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1.                                                                   

SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

1.1. Sfânta Scriptură este singura normă1 suficientă, sigură și 

fără greșeală în ce privește cunoașterea, credința și ascultarea 

mântuitoare2. Deși revelația naturii și lucrarea creației, precum 

și providența mărturisesc atât de clar despre bunătatea, înțe-

lepciunea și puterea lui Dumnezeu încât omul nu se poate scuza 

în nici un fel,3 acestea nu sunt suficiente pentru a oferi cunoaș-

terea lui Dumnezeu și a voii Lui care este necesară pentru ca 

omul să fie mântuit.4 De aceea, Dumnezeu Și-a găsit plăcerea în 

a Se revela pe Sine în diferite vremuri și modalități, și să Își 

proclame voia către Biserica Sa.5 El a ales Să Se descopere com-

plet în formă scrisă, cu scopul de a asigura păstrarea și răspân-

direa adevărului și pentru a Își înrădăcina și susține Biserica 

împotriva depravării umane, a uneltirilor vrăjmașe ale lui Satan 

și ale lumii. Astfel, Sfânta Scriptură este absolut indispensabi-

lă,6 întrucât în zilele noastre Dumnezeu a ales să nu mai desco-

pere voia Sa oamenilor Lui prin modalitățile din trecut.7 

                                                            
1 sau standard 
2 Isaia 8:20; Luca 16:29; Efeseni 2:20; 2 Timotei 3:15-17 
3 Psalmul 19:1-3; Romani 1:19-21,32; 2:12a,14-15 
4 Psalmul 19:1-3 și 7-11; Romani 1:19-21; 2:12a,14-15 cu 1:16-17 și 3:21 
5 Evrei 1:1-2a 
6 Proverbe 22:19-21; Luca 1:1-4; 2 Petru 1:12-15; 3:1; Deuteronom 17:18; 31:9,19; 1 

Corinteni 15:1; 2 Tesaloniceni 2:1-2,15; 3:17; Romani 1:8-15; Galateni 4:20; 6:11;  1 
Timotei 3:14; Apocalipsa 1:9,19; 2:1 etc.; Romani 15:4; 2 Petru 1:19-21 
7 Evrei 1:1-2a; Faptele Apostolilor 1:21-22; 1 Corinteni 9:1; 15:7-8; Efeseni 2:20 
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1.2. Sfânta Scriptură, sau Cuvântul lui Dumnezeu scris, constă 

din toate cărțile Vechiului și Noului Testament. Acestea sunt:  

- Vechiul Testament: Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deutero-

nom, Iosua, Judecători, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Împărați, 2 

Împărați, 1 Cronici, 2 Cronici, Ezra, Neemia, Estera, Iov, Psalmi, 

Proverbe, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor, Isaia, Ieremia, Plân-

gerile lui Ieremia, Ezechiel, Daniel, Osea, Ioel, Amos, Obadia, 

Iona, Mica, Naum, Habacuc, Țefania, Hagai, Zaharia, Maleahi.  

- Noul Testament: Matei, Marcu, Luca, Ioan, Faptele Apostoli-

lor, Romani, 1 Corinteni, 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, 

Coloseni, 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, 1 Timotei, 2 Timotei, 

Tit, Filimon, Evrei, Iacov, 1 Petru, 2 Petru, 1 Ioan, 2 Ioan, 3 Ioan, 

Iuda, Apocalipsa.  

Toate aceste cărți sunt date prin inspirația lui Dumnezeu cu 

scopul de a fi norma8 credinței și a vieții.9 

1.3. Cărțile cunoscute sub numele de Apocrife nu au inspirație 

divină, și de aceea ele nu fac parte din Canonul sau norma 

Scripturii. Așadar, ele nu au nici o autoritate în și asupra Biseri-

cii lui Dumnezeu, ele nu trebuie acceptate sau folosite în orice 

fel mai mult decât ca orice altă scriere omenească.10 

1.4. Sfânta Scriptură cere credință, însă autoritatea ei nu depin-

de de mărturia nici unui om sau biserici,11 ci depinde în între-

gime numai de Dumnezeu, Autorul ei, care este Adevărul Însuși.  

De aceea, Sfânta Scriptură trebuie primită pentru că este Cu-

vântul lui Dumnezeu.12 

                                                            
8 sau standardul 
9 2 Timotei 3:16 cu 1 Timotei 5:17-18; 2 Petru 3:16 
10 Luca 24:27,44; Romani 3:2 
11 Luca 16:27-31; Galateni 1:8-9; Efeseni 2:20 
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1.5. Omul poate fi influențat și convins prin mărturia Bisericii 

lui Dumnezeu în a dobândi o atitudine de înaltă reverență față 

de Sfânta Scriptură.13 De altfel, caracterul ceresc al conținutului 

ei, lucrarea eficientă a doctrinei sale, maiestatea stilului, per-

fecta armonie a tuturor părților sale componente, scopul ei pe 

de-a-ntregul (care este acela de a da toată gloria lui Dumnezeu), 

revelația completă pe care o oferă cu privire la singura cale 

pentru mântuirea omului, alături de multe alte caracteristici 

incomparabile și de perfecțiunea sa în totul—toate aceste argu-

mente reprezintă dovezi abundente că Sfânta Scriptură este cu 

adevărat Cuvântul lui Dumnezeu.14 Cu toate acestea, siguranța 

convingerii noastre depline cu privire la adevărul fără greșeală 

și autoritatea divină ale Sfintei Scripturi provine din lucrarea 

interioară a Duhului Sfânt care mărturisește prin și despre Cu-

vântul lui Dumnezeu în inimile noastre.15 

1.6. Întreg sfatul lui Dumnezeu în ceea ce privește toate lucruri-

le care sunt necesare pentru gloria Lui, în ce privește mântuirea 

omului, credința și viața, este fie prezentat explicit, fie conținut 

în mod necesar în Sfânta Scriptură. Nimic nu poate fi vreodată 

adăugat la Sfânta Scriptură, fie că este vorba despre vreo nouă 

descoperire a Duhului, fie că este vorba despre tradiții ome-

nești.16 Cu toate acestea, noi recunoaștem că iluminarea interi-

                                                                                                                                   
12 2 Timotei 3:15; Romani 1:2; 3:2; Faptele Apostolilor 2:16; 4:25; Matei 13:35; Ro-

mani 9:17; Galateni 3:8; Romani 15:4; 1 Corinteni 10:11; Matei 22:32; Luca 16:17; 

Matei 22:41; Ioan 10:35; Galateni 3:16; Faptele Apostolilor 1:16; 2:24; 13:34-35; 
Ioan 19:34-36; 19:24; Luca 22:37; Matei 26:54; Ioan 13:18; 2 Timotei 3:16; 2 Petru 

1:19-21; Matei 5:17-18; 4:1-11 
13 2 Timotei 3:14-15 
14 Ieremia 23:28-29; Luca 16:27-31; Ioan 6:63; 1 Petru 1:23-25; Evrei 4:12-13; Deute-

ronom 31:11-13; Ioan 20:31; Galateni 1:8-9; Marcu 16:15-16 
15 Matei 16:17; 1 Corinteni 2:14; Ioan 3:3; 1 Corinteni 2:4-5; 1 Tesaloniceni 1:5-6; 1 

Ioan 2:20-21 cu 27 
16 2 Timotei 3:15-17; Deuteronom 4:2; Faptele Apostolilor 20:20,27; Psalmii 19:7; 

119:6,9,104,128 
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oară dată de Duhul lui Dumnezeu este necesară pentru înțelege-

rea mântuitoare a lucrurilor revelate în Cuvântul lui Dumne-

zeu.17 De asemenea, există unele aspecte ale închinării înaintea 

lui Dumnezeu și ale conducerii Bisericii care sunt comune acti-

vităților omenești și organizațiilor, care trebuie rânduite în lu-

mina naturii și bunului simț creștinesc, în acord cu regulile ge-

nerale ale Cuvântului lui Dumnezeu, care trebuie respectate în-

totdeauna.18 

1.7. Nu toate lucrurile din Sfânta Scriptură sunt la fel de simple 

în ele însele,19 și de asemenea nu sunt la fel de clare tuturor 

oamenilor.20 Totuși, acele lucruri care sunt esențiale de știut, de 

crezut și de respectat pentru mântuire sunt atât de clar expuse 

și explicate într-un loc sau altul din Sfânta Scriptură, încât nu 

doar cei învățați ci și cei fără școală pot ajunge, folosind mijloa-

ce obișnuite, la un nivel suficient al înțelegerii acestor lucruri.21 

1.8. Vechiul Testament scris în Ebraică (limba maternă a popo-

rului lui Dumnezeu din vechime)22 și Noul Testament scris în 

limba greacă (limba cea mai răspândită la vremea scrierii aces-

tuia) au fost inspirate în mod direct de Dumnezeu, și au fost 

păstrate pure de-a lungul veacurilor prin grija Sa deosebită și 

prin providența Sa. Prin urmare, ele sunt autentice,23 astfel în-

cât oricând există controverse religioase, Biserica trebuie să 

apeleze la ele ca fiind autoritatea finală de soluționare a contro-

                                                            
17 Ioan 6:45; 1 Corinteni 2:9-14 
18 1 Corinteni 14:26,40 
19 2 Petru 3:16 
20 2 Timotei 3:15-17 
21 2 Timotei 3:14-17; Psalmii 19:7-8; 119:105; 2 Petru 1:19; Proverbe 6:22-23; Deute-

ronom 30:11-14 
22 Romani 3:2 
23 Matei 5:18 
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verselor.24 Însă aceste limbi originale nu sunt cunoscute de toți 

oamenii lui Dumnezeu, care au dreptul și dorința de a studia 

Sfânta Scriptură, și cărora le este poruncit să o citească și să o 

cerceteze în frică de Dumnezeu.25 De aceea, Vechiul și Noul Tes-

tament trebuie traduse în limba obișnuită, nativă, a fiecărui po-

por la care ele ajung,26 astfel încât (având Cuvântul lui Dumne-

zeu locuind pe deplin în toți) oamenii să se închine lui Dumne-

zeu într-o modalitate acceptabilă, și prin răbdarea și mângâie-

rea Scripturii, ei să capete nădejde.27 

1.9 Regula infailibilă pentru interpretarea Sfintei Scripturi este 

Scriptura însăși. De aceea, atunci când există o întrebare cu pri-

vire la sensul deplin și adevărat al oricărui pasaj [sau parte] din 

Scriptură (care nu este un amalgam de versete, ci prezintă o 

unitate perfectă a lor), acel sens trebuie căutat în lumina altor 

pasaje din Scriptură care vorbesc mai clar despre acel subiect.28 

1.10 Judecătorul suprem prin care trebuie soluționate toate con-

troversele religioase, și prin care trebuie examinate toate deci-

ziile conciliilor, toate opiniile scriitorilor, toate doctrinele ome-

nești și toți gânditorii, nu poate fi altul decât Sfânta Scriptură 

descoperită prin Duhul Sfânt. Credința noastră este decisă în 

final prin verdictul dat de Sfânta Scriptură.29  

                                                            
24 Isaia 8:20; Faptele Apostolilor 15:15; 2 Timotei 3:16-17; Ioan 10:34-36 
25 Deuteronom 17:18-20; Proverbe 2:1-5; 8:34; Ioan 5:39,46 
26 1 Corinteni 14:6,9,11,12,24,28 
27 Romani 15:4; Coloseni 3:16 
28 Isaia 8:20; Ioan 10:34-36; Faptele Apostolilor 15:15-16 
29 Matei 22:29,31-32; Faptele Apostolilor 28:23-25; Efeseni 2:20 
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2.                                                      

