
Cele „trei Simboluri principale” (Tria Symbola catholica 
sive oecumenica) ale Reformei lutherane. 

Textele şi explicarea lor

Adolf Martin RITTER*

Rezumat:
Articolul de faţă îşi propune redarea textelor şi explicarea următoarelor sim-

boluri de credinţă ale Bisericii primare: Crezul Apostolic, Crezul Niceo-Constan-
tinopolitan şi Crezul Atanasian. De asemenea, sunt traduse alte texte adiţionale 
înrudite cu aceste documente. Studiul cuprinde informaţii amănunţite privind ori-
ginea, dezvoltarea şi conţinutul teologic al celor trei mărturisiri de credinţă. Sunt 
atinse, de asemenea, o serie de teme teologice, cum ar fi: Botezul în primele seco-
le, Filioque, relaţiile intertrinitare etc.

Cuvinte cheie: 
Mărturisiri de credinţă ale primelor secole; Apostolicum; Nicaeno-Con-

stantinopolitanum; Athanasianum; Filioque.

I. Textele însoţitoare şi texte care stau la baza lui Apostolicum

1. Introducere istorică 

Potrivit unei tradiţii consemnate cel târziu la sfârşitul secolului al IV-lea, 
vechea mărturisire de credinţă bisericească cunoscută şi folosită până astăzi sub 
numele de „Simbolul Apostolic” (Symbolum Apostolicum), a fost considerată li-
teralmente ca o lucrare a celor doisprezece Apostoli şi nu doar ca o sistematizare 
a mesajului lor (un întreg al Bibliei creştine în două părţi). Şi Reformatorii au 
păstrat această percepţie. Drept urmare, Simbolul Apostolic şi-a găsit în Cartea 
concordiei numeroase abordări. Chiar dacă tradiţia legată de originea apostoli-
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că a acestei mărturisiri1 şi-a pierdut de mult plauzibilitatea ei2, totuşi renumiţi 
cercetători, precum  Theodor Zahn (1838-1933), specialist în Noul Testament şi 
patrolog, au rămas convinşi că Apostolicum poate fi văzut drept „cea mai veche, 
cea mai populară şi cea mai universală mărturisire de credinţă a creştinătăţii3. 
Cel puţin aproape până în prezent a existat un consens ştiinţific că „mărturisirea” 
aparţine esenţei credinţei creştine şi că este „tot atât de veche precum Biserica”. 
Din „formele cele mai simple s-au dezvoltat mereu de-a lungul istoriei” –, ca 
delimitare faţă de învăţătura greşită şi ca rezumat a ceea ce a fost văzut de către 
fiecare drept cuprins principal al credinţei creştine – mărturisiri de credinţă. 
Drept urmare, ar fi posibil ca pornind de la formele mărturisirilor de credinţă 
ale secolelor IV-V devenite clasice, precum  Nicaeno-Constantinopolitanum4 
şi aşa-numitul Romanum –  care probabil că „într-un fel de analiză recurentă 
a acestui proces de dezvoltare ar putea fi distins ca un fel de «Urapostolicum» 
(prima formă a lui Apostolicum)  ale cărui începuturi au fost plasate adesea deja 
în jurul mijlocului secolului al II-lea”5 – este văzut drept cel mai important pre-
ambul al Simbolului Apostolic (a cărui existenţă a fost confirmată pentru prima 
dată câteva secole mai târziu).

Este atestat istoric doar că, de exemplu, referatul din Fapte despre „famenul” 
din Etiopia şi botezul său prin Apostolul Filip (FA 8, 26-40) a fost considerat pe la 
sfârşitul secolului al II-lea ca având nevoie să fie ajustat. De aceea, textul a suferit 
o intercalare (v. 37; vezi 2.1), potrivit căreia Apostolul Filip a răspuns dorinţei 
de a fi botezat a funcţionarului de curte străin (FA 8, 36) că ar fi posibil să i se 
împlinească cererea (sau, după o altă versiune: el ar putea fi mântuit), dacă crede 
din toată inima; iar acesta ar fi răspuns cu o „formulă de mărturisire” specifică. 
Nu este în niciun caz sigur că această inserare reflectă deja o necesitate eclezială 
de a lega actul baptismal de o chestionare de credinţă. Aceasta poate să fie expli-
cată mai degrabă prin aceea că el ar fi trebuit oarecum să remedieze „jena” care a 
existat legată de noţiunea târzie a administrării „precipitate” a Botezului pentru un 
străin, pe baza unei singure discuţii avute în timpul unei călătorii6.

1  Este întâlnită pentru prima dată în forma actuală într-o serie de predici (atribuită în mod gre-
şit lui Augustin), probabil din secolul al VIII-lea ([Pseudo-] Augustinus, Sermo 240 [PL 39, 2189]); 
vezi mai jos 2.5 cu nota bibl. 21.

2  Vezi în legătură cu acest proces acum mai ales monografia lui M. Vinzent, Der Ursprung 
des Apostolikums im Urteil der kritischen Forschung (FKDG 89), Göttingen, 2006. Primele îndoieli 
s-au ridicat când Apusul a avut experienţa, în contextul negocierilor de unire cu Biserica din Bizanţ, 
care până la urmă au eşuat, că Symbolum Apostolorum pur şi simplu nu era cunoscut în Răsărit.

3  Th. Zahn, Das apostolische Symbolum, Erlangen-Leipzig, 1893, p. 5.
4  Vezi în acest sens partea II.
5 A.M. Ritter, art. „Glaubensbekenntnis(se) V. Alte Kirche”, TRE 13, 1984,399.
6  Vezi Tertullian, De baptismo 18.
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Într-adevăr, există motive bune să presupunem că în a doua parte a secolului 
al II-lea, exista deja cel puţin a doua dintre „chestionările credinţei”, în forma 
cunoscută din „Sacramentarul vechi gelasian” (vezi 2.2  cu nota bibl. 18). Aceasta 
este cu atât mai probabil cu cât „întrebările baptismale” sau mărturisirile  „in-
terogatorice” sunt atestate – cel puţin indirect7 – deja înainte de Tertullian (cca. 
160-220). Aproape aceleiaşi perioade îi aparţin şi primele atestări ale aşa-numitei 
„reguli de credinţă” (regula fidei), care, în ceea ce priveşte conţinutul, merg în 
aceeaşi direcţie precum „canonul adevărului” (κανὼν τῆς ἀληθείας), care pot 
să fie anticipate tot atât de puţin din preistoria simbolurilor vechi, precum „ches-
tionările baptismale”, pe cât de mult ar trebui avută în vedere diferenţa dintre 
simbol şi regula fidei. Mai ales utilizarea lui la Tertulian8 corespunde mai degrabă 
cu ceea ce doreşte să se exprime cu ajutorul noţiunii „canon în canon”, cu condiţia 
că prin acesta se înţelege un ghid spre corecta înţelegere şi nu un principiu critic 
faţă de viziunea Scripturii. Cel mai cunoscut şi în orice caz cel mai citat loc în 
acest context este începutul cap. 10 din cartea I a principalei lucrări a lui Irineu, 
„Împotriva ereziilor” (vezi 2.3). Aici apare ca „regulă a credinţei” suma a ceea ce 
a fost învăţat de către Hristos şi de către Apostoli şi a fost transmis mai departe 
în tradiţia apostolică. În ceea ce priveşte cuprinsul, este recognoscibilă o formă 
care s-a folosit de 1 Co 8, 6, însă care s-a dezvoltat apoi în sensul versetului Mt 
28, 19 pentru ca mărturisirea să fie extinsă şi la Sfântul Duh. Faptul că în toate a 
pătruns atât de incontestabil teologumena lui Irineu, precum aceea a „recapitulă-
rii” (ἀνακεφαλαίωσις, recapitulatio) tuturor lucrurilor în şi prin Iisus Hristos la 
sfârşitul vremii, face deja puţin probabilă posibilitatea de a avea aici de-a face cu 
un material tradiţional transmis mot à mot. Mai degrabă se poate dovedi, tocmai 
pe baza mărturiei lui Irineu, că în „regula credinţei” este vorba de o compoziţie 
liberă, disponibilă deja cu siguranţă în elementele ei de bază, dar variabilă în ceea 
ce priveşte formularea.

O mărturisire de credinţă „declaratorie” (începând cu „Eu cred”, respectiv 
„Noi credem”) nu este prezentă nicăieri înainte de secolul al IV-lea. Este întâlnită 
pentru prima dată în Vest  într-un text al episcopului din Asia Mică, Marcel de 
Ankyra (vezi 2.4), în scrisoarea sa (transmisă în Cutiuţa cu medicamente 72, 3, 1 
a lui Epifaniu de Salamina) către episcopul Iulius al Romei (341), cu ocazia unei 
şederi mai prelungite a lui Marcel în capitala romană. S-a presupus înainte că 
aceasta a fost formulată, ca dovadă a Ortodoxiei lui (pusă la îndoială în Răsărit) 

7  Vezi W. Kinzig, „.«... natum et passum etc.». Zur Geschichte der Tauffragen in der late-
inischen Kirche bis zu Luther”, în: W.K./C. Markschies/M. Vinzent, Tauffragen und Bekenntnis. 
Studien zur sogenannten „Traditio Apostolica”, zu den „Interrogationes de fide” und zum „Römis-
chen Glaubensbekenntnis” (AKG 74), Berlin, 1999, p. 75-183; aici p. 116-118.

8  Vezi mai ales adv. Prax. 2; virg. vel. 1; praescr. haer. 13.
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după mărturisirea baptismală folosită la Roma, după care a urmat citarea mot à 
mot. El ar fi cu aceasta cel mai vechi martor al aşa-numitului Romanum (la origine 
scris în greacă) şi cu aceasta, aşa cum am amintit, cel mai important predecesor al 
lui Apostolicum. În cercetarea actuală există tendinţa de a renunţa total la această 
ipoteză9. Presupusul Romanum ar fi fost la origine mai degrabă un Marcellianum 
sau ar fi fost formulat „la scurtă vreme de către un sinod roman”10. În ceea ce pri-
veşte un simbol baptismal roman oficial, lipseşte orice urmă din perioada dinainte 
de 341; şi chiar după aceasta, treptat, redactarea originară (marceliană) a căzut în 
uitare (sau a fost în mod conştient ascunsă) şi ar fi făcut vizibilă doar o influenţă 
parţială asupra mărturisirii de credinţă considerată acum drept „romană”, ba chiar 
şi asupra simbolurilor răsăritene11.

Probabil că acest simbol marcelian (?) a fost în centrul unui comentariu de-
dicat lui Fotin de Sirmium, pe care Rufin pare să-l prezinte drept cea mai veche 
explicare vestică12; în vreme ce în Răsărit îi era cunoscut lui Chiril al Ierusalimului 
în ale sale Cateheze baptismale13 existente înainte cu cel puţin o jumătate de secol. 
În această Expositio symboli a lui Fotin-Rufin apare, desigur într-o formă nedez-
voltată, şi tradiţia despre „mărturisirea de credinţă a celor doisprezece Apostoli”, 
la care ar fi contribuit fiecare dintre ei (vezi 2.5). Probabil că aceasta a existat deja 
când Marcel a fost la Roma, precum şi puţin mai târziu, la sinodul de la Sardica 
343 (într-o traducere latină, sau chiar în mai multe versiuni), iar de la sfârşitul se-
colului al IV-lea – începutul secolului al V-lea încoace a fost însoţită de un comen-
tariu al acestei mărturisiri care circula în diferite variante în catehezele baptismale 
apusene şi, în cele din urmă, în liturghiile baptismale, în care a fost extins14, în 
conformitate cu provocările istorice schimbătoare. 

Un „punct de cotitură în dezvoltarea spre versiunea instituţionalizată a măr-
turisirii de credinţă” a fost marcat apoi de o măsură de reformare eclezială a lui 
Carol cel Mare în anii 811-813 (vezi 2.6), cu scopul de a duce la uniformizarea 
slujbei baptismale. Aceasta implică şi implementarea unui singur text al mărturisi-

9 Mai ales pe baza cercetărilor realizate de M. Vinzent, în special în ultima sa monografie 
(nota bibl. 2).

10 Mai întâi teza lui M. Vinzent (vezi nota anterioară), apoi o nouă propunere a echipei edi-
toriale din jurul lui H.C. Brennecke, Athanasius Werke III, 1, 3, Berlin, 2007, Nr. 41.7, § 11 (p. 
155), explicată de U. Heil, „Markell von Ancyra und das Romanum”, în A. von Stockhausen/H.C. 
Brennecke (ed.), Von Arius zum Athanasianum. Studien zur Edition der „Athanasius Werke” (= TU 
164), Berlin 2010, p. 85-103; aici p. 97-100.

11 Cel mai uşor recognoscibil în formula „răstignit sub (în vremea lui) Ponţiu Pilat“ 
(σταυρωθέντα ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου); compară textele 2.4 cu 2.2.

12  Vezi excursul din nota bibl. 9 a monografiei citate, p. 330-360. 
13  Vezi mai jos II.2.2.
14 Vezi M. Vinzent (precum nota bibl. 2), Registru vezi „Bekenntnis”.
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rii de credinţă şi eliminarea variantelor locale. Pentru acest rol i-a fost recomanda-
tă o formă de text care la origine a fost probabil adoptată în sud-vestul Franţei, nu 
în ultimul rând prin misiunea lui Priminius (Pirmin) şi a abaţiei Reichenau (înce-
putul sec. VIII)  şi care „deja câştigase în mare măsură o bună răspândire, precum 
şi o popularitate”15. Aceasta a fost ultima formă a textus receptus al Symbolum 
Apostolicum (respectiv Apostolorum).

