și a înviat a treia zi, după Scripturi. 

Și S-a înălțat la Ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. 

Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui 

împărăție nu va avea sfârșit. 

Și întru Duhul Sfânt, Domnul de-viață-Făcătorul, Care din 

Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este 

închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci. 

Întru Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească 

Biserică. 

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. 

Aștept învierea morților. 

Și viața veacului ce va să fie. Amin! 

Istoria pe scurt a Crezului Ortodox 

Simbolul de Credinţă Ortodox sau Crezul a fost formulat în 

cadrul primelor două Sinoade Ecumenice, la Niceea, în anul 325, 

şi la Constantinopol, în anul 381.  

Iniţiativa convocării unui sinod general, la care să participe toţi 

episcopii din imperiu, a aparţinut Sfântului Împărat Constantin cel 

Mare (306-337), în contextul tulburărilor provocate de 

speculaţiile teologice referitoare la primele două Persoane ale 

Sfintei Treimi (Tatăl şi Fiul).  

Arie, un preot din Alexandria (Egipt), învăţa că Dumnezeu-Tatăl 

L-a creat pe Fiul şi că Acesta ar fi avut prin urmare un început, 

nefiind de aceeaşi fiinţă cu Tatăl. 

Crezul este alcătuit din 12 articole, primele 7 (referitoare la 

Dumnezeu-Tatăl şi la Dumnezeu-Fiul intrupat) fiind formulate la 

Sinodul I Ecumenic. Ultimele 5 (referitoare la Dumnezeu-Duhul 

Sfânt, Biserică, Sfintele Taine, învierea morţilor şi viaţa veşnică), 

au fost formulate la Sinodul al II-lea Ecumenic. 

Crezul este o mărturisire a credinţei şi identităţii noastre creştine. 

Sf. Pavel ne spune despre credinţă că ‘este adeverirea celor 

nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute’. (Epistola către 

Evrei. 11,1). Sf. Petru, la fel, indeamnă: ‘Puneţi şi din partea 

voastră toată sârguinţa şi adăugaţi la credinţa voastră: fapta 

bună, iar la fapta bună: cunoştinţa. La cunoştinţă: înfrânarea; la 

înfrânare: răbdarea; la răbdare: evlavia; La evlavie: iubirea 

frăţească, iar la iubirea frăţească: dragostea’. (2 Petru 1:5-8) 

Rostirea Crezului este dovada atât a Ortodoxiei credinţei cat şi a 

unităţii de credinţă. Este o condiţie pentru aducerea Sfintei Jertfe 

la Sf Liturghie, pentru împărtăşirea cu Trupul şi Sângele 

Domnului, şi pentru a fi naş de Botez.  

 

(text preluat şi adaptat din http://www.revistaortodoxa.ro/?p=1132) 

http://www.revistaortodoxa.ro/?p=1132