DUMNEZEU ȘI                                 
SFÂNTA TREIME 

 

2.1 Domnul Dumnezeul nostru este unicul și singurul Dumnezeu 

viu și adevărat.1 El există în și prin El Însuși, iar El este infinit în 

ființă și perfecțiune.2 Esența Lui nu poate fi înțeleasă de nimeni 

altul decât de El.3 El este un duh absolut pur, invizibil, fără trup, 

părți sau patimi. Doar El deține nemurirea, trăind într-o lumină de 

care nimeni nu se poate apropia.4 El este neschimbător, imens, 

veșnic, de nepătruns, atotputernic, infinit în orice privință, perfect 

sfânt, perfect înțelept, absolut liber, complet absolut.5 El face toate 

lucrurile conform cu sfatul voii Sale neschimbate și în întregime 

neprihănite, pentru propria Sa glorie.6 El este perfect în dragostea 

Sa, în blândețea Sa, este plin de milă, îndelung răbdător, bogat în 

bunătate și adevăr; el iartă nelegiuirea, fărădelegea și păcatul.7 El 

îi răsplătește pe aceia care Îl caută cu sârguință, dar în același 

timp El este pe deplin drept și groaznic în judecățile Sale, urând 

                                                            
1 Deuteronom 6:4; Ieremia 10:10; 1Corinteni 8:4,6; 1 Tesaloniceni 1:9 
2 Isaia 48:12 
3 Exod 3:14; Iov 11:7-8; 26:14; Psalmul 145:3; Romani 11:33-34 
4 Ioan 4:24; 1 Timotei 1:17; Deuteronom 4:15-16; Luca 24:39; Faptele Apostolilor 

14:11,15; Iacov 5:17 
5 Maleahi 3:6; Iacov 1:17; 1 Împărați 8:27; Ieremia 23:23-24; Psalmul 90:2; 1 Timotei 

1:17; Geneza 17:1; Apocalipsa 4:8; Isaia 6:3; Romani 16:27; Psalmul 115:3; Exod 3:14 
6 Efeseni 1:11; Isaia 46:10; Proverbe 16:4; Romani 11:36 
7 Exod 34:6-7; 1 Ioan 4:8 
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toate păcatele, și nu va trece cu vederea ca nevinovat pe cel care 

este vinovat.8 

2.2 Dumnezeu are toată viața, slava, bunătatea, fericirea în și prin 

El Însuși; El este unic în ființă, atotsuficient în și prin Sine, inde-

pendent de orice creatură a Sa, neprimind vreo glorie de la aces-

tea, ci demonstrându-Și propria glorie în ele, prin ele, către ele și 

peste ele.9 

Doar El este izvorul tuturor ființelor, din care, prin care și pentru 

care sunt toate lucrurile. El are stăpânirea absolută și suverană 

asupra tuturor creaturilor, putând face orice dorește prin ele, pen-

tru ele sau către ele.10 

În fața Lui, toate lucrurile sunt descoperite și clare, cunoașterea 

Lui fiind infinită, fără greșeală și independentă de ființele create, 

astfel încât pentru El nimic nu este la accidental sau la întâmpla-

re.11 

El este perfect sfânt în toate planurile Lui, în toate lucrările Lui și 

în toate poruncile Lui.12 

Îngerii și ființele umane Îi datorează, ca și creaturile către Creator, 

închinarea, slujirea, și supunerea și orice alt lucru căruia Lui Îi fa-

ce plăcere să îl ceară de la acestea.13 

2.3 În Ființa Sa divină și infinită sunt trei persoane, Tatăl, Fiul 

(sau Cuvântul) și Duhul Sfânt.14 Acestea sunt una în substanță, pu-

                                                            
8 Evrei 11:6; Neemia 9:32-33; Psalmul 5:4-6; Naum 1:2-3; Exod 34:7 
9 Ioan 5:26; Faptele Apostolilor 7:2; Psalmii 148:13; 119:68; 1 Timotei 6:15; Iov 22:2-3; 
Faptele Apostolilor 17:24-25 
10 Apocalipsa 4:11; 1 Timotei 6:15; Romani 11:34-36; Daniel 4:25,34-35 
11 Evrei 4:13; Romani 11:33-34; Psalmul 147:5; Faptele Apostolilor 15:18; Ezechiel 11:5 
12 Psalmul 145:17; Romani 7:12 
13 Apocalipsa 5:12-14 
14 Matei 3:16-17; 28:19; 2 Corinteni 13:14 
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tere, și eternitate, fiecare având plinătatea esenței divine, și totuși 

această esență este neîmpărțită.15 

Tatăl nu se trage din nimeni, El nu este creat și nici nu provine din 

ceva anume; Fiul este născut din eternitate de Tatăl; Duhul Sfânt 

Își are originea în Tatăl și Fiul.16 Acestea trei sunt infinite, fără în-

ceput, și de aceea unite într-un singur Dumnezeu, care nu poate fi 

despărțit în natură și ființă. Totuși, acestea se disting printr-o se-

rie de caracteristici specifice și relații personale diferite. 

Această doctrină despre Trinitate reprezintă fundamentul întregii 

noastre comuniuni cu Dumnezeu, și a mângâierii dependenței 

noastre de El. 

  

 

  

 

  

 

  

                                                            
15 Exod 3:14; Ioan 14:11; 1 Corinteni 8:4-6 
16 Proverbe 8:22-31; Ioan 1:1-3,14,18; 3:16; 10:36; 15:26; 16:28; Evrei 1:2; 1 Ioan 4:14; 

Galateni 4:4-6 
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3.                                                              

DOMNIA                                                           
LUI DUMNEZEU 

 

3.1 Dumnezeu a hotărât toate lucrurile care trebuie să se întâm-

ple,1 și a făcut acest lucru în El Însuși, încă din eternitate, prin în-

țelepciunea Sa perfectă și prin sfatul sfânt al voii Sale, în mod liber 

și fără schimbare.2 

Cu toate acestea, El a făcut acest lucru într-un mod în care Dumne-

zeu nu este nici autorul păcatului, nici nu are vreo răspundere ori 

amestec în păcatul vreunei persoane,3 nici nu încalcă voința liberă 

a creaturii Sale, și nici nu sunt luate astfel de la om libertatea ori 

răspunderea pentru consecințele acțiunilor oamenilor; ci, mai de-

grabă, acestea din urmă sunt întărite.4 

În toate acestea, înțelepciunea lui Dumnezeu este arătată în ce pri-

vește domnia Sa asupra tuturor lucrurilor, după cum este puterea 

și credincioșia Sa în împlinirea hotărârii Sale.5 

3.2 Cu toate că Dumnezeu cunoaște orice ar putea să se întâmple 

sau se va întâmpla în toate circumstanțele imaginabile,6 totuși El 

                                                            
1 Daniel 4:34-35; Romani 8:28; 11:36; Efeseni 1:11 
2 Proverbe 19:21; Isaia 14:24-27; 46:10-11; Psalmii 115:3; 135:6; Romani 9:19 
3 Geneza 18:25; Iacov 1:13; 1Ioan 1:5 
4 Geneza 50:20; 2Samuel 24:1; Isaia 10:5-7; Matei 17:12; Ioan 19:11; Faptele Apostolilor 

2:23; 4:27-28 
5 Numeri 23:19; Efeseni 1:3-5 
6 1Samuel 23:11-12; Matei 11:21,23; Faptele Apostolilor 15:18 
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nu a hotărât nimic pentru că El a prevăzut acel lucru în viitor, sau 

pentru că acel lucru s-ar fi întâmplat [oricum] în anumite circum-

stanțe.7 

3.3 Prin hotărârea lui Dumnezeu, și cu scopul demonstrării gloriei 

Sale, anumite ființe umane și îngeri sunt predestinate (sau hotă-

râți mai dinainte) la a avea parte de viața veșnică prin Isus Hris-

tos, spre lauda harului Său glorios.8 Alții sunt lăsați să continue în 

păcatul lor spre condamnarea lor dreaptă, spre lauda dreptății Sale 

glorioase.9 

3.4 Acei îngeri și acele ființe umane care sunt predestinate și hotă-

râte mai dinainte pentru a avea viața veșnică, sunt desemnate în 

mod individual și ireversibil, iar numărul lor este atât de sigur și 

de bine definit încât el nu poate fi nici crescut și nici diminuat.10 

3.5 Dumnezeu a ales înainte de întemeierea lumii acele ființe 

umane care sunt predestinate la viața veșnică, în conformitate cu 

scopul Său etern și neschimbat, cu sfatul Său tainic și cu buna plă-

cere a voii Sale. Dumnezeu i-a ales pe aceștia în Hristos pentru 

gloria veșnică, numai prin dragostea și harul Său,11 fără ca în vreo 

creatură aleasă de El să existe vreo condiție sau cauză care să Îl 

determine pe Dumnezeu să aleagă acea persoană.12 

3.6 Deoarece Dumnezeu i-a rânduit pe cei aleși la glorie, tot așa El 

a prestabilit toate mijloacele necesare pentru a face acest lucru, în 

acord cu scopul voii Sale veșnice și complet libere.13 Așadar, cei 

                                                            
7 Isaia 40:13-14; Romani 9:11-18; 11:34; 1Corinteni 2:16 
8 Matei 25:34; 1Timotei 5:21 
9 Ioan 12:37-40; Romani 9:6-24; 1Petru 2:8-10; Iuda 1:4 
10 Matei 22:1-14; Ioan 13:18; Romani 11:5-6; 1Corinteni 7:20-22; 2Timotei 2:19 
11 Romani 8:30; Efeseni 1:4-6,9; 2Timotei 1:9 
12 Romani 9:11-16; 11:5-6 
13 Efeseni 1:4; 2:10; 2Tesaloniceni 2:13; 1Petru 1:2 
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aleși (fiind căzuți în Adam) sunt răscumpărați de Hristos,14 che-

mați în mod convingător la credința în Hristos prin Duhul Său 

Sfânt lucrând la vremea cuvenită, sunt justificați, adoptați, sfin-

țiți,15 și păstrați prin puterea Sa prin credință la mântuire.16 Ni-

meni altcineva în afară ce cei aleși nu este răscumpărat de Hristos, 

nici chemat la credință, nici justificat, adoptat, sfințit și mântuit.17 

3.7 Doctrina acestei mari taine a predestinării trebuie utilizată cu 

prudență și grijă specială,18 astfel încât aceia care sunt în ascultare 

de voia lui Dumnezeu descoperită în Cuvântul Său, și care se supun 

ei, să fie siguri de alegerea lor eternă prin certitudinea chemării 

lor convingătoare.19 Astfel, această doctrină trebuie să promoveze 

lauda, reverența și admirația lui Dumnezeu,20 să încurajeze umi-

lința21 și sârguința,22 și să aducă multă mângâiere tuturor celor 

care se supun în mod sincer Evangheliei. 