2. Texte 

2.1. Chestionarul baptismal şi mărturisirea baptismală din Fapte 8, 37a

Text şi aparat critic din  Nestle-Aland, 1993 

[36: ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν 
ὁδόν, ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ, καί φησιν 
ὁ εὐνοῦχος· ἰδοὺ ὕδωρ, τί κωλύει 
με βαπτισθῆναι;] εἶπεν δὲ αὐτῷὁ 
Φίλιππος·b ᾿Εὰνc πιστεύεις ὲξ 
ὅλης τῆςd καρδίας σουe σωθήσειf. 
ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν· πιστεύωεἰς 
τὸν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦg.

[36: „Şi, pe când mergeau pe cale, 
au ajuns la o apă; iar famenul a zis: 
Iată apă. Ce mă împiedică să fiu 
botezat?”]. Filip a zis: Dacă crezi 
din toată inima, eşti mântuit. Şi el 
răspunzând, a zis: Cred că Iisus 
Hristos este Fiul lui Dumnezeu.

a   Intercalarea este atestată pentru prima dată la Irineu, Adv. haer. III, 12, 8 (sfârşi-
tul secolului al II-lea); cel mai vechi manuscris biblic care-l cuprinde este Codex Lau-
dianus din secolul al VI-lea [= E]. Este, de asemenea, consemnat de anumite minuscule 
(nu rele); vezi în acest sens K. şi B. Aland, Der Text des Neuen Testaments, Stuttgart, 
1982, 302-305. |b   Numele este oferit doar de manuscrisul E. |c      V.l.εἰ. |d   Lipseşte din-
tr-un minuscul. |e   Transmis nesigur. |fV.l. ἔξεστιν („este posibil [să se îndeplinească 
această cerere”]). |g    V.l. τὸν ὑιὸν τοῦ θεοῦ εἶναι τὸν Ἰησοῦν Χριστόν („că Iisus 
Hristos este Fiul lui Dumnezeu”). Este mai bine să nu fie luat împreună cu textul din FA 
2, 2” Doar notele cu privire la introducerile istorice ar trebui să fie numărate şi asociate 
cu acestea. Aş prefera aceasta atunci când traducerea este oferită în paralel cu originalul, 
aşa cum fac eu aici. 

15  Vezi J.N.D. Kelly, Altchristliche Glaubensbekenntnisse, Göttingen 1972, p. 415-416 (citat 
p. 416).
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2.2. Chestionarul baptismal potrivit celei de-a doua forme a aşa-numitului 
Sacramentarium Gelasianum vetus

Text din Liber Sacramentorum Romanae Aecclesiae Ordinis Anni Circuli 
[Cod. Vat. Reg. lat. 316/ Paris Bibl. Nat. 7193, 41/56], ed. L.C. Mohlberg/L. 
Eizenhöfer/P. Siffrin, Rom,  1960, p. 95-96a.

Et antequam perfundas eum 
aqua, interrogas ei verba 
symbuli et dicis: Credis in 
deum patrem omni potentem? 
Respondet: Credo. Credis et in 
Iesum Christum filium eius uni-
cum dominum nostrum natum 
et passum? Respondet: Credo. 
Credis et in spiritum sanctum, 
bsancta aecclesiab, remissionem 
peccatorum, carnis resurrectio-
nem? Respondet: Credo.

5

10

Iar înainte ca tu să torni apă, să-l în-
trebi despre cuvintele simbolului (de 
credinţă) şi să zici: Crezi în Dumnezeu 
Tatăl, Cel Atotputernic? El răspunde:  
Cred. Crezi de asemenea în Iisus Hris-
tos, Fiul Său Cel Unul-(Născut), Dom-
nul nostru, Care a fost născut şi Care 
a murit? El răspunde: Cred. Crezi, de 
asemenea în Duhul Sfânt, [cu privire la 
Sfânta Bisericăc?], Sfânta Biserică, în 
iertarea păcatelor şi în învierea trupuri-
lor? El răspunde: Cred.

a  Citat după W. Kinzig, „... natum et passum etc.” „Zur Geschichteder Tauffrage-
ninder lateinischen Kirche bis zu Luther”, în W.K./C. Markschies/M. Vinzent, Tauffragen 
und Bekenntnis. Studien zur sogenannten„Traditio Apostolica”, zu den „Interrogationes 
de fide” und zum „Römischen Glaubensbekenntnis” (AKG 74), Berlin, 1999, p. 175-183; 
aici p. 142. Cu privire la datarea formulei, posibil în cea de-a doua parte a secolului al 
II-lea, vezi ibidem p. 86-115, mai ales p. 86-91. |b-b   Potrivit aprecierilor colegului meu 
latinism de la Heidelberg, acesta ar putea fi ori un adaos tardiv în nominativ, chiar dacă 
în text (precum de exemplu Cicerone vivo, „în vremea lui C.”) probabil ar fi de înţeles 
ca ablativ absolut (potrivit lui H.-A. Gärtner); ori ar fi trebuit ca editor să scrie: Credis 
in ... sancta<m> ecclesia<m> ..., mai ales că «m-ul» final în Antichitatea târzie probabil 
că nu mai era pronunţatiar «in» este prepoziţie atât cu acuzativul, cât şi cu ablativul (vezi 
W. Berschin şi G. Becht-Joerdens). |c    Aceasta este propunerea de traducere a lui H.-A. 
Gärtner.
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2.3. Irineu al Lyonului († jurul anului 200) şi a sa „Regulă a credinţei” 
(Adv. haer. I 10, 1-2)

Text din: SC 264, p. 157-159.

Ἡ μὲν γὰρ Ἐκκλησία, καίπερ 
καθ' ὅλης τῆς οἰκουμένης ἕως 
πε ράτων τῆς γῆς διεσπαρμένη, 
παρὰ δὲ τῶν Ἀποστό λων, καὶ 
τῶν ἐκείνων μα θη τῶν πα ρα  λα
βοῦσατὴν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέ ρα 
παντο κρά τορα, τὸν πεποιη κότα 
τὸν οὐ ρανὸν, καὶ τὴν γῆν, καὶ 
τὰς θαλάσσας, καὶ πάντα τὰ ἐν 
αὐ  τοῖς, πίστιν· καὶ εἰς ἕνα Χρι
στὸν Ἰη σοῦν, τὸν υἱὸν τοῦ Θε
οῦ, τὸν σαρ κω θέντα ὑπὲρ τῆς 
ἡμετέρας σωτη ρίας· καὶ εἰς Πνεῦ
μα ἅγιον, τὸ διὰ τῶν προ  φη τῶν 
κε κηρυχὸς τὰς οἰκο νο μί ας, καὶ 
τὰς ἐλεύ σειςa, καὶ τὴν ἐκ  Παρ 
θένου γέν νη σιν, καὶ τὸ πάθος, 
καὶ τὴν ἔγερ σιν ἐκ νεκρῶν, καὶ 
τὴν ἔν σαρ κον εἰς τοὺς οὐρανοὺς 
ἀνά λη ψιν τοῦ ἠγαπημένου 
Χριστοῦ Ἰη σοῦ τοῦ Κυρί ου ἡμῶν, 
καὶ τὴν ἐκ τῶν οὐ ρανῶν ἐν τῇ 
δόξῃ τοῦ Πα τρὸς παρ ου σίαν 
αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἀνακε φα λαι  ώ σασ
θαι τὰ πάντα, καὶ ἀνα στῆ   σαι πᾶ
σαν σάρ κα πάσης ἀν θρω πό τη
τος, ἵνα Χρι στῷ Ἰησοῦ τῷ Κυ ρίῳ 
ἡμῶν, καὶ Θεῷ, καὶ Σωτῆρι, καὶ 
Βα σιλεῖ, κατὰ τὴν εὐ δοκίαν τοῦ 
Πα τρὸς τοῦ ἀοράτου, πᾶν γό νυ 
κάμψῃ ἐπου ρανίων καὶ ἐπι γεί
ων καὶ κατα χθο νί ων, καὶ πᾶσα 
γλῶσσα ἐξ ομο λο γή σηται αὐτῷ,

Chiar dacă Biserica este răspândită 
peste întreg pământul până la marginile 
[lui], ei au primit de la Apostoli şi 
de la ucenicii lor credinţa într-Un 
Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Care 
a făcut cerul şi pământul şi marea şi 
toate cele ce sunt în ea; şi într-Unul 
Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu, 
Care S-a încarnat pentru mântuirea 
noastră; şi într-Unul Duh Sfânt, Care 
a mărturisit prin prooroci lucrările 
de mântuire ale lui Dumnezeu, cele  
[două] veniri şi naşterea din Fecioara 
Maria, patimile şi învierea din morţi, 
luarea cu trupul a iubitului Hristos 
Iisus, Domnul nostru, la ceruri şi a 
Sa revenire din ceruri în slava Tatălui, 
pentru a le aduna pe toate şi pentru a 
învia toate trupurile întregii umanităţi, 
pentru ca înaintea lui Hristos Iisus, 
Domnul şi Dumnezeul, Mântuitorul 
şi Regele nostru, să se plece, după 
bunăvoinţa Tatălui Cel nevăzut, tot 
genunchiul [puterilor] celor cereşti, al 
celor pământeşti şi al celor de dedesub 
şi să-L laudeb.
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καὶ κρίσιν δικαί αν ἐν τοῖς πᾶσι 
ποιήσηται· τὰ μὲν πνευμα τι
κὰ τῆς πονηρίας, καὶ ἀγγέ
λους [τοὺς] πα ραβεβη κό τας, 
καὶ ἐν ἀπο    στα σίᾳ γε γο νό τας, 
καὶ τοὺς ἀσε βεῖς, καὶ ἀδί κους, 
καὶ ἀνόμους, καὶ βλασ φήμους 
τῶν ἀνθρώπων εἰς τὸ αἰώ νι ον 
πῦρ πέμψῃ· τοῖς δὲ δι καίοις, καὶ 
ὁσίοις, καὶ τὰς ἐντο λὰς αὐτοῦ 
τετη ρη κόσι, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ 
α ὐ τοῦ δια μεμε νηκόσι τοῖς [μὲν] 
ἀπ' ἀρ χῆς, τοῖς δὲ ἐκ μετα νοί ας, 
ζωὴν χαρισά με νος ἀφθα ρσίαν 
δωρή ση ται, καὶ δό  ξαν αἰ ω
νίανπεριποιήσῃ.
(2)  Τοῦτο τὸ κήρυγ μα παρει λη
φυῖα, καὶ ταύ την τὴν πί στιν, ὡς 
προέ φα μεν, ἡ Ἐκκλη σία, καί
περ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ διε σπαρ
μένη, ἐπι  μελῶς φυ λάσσει, ὡς 
ἕνα οἶκον οἰ κοῦ σα· καὶ ὁμοίως 
πιστεύει τού τοις, ὡς μίαν ψυχὴν 
καὶ τὴν αὐ τὴν ἔχου σα καρ δίαν, 
καὶ συμ φώ νως ταῦτα κηρύσ σει, 
καὶ δι δάσκει, καὶ παραδί δωσιν, 
ὡς ἓν στόμα κεκτη μένη...

că El are judecată dreaptă peste toate  
duhurile răutăţii şi peste îngeri, care 
transmit [porunca Sa], precum şi cei 
care s-au lepădat (de El), şi celor fără 
de Dumnezeu şi nedrepţi şi nelegiuiţi 
şi blasfemiatori de Dumnezeu dintre 
oameni, El îi dă  focului veşnic; iar 
pe cei drepţi şi pioşi, pe cei care au 
ţinut poruncile Lui şi au stăruit în 
poruncile Lui, fie de la început sau 
după întoarcerea lor, El le dă viaţă 
şi nemurire şi-i înconjură cu slavă 
veşnică. 

(2) Această mărturie şi această credinţă 
a primit-o Biserica, aşa cum s-a spus 
înainte, deşi este răspândită peste întreg 
pământul şi o păstrează cu grijă, ca şi 
cum ar locui într-o casă; de asemenea 
ea crede ca şi cum ar poseda acelaşi 
suflet şi aceeaşi inimă; şi mărturiseşte, 
învaţă şi transmite acestea în mod 
curajos, ca şi cum ar avea o singură 
gură ...

a Traducătorul latin a utilizat singularul (adventum). |b   Vezi Flp 2, 10-11.

N.B.: De ce oare în textul grecesc, în multe locuri, pe care le-am marcat în bold, a 
fost inserat un spiritus asper care nu îşi are locul acolo, fără ca eu să pot recunoaşte vreo 
regulă în acest sens? Trebuie ca aceste modificări să fi fost operate cu mâna mai târziu. 
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2.4. Mărturisirea de credinţă („declarativă”) a lui Marcel de Ancira 
în scrisoarea sa către Julius al Romei (341)

Text din: Markell von Ankyra, Die Fragmente und Der Brief an Julius von 
Rom, editare, introducere şi traducere de M. Vinzent, Leiden/New York/Köln, 
1997, 128, 4-10 = Athanasius Werke III,1,3, editat de H.C. Brennecke, U. Heil, 
A.v. Stockhausen, A. Wintjes, Berlin, 2007, Nr. 41.7, § 11.

Πιστεύω οὖν εἰς θεὸν 
παντοκράτορα· καὶ εἰς Χριστὸν 
Ἰησοῦν τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν 
μονογενῆ, τὸν κύριον ἡμῶν, 
τὸν γεννηθέντα ἐκ πνεύματος 
ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου, 
τὸν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου 
σταυρωθέντα καὶ ταφέντα καὶ 
τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστάντα ἐκ 
τῶν νεκρῶν, ἀναβάντα εἰς τοὺς 
οὐρανοὺς καὶ καθήμενον ἐν 
δεξιᾷ τοῦ πατρός, ὅθεν ἔρχεται 
κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς· 
καὶ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα, ἁγίαν 
ἐκκλησίαν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, 
σαρκὸς ἀνάστασιν, ζωὴν 
αἰώνιον.

5

10

Cred, aşadar, în Dumnezeu [Cel] 
Atotputernic; şi în Iisus Hristos 
Fiul Său Cel Unul-Născut, Domnul 
nostru, Cel născut din Sfântul Duh 
şi din Maria Fecioara, răstignit şi 
îngropat sub Ponţiu Pilat şi înviat 
a treia zi din morţi, care s-a înălţat 
la ceruri şi şade de-a dreapta 
Tatălui, de unde vine să judece 
viii şi morţii; şi în Duhul Sfânt, 
într-o Biserică sfântă, în iertarea 
păcatelor, învierea trupurilor, viaţa 
veşnică.

2.5. Rufin de Aquileia şi mărturisirea celor doisprezece Apostoli 
(în jurul anului 404)

Text din: Rufin., Comm. in symb. Apost. 2 (CChr SL 20, 134)

Potrivit tradiţiei înaintaşilor noştri (maiores nostri), Apostolii nu au primit 
de la Cel Înviat doar porunca misiunii (praeceptum), ci prin minunea penticostală 
a limbilor fiecare dintre ei a devenit în stare „să meargă la toate neamurile spre 
a propovădui cuvântul lui Dumnezeu (ob praedicandum Dei verbum ad singulas 
quasque proficisci nationes)”.
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Discessuri itaque ab inuicem, nor-
mam prius futurae sibi praedicati-
onis in commune constituunt, ne 
forte alius alio abducti, diuersum 
aliquid his qui ad fidem Christi 
inuitabantur, exponerent. 

Omnes igitur in uno posi-
ti et Spiritu Sancto repleti, 
breue istud futurae sibi, ut 
diximus,praedicationis indiciuma, 
conferendo in unumquod sentiebat 
unusquisque, conponunt, atque 
hanc credentibus dandam esse re-
gulam statuuntb ...

Iar când ei au fost în măsură să se despartă 
unii de alţii, s-au pus de acord în jurul unui 
îndreptar pentru predica lor viitoare, pen-
tru ca nu cumva, datorită îndepărtării în 
care ei urmau să se afle, oamenii pe care  
urmau să-i cheme la credinţa în Hristos, să 
înveţe diferit. 
Aşadar, s-au adunat toţi la un loc şi au al-
cătuit, plini de Duhul Sfânt, aşa cum am 
spus, aceste scurte semne [de cunoaştere] 
ale viitoarelor lor predici la care a adus fi-
ecare din ei ceea ce el considera a fi potri-
vit; şi au stabilit că  [peste tot] credincioşii 
trebuie să le păstreze ca regulă ...

a  Noţiunea folosită aici [indicium], aşa cum arată Rufin, este explicată înainte (cap. 
1) şi este sinonimă cu signum. Mai mult, imediat după textul citat mai sus se spune: „Din 
motive numeroase, cu totul îndreptăţite, ei (Apostolii) au dorit ca acesta (indicium) să se 
numească simbol.Căci în greacă symbolum poate să însemne atât indicium, cât şi conlatio, 
adică un întreg la care au contribuit mai mulţi”; vezi în acest sens J.N.D. Kelly, precum şi 
nota bibl. 14, p. 58-59. |b   Cu privire la împodobirea acestei tradiţii în sermo 240 pseu-
do-augustiniană (a unei serii de predici De symbolo, probabil din secolul al VIII-lea) vezi 
traducerea (prescurtată) la J.N.D. Kelly (precum şi nota bibl. 15), 10.

2.6. Scrisoarea lui Carol cel Mare către episcopul Odilbert de Milan 
(în jurul anului 811/813)

Text din: MGH, Legum I (1835); ND Stuttgart 1991, 171.

În „Scrisoarea circulară despre învăţătura (de credinţă) către arhiepiscopii 
imperiului său”, împăratul oferă continuul său sprijin pentru eforturile sale de 
reformă eclezială prin care mai ales destinatarii (vezi mai sus)
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Nosse itaque per tua scripta aut 
per teipsum volumus, qualiter et 
suffraganei tui doceatis et instruatis 
sacerdotes Dei et plebem vobis com-
missam de baptismi sacramento, id 
est cur primo infans catecuminus 
efficitur, vel quid sit catecumi-
nus. Deinde per ordinem omnia 
quae aguntur. De scrutinio, quid 
sit scrutinium. De symbolo, quae 
sit eius interpretatio secundum 
Latinos. De credulitate, quomodo 
credendum sit in Deum patrem om-
nipotentem, et in Iesum Christum 
filium eius natum et passum, et in 
Spiritum sanctum, sanctam aecclesi-
am catholicam, et cetera quae secun-
tur in eodem symbolo. De abrenun-
tiatione Satanae et omnibus ope-
ribus eius atque pompis. Quid sit 
abrenuntiatio, vel quae opera eius 
diaboli et pompae ...

Dorim să ştie, fie prin scrisorile tale, fie 
directa, în ce fel tu şi episcopii subordo-
naţi ţie îi înveţi pe preoţii lui Dumnezeu 
şi pe poporul lui Dumnezeu încredinţat 
lor şi îi instruieşti în ceea ce priveşte Tai-
na Botezului, adică de ce un copil este 
mai întâi catehumen şi ce anume este 
un catehumen; apoi tot ceea ce (i s-a 
transmis lui despre rânduiala Botezu-
lui): despre verificareab a ceea ce a făcut 
un scrutinium; cu privire la simbol, ce 
anume înseamnă cuvântul în latină; cu 
privire la credinţă, în ce fel se crede în 
Dumnezeu Tatăl Cel Atotputernic şi în 
Iisus Hristos Fiul Său, Care S-a născut şi 
a pătimit, şi în Duhul Sfânt, una sfântă şi 
catolică Biserică, şi tot ceea ce urmează 
în acel simbol; cu privire la lepădarea de 
Satana şi de toată lucrarea sa şi de urma-
rea sa – ce ar fi aceasta: o lepădare sau a 
ceea ce (se prezintă) ca lucrare a diavo-
lului şi a urmării lui ...

aAdică oral.|b  Adică: examinarea modului de viaţă al candidatului la  Botez.
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II. Texte însoţitoare şi care stau la baza simbolului Nicaeno-Constanti-
nopolitanum

1. Introducere istorică

Sinodul imperial de la Niceea (325), expresia cea mai încărcată de simbol 
a aşa-numitei „cotituri constantiniene” în politica religioasă a Imperiului Roman 
(după 305/306 respectiv  324, începutul stăpânirii unice a lui Constantin), mar-
chează inclusiv în istoria mărturisirilor de credinţă o piatră de hotar. A fost legat 
de noua situaţie a „Bisericii imperiale” faptul că acum, cu ajutorul „braţelor lu-
meşti” (bracchium saeculare), cum s-ar fi spus în Evul Mediu apusean (adică cu 
„regalitatea creştină” şi organele sale), unitatea în învăţătura formulată pare să fi 
alunecat în domeniul realizabilului. La Niceea însă, s-a făcut doar puţin în această 
direcţie. Doar pentru că a fost preluată o mărturisire de „credinţă” în formă decla-
ratorie pentru depăşirea controverselor dogmatice apărute (adică a aşa-numitelor 
„controverse ariene”) şi apoi i s-au adăugat câteva expresii mai precise (vezi 2.1), 
se pare că a existat intenţia ca pe viitor această mărturisire să fie folosită ca test 
pentru dreapta credinţă.

În cazul în care într-adevăr s-a avut în vedere ceva de acest gen şi s-a crezut 
că este posibil să fie aplanate controversele de doctrină cu ajutorul unei formule, 
ajungându-se nu numai la un consens în ceea ce priveşte sensul, ci şi la litera 
textului acestuia, atunci, cel puţin în primă fază nu s-a realizat un succes. Cu atât 
mai mult simbolul nicean, ca formulă, nu a jucat un rol recognoscibil până la mij-
locul secolului al IV-lea, iar această situaţie s-a schimbat doar nesemnificativ în 
următoarele trei decenii, chiar dacă s-a reuşit unificarea unei părţi schimbătoare 
a episcopatului răsăritean sub stindardul „credinţei de la Nicea”. Se pare că cei 
responsabili nu au considerat necesar să introducă Simbolul nicean în locul dife-
ritelor mărturisiri de credinţă baptismale locale, despre care acum se aude tot mai 
mult, un fenomen care, cu siguranţă, trebuie pus în legătură cu constituirea catehu-
menatului ca reacţie la asaltul candidaţilor la botez din «secolul lui Constantin I». 
A fost suficient mai degrabă să se introducă cele mai importante expresii niceene, 
precum „deofiinţă” (ὁμοούσιος) în diferitele mărturisiri de credinţă baptismale 
pentru ca astfel să fie exprimat consensul real al acestora cu „credinţa niceană.” 
În rest a rămas acelaşi text care destul de des era semnificativ diferit de autenticul 
Nicaenum. Aceasta înseamnă că mărturisirile de credinţă ale acestei perioade în 
esenţa lor relevă specificul vechilor „reguli de credinţă”: aceleaşi în principiile de 
bază, însă în detalii, mai ales în formă, variabile16.

16  Vezi mai sus I.1. Introducerea istorică.
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Se confirmă cele spuse dacă de exemplu dacă din diferite motive „simbo-
lul ierusalimitean” (Hierosolymitanum [HS]) căruia în cercetare i s-a oferit multă 
atenţie, nu poate să fie prezentat ca exemplu pentru un simbol „nicean” de acest 
gen, un text (vezi 2.2), care poate fi reconstruit relativ uşor, chiar dacă nu toate 
detaliile sunt absolut sigure, din Catehezele baptismale ale lui Chiril, ale presbi-
terului şi mai târziu episcopul oraşului sfânt(jurul anului 350). Acest crez este 
redat mai jos, căci el, după şi alături de Nicaenum (N), dovedeşte cea mai puterni-
că asemănare cu (de la apariţia criticii istorice a aşa-numitului) Nicaeno-Constan-
tinopolitanum (NC); de aceea el trebuie să apară neapărat printre „izvoare” pentru 
acesta. Există probabil exemple tipice că NC însuşi şi de asemenea Simbolul din 
Mopsuestia (vezi 2.4), ambele şi fiecare în felul său, reacţionează la necesitatea 
recunoscută între timp de mulţi teologi din Răsărit şi Apus că  nu numai « credinţa 
de la Nicea » trebuie să fie întărită, ci de asemenea să se dezvolte şi în special să 
se completeze învăţătura despre Duhul Sfânt17.

«Simbolul nicean» (NC) al nostru a fost pentru prima dată în mai multe 
locuri din actele celui de-al Patrulea Sinod Ecumenic din Calcedon (451) în mod 
clar pus în legătură cu sinodul de la Constantinopol din 381 (= „Sinodul celor 
150 de Părinţi”); aceasta s-a petrecut pe bună dreptate18. Este nevoie neapărat 
să se precizeze în ce sens acest crez ar aparţine acestui sinod. De asemenea se 
doreşte să se clarifice cum acest simbol a înlocuit tot mai mult autenticul Nicae-
num (N) şi, în final, a putut să ia în posesie numele acestuia, cu care se regăseşte 
şi în mărturisirile de credinţă luterane ale secolului al XVI-lea. În cadrul aces-
tor încercări de clarificare trebuie, nu în ultimul rând, să se aibă în vedere, ce 
tradiţia lipsită de îndoială cu privire la Sinodul „celor 150 de Părinţi” ne stă la 
dispoziţie. De aceea au fost preluate aici acele documente cu privire la Sinodul 
constantinopolitan din 381, chiar dacă în parte, în mod selectiv, care cu sufici-
entă siguranţă pot fi legate de acesta şi care sunt importante pentru răspunsul la 
această întrebare (vezi. 2.3a-c)19.

17  Comparabil cu A.M. Ritter, Das Konzil von Konstantinopel und sein Symbol (FKDG 15), 
Göttingen, 1965, p. 188 ş.u., p. 293-307.

18 Pentru discuţiile cu privire la această problemă care multă vreme a fost controversată vezi 
mai sus (nota bibl. 2) a. Monografie şi introducere pentru documentaţia primului sinod constantino-
politan în: COGD I, 37-54, mai ales 48 şi urm., cu bogate indicaţii bibliografice; dintre acestea mai 
ales cartea lui R. Staat, Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel. Historische und theolo-
gische Grundlagen, Darmstadt (1996), 21999, cu rezultate în multe sensuri divergente. 