 

 

  

 

  

 

  

                                                            
14 1Tesaloniceni 5:9-10; Tit 2:14 
15 Romani 1Petru 1:58:30; Efeseni 1:5; 2Tesaloniceni 2:13 
16 Ioan 6:64-65; 8:47; 10:26; 17:9; Romani 8:28; 1Ioan 2:19 
17 Deuteronom 29:29; Romani 9:20; 11:33 
18 1Tesaloniceni 1:4-5; 2Petru 1:10 
19 Efeseni 1:6; Romani 11:33 
20 Romani 11:5,6,20; Coloseni 3:12 
21 2Petru 1:10 
22 Luca 10:20. 
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4.                                                        

CREAȚIA 
 

4.1 La început, a fost plăcut lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul 

Sfânt1 să creeze lumea și toate lucrurile din ea, atât pe cele vizibile 

cât și pe cele invizibile,2 în decurs de 6 zile,3 și toate lucrurile au 

fost foarte bune.4 Aceasta a fost o demonstrare a gloriei puterii 

Sale eterne, a înțelepciunii și bunătății Sale.5 

4.2 După ce Dumnezeu a făcut toate celelalte creaturi, El a creat 

omul, bărbat și femeie, având suflete nemuritoare și raționale, fă-

cându-i potriviți pentru acea viață pentru Dumnezeu pentru care 

fuseseră creați.6 Ei au fost creați după chipul lui Dumnezeu, fiind 

înzestrați cu cunoștință, neprihănire și sfințenie adevărată.7 Ei au 

avut Legea lui Dumnezeu scrisă în inimile lor și puterea de la El 

pentru a o împlini; totuși, ei au avut de asemenea posibilitatea de 

a alege să o încalce, și li s-a lăsat libertatea de a alege acest lucru 

după voința lor schimbătoare.8 

                                                            
1 Evrei 1:2; Ioan 1:2-3; Geneza 1:2; Iov 26:13; 33:4 
2 Geneza 1:1; Ioan 1:2; Coloseni 1:16 
3 Geneza 2:1-3; Exod 20:8-11 
4 Geneza 1:31; Eclesiastul 7:29; Romani 5:12 
5 Romani 1:20; Ieremia 10:12; Psalmii 104:24; 33:5-6; Proverbe 3:19; Faptele Apostolilor 

14:15-16 
6 Geneza 1:27; 2:7; Iacov 2:26; Matei 10:28; Eclesiastul 12:7 
7 Geneza 1:26-27; 5:1-3; 9:6; Eclesiastul 7:29; 1Corinteni 11:7; Iacov 3:9; Coloseni 3:10; 
Efeseni 4:24 
8 Romani 1:32; 2:12a,14-15; Geneza 3:6; Eclesiastul 7:29; Romani 5:12 
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4.3 În afară de legea scrisă în inimile lor, ei au primit porunca de a 

nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Cât timp au ținut 

această poruncă, ei au fost fericiți în comuniunea lor cu Dumne-

zeu, și au avut stăpânire asupra tuturor celorlalte creaturi.9 

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                            
9 Geneza 1:26,28; 2:17 
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5.                                                          

PROVIDENȚA DIVINĂ 
 

5.1 Dumnezeu, bunul Creator al tuturor lucrurilor,1 în puterea și 

înțelepciunea Lui infinite,2 susține, dirijează și guvernează3 toate 

ființele și lucrurile, de la cele mai mari până la cele mai neînsem-

nate,4 prin înțelepciunea Lui perfectă și providența Sa sfântă,5 în 

scopul pentru care au fost create.6  

El conduce în acord cu preștiința Sa infailibilă și cu liberul și nes-

chimbătorul sfat al propriei Sale voințe,7 întru lauda slavei înțe-

lepciunii, puterii, dreptății Sale, a bunătății și milei Sale infinite.8 

5.2 Având în vedere preștiința și decizia lui Dumnezeu, care este 

prima cauză, toate lucrurile se petrec în mod neschimbător și fără 

greșeală, astfel încât nimic din viața unei persoane nu are loc la 

întâmplare sau în afara providenței Sale.9 Cu toate acestea, prin 

providența Sa, El face ca lucrurile să se petreacă conform cu natu-

                                                            
1 Geneza 1:31; 2:18; Psalmul 119:68 
2 Psalmul 145:11; Proverbe 3:19; Psalmul 66:7 
3 Evrei 1:3; Isaia 46:10-11; Daniel 4:34-35; Psalmul 135:6; Faptele Apostolilor 17:25-28; 

Iov 38-41 
4 Matei 10:29-31 
5 Proverbe 15:3; Psalmii 104:24; 145:17 
6 Coloseni 1:16-17; Faptele Apostolilor 17:24-28 
7 Psalmul 33:8-11; Efeseni 1:11 
8 Isaia 63:14; Efeseni 3:10; Romani 9:17; Geneza 45:7; Psalmul 145:7 
9 Faptele Apostolilor 2:23; Proverbe 16:33 
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ra cauzelor secundare, fie în mod necesar, fie liber sau ca o conse-

cință.10 

5.3 În providența Sa obișnuită, Dumnezeu Se folosește de mijloa-

ce,11 dar este liber pentru a lucra și fără ele,12 dincolo de ele13 sau 

împotriva lor14 după plăcerea Lui. 

5.4 Puterea nemărginită, înțelepciunea de nepătruns, și bunătatea 

infinită ale lui Dumnezeu sunt exprimate atât de pregnant în pro-

vidența Sa, încât scopurile Lui suverane se extind până și asupra 

căderii omului în păcat și asupra tuturor acțiunilor păcătoase ale 

îngerilor și ființelor umane.15 Acest lucru nu înseamnă o permisiu-

ne simplă, pentru că El limitează în mod înțelept și plin de putere, 

și prin alte mijloace aranjează și guvernează acțiuni păcătoase, 

astfel încât ele conduc la îndeplinirea scopurilor Lui sfinte.16 Cu 

toate acestea, în toate aceste lucruri, păcătoșenia acestor acțiuni 

provine în totalitate de la creaturi și nu de la Dumnezeu, care este 

pe deplin sfânt și neprihănit, iar El nu este și nici nu poate fi auto-

rul sau cel care este de acord cu păcatul.17 

5.5 Dumnezeu, care este în mod perfect înțelept, drept și plin de 

har, adesea își lasă [chiar] propriii copii pentru o vreme să fie ex-

puși la ispite felurite, și să fie afectați de corupția inimilor lor. El 

face acest lucru pentru a-i disciplina pentru păcatele lor trecute, 

                                                            
10 Geneza 8:22; Ieremia 31:35; Exod 21:13; Deuteronom 19:5; Isaia 10:6-7; Luca 13:3,5; 

Faptele Apostolilor 27:31; Matei 5:20-21; Filipeni 1:19; Proverbe 20:18; Luca 14:25; 
Proverbe 21:31; 1Împărați 22:28,34; Rut 2:3 
11 Faptele Apostolilor 27:22,31,44; Isaia 55:10-11; Osea 2:21-22 
12 Osea 1:7; Luca 1:34-35 
13 Romani 4:19-21 
14 Exod 3:2-3; 2Împărați 6:6; Daniel 3:27 
15 Romani 11:32-34; 2Samuel 24:1; 1Cronici 21:1; 1Împărați 22:22-23; 2Samuel 16:10; 

Faptele Apostolilor 2:23; 4:27-28 
16 Faptele Apostolilor 14:16; 2Împărați 19:28; Geneza 50:20; Isaia 10:6,7,12 
17 Iacov 1:13,14,17; 1Ioan 2:16; Psalmul 50:21 
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sau pentru a le arăta puterea ascunsă a corupției morale și a înșe-

lăciunii existente încă în inimile lor, astfel încât să îi smerească 

prin aceste lucruri și să îi aducă la o dependență mai apropiată și 

mai continuă de El pentru a căpăta susținere și pentru a-i face mai 

atenți pe viitor cu privire la ocaziile de a păcătui și pentru alte 

scopuri drepte și sfinte.18 Așa că orice se întâmplă cu oricare dintre 

aleșii Lui are loc datorită planului Său, cu scopul de a aduce slavă 

Lui și spre binele acelor persoane.19 

5.6 În ceea ce îi privește pe oamenii răi și stricați, Dumnezeu, ca 

un Judecător drept, îi întunecă și îi împietrește20 din cauza păcate-

lor lor. El nu numai că ascunde harul Său de aceia care trebuie să 

fi fost iluminați în înțelegerea lor și afectați în inima lor,21 dar chi-

ar uneori El retrage de la aceste persoane darurile pe care ei le 

aveau,22 și îi expune la situații pe care corupția din ei le transfor-

mă în ocazii de a păcătui.23 Mai mult, Dumnezeu îi lasă pradă pof-

telor lor proprii, ispitelor lumii și puterii Satanei,24 astfel încât ei 

singuri se împietresc utilizând exact aceleași mijloace pe care 

Dumnezeu le folosește pentru a-i înmuia pe alții.25 

5.7 Deși providența lui Dumnezeu ajunge să se exercite în general asu-

pra tuturor ființelor, totuși, El se îngrijește de Biserica Sa într-un mod 

foarte special și conduce toate lucrurile spre binele Bisericii Sale.26 

                                                            
18 2Cronici 32:25,26,31; 2Samuel 24:1; Luca 22:34-35; Marcu 14:66; Ioan 21:15-17 
19 Romani 8:28 
20 Romani 1:24-26,28; 11:7-8 
21 Deuteronom 29:4 
22 Matei 13:12; 25:19 
23 Deuteronom 2:30; 2Împărați 8:12-13 
24 Psalmul 81:11-12; 2Tesaloniceni 2:10-12 
25 Exod 7:3; 8:15,32; 2Corinteni 2:15-16; Isaia 6:9-10; 8:14; 1Petru 2:7; Faptele Apostoli-

lor 28:26-27; Ioan 12:39-40 
26 Proverbe 2:7-8; Isaia 43:3-5,14; Amos 9:8-9; Romani 8:28; Efeseni 1:11,22; 3:10-11,21; 

1Timotei 4:10 
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6.                                                                

CĂDEREA, PĂCATUL                                   
ȘI PEDEAPSA PĂCATULUI 

 