19  Cu privire la receptarea NC în Apus, precum şi la introducerea lui Filioque vezi mai jos 
III.1.
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2. Texte 

2.1. Simbolul autentic de la Niceea (325)

Text din: Dossetti, p. 226-240; compară cu Opitz, Urkunde 24.

Πιστεύομεν εἰς ἓνα θεὸν πα τέρα παν -
τοκράτορα,πάν των ὁρατῶν τε καὶ 
ἀο ρά  των ποι ητήν.Kαὶ εἰς ἕνα κύ     ριον 
Ἰη σοῦν Χριστὸν τὸν υἱ  ὸν τοῦ θεοῦ, 
γεν νηθέντα ἐκ τοῦ πα τρὸς μο νογενῆ, 
τουτ έστιν ἐκ τῆς οὐ σίας τοῦ πατρός, 
θεὸν ἐκ θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, θεὸν 
ἀλη   θινὸνἐκ θε οῦ ἀλη θινοῦ, γεν  -
νηθένταοὐ ποι  η θέντα, ὁμο   ού σι ον τῷ 
πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγέ νε το, τά τε 
ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ· τὸν 
δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀν θρώ πους καὶ διὰ 
τὴν ἡμε τέ ραν σω τηρίαν κατελ θόντα 
καὶ σαρ κω θέντα, ἐν αν θρωπή σαν τα, 
πα θόν  τα καὶ ἀνα στάν   τα τῇ τρί  τῃ 
ἡμέρᾳ, ἀν ελ    θόντα εἰς τοὺς οὐ ρα νούς, 
ἐρχό με νον κρῖναι ζῶν τας καὶ νεκρούς. 
Καὶ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦ μα. 
Τοὺς δὲ λέγοντας‚ ἦν πο τε ὅτε οὐκ 
ἦν’ καὶ‚ πρὶν γεν νηθῆναι οὐκ ἦν’ καὶ 
ὅτι ἐξ οὐκ ὄν των ἐγένετο, ἢ ἐξ ἑτέρας 
ὑποστά σεως ἢ οὐ σίας φά σκον τας 
εἶναι [ἢ κτιστὸν]a ἢ τρεπ τὸν ἢ ἀλ-
λοιωτὸν τὸν υἱὸν τοῦ θ ε οῦ, τούτους 
ἀνα θε μα τίζει ἡ καθο λι κὴ καὶ ἀπο στο-
λι κὴ ἐκκλησία. 

Credem într-Unul Dumnezeu, Tatăl 
Atotţiitorul, Făcătorul tuturor celor 
văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn 
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
Unul-Născut din Tatăl, adică din fiin-
ţa Tatălui, Dumnezeu din Dumnezeu, 
Lumină din Lumină, Dumnezeu ade-
vărat din Dumnezeu adevărat, născut, 
nu făcut, deofiinţă cu Tatăl, prin Care 
toate s-au făcut, cele din cer şi cele de 
pe pământ; Care pentru noi oamenii şi 
pentru mântuirea noastră S-a pogorât 
din Cer şi S-a întrupat şi a devenit om, 
a suferit şi a înviat a treia zi, S-a suit la 
ceruri [şi] va veni să judece viii şi mor-
ţii. Şi întru Duhul Sfânt.

Cei care însă spun: «a fost un timp 
când El nu era», şi «înainte de a fi năs-
cut, El nu a fost», şi susţin că a fost din 
cele ce nu există sau că este dintr-un alt 
ipostas sau fiinţă, sau că Fiul lui Dum-
nezeu ar fi [făcut sau] schimbător, pe 
aceştia, Biserica catolică şi apostolică îi 
anatematizează.

a  Vezi  aparatul critic de la Dossetti 240.
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2.2. Mărturisirea din Ierusalim (jurul anului 350)

Text din: J.N.D. Kelly, Altchristliche Glaubensbekenntnisse, Göttingen 1972, 
p. 182-183 (după Catehezele baptismale ale lui Chiril al Ierusalimului)

Πιστεύομεν εἰς ἕνα θεόν, 
πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν 
οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε 
πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς 
ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν 
υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ, 
τόν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα 
Θεὸν ἀληθινὸν πρὸ πάντων 
τῶν αἰώνων, δι᾿ οὗ τὰ πάντα 
ἐγένετο, [τὸν σαρκωθέντα 
καὶ] ἐνανθρωπήσαντα, [τὸν 
σταυρωθέντα καὶ ταφέντα 
καὶ] ἀναστάντα [ἐκ νεκρῶν] τῇ 
τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἀνελθόντα εἰς 
τοὺς οὐρανούς, καὶ καθίσαντα 
ἐκ δεξιῶν τοῦ πατρός, καὶ 
ἐρχόμενον ἐν δόξῃ κρῖναι 
ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς 
βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. 
Καὶ εἰς ἕν ἅγιον πνεῦμα, τὸν 
παράκλητον, τὸ λαλῆσαν ἐν 
τοῖς προφήταις, καὶ εὶς ἕν 
βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν, καὶ εἰς μίαν ἁγίαν 
καθολικὴν ἐκκλησίαν, καὶ εἰς 
σαρκὸς ἀνάστασιν, καὶ εἰς ζωὴν 
αἰώνιον.

Creden într-Un Dumnezeu, Tatăl, Cel 
Atotputernic, Făcătorul cerului şi al 
pământului, al tuturor celor văzute 
şi nevăzute. Şi într-Un Domn Iisus 
Hristos, Fiul Cel Unul-Născut al lui 
Dumnezeu, Care s-a născut din Tatăl 
mai înainte de toţi vecii ca Dumnezeu 
adevărat, prin care s-au făcut toate, care 
s-a făcut [carne şi] om, Care [a fost 
răstignit şi îngropat şi] a înviat  [din 
morţi] a treia zi, şi s-a înălţat la ceruri 
şi şade de-a dreapta Tatălui, şi va veni 
cu mărire să judece viii şi morţii, a 
cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi 
într-Unul Duh Sfânt, Paracletul, Care 
a grăit prin prooroci, şi într-un Botez 
spre iertarea păcatelor, şi într-una 
sfântă, catolică Biserică, şi în învierea 
trupurilor, şi în viaţa veşnică.

Atenţie la «spiritul aspru» fals!
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2.3. Hotărârile Sinodului de la Constantinopol 381

2.3.1. Raportul (λόγος προσφωνητικός) către împărat (9 iulie 381)

Text din: Mansi 3,557; Beneševič, Syntagma 95.
„Sfântul sinod al episcopilor din diferitele provincii (eparhii) adunaţi  în 

Constantinopol, către preapiosul şi de Dumnezeu iubitorul împărat Teodosie. 
La începutul scrisorii noastre către pioşenia ta, mulţumim lui Dumnezeu, Care 
a ajutat pioşenia voastră spre domnie, spre libertatea comună a Bisericii şi spre 
întărirea credinţei sănătoase (= drepte). După ce însă am adresat lui Dumnezeu 
datorata mulţumire, se cuvine ca noi acum să raportăm pioşeniei voastre despre 
activitatea Sfântului Sinod. Anume noi ne-am întâlnit, potrivit scrisorii (de convo-
care) pioşeniei tale, în Constantinopol”.

πρῶτον μὲν ἀνανεωσάμεθα 
τὴν πρὸς ἀλλήλους ὁμόνοιαν, 
ἔπειτα δὲ καὶ συντόμους 
ὅρους ἐξεφωνήσαμεν, τήν 
τε τῶν πατέρων πίστιν τῶν 
ἐν Νικαίᾳ κυρώσαντες καὶ 
τὰς κατ᾿ αὐτῆς ἐπιφανείσας 
αἱρέσεις ἀναθεματίσαντες.
πρὸς δὲ τούτοις καὶ ὑπὲρ 
τῆς εὐταξίας τῶν ἐκκλησιῶν 
ῥητοὺς κανόνας ὡρίσαμεν. 
ἅπερ ἅπαντα τῷδε τῷ ἡμῶν 
γράμματι ὑπετάξαμεν. 
δεόμεθα τοίνυν τῆς σῆς 
ἡμερότητος γράμματι τῆς σῆς 
εὐσεβείας τῆς συνόδου τὸν 
ψῆφον.

mai întâi pentru a înnoi concordia din-
tre noi. Apoi însă am emis scurte decizii, 
ca noi să confirmăm credinţa Părinţilor 
niceeni şi să anatematizăm prin aceasta 
ereziile apărute. De asemenea, am dis-
pus, în interesul instaurării [restabilirii 
unei] ordini bisericeşti durabile, anumite 
canoane. Pe toate acestea noi le-am in-
clus în această scriere a noastră. Acum 
noi cerem bunătăţii tale, prin această 
scriere adresată pioşeniei tale, să con-
firmi hotărârile acestui sinod.

„Dumnezeu să dea lumii (oikoumene) pentru rugăciunile sfinţilor, ca tu să 
rămâi în sănătate şi putere şi pentru ca El să te ţină în toate cele bune…”
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2.3.2. Canonul I

Text din: CODG I, 64

Μὴ ἀθετεῖσθαι τὴν πίστιν τῶν ἁγίων 
πατέρων τῶν τριακοσίων δεκαοκτώ, 
τῶν ἐν Νικαίᾳ τῆς Βιθυνίας 
συνελθόντων, ἀλλὰ μένειν ἐκείνην 
κυρίαν, καὶ ἀναθεματισθῆναι 
πᾶσαν αἵρεσιν, καὶ ἰδικῶς τὴν 
τῶν εὐνομιανῶν ἤγουν ἀνομοίων, 
καὶ τὴν τῶν ἀρειανῶν εἴτουν 
εὐδοξιανῶν, καὶ τὴν τῶν ἡμιαρείων 
εἴτουν πνευματομάχων, καὶ τὴν 
σαβελλιανῶν καὶ τὴν μαρκελλιανῶν 
καὶ τὴν φωτεινιανῶν καὶ τὴν 
ἀπολλιναριανῶν.a

Credinţa celor 318 Sfinţi Părinţi 
care s-au adunat la Niceea în Bi-
tinia, nu trebuie să fie anulată, ci 
să rămână pe mai departe valabi-
lă; şi este condamnată toată erezia, 
anume cea a eunomienilor, sau a 
homeienilor, cea a arienilor sau a 
eudoxienilor, cea a semiarienilor 
sau a pnevmatomahilor, cea a sa-
belienilor, a marcelienilor, a foti-
nienilor şi a apolinariştilor.

a  Condamnările „fiecărei erezii” ajung de la „stânga” cea mai extremă (adepţii epis-
copului Eunomiu de Cizic, precum şi ai lui Eudoxiu, la sfârşit episcop de Constantinopol) 
la „mijloc” (pnevmatomahi „semiarieni”de toate nuanţele, ca principali adversari din faza 
finală a controverselor trinitare) până la diferitele direcţii eretice din cadrul partidei nice-
ene, anume adepţii lui Marcel de Ancira (vezi mai sus I.2.4), ai „elevului” său Fotin (vezi 
mai sus I.2.5) şi ai lui Apolinarius de Laodicea, cel mai important gânditor cu privire la 
credinţă de la începutul controversei „hristologice” (în sens strict), la extrema „dreaptă”.

2.3.3. Din tomosul (tomus) sinodului potrivit scrierii sinodale 
a Sinodului din 382

Text din: Teodoret, Istoria Bisericii, V 9, 11 (GCS NF 5); CODG I,61-62.

... Ἡμεῖς γὰρ εἴτε διωγμούς, εἴτε 
θλίψεις ... ὑπὲρ τῆς εὐαγγελικῆς 
πίστεως τῆς ἐν Νικαίᾳ τῆς 
Βιθυνίας παρὰ τῶν τιη’ πατέρων 
κυρωθείσης ὑπέστημεν.

... A trebuit să suferim prigoane şi 
necazuri ... pentru a sprijini credinţa cea 
potrivit Evangheliei, stabilită de cei 318 
Părinţi adunaţi la Niceea în Bitinia. 
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ταύτην γὰρ καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν 
καὶ πᾶσι τοῖς μὴ διαστρέφουσι 
τὸν λόγον τῆς ἀληθοῦς πίστεως 
συναρέσκειν †δεῖ [ἣν μόλις 
ποτὲ] πρεσβυτάτηνb τε οὖσαν 
καὶ ἀκόλουθον τῷ βαπτίσματι, 
καὶ διδάσκουσαν ἡμᾶς πιστεύειν 
εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ 
ὑιοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 
δηλαδὴ θεότητος καὶ δυνάμεως 
καὶ οὐσίας μιᾶς τοῦ πατρὸς καὶ 
τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος 
πιστευομένης, ὁμοτίμου τε 
τῆς ἀξίας καὶ συναΐδίου τῆς 
βασιλείας, ἐν τρισὶ τελειοτάταις 
ὑποστάσεσιν, ἤγουν τρισὶ 
τελείοις προσώποις, ὡς μήτε τὴν 
Σαβελλίου νόσον χώραν λαβεῖν 
συγχεομένων τῶν ὑποστάσεων, 
εἴτ᾿ οὖν τῶν ἰδιοτήτων 
ἀναιρουμένων, μήτε μὴν τὴν 
Εὐνομιανῶν καὶ Ἀρειανῶν καὶ 
τῶν Πνευματομάχων βλασφημίαν 
ἰσχύειν, τῆς οὐσίας ἢ τῆς φύσεως 
ἢ τῆς θεότητος τεμνομένης καὶ 
τῇ ἀκτίστῳ καὶ ὁμοουσίῳ καὶ 
συναΐδίῳ τριάδι μεταγενεστέρας 
τινὸς ἢ κτιστῆς ἢ ἑτεροουσίου 
φύσεως ἐπαγομένης ...
Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν πίστιν 
τὴν παρ᾿ ἡμῶνἀνυποστόλως 
κηρυττομένην ὡς ἐν κεφαλείῳ 
τοιαῦτα· περὶ ὧν καὶ ἐπὶ πλεῖον 
ψυχαγωγηθῆναι δυνήσεσθε, 
τῷ τε ἐν Ἀντιοχείᾳ τόμῳ παρὰ 
τῆς ἐκεῖ συνελθούσης συνόδου 
γεγενημένῳ καταξιώσαντες 
ἐντυχεῖν καὶ τῷ πέρυσιν ἐν 
Κωνσταντινουπόλει παρὰ τῆς 

Aceasta trebuie să fie primită şi de voi 
şi de noi toţi în egală măsurăa, care nu 
denaturăm cuvântul adevăratei cre-
dinţe, pentru că ea este foarte veche, 
corespunde poruncii Botezuluic şi ne 
învaţă să credem în numele Tatălui şi 
al Fiului şi al Sfântului Duh, [adică] 
într-O dumnezeire, o putere şi o fiinţă 
a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, 
de o egală cinstire, cinste şi stăpânire, 
în trei ipostasuri depline sau în trei 
persoane deplined, pentru ca astfel să 
nu-şi mai găsească locul nici boala lui 
Sabelie, care amestecă ipostasurile şi 
înlătură astfel proprietăţile fiecăreia, 
şi nici să nu se întărească învăţătura 
cea blasfemiatoare de Dumnezeu a 
eunomienilor, arienilor, pnevmato-
mahilore după care substanţa sau firea 
sau dumnezeirea se despart şi se in-
troduce astfel în Treimea cea necrea-
tă, deofiinţă şi împreună veşnică ceva 
făcut mai târziu sau creat sau de o altă 
fire... 

Acestea sunt, în rezumat, cele despre 
credinţa propovăduită de noi; voi 
puteţi să vă informaţi mai profund, 
dacă vă arătaţi gataf să luaţi în mână 
Tomosul formulat la Antiohia de 
către sinodulg adunat acolo, precum 
şi prezentarea [credinţei] realizată de
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οἰκουμενικῆς ἐκτεθέντι συνόδου, 
ἐν οἷς πλατύτερον τὴν πίστιν 
ὡμολογήσαμεν καὶ τῶν ἔναγχος 
καινοτομηθεισῶν αἱρέσεων 
ἀναθεματισμὸν ἔγγραφον 
πεποιήκαμεν ...

sinodul ecumenic ţinut anul trecut la 
Constantinopol, în care noi am mărtu-
risit mai pe larg credinţa noastră şi am 
anatematizat în formă scrisă ereziile 
născocite...

a  Cu aceasta, el trebuie să aibă valoare suficientă! | b   Avem aici fără îndoială de-a face 
cu o corupere a textului, care poate să fie reparată dacă ni se permite să presupunem că, în 
compilaţia sa „Istoria bisericească în trei părţi” (Historia Ecclesiastica Tripartita) Casio-
dor nu a tradus liber fragmentul din Teodoret, ci a avut la dispoziţie o ediţie greacă. Atunci 
ar trebui să se citească: [συναρέσκειν] πιστεύομεν, ἣν οἴδαμεν [πρεσβυτάτην]; | c   

Literal: Botezul. | d    A fi înţeles în sensul de manifestări, apariţii. |  eVezi mai sus 2.3.2 cu 
notele bibliografice. | f   Literal: odihnit. | g   Sinodul s-a întâlnit în toamna anului 379.

2.4. Mărturisirea din Mopsuestia (381-392) 

Text din: Revue d’Histoire Ecclésiastique 32 (1936), 836a

Πιστεύομεν εἰς ἕνα θεόνb, πατέρα, 
παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν 
τε καὶ ἀοράτων ποιητήν. Καὶ εἰς 
ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν 
υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν 
πρωτότοκονπάσης κτίσεως, τὸν 
ἐκ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεννηθέντα 
πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, οὐ 
ποιηθέντα, θεὸν ἀληθινὸν ἐκ 
τοῦ θεοῦ ἀληθινοῦ, ὁμοούσιον 
τῷ πατρὶ αὐτοῦ, δι᾿ οὗ οἱ αἰῶνες 
κατηρτίσθησαν καὶ τὰ πάντα 
ἐγένετο, τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς 
ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν

5

10

Credem într-Un Dumnezeu 
Tatăl [Cel] Atotputernic, Fă-
cătorul tuturor celor văzute şi 
nevăzute. Şi într-Unul Domn 
Iisus Hristos, Fiul lui Dum-
nezeu Cel Unul-Născut,  Întâi 
Născut al întregii creaţii, năs-
cut din Tatăl mai înainte de toţi 
vecii, nu făcut, ca Dumnezeu 
adevărat din Dumnezeu adevă-
rat, deofiinţă cu Tatăl, prin care 
au fost pregătiţi eonii şi au fost 
aduse toate la existenţă; Care 
pentru noi oamenii şi pentru 
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ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα 
ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα 
καὶ ἄνθρωπον γενόμενον, 
γεννηθέντα ἐκ Μαρίας τῆς 
παρθένου, καὶ σταυρωθέντα ἐπὶ 
Ποντίου Πιλάτου, ταφέντα καὶ 
ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ 
τὰς γραφάς, ἀνελθόντα εἰς τοὺς 
οὐρανούς, καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν 
τοῦ θεοῦ, καὶ πάλιν ἐρχόμενον 
κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. Καὶ εἰς 
ἕν πνεῦμα ἅγιον, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς 
ἐκπορευόμενον, πνεῦμα ζωοποιόν. 
[ὁμολογοῦμεν] ἕν βάπτισμα, μίαν 
ἁγίαν ἐκκλησίαν καθολικήν, 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, ἀνάστασιν 
σαρκὸς καὶ ζωὴν αἰώνιον.c

15

20

25

a noastră mântuire S-a pogorât 
din ceruri şi S-a făcut carne şi 
om;  născut din Maria Fecioara, 
a fost răstignit şi îngropat sub 
Ponţiu Pilat, a înviat a treia zi, 
potrivit Scripturilor; S-a înălţat 
la ceruri, şade de-a dreapta lui 
Dumnezeu şi va veni iarăşi să 
judece viii şi morţii. Şi într-Un 
Duh Sfânt, Care din Tatăl pur-
cede, un Duh făcător de viaţă. 
[Mărturisim] un Botez, o sfân-
tă, catolică Biserică, o iertare a 
păcatelor, o înviere a trupurilor 
şi o viaţă veşnică.

a  Retraducere realizată de J. Lebon în greacă a Simbolului din „Omiliile catehetice” 
ale lui Teodor de Mopsuestia păstrat numai în siriacă; vezi în acest sens S. Gerber, Theodor 
von Mopsuestia und das Nicänum. Studien zu den Katechetischen Homilien (Supplements 
to Vigiliae Christianae 51), Leiden etc., 2000, p. 108-119, mai ales p. 114. |  b  Lipseşte din 
retroversiunea lui Lebon. | c   Cu privire la alt text de comparaţie, vezi mai sus I.2.4, şi cu 
aceasta introducerea la cele trei vechi simboluri în  BSELK, XXXX-XXXX.
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III. Texte însoţitoare şi care stau la baza Crezului Atanasian (Athanasianum)

1. Introducere istorică

Din anumite motive obiective, Nicaeno-Constantinopolitanum (NC) poate fi 
considerat  mărturisirea de credinţă care vorbeşte în numele creştinătăţii mai mult 
decât oricare altul. La fel de corect este că acesta de facto divizează până în ziua 
de astăzi! Pe de o parte, este adevărat că Apostolicum şi Athanasianum nu au fost 
niciodată oficial receptate în Răsărit, nici de bizantini, nici de „necalcedonieni” 
(de aşa-numiţii „monofiziţi” şi „nestorieni”). Pe de altă parte, avem de-a face cu 
o introducere în forma latină a lui NC, în care Duhul Sfânt purcede „de la Tatăl şi 
de la Fiul” (filioque). Din vremea patriarhului Fotie (cca 810-893/894) încoace, 
Filioque este considerat ca principalul argument dogmatic pentru schisma eclezi-
ală dintre creştinismul apusean şi Ortodoxia răsăriteană20. În mod fundamental, în 
teologia trinitară a lui Augustin (354-430)21 şi, nu în ultimul rând, în controversa 
acestuia cu „arienii” – sau mai bine zis „homeienii” – episcopul Maximin22, dez-

20  Vezi acum mai ales P. Gemeinhardt, Die Filioque-Kontroverse zwischen Ost- und Westkir-
che im  Frühmittelalter (AKG 82), Berlin–New York, 2002; apoi B. Oberdorfer, Filioque. Geschichte 
und Theologie eines ökumenischen Problems, Göttingen, 2001.

21  Mai devreme decât în cea a lui Ambrozie al Milanului (333/4-397), deşi idea unui processio 
dublu al Duhului pare să fie întâlnit, pentru prima dată la el (De spir. s. [scris în primăvara anului 
381] 1, 120), într-adevăr doar într-un context legat de istoria mântuirii („iconomic”); acelaşi lucru 
este valabil pentru tratatul în doisprezece cărţi scris cu 20 de ani mai devreme de Hilarius de Poitiers 
(între 356 şi 358), De trinitate (II 29), în care se vorbeşte despre o „cauzare” comună a Duhului 
prin Tatăl şi Fiul (Patre et Filio auctoribus). Filioque este întâlnit pentru prima dată la Augustin în 
contextul reflecţiilor noţionale cu privire la relaţiile intratrinitare dintre Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, 
aşadar ca exprimări legate de esenţă şi nu (doar) ca exprimare despre trimiterea Duhului pe parcursul 
istoriei mântuirii (vezi P. Gemeinhardt [precum nota bibl. 1], p. 65).

22  Augustin, Contra Maximinum haereticum Arianorum episcopum libri duo (PL 42, col. 
743-814); Conlatio cum Maximino Arrianorum episcopo (PL 42, col. 709-742); Contra sermonem 
Arrianorum (PL 42, col. 677-684); vezi în acest sens mai ales R. C. Gamble, Augustinus contra Ma-
ximum: An Analysis of Augustine’s anti-Arian writings, (Diss. Basel, 1983), Ann Arbor/Mi. 1985; P. 
Gemeinhardt (precum nota bibl. 1), p. 60-65; V.H. Drecoll în idem (ed.), Augustin Handbuch, Tübin-
gen 2007, 456-60. Probabil că toate aceste trei scrieri, cu siguranţă însă ultimele două amintite,aparţin 
ultimilor ani ai lui Augustin. Bineînţeles că şi principala sa lucrare teologico-trinitară De trinitate a fost 
scrisă într-o perioadă de aproximativ 20 de ani (399-419); vezi mai ales IV 20, 29; V 14, 15; XV 17, 
29; 26, 45. Cu privire la fundamentarea filioque vezi c. Max. II 14, 1 (De patre est filius, de patre est 
spiritus sanctus: sed ille genitus, iste procedens; ideo ille filius est patris, de quo est genitus; iste au-
tem spiritus utriusque, quoniam de utroque procedit [„Fiul este din Tatăl; Duhul Sfânt este din Tatăl: 
fiecare însă ca şi zămisliţi, Acesta însă ca şi generator; de aceea Acesta este Fiul Tatălui, Acesta în 
Duhul ambilor, pentru că El provine din amândoi”: PL 42, col. 770]); de trin. XV 29.
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voltat fiind treptat,  acest adaos a aflat recent suficientă intrare în teologia apuseană 
influenţată de Augustin, mai ales în acele regiuni în care aceasta s-a confruntat 
pentru lung timp cu mărturisirea „homeică” a Bisericilor în diferitele centre impe-
riale germane (mai întâi) pe teritoriul roman apusean23.

Pentru Spania şi Galia de Sud, aflată sub stăpânirea goţilor vestici, s-a ajuns în 
final la această confruntare la cel de-al treilea sinod de la Toledo (589), căci acolo 
a fost realizată în mod festiv trecerea  episcopatului goţilor de vest (uniţi din 585) 
(şi a suevilor) la catolicism, după ce regele vest-gotic Rekkareds-a convertit cu doi 
ani înainte.Filioque apare de asemenea într-o explicaţie de credinţă  de la cel de-al 
treilea sinod Toledo (vezi 2.2), precum şi, bineînţeles, în mărturisirea (în forma unor 
formule de respingere) ale episcopilor convertiţi24. În forma NC-ului  de la finalul 
explicaţiei de credinţă regale (pe lângă N şi a formulei cristologice de la Calcedon) 
nu apare însă adaosul îndoielnic25. În cazul în care probabil că aici „s-ar fi păstrat o 
oarecare reţinere interpretatorială” cel târziu de la sinodul Toledo VIII (653) încoa-
ce, Filioque se găseşte în general în actele sinodului premergător din 589 cunoscute 
drept „varianta conciliară a NC”26. La acest sinod (Toledo III) a fost, de asemenea, 
evidenţiat „sinodul celor 150 de Părinţi” şi simbolul lui prin aceea că NC a fost 
prescris spre a fi utilizat în Liturghie în „toate bisericile Spaniei, Galiei şi Galiţiei” 
(aceasta înseamnă Regnum Gallaeciae care până în 585 a aparţinut suevilor), pre-
cum şi, în mod corespunzător, ritul constantinopolitan27.