6.1 Dumnezeu l-a creat pe om în stare perfectă și integru, și i-a dat 

o lege dreaptă care l-ar fi păstrat în acea stare inițială dacă el ar fi 

păzit-o, dar l-a amenințat cu moartea în cazul nerespectării ei. Cu 

toate acestea, Adam nu a trăit multă vreme având această stare 

onorabilă.1 Satan s-a folosit de subtilitatea șarpelui pentru a o în-

șela pe Eva, apoi prin ea l-a înșelat pe Adam, și Adam (fără vreo 

constrângere) a încălcat în mod voit legea creației lor și porunca 

dată lor de a nu mânca din fructul interzis.2 Dumnezeu a permis 

acest lucru, conform cu voia Sa înțeleaptă și sfântă, întrucât a fost 

scopul Său ca acest lucru să fie direcționat în final către gloria Sa.3 

6.2 Prin acest păcat, părinții noștri dintâi au căzut din starea lor 

inițială de neprihănire și comuniune cu Dumnezeu. De asemenea 

noi am căzut, prin ei, de la acea stare inițială, întrucât prin aceasta 

moartea a venit asupra tuturor;4 toți am devenit morți în păcat și 

total mânjiți în toate facultățile și părțile sufletului și trupului.5 

                                                            
1 Eclesiastul 7:29; Romani 5:12a,14-15; Geneza 2:17; 4:25-5:3 
2 Geneza 3:1-7; 2Corinteni 11:3; 1Timotei 2:14 
3 Romani 11:32-34; 2Samuel 24:1; 1Cronici 21:1; 1Împărați 22:22-23; 2Samuel 16:10; 

Faptele Apostolilor 2:23; 4:27-28 
4 Geneza 3:22-24; Romani 5:12; 1Corinteni 15:20-22; Psalmul 51:4-5; 58:3; Efeseni 2:1-

3; Geneza 8:21; Proverbe 22:15 
5 Geneza 2:17; Efeseni 2:1; Tit 1:15; Geneza 6:5; Ieremia 17:9; Romani 3:10-18; 1:21; 

Efeseni 4:17-19; Ioan 5:40; Romani 8:7 
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6.3 Prin planul lui Dumnezeu, ei (Adam și Eva) au fost rădăcina 

omenirii, fiind predecesorii întregii rase omenești. Astfel, vinovă-

ția păcatului lor a fost imputată întregii omeniri iar natura lor co-

ruptă s-a transmis tuturor celor care au urmat după ei, prin naște-

re obișnuită. Urmașii lor sunt de aceea concepuți în păcat, și sunt 

prin fire copii ai mâniei, slujitori ai păcatului, supuși morții și tu-

turor celorlalte nenorociri—spirituale, temporale, și eterne—dacă 

Domnul Isus nu îi eliberează.6 

6.4 Toate păcatele propriu-zise săvârșite vreodată sunt urmarea 

corupției morale dată de păcatul primar.7 Prin el, noi toți suntem 

lipsiți complet de capacitatea și abilitatea de a face bine, fiind îm-

potriva a tot ceea ce este bun și îndreptați în totalitate către rău.8 

6.5 De-a lungul vieții pământești, natura coruptă a omului rămâne 

în cei care sunt regenerați.9 Deși este iertată și dată morții prin 

Hristos, totuși atât natura aceasta coruptă cât și toate acțiunile ei 

primare sunt cu adevărat și în realitate păcate.10 

 

  

                                                            
6 Geneza 5:12, 1Corinteni 15:20-22; Psalmul 51:4-5; 58:3; Efeseni 2:1-3; Geneza 8:21; 

Proverbe 22:15; Iov 14:4; 15:14 
7 Matei 7:17-20; 12:33-35; 15:18-20 
8 Matei 7:17-18; 12:33-35; Luca 6:43-45; Ioan 3:3,5; 6:37,39,40,44,45,65; Romani 3:10-

12; 5:6; 7:18; 8:7-8; 1Corinteni 2:14 
9 1Ioan 1:8-10; 1Împărați 8:46; Psalmul 130:3; 143:2; Proverbe 20:9; Eclesiastul 7:20; 

Romani 7:14-25; Iacov 3:2 
10 Psalmul 51:4-5; Proverbe 22:15; Efeseni 2:3; Romani 7:5,7-8,17-18,25; 8:3-13; Gala-

teni 5:17-24; Geneza 8:21; Proverbe 15:26; 21:4; Geneza 8:21; Matei 5:27-28 
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7.                                                                   

LEGĂMÂNTUL LUI                              
DUMNEZEU CU OMENIREA 

 

7.1 Distanța dintre Dumnezeu și ființele umane este atât de mare, 

încât (deși ființele raționale datorează ascultare față de El, de Cre-

atorul) ele nu ar putea niciodată să fi ajuns să obțină răsplata vie-

ții fără actul voluntar de bunăvoință din partea lui Dumnezeu. A 

fost plăcut Lui să exprime acest act sub forma unui legământ.1 

7.2 Mai mult, întrucât Adam s-a adus pe sine și pe toți urmașii săi 

sub blestemul Legii prin căderea sa, a fost plăcut Domnului să facă 

un legământ al harului.2 În acest legământ, El oferă gratuit păcăto-

șilor viața veșnică și mântuirea prin Isus Hristos, cerând de la 

aceștia credință în El astfel ca ei să fie mântuiți,3 și promițând Du-

hul Său Sfânt tuturor celor care sunt aleși la viață veșnică, care să 

îi facă să dorească și să fie capabili să creadă.4 

7.3 Acest legământ este descoperit prin Evanghelie; în primul rând 

lui Adam, prin promisiunea de mântuire prin sămânța femeii, și 

apoi, pas cu pas, până ce descoperirea a fost finalizată în Noul Tes-

tament.5 Această mântuire stă în acea tranzacție a legământului 

                                                            
1 Iov 35:7-8; Psalmul 113:5-6; Isaia 40:13-16; Luca 17:5-10; Faptele Apostolilor 17:24-25 
2 Geneza 3:15; Psalmul 110:4 cu Evrei 7:18-22 și 10:12-18; Efeseni 2:12 cu Romani 4:13-

17 și Galateni 3:18-22; Evrei 9:15 
3 Ioan 3:16; Romani 10:6,9; Galateni 3:11 
4 Ezechiel 36:26-27; Ioan 6:44-45 
5 Geneza 3:15; Romani 16:25-27; Efeseni 3:5; Tit 1:2; Evrei 1:1-2 
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veșnic dintre Tatăl și Fiul care se referă la răscumpărarea celor 

aleși.6 Doar prin harul acestui legământ, toți descendenții lui Adam 

cel căzut care au fost mântuiți vreodată, au obținut viața veșnică și 

nemurirea cea binecuvântată. Ființele umane sunt acum complet 

incapabile să câștige cu ceva acceptarea din partea lui Dumnezeu 

în acei termeni prin care Adam avea comuniune cu Dumnezeu în 

starea lui inițială de inocență, dinaintea căderii.7 

  

 

  

 

  

 

  

                                                            
6 Psalmul 110:4; Efeseni 1:3-11; 2Timotei 1:9 
7 Ioan 8:56; Romani 4:1-25; Galateni 3:18-22; Evrei 11:6,13,39-40 
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8.                                                     

HRISTOS, MIJLOCITORUL 
 

8.1 A fost plăcut lui Dumnezeu,1 în scopul Lui veșnic,2 să Îl aleagă 

și să Îl trimită pe Domnul Isus Hristos, singurul Său Fiu, în acord 

cu legământul dintre Ei doi,3 să fie Mijlocitorul între Dumnezeu și 

om; să fie Profet, Preot, și Împărat; să fie Capul și Mântuitorul Bi-

sericii Sale, Moștenitorul tuturor lucrurilor și Judecătorul lumii.4 

Din veșnicie, El I-a dat Domnului Isus Hristos un popor care să fie 

sămânța Lui. La timpul cuvenit, acești oameni au fost răscumpă-

rați, sunt chemați, justificați, sfințiți și glorificați prin El.5 

8.2 Fiul lui Dumnezeu, a doua Persoană în Sfânta Treime, este 

Dumnezeu cel adevărat și veșnic. El este strălucirea gloriei Tatălui, 

fiind de aceeași substanță6 și egal cu Cel care a creat lumea, care 

susține și conduce toate lucrurile pe care le-a creat.7 La împlinirea 

vremii,8 El a luat asupra Lui natura umană, cu toate caracteristicile9 

                                                            
1 Isaia 42:1; Ioan 3:16 
2 1Petru 1:19 
3 Psalmul 110:4; Evrei 7:21-22 
4 1Timotei 2:5; Faptele Apostolilor 3:22; Evrei 5:5-6; Psalmul 2:6; Luca 1:33; Efeseni 

1:22-23; 5:23; Evrei 1:2; Faptele Apostolilor 17:31 
5 Romani 8:30; Ioan 17:6; Isaia 53:10; Psalmul 22:30; 1Timotei 2:6; Isaia 55:4-5; 

1Corinteni 1:30 
6 sau esență 
7 Ioan 8:58; Ioel 2:32 cu Romani 10:13; Psalmul 102:25 cu Evrei 1:10; 1Petru 2:3 cu 

Psalmul 34:8; Isaia 8:12-13 cu 3:15; Ioan 1:1; 5:18; 20:28; Romani 9:5; Tit 2:13; Evrei 

1:8-9; Filipeni 2:5-6; 2Petru 1:1; 1Ioan 5:20 
8 Galateni 4:4 
9 Evrei 10:5; Marcu 14:8; Matei 26:12,26; Luca 7:44-46; Ioan 13:23; Matei 9:10-13; 

11:19; Luca 22:44; Evrei 2:10; 5:8; 1Petru 3:18; 4:1; Ioan 19:32-35; Matei 26:36-44; 
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și infirmitățile obișnuite acesteia,10 însă fără păcat.11 El a fost con-

ceput de către Duhul Sfânt în pântecele Fecioarei Maria. Duhul Sfânt 

S-a pogorât asupra ei și puterea Celui Preaînalt a umbrit-o, astfel că 

El a fost conceput în pântecele unei femei din seminția lui Iuda, fi-

ind descendent al lui Avraam și David, în deplin acord cu Sfânta 

Scriptură.12 

Astfel, cele două naturi depline, perfecte și distincte s-au alăturat 

în mod inseparabil într-o singură Persoană, fără a implica ameste-

carea, conversia sau confuzia. Această Persoană este astfel Dum-

nezeul cel adevărat13 și un om cu adevărat,14 și totuși este singurul 

Hristos, singurul Mijlocitor între Dumnezeu și om.15 

8.3 Domnul Isus Hristos, având natura Sa umană unită cu cea di-

vină în Persoana Fiului, a fost sfințit și uns cu Duhul Sfânt fără li-

mite, astfel că în El se găsesc toate comorile înțelepciunii și cu-

noașterii. A fost plăcut Tatălui ca toată plinătatea să locuiască în 

El, astfel ca fiind sfânt, fără cusur, nepătat și plin de har și adevăr, 

El să fie echipat în mod perfect pentru a face slujba de Mijlocitor și 

Garant.16 El nu a luat singur această slujbă, ci a fost chemat la ea 

de către Tatăl Lui, care de altfel a pus toată puterea și judecata în 

mâinile Fiului, și I-a poruncit să săvârșească această slujbă.17 

                                                                                                                                        
Iacov 2:26; Ioan 19:30; Luca 23:46; Matei 26:39; 9:36; Marcu 3:5; 10:14; Ioan 11:35; 

Luca 19:41-44; 10:21; Matei 4:1-11; Evrei 4:15 cu Iacov 1:13; Luca 5:16; 6:12; 9:18,28; 
2:40,52; Evrei 5:8-9 
10 Matei 4:2; Marcu 11:12; Matei 21:18; Ioan 4:7; 19:28; Ioan 4:6; Matei 8:24; Romani 

8:3; Evrei 5:8; 2:10,18; Galateni 4:4 
11 Isaia 53:9; Luca 1:35; Ioan 8:46; 14:30; Romani 8:3; 2Corinteni 5:21; Evrei 4:15; 7:26; 

9:14; 1Petru 1:19; 2:22; 1Ioan 3:5 
12 Romani 1:3-4; 9:5 
13 idem 1 
14 Faptele Apostolilor 2:22; 13:38; 17:31; 1Corinteni 15:21; 1Timotei 2:5 
15 Romani 1:3-4; Galateni 4:4-5; Filipeni 2:5-11 
16 Psalmul 45:7; Coloseni 1:19; 2:3; Evrei 7:26; Ioan 1:14; Faptele Apostolilor 10:38; 
Evrei 7:22 
17 Evrei 5:5; Ioan 5:22,27; Matei 28:18; Faptele Apostolilor 2:36 
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8.4 Domnul Isus Hristos a împlinit această slujbă în întregime și 

de bunăvoie.18 Pentru aceasta, El S-a născut sub Lege19 și a împli-

nit-o în mod perfect. De asemenea, El a luat asupra Lui pedeapsa 

pe care noi ar fi trebuit să o primim și să o suferim.20 El a fost fă-

cut păcat și a fost blestemat în locul nostru;21 a suferit întristare 

extremă în agonia sufletului Său și suferința cea mai dureroasă în 

trupul Său.22 El a fost apoi crucificat, a murit,23 și a rămas în sta-

rea morții pentru un timp, dar totuși trupul Său nu a fost supus 

putrezirii sau degradării.24 În a 3-a zi de la moartea Sa, El a înviat 

dintre cei morți în același trup pe care l-a avut când a suferit,25 

trup cu care a și fost înălțat la cer,26 unde stă la dreapta Tatălui 

Său pentru a mijloci [pentru poporul Său].27 La sfârșitul lumii, El 

se va întoarce pentru a judeca toți oamenii și îngerii.28 

8.5 Domnul Isus Hristos a împlinit în totalitate dreptatea lui Dum-

nezeu29 prin ascultarea Sa perfectă de Tatăl și prin sacrificiul unic și 

pentru totdeauna30 pe care L-a oferit lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt 

cel veșnic.31 Astfel, El a realizat reconcilierea/împăcarea32 și a cum-

                                                            
18 Psalmul 40:7-8 cu Evrei 10:5-10; Ioan 10:18; Filipeni 2:8 
19 Galateni 4:4 
20 Matei 3:15; 5:17 
21 Matei 26:37-38; Luca 22:44; Matei 27:46 
22 Matei 26-27 
23 idem 5 
24 Filipeni 2:8; Faptele Apostolilor 13:37 
25 Ioan 20:25,27 
26 Faptele Apostolilor 1:9-11 
27 Romani 8:34; Evrei 9:24 
28 Faptele Apostolilor 10:42; Romani 14:9-10; Faptele Apostolilor 1:11; Matei 13:40-42; 

2Petru 2:4; Iuda 1:6 
29 Romani 3:25-26; Evrei 2:17; 1Ioan 2:2; 4:10 
30 Romani 5:19; Efeseni 5:2 
31 Evrei 9:14,16; 10:10,14 
32 2Corinteni 5:18-19; Coloseni 1:20-23 
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părat cu propriul sacrificiu o moștenire veșnică în Împărăția Ceruri-

lor33 pentru toți aceia pe care Tatăl i-a dat Lui.34 

8.6 Cu toate că prețul35 răscumpărării păcătoșilor nu a fost plătit36 

de Domnul Hristos decât după întruparea Lui, totuși valoarea, efi-

ciența și beneficiile acestuia au fost comunicate celor aleși din toa-

te timpurile, de la începuturile lumii.37 Acest lucru a fost realizat 

prin intermediul acelor promisiuni, simboluri și jertfe prin care El 

a fost revelat și reprezentat ca și sămânța femeii care va zdrobi 

capul șarpelui,38 și ca Mielul junghiat de la întemeierea lumii,39 

întrucât El este același, ieri și azi și în veci.40 

8.7 În această lucrare de mijlocire, Domnul Isus Hristos a acționat 

conform cu ambele naturi ale Sale, săvârșind ceea ce a fost potrivit 

pentru fiecare dintre ele. Totuși, datorită unității acestor naturi în 

Persoana Sa, uneori în Sfânta Scriptură ceea ce este potrivit pentru 

una dintre naturi este atribuit Persoanei indicată de cealaltă natură.41 

8.8 Tuturor celor pentru care Domnul Hristos a obținut42 răscum-

părarea veșnică, El le aplică și comunică în mod eficient și sigur 

acest privilegiu al răscumpărării,43 făcând mijlocire pentru aceste 

persoane.44 El unește aceste persoane cu Sine prin Duhul Sfânt,45 

                                                            
33 Evrei 9:15; Apocalipsa 5:9-10 
34 Ioan 17:2 
35 sau lucrarea de răscumpărare 
36 sau adus înaintea Tatălui 
37 Galateni 4:4-5; Romani 4:1-9 
38 Geneza 3:15; 1Petru 1:10-11 
39 Apocalipsa 13:8 
40 Evrei 13:8 
41 Faptele Apostolilor 20:28; Ioan 3:13 
42 sau a cumpărat/răscumpărat 
43 Ioan 6:37,39; 10:15-16; 17:9 
44 1Ioan 2:1-2; Romani 8:34 
45 Romani 8:1-2 
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le descoperă taina mântuirii în și prin Cuvânt,46 îi determină să 

creadă și să I se supună47, controlând inimile lor prin Cuvântul Său 

și prin Duhul Său Sfânt.48 De asemenea, El învinge toți inamicii lor 

prin puterea și înțelepciunea Sa minunate49, utilizând metode și 

căi care sunt perfect consecvente cu providența sa minunată și  de 

nepătruns.50 Toate acestea le sunt date numai și numai prin har 

(gratuit), fără a fi prevăzută vreo condiție preliminară de orice fel 

pentru a fi obținute.51 

8.9 Această slujire de Mijlocitor între Dumnezeu și om aparține 

exclusiv Domnului Isus Hristos, care este Profetul, Marele Preot și 

Împăratul Bisericii lui Dumnezeu. Această slujire nu poate fi tran-

sferată de la El nimănui, nici în totalitate și nici măcar în parte.52 

8.10 Numărul și ordinea actelor de slujire din partea Lui sunt 

esențiale și necesare. Noi avem nevoie de slujirea Sa profetică da-

torită ignoranței noastre.53 De asemenea, datorită depărtării noas-

tre de Dumnezeu și a imperfecțiunii celor mai bine făcute fapte ale 

noastre, avem nevoie de slujirea Sa preoțească pentru a fi reconci-

liați și a fi prezentați ca acceptați înaintea lui Dumnezeu.54 Din ca-

uza împotrivirii noastre și a inabilității totale de a ne întoarce prin 

noi înșine la Dumnezeu, și pentru că avem nevoie să fim salvați și 

păstrați apărați de dușmanii spirituali, avem nevoie de slujirea lui 

de Rege care ne convinge, ne atrage, ne supune, ne conduce, ne 

                                                            
46 Ioan 15:13,15; 17:6; Efeseni 1:7-9 
47 1Ioan 5:20 
48 Ioan 14:6; Evrei 12:2; Romani 8:9,14; 2 Corinteni 4:13; Romani 15:18-19; Ioan 17:17 
49 Psalmul 110:1; 1Corinteni 15:25-26; Coloseni 2:15 
50 Efeseni 1:9-11 
51 1Ioan 3:8; Efeseni 1:8 
52 1Timotei 2:5 
53 Ioan 1:18 
54 Coloseni 1:21; Galateni 5:17; Evrei 10:19-21 
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susține, ne eliberează și ne păstrează pentru Împărăția Lui cereas-

că.55 
  

                                                            
55 Ioan 16:8; Psalmul 110:3; Luca 1:74-75 
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9.                                                           

LIBERUL ARBITRU 
 

9.1 Dumnezeu a înzestrat voința omului cu libertatea și puterea 

naturală de a acționa pe baza alegerii; el nu este nici forțat și nici 

determinat de nici o necesitate intrinsecă în facerea binelui sau 

răului.1 

9.2 În starea sa de inocență inițială, omul a avut libertatea și pute-

rea de a dori și de a face ceea ce era bine și plăcut înaintea lui 

Dumnezeu;2 însă el a fost instabil astfel încât a căzut din această 

stare.3 

9.3 Prin căderea în starea de păcat, întreaga rasă umană a pierdut 

complet întreaga abilitate a voinței de a face orice lucru bun din 

punct de vedere spiritual care să însoțească mântuirea. În starea 

noastră naturală, suntem cu totul împotrivitori binelui spiritual și 

morți în păcat; noi nu suntem capabili, prin propria noastră tărie, 

să ne convertim singuri, sau chiar să ne pregătim cumva pe noi 

înșine pentru convertire.4 

                                                            
1 Matei 17:12; Iacov 1:14; Deuteronom 30:19 
2 Eclesiastul 7:29 
3 Geneza 3:6 
4 Romani 6:16,20; Ioan 8:31-34; Efeseni 2:1; 2Corinteni 3:14; 4:3-4; Ioan 3:3; Romani 

7:18; 8:7; 1Corinteni 2:14; Matei 7:17-18; 12:33-37; Luca 6:43-45; Ioan 6:44; Ieremia 

13:23; Ioan 3:3,5; 5:40, 6:37,39,40,44,45,65; Faptele Apostolilor 7:51; Romani 3:10-12; 
Iacov 1:18; Romani 9:16-18;Ioan 1:12-13; Faptele Apostolilor 11:18; Filipeni 1:29; Efeseni 

2:8-9 
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9.4 Atunci când Dumnezeu convertește păcătosul și îl transferă în 

starea de har, El îl eliberează din sclavia naturală a păcatului, și 

doar prin acest har al Său îl face necondiționat capabil să dorească 

și să facă ceea ce este bine din punct de vedere spiritual.5 Cu toate 

acestea, datorită corupției care rămâne în oameni, acesta nu își 

dorește în mod perfect și nici exclusiv ceea ce este bine, ci poate 

dori și ceea ce este rău.6 

9.5 Această voință a omului va fi făcută perfectă și liberă în mod 

permanent de a face doar binele numai când vom fi în starea de 

glorie.7 

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                            
5 Coloseni 1:13; Ioan 8:36; Filipeni 2:13 
6 Romani 7:14-25; Galateni 5:17 
7 Efeseni 4:13; Evrei 12:23 
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10.                                                  

CHEMAREA EFICIENTĂ                          
LA MÂNTUIRE 

 