De acelaşi context istoric ţine, în ceea ce priveşte preistoria lui, acum aşa-
numitul „simbol atanasian”; acesta este unul dintre motivele pentru care mai întâi 
în acest loc s-a consimţit receptarea istorică a NC latin. Între cele trei simboluri 
primare redate de Cartea concordiei a mărturisirilor de credinţă lutherane, Ath-
anasianum ocupă un loc aparte în sensul că nu este o „mărturisire” în sensul şi 
stilul clasic al cuvântului, ci se diferenţiază de celelalte două în ceea ce priveşte 
construcţia şi intenţia lui. Întrucât cuprinde anumite referinţe clare la Augustin28, 

23 Este vorba de regatul burgunzilor din Saupadia care este greu de localizat (probabil între 
lacul nuerenburghez şi cel genevez, precum şi la sud de acesta din urmă)şi mai târziu de asemenea 
în bazinul Rhône şi Saône (cu capitala la Lyon), de vandalii din Africa de nord, de goţii de vest în 
Galia, de suevi şi goţii de vest din Spania şi, în sfârşit, de goţii de răsărit în zona exarhatului (roma-
no-răsăritean-bizantin) de Ravenna.

24  Anat. 3 (MHS.C V, 79, 350-352).
25 Vezi MHS.C V, 67, 198 ş.u.; 90, 476.
26  P. Gemeinhardt (precum nota bibl. 1), p. 54. Cu privire la textul simbolului receptat, vezi 

MHS.C V, 385, 229-386, 245. 
27  Can. II (MHS.C V, 110, 739-745).
28  Vezi paralelele prezentate de J.N.D. Kelly, The Athanasian Creed, London 1964, 24 ş.u. şi V. Dre-

coll, „Das Symbolum Quicumque als Kompilation augustinischer Tradition”, în ZAC 11 (2007), p. 30-56; 
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Atanasius poate deja să fie exclus, din motive cronologice, ca fiind autorul acestui 
crez. Totuşi nu este întâmplător că această mărturisire a ajuns să aibă o importanţă 
deosebită în Evul Mediu apusean29, atunci când a fost în cele din urmă pusă în 
legătură cu Atanasie. Căci de vreme ce acesta a fost, în două din cele cinci exiluri 
ale sale, în Apus, a rămas în mod constant ca o autoritate30. O rapidă privire de 
ansamblu asupra situaţiei creştinismului apusean, în special sud-galican şi spaniol 
din perioada de după moartea lui Augustin (430) şi după Sinodul de la Calcedon 
(451), ar putea să clarifice aceste lucruri.

Neluând în seamă condamnările oficiale ale poziţiilor31 adverse de la sinoa-
dele din Cartagina (418) şi Efes (431), controversele cu privire la învăţătura des-
pre har şi predestinaţie a lui Augustin au continuat fără să scadă în intensitate; 
ele au ajuns la un final provizoriu mai întâi la cel de-al doilea sinod de la Orange 
(Arausio), 52932. Dincolo de aceasta, extinderea imperiului germanilor pe terito-
riul roman apusean după continuarea dezbaterii teologico-trinitare şi cu atât mai 
mult atunci când comunităţile catolice de acolo s-au confruntat în mod nemijlo-
cit cu homeismul («arianismul») noilor lor conducători după căderea stăpânirii 
romane apusene (476/480). În această situaţie, scrierile antiariene târzii ale lui 
Augustin, dar şi amintirea lui Atanasie al Alexandriei (295-373), luptătorul pentru 

aici p. 54 ş.u. Acestea sunt deocamdată, cel puţin în parte, probabil mai specifice decât ceea ce a aflat C. 
Müller pe baza probabilelor ediţii ale lui Athanasianum din cele doisprezece cărţi (scrise iniţial în latină) ale 
De trinitate a lui Pseudo-Athanasius (vezi în acest sens scurta prezentare a lui M. Vinzent în P. Gemeinhardt 
[ed.], Athanasius Handbuch, Tübingen, 2011, p. 353-355, şi mai jos nota bibl. 11); vezi C. Müller, From 
Athanasius to „Athanasius”. Usurping a „Nicene hero” or: the making of the „Athanasian Creed” 

29  Vezi introducerea la cele trei simboluri ale Bisericii primare din BSELK, XXX..
30  Atanasie cel „autentic” a fost cunoscut în Apusul vorbitor de limbă latină datorită diferitelor 

traduceri ale Vita Antonii, care a contribuit semnificativ la convertirea lui Augustin la creştinismul 
catolic(vezi Augustin, Conf. VIII 6, 14-8, 19); Imaginea eroică a lui Atanasius a fost atotprezentă, 
aşa cum arată scrierile lui Rufin (Kirchengeschichte X-XI [= Eusebius Werke VII (GCS NF 6/2, 957-
1040)] şi Ieronim (Die Chronik des Hieronymus [Euseb Werke VII (GCS, 232-242)]) şi traducerea în 
latină realizată de către Casiodor a celor trei istorici bisericeşti ai secolului V: Socrate, Sozomen şi 
Thedoret (Historia Excclesiastica Tripartita [CSEL 71]); vezi în acest sens prezentările erudite ale 
lui C. Müller, „Das Phänomen des «lateinischen Athanasius»”, în H.C. Brennecke/A. von Stockha-
usen, Von Arius zum Athanasianum. Studien zur Edition der „Athanasius Werke” (TU 164), Berlin 
2010, precum şi studiul amintit mai sus (nota bibl. 9) ale aceluiaşi autor. 

31  Precum cea a lui Pelagius (cca 354-420) şi adepţii lui (dintre care mai ales Julian de Ecla-
num), care, în primul rând din interese de natură ascetico-morale, a crezut că trebuie să persiste 
împotriva lui Augustin cu privire la posibilitatea vieţii virtuoase şi a faptelor pioase. 

32 Vezi documentaţia din A.M. Ritter/B. Lohse/V. Leppin, Mitterlalter (KThGQ II), (1980) 
,62008, nr. 6, cu o prezentare a lui E. Mühlenberg, HDThG I2, 1999, p. 484-486; apoi U. Heil, „Die 
Auseinandersetzungen um Augustin im Gallien des 5. Jahrhunderts (bis 529)”, în V.H. Drecoll (ed.), 
Augustin Handbuch, Tübingen, 2007, p. 558-564.
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Ortodoxia niceană, par excellence33, au devenit foarte importante. La aceasta se 
adaugă ca motiv adiacent, o neîncredere greu de depăşit a Apusului faţă de politica 
bisericească a împăraţilor bizantini şi a patriarhilor lor care au făcut încercări să 
medieze între adepţii şi adversarii deciziilor doctrinare de la Calcedon spre a salva 
unitatea ameninţată a Imperiului şi a Bisericii imperiale34.

După toate aparenţele în Athanasianum nu există aproape nici o frază pentru o 
paralelă adesea literală (mai ales din Augustin şi în al doilea rând din cei care l-au re-
ceptat pe Augustin, precum Vincentiu de Lerini, Fulgentius de Ruspe şi Cesarius de 
Arles, sau în izvoare nord-africane şi sud-galicane)35. Drept urmare trebuie să-l con-
siderăm pe autor (precum o face şi C.H. Turner) mai degrabă ca „compilator” decât 
ca „creator”36. În ceea ce priveşte întrebările, când, unde şi cum s-a ajuns la această 
compilaţie, în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi în mod formal? şi la ce anume tre-
buie să slujească aceasta? în acest sens avem mai multe întrebări decât răspunsuri. 

Se pare a fi clar doar că în cadrul istoriei formulării lui Athanasianum,Spania 
a jucat un rol tot mai mare, fapt la care s-ar potrivi realitatea că legăturile acesteia 
cu Galia de Sud şi Africa de Nord au fost deosebit de strânse. La aceasta se adau-
gă faptul că după pustiirile ca urmare a atacurilor alanilor, suevilor şi vandalilor 
(din 409 încoace) s-au înnoit structurile eclesiale ale Peninsulei iberice, iar aceste 
legături s-au dovedit a fi esenţiale pentru supravieţuire. 

Pentru situaţia internă a catolicismului spaniol, din prima jumătate a se-
colului al V-lea, documentele de la sinodul Toledo I (vezi 2.1) ar fi deosebit de 
instructive dacă sinodul şi deciziile atribuite lui din păcate nu s-ar data nesigur! 
Este sigur totuşi că potrivit dovezilor acestor documente, cei care s-au adunat în 
sinodul de la Toledo s-au simţit provocaţi de către priscilianism37, fapt care este 
clar exprimat în cea de-a 18-a (respectiv a 12-a) anatematismă, însă care şi-a găsit 
lovitura în Credo, de exemplu în accentuarea categorică a realei diferenţieri a Per-

33  Vezi documentaţia în A.M. Ritter, Alte Kirche (KThGQ I) (1977), 92007, Nr. 67, 70, 73 şi 
bibliografia indicată acolo precum şi în special volumul P. Gemeinardt (ed.) Athanasius-Handbuch, 
Tübingen 2011, cu numeroasele sale articole.

34  Vezi în acest sens textul 2.3 cu nota bibl. 23. Debarcarea trupelor lui Justinian I în sudul 
Peninsulei iberice care a avut loc aproape în acelaşi timp cu ConstantinopolitanumIIdinanul 553, 
cu scopul de a prelua din nou Spania, ceea ce este de înţeles că a sporit animozităţile împotriva 
Bizanţului.

35  Drecoll (precum nota bibl. 9), 41.
36  C.H. Turner, The History of Creeds and Anathemas in the Early Church, London, 21910, p. 

74, citat de Drecoll, op. cit.
37  La începutul „Regulilor credinţei catolice” emise acolo se stipulează că acestea sunt îndrep-

tate contra omnes haereses et quam maxime contra Priscillianos (MHS. C IV, 339). Cu privire la 
Priscillian şi priscilianism, vezi mai ales monografiile lui H. Chadwick, P. of Avila, The Occult and 
the Charismatic, Oxford, 1976; V. Burrus, The Making of a Heretic, Berkeley 1995.
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soanelor trinitare (altfel spus în antimodalism)38. De asemenea, este foarte clară 
luarea de poziţie împotriva „arianismului” (homeismul); motivul rămâne însă în 
acest caz neclar. În orice caz, pentru prima dată s-a putut imagina o confruntare cu 
învăţătura de credinţă a ocupanţilor germani după ce goţii de vest au fost alungaţi 
de către franci din regatul de Toulouse şi au reuşit să-şi fixeze stăpânirea lor în 
Spania. Prezenţa vreme de decenii în Aquitania, care era impregnată de influenţa 
romană, i-a învăţat să se comporte cu prudenţă cu o populaţie romano-catolică 
majoritară39. De aici insistenţa pe învăţătura trinitară corectă („atanasiano”-au-
gustiniană) şi pe hristologia „calcedoniană” nefalsificată; ele au devenit semne 
de marcă ale catolicismului spaniol şi ale sinoadelor lui40; printre care Toledo IV 
(633), a cărui mărturisire de credinţă aduce aminte în anumite privinţe de Athana-
sianum, ba pare chiar să-l condiţioneze pe acesta41. Totuşi, nimic din toate acestea 
nu este sigur42, astfel încât cu introducerea formulelor de credinţă ale Toledo I şi 
III (2.1 şi 2) ca dovadă pentru rolul special al Spaniei în cadrul istoriei simboluri-
lor primare în general şi în preistoria lui Athanasianum putem să avem rezolvarea 
problemei lui.

Productivă în ceea ce priveşte istoria simbolurilor s-a dovedit şi regiunea 
(probabil Franţa de sud) căreia îi este atribuită aşa-numita „credinţă a lui Da-
masus” (Fides Damasi) (vezi 2.3), atribuită mai devreme episcopului Damasus 
I al Romei (mort la data de 11.12.384) sau secretarului său de altădată, Ieronim  
(mort la data de 30.09.419), o formulă de credinţă deosebit de frumoasă în ceea ce 
priveşte limba, care însă ar putea să fie cu aproape un an mai tânără decât ambele. 
Anumite elemente (precum Filioque) sunt, după toate aparenţele, dezvoltate mai 
târziu. În expunerea largă a dogmei trinitaro-hristologice structura în două, nu în 

38  Cu privire la alţi antipriscilianişti (dincolo de antimodalism), vezi redarea imaginilor reali-
zată de J. Fontaine, aşa cum apar ele pe actul de excomunicare de la Toledo I (J.F. în Die Geschichte 
des Christentums, II, ed. de C. und L. Pietri, Freiburg etc., 1996, p. 945). Potrivit lui F., trebuie să 
rămână o problemă deschisă dacă aici este vorba de învăţătura unui al doilea priscilianism „care s-a 
dezvoltat pentru prima dată după uciderea ereticului”, sau de o „învăţătură esoterică“ care la stăru-
inţa priscilianiştilor „a fost păstrată cu grijă secretă”. Aici însă nu este nevoie să ne referim mai mult 
la această chestiune. 

39  Vezi în acest sens captivantul capitol despre Spania al lui J. Fontaine în Die Geschichte des 
Christentums, III, ed. de L. Pietri, Freiburg etc. 2001, p. 213-221, 398-411, 415-17.

40  Vezi prezentarea lui J. Orlandis/D. Ramos-Lisson, Die Synoden auf der Iberischen Halbin-
sel bis zum Einbruch des Islam (711), Paderborn 1981 (Konziliengeschichte, Seria A), 95 şi urm., 
mai ales p. 341-343 („Die Glaubensformeln und Glaubensbekenntnisse“).

41 Vezi MHS. C V, 181, p. 334-183, p. 364. Vezi începutul: „Potrivit Sfintelor Scripturi şi al 
învăţăturii preluate de la Sfinţii Părinţi, mărturisim că Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh aparţin aceleiaşi 
dumnezeiri şi substanţe. Crezând în Treimea deosebirii Persoanelor şi mărturisind unitatea în dum-
nezeire, noi nici nu amestecăm Persoanele, nici nu separăm substanţa ...“.

42  Aşa afirmă, pe bună dreptate, Drecoll (precum nota bibl. 9), 38.
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trei părţi se aseamănă printre altele cu formula lui Toledo I a mărturisirii ceva mai 
tinere, probabil tot de origine sud-galicană, numită Clemens Trinitas (cunoscută 
după primele ei cuvinte [„Treimea Cea milostivă”])43, de asemenea, cu  Fides 
catholica Sancti Augustini episcopi („Credinţa catolică a Sfântului episcop Au-
gustin”) şi nu în ultimul rând cu Athanasianum.

Faptul că până la urmă Atanasius a fost impus ca patron şi dătător de nume 
pentru Symbolum Quicumque (vezi 2.4), s-ar putea cel puţin să ţină de interesul 
special pe care Apusul l-a avut de mult timp pentru Atanasie. Nu a existat peste tot 
satisfacţie pentru moştenirea lui Augustin, doctor gratiae44, ci a fost considerată 
în parte ca o povară. Astfel a existat cel puţin o deschidere pentru alternative sau 
s-a considerat a fi important ca Augustin să se localizeze „tradiţional” în sensul 
în sensul înţelegerii vincenţiene a catolicismului45. Şi cine ar fi putut să fie luat 
în considerare decât „Atanasie”, presupusul autor al De trinitate şi protectorul 
Ortodoxiei niceene?

Pe aceste căi ocolitoare, alexandrinul a ajuns să fie în ochii apusenilor drept 
garantul doctrinei augustiniene Filioque, care este la fel de ancorată în Athanasia-
num precum a fost mai înainte în tradiţia mărturisirilor spaniole (de la Toledo I în-
coace); însă cu greu şi-ar găsi vreun punct de sprijin clar la „autenticul” Atanasie.

2. Texte

2.1. Mărturisirea Sinodului Toledo I (401 [?]/447a)

Text din MHS.C IV, 340, 205-342, 235b

Credimιιs in unum verum deum 
patrem et filium et spiritum sanctum, 
visibilium et invisibilium factorem, per 
quem creata sunt omnia in caelo et in 
terra.Hunc unum deum et hanc unam 
esse cdivinae substantiaec trinitatem. 
Patrem autemd non esse ipsume filium, 
sed habere filium, qui pater non sit. 

Credem în Dumnezeu Cel adevărat, 
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Făcătorul 
celor văzute şi nevăzute, prin Care 
s-au făcut toate din cer şi de pe pământ. 
Acesta este Unul Dumnezeu şi aceasta 
este Treimea cea Una, substanţă divi-
nă. Tatăl însă nu este Fiul Însuşi, ci are 
un Fiu, Care nu este identic cu Tatăl. 

43  Cu privire la text, vezi DH, nr. 73-74.
44  Vezi notele bibliografice 12-14.
45  Vezi Vincenţiu de Lerini, Commonitorium pro catholicae fidei antiquitate et universitate 

(434) II, 3. Următoarele criterii sunt considerate ca şi criterii ale catolicilor: „ceea ce s-a crezut pretu-
tindeni, totdeauna şi de către toţi, aceea este adevărat şi propriu catolic” (quod ubique, quod semper, 
quod ab omnibus creditum est; hoc est enim vere proprieque catholicum). 
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Filium non esse patrem, sed filium 
dei fde patrisf esse natura.Spiritum 
quoque paraclitum esse, qui nec pater 
sit ipse nec filius, sed a patre filioqueh 
procedensi. Est ergo ingenitus pater, 
genitus filius, non genitus paraclitus, 
sed a Patre Filioquej procedens. Pater 
est cuius vox haec est audita de caelis: 
Hic est Filius meus dilectus in quo 
benecomplacui, ipsumk audite. Filius est 
qui ait: Ego a Patre exivi et a Deo veniin 
hunc mundum.Paraclitus ipsen est de 
quo Filius ait:Nisi abiero egooad Patrem, 
Paraclitus non veniet ad vos.

Hanc trinitatem, personis distinctam, 
substantiam unitamq, rvirtute et 
potestate et maiestater indivisibilem, 
indifferentem.Praeter hancs nullam 
credimust divinam esse naturam, vel 
angeli vel spiritus vel virtutis alicuius, 
quae Deus esse credatur.Hunc ergov 
Filium Dei, Deum, natum a Patre, ante 
omne omnino principium, sanctificasse 
uterumw Mariae Virginis atque ex ea 
verum hominem, sine virilix generatum 
semine suscepisse,yduabus dumtaxat 
naturis, id est deitatis et carnis, in unam 
convenientibus omnino personamy, 
id est Dominum nostrumz Ιesum 
Christum. Necα imaginarium corpus 
aut βphantasmatis alicuius in eo fuisseβ, 
sed solidum γatque verumγ. Huncδ et 
esurisse et sitisse et doluisse et flevisse 
et omnesε corporis iniuriasζ pertulisseη. 

Fiul nu este Tatăl, ci Fiul lui Dumne-
zeu din natura Tatălui. Duhul este,  de 
asemenea, [numit] Paracletulg  Care nu 
este nici Tatăl Însuşi, nici Fiul, ci pur-
cede de la Tatăl şi de la Fiul. Aceasta 
înseamnă că Tatăl este  nenăscut, Fiul 
născut; Paracletul însă este nenăscut 
ci purces de la Tatăl şi de la Fiul.Ta-
tăl este Cel a cărui voce s-a auzit din 
ceruri: „Acesta este Fiul Meu Cel iu-
bit, întru Care am binevoit; pe Acesta 
să-L ascultaţi”l. Fiul este Cel care a 
spus: „Eu sunt din Tatăl şi sunt trimis 
de Dumnezeu în această lume”m. Para-
cletul Însuşi este Cel despre care a spus 
Fiul: „Dacă nu mă voi duce la Tatăl, 
Mângâietorul nu va veni la voi”p.
Această Treime este [deşi] distinctă în 
ceea ce priveşte persoanele, dar o sub-
stanţă unită, indivizibilă şi fără diferenţă 
după energie, putere şi maiestate. Noi 
credem că în afară de Aceasta nu există 
natură divină, nici a vreunui înger, nici a 
vreunui duh sau a vreunei puteri,u  care ar 
putea să se considere dumnezeu. Aşadar 
acest Fiu al lui Dumnezeu născut mai 
înainte de [începuturi], a sfi nţit pântece-[începuturi], a sfi nţit pântece-începuturi], a sfi nţit pântece-], a sfinţit pântece-
le Fecioarei Maria şi a luat din acesta un 
om adevărat, [chiar dacă] a fost zămis-
lit fără sămânţă bărbătească. S-au unit, 
exact spus, două naturi, dumnezeirea 
şi carnea [omenească] într-o Persoană, 
anume Domnul nostru Iisus Hristos. [El 
nu a avut] trup aparent sau vreo apariţie 
fantastică, ci un [trup] concret şi real. 
Acesta a suferit atât foame, cât şi sete, 
a simţit durere şi a răbdat numeroase le-
zări ale trupului. 
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Postremo θa Iudaeisθ crucifixumι et 
sepultum, etκ tertia die resurrexisse.
Conversat ιιm postmodum cum 
discipulis suisλ, quadragesima μpost  
resurrectionemμ  die ad caelumν   

ascendisse.Hunc filium hominis etiam 
dei filium diciξ; filium autem dei 
deum οhominis filium appellareο. 
Resurrectionem vero futuramπ 
humanae credimus carniρ. Animam 
autem hominis non divinam esse 
substantiam aut Dei partem, sed 
creaturam dicimusσ divina voluntate 
creatamτ.

Apoi a fost răstignit de iudei şi a fost 
îngropat şi a înviat a treia zi. Apoi a 
vorbit cu ucenicii Săi, iar la patruzeci 
de zile după Înviere S-a suit la ceruri. 
Acest Fiu al Omului se numeşte de 
asemenea Fiul lui Dumnezeu; Dum-
nezeu [Tatăl Însuşi] însă este Cel Care 
l-a numit pe Fiul Omului „Fiul lui 
Dumnezeu”. Credem însă în învierea 
viitoare a cărnii umane. Noi spunem 
că sufletul omului nu este o substanţă 
dumnezeiască sau o parte din Dumne-
zeu, ci o creatură creată după voinţa 
dumnezeiască.

(Urmează 18υ anatematisme)

a   Nu există consens cu privire la anul în care a avut loc acest sinod. Potrivit lui J.A. 
de Aldama, El Simbolo Toledano I. Su texto, su origen, su posicion en la historia de los sim-
bolos (Analecta Gregoriana 7), Roma 1934, există două forme ale acestui simbol (îndreptat 
„împotriva numeroaselor erezii, mai ales a priscilienilor”), una scurtă care este atribuită 
sinodului Toledo I, din jurul anului 400, şi o formă lungă  care a fost aprobată de sinodul 
Toledo din 447. Aceasta din urmă este luată în considerare doar în ediţia critică a lui G. 
Martinez Diez/F. Rodriguez in der kanonistischen Reihe der Monumenta Hispaniae Sacra. 
Series Canonica (=MHS.C IV), probabil pentru că varianta scurtă este considerată ca o 
parte a tradiţiei scrise (vezi Aldama, op. cit., p. 26-34) a unei lucrări a lui  Augustin sau 
Ieronim.Este sigur că forma lungă în nici un caz nu poate fi mai veche decât episcopatul 
lui Leon cel Mare (440-461), pentru că acesta se leagă în al său titulus printre altele de 
scrisoarea acestuia către Balconius de Braga. Totul este în favoarea atribuirii acestei forme 
sinodului de la Toledo din 447. Este greu de închipuit că forma lungă prezintă simplu doar 
o formă extinsă a celei prescurtate. Noi lăsăm deschisă chestiunea cu privire la originea 
formei prescurtate (K)  şi documentăm doar diferenţele acesteia faţă de forma lungă (L) în 
textul latin şi nu în traducerea acestuia. │b  Vezi de asemenea J.A. de Aldama, 26-34.│c-c  

divini nominis K.. |d  nu apare în K. |e  nu apare în  K.|f-f  nu apare în K.|g   Vezi In 14-16; 1 In 
2,1.|h   nu apare în K. |i  procedat K. │j   nu apare în  K. │K.   hunc K. │l   Mt 17,5; 2 Ptr 1, 17; 
vezi Mt 3, 17│m  Vezi In 16, 27b. 28a│n  spiritus K.│onu apare în K. │p  In 16, 7| q  unam K. |r-r  
virtutem, potestatem et maiestatem K. |s   illam K. |t  nu apare în  K. |u  Vezi 1 Ptr 3, 22; Apoc 
1, 4 |v   igitur K. │w   in utero beatae K.|x  viri K. |y-y   nicht in: K. |z  nicht in: K. |α  Non K. |β-β   

forma sola compositum K. |γ-γ   atque verum nicht in: K. |δ   Atque hunc K. |ε  omnia K. |ζ  exitia 
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K. |η  sensisse K. |θ-θ   a Iudaeisnicht in: K. |ι  crucifixum mortuum K. |κ  nicht in: K. |λ  nicht 
in: K. |μ-μ  post resurrectionem nicht in: K. |ν  coelos K. |ξ appellari K. |ο-ο  [filium autem dei 
deum] filium hominis non vocari(sic)K.. în DH Nr. 188-189, unde forma scurtă esteluată 
drept bază, iar schimbarea în discuţie este tradusă astfel: „Fiul lui Dumnezeu însă devine 
«Dumnezeu», nu [Fiul este]numit ‚Fiul Omului” (?!). În forma lungă, potrivit părerii lui 
H.-A. Gärtner, colegul meu latinist din Heidelberg, fraza de încheiere apare ca o corectură 
suplimentară sau cel puţin ca o precizare a frezai anterioare în sensul textului din Mt 17, 5. 
9. |π   nu apare în K. |ρ  carnis K. |σ  nu apare în  K. |τ  non prolapsam (?) K. |υ  Faţă de 12 în K.