10.1 Pe aceia pe care Dumnezeu1 i-a predestinat la viața veșnică,2 Îi es-

te plăcut ca (la vremea cuvenită stabilită de El)3 să îi cheme în mod 

eficient4 prin Cuvântul Său5 și prin lucrarea Duhului Sfânt.6 El îi chea-

mă pe aceștia din acea stare de păcat și moarte în care ei se găsesc în 

mod natural, aducându-i la har și la mântuire prin Domnul Isus Hris-

tos.7 El le iluminează spiritual mințile întru mântuirea lor pentru a în-

țelege lucrurile lui Dumnezeu.8 El le îndepărtează inimile de piatră și le 

dă în loc inimi de carne.9 El le reînnoiește voința și, prin puterea Sa 

nemărginită, îi determină să facă binele.10 El îi atrage în mod irezistibil 

la Domnul Isus Hristos,11 totuși într-o modalitate în care ei vin complet 

liber, întrucât ei își doresc liber acest lucru datorită harului Său.12 

                                                            
1 Romani 8:28-29 
2 Romani 8:29-30; 9:22-24; 1 Corinteni 1:26-28; 2 Tesaloniceni 2:13-14; 2 Timotei 1:9 
3 Ioan 3:8; Efeseni 1:11 
4 Matei 22:14; 1 Corinteni 1:23-24; Romani 1:6; 8:28; Iuda 1:1; Psalmul 29; Ioan 5:25; 

Romani 4:17 
5 2 Tesaloniceni 2:14; 1 Petru 1:23-25; Iacov 1:17-25; 1 Ioan 5:1-5; Romani 1:16-17; 10:14; 
Evrei 4:12 
6 Ioan 3:3,5-6,8; 2 Corinteni 3:3,6 
7 Romani 8:2; 1 Corinteni 1:9; Efeseni 2:1-6; 2 Timotei 1:9-10 
8 Faptele Apostolilor 26:18; 1 Corinteni 2:10,12; Efeseni 1:17-18 
9 Ezechiel 36:26; termenul „inimă” are sensuri variate, făcând referire la mintea, inte-

lectul, sentimentele, gândirea, afecțiunile, capacitatea de decizie ale omului 
10 Deuteronom 30:6; Ezechiel 36:27 
11 Ioan 6:44-45; Efeseni 1:19; Filipeni 2:13 
12 Psalmul 110:3; Ioan 6:37; Romani 6:16-18 
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10.2 Această chemare irezistibilă este datorată exclusiv harului 

special și necondiționat al lui Dumnezeu, și în nici un fel vreunui 

lucru bun care ar putea fi găsit în om, sau a vreunei puteri sau ac-

țiuni a omului,13 noi toți fiind pasivi în starea de păcat, suntem 

morți în păcatele și fărădelegile noastre până în clipa când suntem 

făcuți vii și reînnoiți prin Duhul Sfânt.14 Prin aceasta [regenera-

rea], noi suntem făcuți capabili să răspundem acestei chemări, și 

să primim harul oferit și conținut în ea, această putere nefiind cu 

nimic mai prejos decât puterea care L-a înviat pe Domnul Hristos 

dintre cei morți.15 

10.3 Copiii aleși care mor în fragedă pruncie sunt regenerați și 

mântuiți de Domnul Hristos prin Duhul Sfânt care lucrează când, 

unde și cum are plăcerea.16 În aceeași situație sunt și toate persoa-

nele alese care sunt incapabile să fie chemate prin lucrarea propo-

văduirii exterioare a Cuvântului. 

10.4 Acele persoane care nu sunt alese, chiar dacă ar putea fi che-

mate prin lucrarea de predicare a Cuvântului și ar putea experi-

menta anumite manifestări comune ale Duhului,17 nu pot fi mântu-

ite pentru că nu au fost chemate eficace de către Tatăl, prin urma-

re ele nu vor și nu pot veni cu adevărat la Hristos. Cu atât mai pu-

țin nu pot fi mântuiți aceia care nu primesc credința creștină,18 

indiferent cât de sârguincioși au fost în a-și pune viețile în acord 

cu revelația naturală și cu învățăturile religiilor la care ei aderă.19 

  
                                                            
13 2 Timotei 1:9; Tit 3:4-5; Efeseni 2:4-5,8-9; Romani 9:11 
14 1 Corinteni 2:14; Romani 8:7; Efeseni 2:5 
15 Ioan 6:37; Ezechiel 36:27; Ioan 5:25; Efeseni 1:19-20 
16 Ioan 3:8 
17 Matei 13:20-21; 22:14; Evrei 6:4-5; Matei 7:22 
18 Ioan 6:44-45,64-66; 8:24 
19 Faptele Apostolilor 4:12; Ioan 4:22; 17:3 
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11.                                                           

JUSTIFICAREA 
 

11.1 Pe aceia pe care Dumnezeu îi cheamă eficient (irezistibil), El îi 

și justifică.1 El face acest lucru nu prin implantarea neprihănirii în 

ei, ci prin iertarea păcatelor lor și prin a-i considera și accepta ca 

neprihăniți,2 și aceasta nu datorită vreunui lucru din ei sau făcut 

de ei, ci numai datorită Domnului Hristos.3 Ei nu sunt justificați 

pentru că Dumnezeu ar pune aceasta pe seama4 credinței, actului 

credinței sau a oricărui act de ascultare față de Evanghelie, ci ei 

sunt justificați de Dumnezeu prin atribuirea ascultării active a 

Domnului Hristos față de întreaga Lege și prin ascultarea Sa pasivă 

în ce privește moartea Sa completă și unică. Prin credință, ei pri-

mesc și se odihnesc în neprihănirea Sa. Această credință nu se gă-

sește în aceste persoane prin ele însele, ci este darul lui Dumne-

zeu.5 

11.2 Credința care Îl primește și se odihnește în Domnul Hristos și 

în neprihănirea Lui este singurul instrument al justificării.6 Cu 

toate acestea, ea nu se găsește singură în persoana justificată, ci 

este întotdeauna însoțită de toate celelalte componente ale harului 

                                                            
1 Romani 8:30; 3:24 
2 Romani 4:5-8; Efeseni 1:7 
3 are înțelesul de a pune în contul unei persoane  
4 1 Corinteni 1:30-31; Romani 5:17-19 
5 2 Corinteni 5:19-21; Tit 3:5,7; Romani 3:22-28; Ieremia 23:6; Filipeni 3:9; Faptele 
Apostolilor 13:38-39; Efeseni 2:7-8 
6 Romani 1:17; 3:27-31; Filipeni 3:9; Galateni 3:5 
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mântuitor; credința aceasta nu este o credință moartă, pentru că 

ea se manifestă prin intermediul dragostei.7 

11.3 Prin ascultarea și moartea Sa, Domnul Hristos i-a eliberat de 

datoria păcatului pe toți cei care sunt justificați. Prin jertfa Sa în 

sângele curs la cruce, El a luat în locul lor pedeapsa păcatelor lor, 

satisfăcând astfel pe deplin, în mod real, adecvat și complet drep-

tatea lui Dumnezeu în locul lor.8 Totuși, justificarea lor este în în-

tregime prin har fără plată, pentru că El a fost dăruit lor de către 

Tatăl,9 iar ascultarea Sa a fost acceptată în locul lor,10 ambele acți-

uni fiind făcute liber11, și nu datorită a ceva meritoriu din acele 

persoane.12 Astfel, atât dreptatea cât și harul bogat al lui Dumne-

zeu sunt glorificate în justificarea păcătoșilor.13 

11.4 Încă din veșnicie, Dumnezeu a hotărât să îi justifice pe toți cei 

aleși,14 iar la împlinirea vremurilor, Domnul Hristos a murit pen-

tru păcatele lor, și a înviat din nou pentru justificarea lor.15 Totuși, 

ei nu sunt justificați în mod personal până când, la vremea potrivi-

tă, Duhul Sfânt lucrează aducerea lor concretă la Hristos.16 

11.5 Dumnezeu continuă să ierte păcatele acelora care sunt justifi-

cați;17 și, cu toate că ei nu pot cădea niciodată din starea de justifi-

care,18 totuși aceste persoane pot să ajungă, datorită păcatelor lor, 

                                                            
7 Galateni 5:6; Iacov 2:17,22,26 
8 Romani 5:8-10,19; 1 Timotei 2:5-6; Evrei 10:10,14; Isaia 53:4-6,10-12 
9 Romani 8:32 
10 2 Corinteni 5:21; Matei 3:17; Efeseni 5:2 
11 necondiționat de ceva anume – n.tr. 
12 Romani 3:24; Efeseni 1:7 
13 Romani 3:26; Efeseni 2:7 
14 Galateni 3:8; 1 Petru 1:2,19-20; Romani 8:30 
15 Galateni 4:4; 1 Timotei 2:6; Romani 4:25 
16 Coloseni 1:21-22; Galateni 2:16; Tit 3:4-7; Efeseni 2:1-3 
17 Matei 6:12; 1 Ioan 1:7-2:2; Ioan 13:3-11 
18 Luca 22:32; Ioan 10:28; Evrei 10:14 
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să cadă în dizgrația lui Dumnezeu, ca Tată al lor. Într-o astfel de 

condiție, în mod uzual ei nu vor avea partea de restaurarea comu-

niunii cu Dumnezeu19 până când nu se smeresc, își mărturisesc pă-

catele, își cer iertare și își reînnoiesc credința și pocăința.20 

11.6 Justificarea credincioșilor din vremurile Vechiului Testament 

a fost întru totul aceeași cu justificarea credincioșilor din Noul 

Testament.21 

  

                                                            
19 în mod literal, este vorba despre lumina Feței Lui 
20 Psalmul 32:5; 51:7-12; Matei 26:75; Luca 1:20 
21 Galateni 3:9; Romani 4:22-24 
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12.                                                           

ÎNFIEREA 
 

12.1 Dumnezeu a hotărât1 ca, în și datorită singurului Său Fiu Isus 

Hristos,2 toți acei care sunt justificați3 să fie părtași harului înfie-

rii. Prin acesta, ei sunt socotiți copii ai lui Dumnezeu și se bucură 

de libertățile și privilegiile acestei poziții. Ei au Numele Lui pus 

asupra lor4 și primesc Duhul înfierii. Ei au astfel acces la tronul 

Său de har cu tot curajul, și sunt în măsură să strige către Dumne-

zeu: “Ava, Tată!”5 Ei au parte de mila, protecția și purtarea de grijă 

a Lui, ca Tată, precum și de disciplinarea părintească făcută de El, 

totuși fără a fi vreodată renegați sau alungați, pentru că ei sunt 

sigilați pentru ziua răscumpărării,6 și moștenesc promisiunile Lui 

ca moștenitori ai mântuirii veșnice.7 

 

  

 

  

  

                                                            
1 1Ioan 3:1-3 
2 Efeseni 1:5; Galateni 4:4-5; Romani 8:17,29 
3 Galateni 3:24-26 
4 Romani 8:17; Ioan 1:12; 2Corinteni 6:18; Apocalipsa 3:12 
5 Romani 8:15; Efeseni 3:12; Romani 5:2; Galateni 4:6; Efeseni 2:18 
6 Psalmul 103:13; Proverbe 14:26; Matei 6:30,32; 1Petru 5:7; Evrei 12:6; Isaia 54:8-9; 
Plângerile lui Ieremia 3:31; Efeseni 4:30 
7 Romani 8:17; Evrei 1:14; 9:15 
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13.                                                   

SFINȚIREA 
 

13.1 Aceia care sunt uniți cu Hristos, chemați eficace și regenerați, 

au o nouă inimă și un nou duh create în ei prin moartea și învierea 

Domnului Hristos.1 Mai mult, ei sunt de asemenea sfințiți în mod 

real și personal2 prin aceleași mijloace,3 prin Cuvântul Său și prin 

Duhul Sfânt care locuiește în ei.4 Puterea fiecărei părți din trupul 

de păcat este distrusă, iar diferitele lui pofte păcătoase sunt în 

mod progresiv slăbite și date morții, pe când elementele harului 

mântuitor cresc progresiv la viață și sunt întărite în aceste persoa-

ne astfel încât ei practică adevărata sfințenie5 în viața lor, sfințe-

nie fără de care nimeni nu-L va putea vedea pe Domnul.6 

13.2 Această sfințire se extinde în întreaga persoană, dar rămâne 

incompletă pe parcursul vieții pământești. Unele rămășițe ale ve-

chii stări corupte pot rămâne active,7 și datorită acestui lucru se 

naște un război spiritual continuu și ireconciliabil,8 firea pămân-

                                                            
1 Ioan 3:3-8; 1Ioan 2:29; 3:9-10; Romani 1:7; 2Corinteni 1:1; Efeseni 1:1; Filipeni 1:1; 

Coloseni 3:12; Faptele Apostolilor 20:32; 26:18; Romani 15:16; 1Corinteni 1:2; 6:11; Ro-
mani 6:1-11 
2 1Tesaloniceni 5:23; Romani 6:19,22 
3 1Corinteni 6:11; Faptele Apostolilor 20:32; Filipeni 3:10; Romani 6:5-6 
4 Ioan 17:17; Efeseni 5:26; 3:16-19; Romani 8:13 
5 Romani 6:14; Galateni 5:24; Romani 8:13; Coloseni 1:11; Efeseni 3:16-19; 2 Corinteni 

7:1; Romani 6:13; Efeseni 4:22-25; Galateni 5:17 
6 Evrei 12:14 
7 1Tesaloniceni 5:23; 1Ioan 1:8,10; Romani 7:18,23; Filipeni 3:12 
8 1Corinteni 9:24-27; 1Timotei 1:18; 6:12; 2Timotei 4:7 
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tească dorind să facă ceea ce este contrar Duhului, iar Duhul ceea 

ce este împotriva firii.9 

13.3 În acest război, elementele vechii stări corupte pot adesea să 

fie predominante pentru o vreme10; totuși, prin tăria furnizată 

continuu de Duhul de sfințire al lui Hristos, partea regenerată iese 

biruitoare.11 În acest fel, credincioșii cresc în har, îndreptându-se 

către starea de maturitate în sfințenie în frica de Dumnezeu, cres-

când în sfințenie, așteptând viața cerească în ascultare de Evan-

ghelie și de toate poruncile pe care Hristos, în calitate de Cap și 

Împărat, le-a lăsat spre împlinire în Cuvântul Său.12 

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                            
9 Galateni 5:17; 1Petru 2:11. 
10 Romani 7:23 
11 Romani 6:14; 1Ioan 5:4; Efeseni 4:15-16 
12 2Petru 3:18; 2Corinteni 7:1; 3:18; Matei 28:20 
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14.                                                           

CREDINȚA MÂNTUITOARE 
 

14.1 Harul credinței (prin care cei aleși sunt făcuți capabili să 

creadă spre mântuirea sufletelor lor) este lucrarea Duhului lui 

Hristos în inimile lor și pentru aceasta în mod normal se folosește 

de predicarea exterioară a Cuvântului.1 De asemenea, credința este 

crescută și întărită și prin administrarea botezului și a Cinei Dom-

nului, prin rugăciune și alte modalități stabilite de Dumnezeu.2 

14.2 Prin această credință, creștinul crede ca adevărat orice este 

revelat în Cuvântul lui Dumnezeu, întrucât acesta reprezintă auto-

ritatea lui Dumnezeu Însuși. Noi credem de asemenea în superiori-

tatea absolută a Cuvântului lui Dumnezeu peste orice alte scrieri și 

orice altceva din lume, întrucât Cuvântul lui Dumnezeu prezintă 

gloria lui Dumnezeu în atributele Sale, superioritatea lui Hristos 

manifestată în natura și lucrările Sale, precum și puterea și plină-

tatea Duhului Sfânt în lucrările săvârșite de El. 

Astfel, credincioșii sunt făcuți capabili să se încreadă în adevărul 

pe care ei l-au crezut,3 și să acționeze diferit față de fiecare pasaj 

sau verset din Sfânta Scriptură, dovedind ascultare de porunci,4 

                                                            
1 Ioan 6:37,44; Faptele Apostolilor 11:21,24; 13:48; 14:27; 15:9; 2 Corinteni 4:13; Efeseni 

2:8; Filipeni 1:29; 2 Tesaloniceni 2:13; 1 Petru 1:2 
2 Romani 10:14,17; Luca 17:5; Faptele Apostolilor 20:32; Romani 4:11; 1 Petru 2:2 
3 Faptele Apostolilor 24:14; 1 Tesaloniceni 2:13; Psalmul 19:7-10; 119:72 
4 Ioan 15:14; Romani 16:26 
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tremur la avertismente,5 și îmbrățișarea promisiunilor lui Dumne-

zeu pentru această viață și în ce privește viața veșnică.6 

Însă principalele lucruri ale credinței mântuitoare sunt acelea di-

rect legate de lucrarea Domnului Hristos – a-L accepta și primi și a 

se baza doar pe El în ceea ce privește justificarea, sfințirea și viața 

veșnică, în virtutea legământului harului.7 

14.3 Această credință poate fi diferită în mărime de la o persoană 

la alta, și poate fi mai slabă sau mai puternică,8 totuși chiar și la 

nivelul cel mai slab este diferită în natura sau felul ei (după cum 

este harul mântuitor în întregimea lui) de credința și harul comun 

credincioșilor temporari.9 Prin urmare, deși poate fi frecvent ata-

cată și slăbită, credința autentică este biruitoare10 și crește în mul-

te persoane până când ei ajung la deplina siguranță a mântuirii11 

prin Domnul Hristos, care este atât Autorul cât și Desăvârșitorul 

credinței noastre.12 

 

 

  

                                                            
5 Isaia 66:2 
6 1 Timotei 4:8; Evrei 11:13 
7 Ioan 1:12; Faptele Apostolilor 15:11; 16:31; Galateni 2:20 
8 Matei 6:30; 8:10,26; 14:31; 16:8; 17:20; Evrei 5:13-14; Romani 4:19-20 
9 Iacov 2:14; 2 Petru 1:1; 1Ioan 5:4 
10 Luca 22:31-32; Efeseni 6:16; 1 Ioan 5:4-5 
11 Psalmul 119:114; Evrei 6:11-12; 10:22-23 
12 Evrei 12:2 
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15.                                                      

POCĂINȚA ÎNTRU                                      
VIAȚĂ ȘI MÂNTUIRE 

 

15.1 Unii dintre cei aleși sunt convertiți la vârste înaintate, fiind 

astfel lăsați să trăiască în starea lor naturală de păcat pentru anu-

mite perioade de timp1, stare în care au slujit diferitelor plăceri și 

păcate. Apoi Dumnezeu le dă pocăința întru viață, chemându-i la 

viață în mod eficace.2 

15.2 Nu există nici o persoană care să facă binele și care să nu pă-

cătuiască,3 căci până și cei mai buni dintre oameni cad în păcate și 

ispite mari [împotriva lui Dumnezeu] prin puterea și înșelăciunea 

naturii lor interioare corupte și prin tăria ispitelor.4 De aceea, prin 

mila Lui, Dumnezeu a dăruit celor aleși legământul harului, așa 

încât, atunci când credincioșii păcătuiesc și cad, ei sunt restaurați 

la mântuire prin pocăință.5 

15.3 Pocăința mântuitoare este un har al Evangheliei6 prin care noi 

suntem făcuți conștienți de multele rele ale păcatului nostru, prin 

                                                            
1 Tit 3:2-5 
2 2 Cronici 33:10-20; Faptele Apostolilor 9:1-19; 16:29-30 
3 Psalmul 130:3; 143:2; Proverbe 20:9; Eclesiastul 7:20 
4 2 Samuel 11:1-27; Luca 22:54-62 
5 Ieremia 32:40; Luca 22:31-32; 1 Ioan 1:9 
6 Faptele Apostolilor 5:31; 11:18; 2 Timotei 2:25 
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lucrarea Duhului Sfânt.7 Prin credința în Domnul Hristos8, noi ne 

umilim în ce privește păcatul nostru având o adâncă și sfântă pă-

rere de rău cu privire la păcatele noastre, le urâm și manifestăm 

un adânc dezgust față de aceste păcate. Noi ne rugăm pentru ierta-

re și pentru a căpăta tăria harului,9 și suntem hotărâți și ne stră-

duim ca, prin puterea dată de Duhul Sfânt, să mergem înaintea lui 

Dumnezeu și să Îi fim plăcuți Lui în toate aspectele vieții noastre.10 

15.4 Pocăința este un proces continuu de-a lungul întregii noastre 

vieți, din cauza „trupului nostru de moarte” și a activităților lui.11 

Astfel că este datoria oricăruia să se pocăiască specific de toate 

păcatele cunoscute, manifestând o preocupare deosebită în acest 

sens.12 

15.5 În legământul harului, Dumnezeu a făcut ca prin Domnul 

Hristos, cei credincioși să fie păstrați în mântuirea lor, astfel încât 

deși cel mai neînsemnat păcat merită condamnarea,13 totuși nici un 

păcat nu este atât de mare pentru a aduce condamnarea celor care 

se pocăiesc. Acest lucru face atât de necesară predicarea constantă 

a pocăinței.14 

 

 

  

                                                            
7 Psalmul 51:1-6; 130:1-3; Luca 15:17-20; Faptele Apostolilor 2:37-38 
8 Psalmul 130:4; Matei 27:3-5; Marcu 1:15 
9 Ezechiel 16:60-63; 36:31-32; Zaharia 12:10; Matei 21:29; Faptele Apostolilor 15:19; 

20:21; 26:20; 2 Corinteni 7:10-11; 1 Tesaloniceni 1:9 
10 Proverbe 28:13; Ezechiel 36:25; 18:30-31; Psalmul 119:59,104,128; Matei 3:8; Luca 

3:8; Faptele Apostolilor 26:20; 1 Tesaloniceni 1:9 
11 Ezechiel 16:60; Matei 5:4; 1 Ioan 1:9 
12 Luca 19:8; 1 Timotei 1:13,15 
13 Psalmul 130:3; 143:2; Romani 6:23 
14 Isaia 1:16-18; 55:7; Faptele Apostolilor 2:36-38 
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16.                                                    