2.2  Aşa-numita „Credinţă a lui Damasus” (jurul anului 500)

Text din DH Nr. 71-72 comparat cu  A.E. Burn, An introduction to the Creeds 
and to the Te Deum, London 1899, p. 245-246.

Credimus in unum deum patrem 
omnipotentem et in unum dominum 
nostrum Iesum Christum filium dei 
et in unuma spiritum sanctum deum. 
Non tres deos, sed patrem et filium 
et spiritum sanctum unum deum 
colimus et confitemur: non sic unum 
deum quasi solitariumb, nec eundem 
qui ipse sibi pater sit, ipse et filius, 
sed patrem esse qui genuit, filium 
esse qui genitus sit, spiritum vero 
sanctum non genitum neque nitum, 
non creatum neque factum, sed de 
patre cet filioc procedentem, patri 
et filio coaeternum et coaequalem 
et cooperatorem, quia scriptum est, 
Verbo domini coeli firmati sunt, id est, a 
filio dei, et spiritu oris eius omnis virtus 
eorum, et alibi, Emitte Spiritum tuum 
et creabuntur et renovabis faciem 
terrae. 
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Credem într-Un Dumnezeu, Tatăl 
Cel atotputernic, şi într-Unul Domn 
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi 
într-Unul Duh Sfânt ca Dumnezeu. 
Noi nu cinstim şi nu mărturisim trei 
dumnezei, ci pe Tatăl, Fiul şi Duhul 
Sfânt ca un Dumnezeu, [înţeleşi 
ca fiind] Una, dar nu ca şi cum 
Dumnezeu ar fi [o] [monadă] solitară, 
nici Acelaşi Care este Însuşi Tatăl, de 
asemenea Însuşi Fiul; ci este Tatăl 
Care naşte, Fiul Care este născut şi 
Duhul Sfânt Care nu este nici născut, 
nici nenăscut, nici creat, nici făcut, 
ci purcede din Tatăl şi din Fiul, Care 
este împreună veşnic [coetern] şi 
împreună lucrător cu Tatăl şi cu Fiul. 
Căci este scris că „prin CUVÂNTUL 
Domnului s-au întărit cerurile”, adică 
prin Fiul lui Dumnezeu, „şi cu duhul 
gurii Lui toată puterea Lui”d; iar în alt 
loc: Trimite-vei duhul Tău şi se vor 
zidi şi vei înnoi faţa pământuluie.
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Ideoque in nomine patris et filii et 
spiritus sancti unum confitemur 
deum, quia fnomen est potestatis 
deusf non proprietatis. Proprium 
nomen est patri pater, et proprium 
nomen est filio filius, et proprium 
nomen estspiritui sancto spiritus 
sanctus. Et in hac trinitate unum 
deum credimus quia ex uno patre, 
quod est unius na-turae uniusque 
substantiae et unius potestatis. Pater 
filium genuit non voluntate, non 
necessitate, sed natura. 

Filius ultimo tempore ad nos 
salvandos et ad implendas scripturas 
descendit a Patre, qui nunquam 
desiit esse cum patre, et conceptus 
est de spiritu sancto et natus ex 
Mariag virgine, carnem animam et 
sensum, hoc est perfectum suscepit 
hominem, nec amisit quod erat sed 
coepit esse quod non erat: ita tamen 
ut perfectus in suis sit et verus in 
nostris. Nam qui Deus erat homo 
natus est, et qui homo natus est 
operatur ut deus, et qui operatur 
ut Deus ut homo moritur, et qui ut 
homo moritur ut Deus resurgith. 
Qui devicto mortis imperio cum 
ea carne qua natus et passus et 
mortιuιιsfuerat resurrexit itertia 
diei, ascendit ad patrem, sedetque 
ad dexteram eius in gloriaj, quam 
semper habuit habetque. 
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De aceea noi mărturisim în numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh 
Un Dumnezeu, pentru că «Dumnezeu» 
desemnează puterea, iar nu proprietate 
[însuşirea]. Numele specific al Tatălui 
este Tatăl, numele specific al Fiului 
este Fiul, iar numele specific al Duhu-
lui Sfânt este Duhul Sfânt. Noi credem 
că în această Treime este Dumnezeu 
Cel Unul, pentru că provine Tatăl Cel 
Unul, care este Unul şi Aceeaşi natură, 
substanţă şi putere cu Tatăl. Tatăl L-a 
născut pe Fiul, nici din voinţă, nici din 
vreo necesitate [constrângere], ci după 
natură.
Fiul S-a pogorât de la Tatăl ca să ne 
mântuiască pe noi şi pentru a împlini 
Scripturile, El, Care niciodată nu a în-
trerupt comuniunea cu Tatăl,; a fost con-
ceput prin Duhul Sfânt şi S-a născut din 
Maria Fecioara, a luat trup, suflet şi raţi-
une, adică om deplin, fără să ţină seama 
de ceea ce a fost, însă începând să fie 
ceea ce nu a fost; astfel încât el este pe 
deplin în cele ale sale şi cu adevărat în 
cele ale noastre. Căci Dumnezeu a fost, 
iar ca om s-a născut; Care S-a născut ca 
om, dar lucrează ca Dumnezeu; Care 
lucrează ca Dumnezeu, moare însă ca 
om; Care moare ca om, înviază însă ca 
Dumnezeu. După ce a fost biruită stă-După ce a fost biruită stă-
pânirea morţii, El este în acea carne  în 
care a fost născut, a pătimit şi a murit, 
a înviat a treia zi, S-a înălţat la Tatăl şi 
şade de-a dreapta Lui în slava pe care a 
avut-o întotdeauna şi pe care o are.
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In huius morte et sanguine credimus 
e mundatos nos ab eo resuscitandos 
die novissima in hac carne qua 
nunc vivimus , et habemus spemk 

nosl  consecuturos ab ipso aut 
vitamaeternam praemium boni meriti 
aut poenam pro peccatis aeterni 
supplicii. Haec lege, haec retine, 
huic fidei animam tuam subiuga, a 
Christo domino et vitam consequeris 
praemiumm.
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 Noi credem că suntem curăţiţi în 
moartea şi în sângele Lui, spre a fi în-
viaţi de El în ziua de apoi în această 
carne în care trăim acum; iar noi avem 
nădejdea că la El este viaţa cea veş-
nică ca răsplată pentru bunele noastre 
merite, fie să obţinem pedeapsa sufe-
rinţei veşnice pentru păcatele noastre. 
Aceasta citeşte, aceasta păstrează, sub 
povara acestei credinţe să îţi apleci su-
fletul! (Aşa) vei fi primit de către Hris-
tos, Domnul, spre câştigarea vieţii.

a   Potrivit lui Burn nu apare în original (= O). |b  Afirmaţia aduce aminte cu putere de 
fragmentul dinDe trinitate (VII 3) al lui Hilarius de Poitiers (scris în jurul anului 356/58), 
unde se spune că nu se poate predica într-un mod pios (pie) credinţa în Unul Dumnezeu  
(unum Deum ... praedicare) că Dumnezeu ar exista doar pentru El Însuşi (solus); căci 
aceasta nu ar lăsa loc pentru Fiul lui Dumnezeu. În cazul în care aceasta s-ar atribui invers 
numelui lui Dumnezeu, aşa cum este potrivit realităţii, atunci există pericolul de a trăda 
credinţa într-un Dumnezeu. Pe scurt: deşi Dumnezeu, Dumnezeul istoriei mântuirii este 
Unul singur (unus), El nu este solitar (solitarius). |c-c    nu apare în O.; vezi de asemenea 
J.A. de Aldama, El Simbolo Toledano I. Su texto, su origen, su posicion en la historia de los 
simbolos (Analecta Gregoriana 7), Rm 1934, 127-128 şi bibliografia amintită acolo.  |d   Ps 
(32) 33,6.  |e   Vezi  Ps [103] 104,30.  |f-f   Deus nomen est potestatis O.  |g   Nu apare în O.  |h   

surgit O. |i-i   nu apare în O. |j   gloriam O.  |k   Nu apare în O.  |l   Nu apare în O.  |m   praemia O.
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2.3. Din mărturisirea de credinţă a regelui vest-gotic Rekkared 
citită la sinodul Toledo III, 589

Text din: MHS.C V, 55, 63-56, 76.

„... Ce anume putem noi în plus să facem faţă de astfel de fapte bune şi 
mângâierile atotputeniciei divine, în afară de a crede cu totală devoţiune (tota 
devotione) aşa precum  [Atotputernicul] ne-a poruncit să credem  şi ne-a lăsat să 
credem prin Sfintele Scripturi”:

Id est ut confiteamur esse Patrem, 
qui genuit ex sua substantia Filium 
sibi coaequalem et coaeternum, 
non tamen ut ipse idem sit, natus 
et genitor, sed persona alius sit 
Pater qui genuit, alius sit Filius, 
qui fuerit generatus, unius tamen 
uterque substantiae divinitate 
subsistat: Pater, ex quo sit Filius, 
ipse vero ex nullo sit alio. Filius, 
qui habeat Patrem, sed sine initio 
et sine diminutione in ea, qua 
Patri coaequalis et coaeternus 
est, divinitate subsistat. Spiritus 
aeque sanctus confitendus a 
nobis et praedicandus est a Patre 
et Filio procedere et cum Patre 
et Filio unius esse substantiae. 
Tertiam vero in Trinitatem Spiritus 
Sancti esse personam, qui tamen 
communem habeat cum Patre et 
Filio divinitatis essentiam. Haec 
enim sancta trinitas unus est deus, 
Pater et Filius et Spiritus sanctus 
... 
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Aceasta înseamnă că noi trebuie să 
mărturisim că există Tatăl Care L-a 
născut din substanţa Sa pe Fiul Cel 
egal şi coetern cu El, însă nu ca şi cum 
El Însuşi ar fi [ambii] în acelaşi timp, 
Născut şi Născător; ci după Persoană 
Unul este Tatăl Care naşte şi Altul Fiul 
Care este născut; însă Ambii sunt po-însă Ambii sunt po-Ambii sunt po-
trivit dumnezeirii dintr-o [unică] sub-
stanţă: Tatăl căruia Fiul îi  datorează 
existenţa Sa, Care însă prin nimeni 
altul nu este cauzata; Fiul Care are un 
Tată, dar Care fără de început şi fără 
vreo diminuare rămâne îndumnezeire, 
în care este egal şi coetern cu Tatăl. În 
acelaşi fel Duhul Sfânt trebuie să fie 
[aşa] cunoscut şi propovăduit de către 
noi că El purcede de la Tatăl şi de la 
Fiul şi că este deofiinţă cu Tatăl şi cu 
Fiul. Cu adevărat, Persoana Duhului 
Sfânt are locul al treilea în cadrul Trei-
mii; căci El are în comun cu Tatăl şi cu 
Fiul esenţa dumnezeirii. Această Trei-
me sfântă este identică cu Dumnezeu 
Cel Unul, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh ...

Urmează apoi un foarte scurt rezumat hristologico-soteriologic pe baza im-
nului hristologic din Filipeni 2, iar la sfârşit este subliniată necesitatea  credinţei 
în trinitas in unitate divină şi unitas in trinitate – a crede aşa, se stipulează, este 
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un „indiciu al adevăratei mântuiri” (verae salutis indicium)a – împreună cu ascul-
tarea faţă de avertismentele apostolice de a crede în Biserica cea una, universală, 
care condamnă învăţătura cea contradictorie a lui Arie şi a emis o mărturisire ba-
zată pe simbolurile sinoadelor ecumenice de la Nicea până la Calcedon, precum 
şi pe toate celelalte sinoade ale episcopilor drept credincioşi care nu se abat de la 
cele patru sinoade deja amintiteb.

a  Vezi începutul Symbolum Quicumque (Athanasianum): „Cine vrea să fie mântuit 
... (Quicumque vult salvus esse ...[BSELK, 000])” precum şi începutul sermo 10, 1 al lui 
Cezarius din Arles (citat de Drecoll [precum nota bibl. 9], 41.54), din care proveneau 
(independente unele de altele?) ambele crezuri, Athanasianum precum şiCredo-ul regal! 
|b  Probabil că în mod conştient se trece peste peste cel de-al doilea sinod constantinopol-
itan din 553, pentru că hotărârile acestuia au fost percepute ca o îndepărtare de Calcedon 
(451). Vestul însă s-a conceput ca apărător fidel al acestuia de la bun început.

2.4. Canonul 1 al Sinodului din Autun (în jurul anului 670)

Text din: CChr.SL 148A, 319, 1-4

Si quis presbyter aut diaconus 
aut clericus symbolum, 
quod sancto inspirante 
spiritu apostoli tradiderunta 

et fidem sancti Athanasii 
presulis inreprehensibiliter 
non recensuerit, ab episcopo 
condempnetur.

5

Dacă un preot, diacon sau [oricare 
alt] cleric nu ştie să rostească fără 
greşeală simbolul pe care l-au 
transmis Apostolii prin inspiraţia 
Duhului Sfânt şi credinţa Sfântului 
Atanasie, luptătorul, acela trebuie să 
fie sancţionat de către episcop.

a   Este avut în vedere aproape sigur Apostolicum, aşa cum la sfârşit pentru fides 
sancti Athanasii nu există alt candidat plauzibil decât Athanasianum.

Traducere de Pr. Lect. Dr. Daniel Buda