FAPTELE BUNE 
 

16.1 Faptele bune sunt numai acelea pe care Dumnezeu le-a porun-

cit în Cuvântul Său cel sfânt.1 Faptele care nu au astfel de cores-

pondent în Cuvânt și care sunt inventate de oameni dintr-un zel 

orbesc sau cu pretenția unor bune intenții nu sunt considerate fap-

te bune.2 

16.2 Faptele bune săvârșite în ascultare de poruncile lui Dumne-

zeu, sunt rezultatele și dovada unei credințe adevărate și vii.3 Prin 

ele, credincioșii își exprimă mulțumirea,4 își întăresc asigurarea 

mânturii,5 se îmbărbătează între ei,6 împodobesc mărturia Evan-

gheliei7 și îi reduc la tăcere pe cei care se împotrivesc Evangheli-

ei.8 Astfel că ei Îl glorifică pe Dumnezeu căci ei sunt lucrarea Lui, 

fiind creați în Hristos Isus pentru a face fapte bune9 și pentru a 

produce roadele sfințeniei care au ca sfârșit la viața veșnică.10 

                                                            
1 Mica 6:8; Romani 12:2; Evrei 13:21; Coloseni 2:3; 2 Timotei 3:16-17 
2 Matei 15:9 cu Isaia 29:13; 1 Petru 1:18; Romani 10:2; Ioan 16:2; 1 Samuel 15:21-23; 1 
Corinteni 7:23; Galateni 5:1; Coloseni 2:8,16-23 
3 Iacov 2:18,22; Galateni 5:6; 1 Timotei 1:5 
4 Psalmul 116:12-14; 1 Petru 2:9,12; Luca 7:36-50 cu Matei 26:1-11 
5 1 Ioan 2:3,5; 3:18-19; 2 Petru 1:5-11 
6 2 Corinteni 9:2; Matei 5:16 
7 Matei 5:16; Tit 2:5,9-12; 1 Timotei 6:1; 1 Petru 2:12 
8 1 Petru 2:12,15; Tit 2:5; 1 Timotei 6:1 
9 Efeseni 2:10; Filipeni 1:11; 1 Timotei 6:1; 1 Petru 2:12; Matei 5:16 
10 Romani 6:22; Matei 7:13-14,21-23 
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16.3 Abilitatea credincioșilor de a face aceste fapte bune nu vine 

nicidecum și în nici un fel din ei înșiși, ci întru totul din Duhul lui 

Hristos. Pentru a fi capabili să facă fapte bune (în afara harurilor 

deja primite de ei), credincioșii au nevoie de influența reală a Du-

hului Sfânt care să îi determine să dorească și să împlinească buna 

Sa plăcere.11 Totuși, credincioșilor li se cere să nu devină neglijenți 

bazându-se pe aceasta, și nici să nu gândească că lor nu li se cere 

să împlinească o faptă sau lucrare bună decât dacă au parte de un 

impuls special al Duhului Sfânt; mai degrabă, ei trebuie să fie in-

sistenți în a trezi și folosi harul lui Dumnezeu care este în ei.12 

16.4 Aceia care, în ascultarea lor de Dumnezeu, ajung la înălțimea 

spirituală maximă posibilă în această viață, sunt încă departe de a 

fi în măsură să facă fapte ce ar reprezenta mai mult decât ceea ce 

cere Dumnezeu, întrucât ei nu sunt în stare și eșuează în a face 

ceea ce li se cere în mod obișnuit, ca datorie de bază.13 

16.5 Noi nu putem, nici chiar prin cele mai bune fapte ale noastre, 

să merităm iertarea de păcate sau viața veșnică din mâna lui Dum-

nezeu, întrucât aceste fapte sunt într-o disproporție mare cu slava 

viitoare.14 Mai mult, datorită distanței infinite care ne desparte de 

Dumnezeu, faptele noastre nu pot să facă nici un bine lui Dumne-

zeu și nici nu pot să reprezinte plata datoriei păcatelor noastre. 

Chiar și atunci când am fi făcut tot ceea ce am fi putut, acestea nu 

ar reprezenta decât datoria noastră, astfel încât nu suntem decât 

niște slujitori netrebnici [sau care nu aduc nimic în adaos sau în 

                                                            
11 Ezechiel 36:26-27; Ioan 15:4-6; 2 Corinteni 3:5; Filipeni 2:12-13; Efeseni 2:10 
12 Romani 8:14; Ioan 3:8; Filipeni 2:12-13; 2 Petru 1:10; Evrei 6:12; 2 Timotei 1:6; Iuda 

1:20-21 
13 1 Împărați 8:46; 2 Cronici 6:36; Psalmul 130:3; 143:2; Proverbe 20:9; Eclesiastul 
7:20; Romani 3:9,23; 7:14-15; Galateni 5:17; 1 Ioan 1:6-10; Luca 17:10 
14 Romani 8:18 
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plus față de datoria lor].15 Apoi, dacă faptele noastre sunt bune, ele 

sunt originate în Duhul Sfânt,16 și orice am face prin noi înșine [fă-

ră Duhul Sfânt] este atât de întinat și amestecat cu atât de multă 

slăbiciune și imperfecțiune încât acele fapte nu pot compensa se-

veritatea pedepsei lui Dumnezeu.17 

16.6 Cu toate acestea, deși credincioșii sunt acceptați individual 

prin Domnul Hristos, faptele lor bune sunt de asemenea primite în 

Hristos.18 Acest lucru nu este pentru că faptele lor din această via-

ță ar fi fără reproș și perfecte înaintea lui Dumnezeu,19 ci pentru că 

El privește la cei credincioși prin Fiul Său și îi este plăcut să pri-

mească și să răsplătească ceea ce este făcut cu sinceritate, chiar 

dacă acele fapte sunt uneori însoțite de imperfecțiuni și slăbiciu-

ne.20 

16.7 În ceea ce privește faptele celor neregenerați, chiar dacă în 

esență ar fi vorba despre lucruri poruncite de Dumnezeu, și chiar 

dacă ele ar fi benefice atât celor care le fac cât și altora,21 totuși ele 

rămân fapte păcătoase pentru că ele nu sunt făcute dintr-o inimă 

purificată prin credință,22 și nici nu sunt făcute într-o manieră co-

rectă, conform Cuvântului lui Dumnezeu,23 scopul lor nefiind acela 

de a-L glorifica pe Dumnezeu.24 Așadar, aceste fapte nu pot să fie 

plăcute lui Dumnezeu și nici nu pot să facă pe persoana care le face 

                                                            
15 Iov 22:3; 35:7; Luca 17:10; Romani 4:3; 11:3 
16 Galateni 5:22-23 
17 1 Împărați 8:46; 2 Cronici 6:36; Psalmul 130:3; 143:2; Proverbe 20:9; Eclesiastul 
7:20; Romani 3:9,23; 7:14-15; Galateni 5:17; 1 Ioan 1:6-10 
18 Exod 28:38; Efeseni 1:6-7; 1 Petru 2:5 
19 1 Împărați 8:46; 2 Cronici 6:36; Psalmul 130:3; 143:2; Proverbe 20:9; Eclesiastul 
7:20; Romani 3:9,23; 7:14-15; Galateni 5:17; 1 Ioan 1:6-10 
20 Evrei 6:10; Matei 25:21,23 
21 1 Împărați 21:27-29; 2 Împărați 10:30-31; Romani 2:14; Filipeni 1:15-18 
22 Geneza 4:5 cu Evrei 11:4-6; 1 Timotei 1:5; Romani 14:23; Galateni 5:6 
23 1 Corinteni 13:3; Isaia 1:12 
24 Matei 6:2,5-6; 1 Corinteni 10:31 



MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ BAPTISTĂ  LONDRA 1689 

= 56 = 

să fie acceptabilă pentru a primi harul lui Dumnezeu.25 Totuși, ne-

garea acestor fapte este un act chiar mai păcătos și neplăcut înain-

tea lui Dumnezeu.26 

  

                                                            
25 Romani 9:16; Tit 1:15; 3:5 
26 1Împărați 21:27-29; 2Împărați 10:30-31; Psalmul 14:4; 36:3 
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17.                                                               

PĂSTRAREA                                             
CREDINCIOȘILOR ÎN HAR 

 

17.1 Cei aleși sunt aceia pe care Dumnezeu i-a primit în Hristos Cel 

Iubit, pe care i-a chemat eficace, pe care i-a sfințit prin Duhul Său 

Sfânt și cărora le-a dat prețiosul dar al credinței mântuitoare. 

Aceștia nu pot nici total și nici final să cadă din această stare de 

har, ci ei vor fi păstrați și vor persevera în acest har până la sfârșit 

și vor fi mântuiți pentru veșnicie. Acest lucru se datoreaz faptului 

că Dumnezeu nu va regreta1 faptul că a dat darurile Sale și chema-

rea Sa, așa încât El continuă să le dea și să hrănească în ei această 

credință, pocăința, dragostea, bucuria, speranța și toate celelalte 

componente ale harului Duhului Sfânt care îi conduce pe aceștia în 

final la viața veșnică.2 

Împotriva celor aleși pot să vină multe furtuni și potopuri și multe 

pot să lovească în ei, însă aceste lucruri nu vor fi niciodată în mă-

sură să îi dezrădăcineze de fundația și stânca de care ei sunt legați 

prin credință. Chiar dacă necredința și ispitele Satanei ar putea să 

întunece pentru o vreme credincioșii în a-L vedea pe Dumnezeu și 

în a simți lumina și dragostea Lui,3 totuși Dumnezeu este același și 

ei sunt siguri că sunt păstrați prin puterea Lui până când este fina-

                                                            
1 sau să își schimbe decizia 
2 Ioan 10:28-29; Filipeni 1:6; 2 Timotei 2:19; 2 Petru 1:5-10; 1 Ioan 2:19 
3 Psalmul 89:31-32; 1 Corinteni 11:32; 2 Timotei 4:7 
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lizată mântuirea lor. Apoi ei se vor bucura de moștenirea lor veșni-

că, întrucât ei sunt întipăriți pe mâinile Lui, iar numele lor au fost 

scrise din veșnicie în cartea vieții.4 

17.2 Această păstrare a credincioșilor nu depinde de liberul lor arbi-

tru,5 ci de faptul că alegerea lor de către Dumnezeu este hotărâtă și 

nu se poate schimba,6 și ea provine din dragostea necondiționată și 

neschimbată a lui Dumnezeu Tatăl. De asemenea, se bazează pe meri-

tele și mijlocirea Domnului Isus Hristos și pe unirea lor cu El,7 pe ju-

rământul lui Dumnezeu,8 pe prezența Duhului Său Sfânt – sămânța 

lui Dumnezeu9 din ei10 – și pe natura legământului harului,11 din care 

rezultă siguranța și infailibilitatea păstrării credincioșilor în har. 

17.3 Cei aleși pot să cadă uneori în păcate serioase prin ispitele 

Satanei și ale lumii și prin puterea corupției rămânând în ei, așa 

încât ei pot neglija mijlocele păstrării lor și chiar pot continua în 

această stare pentru o vreme.12  

Astfel, ei pot să cadă în dizgrația lui Dumnezeu, pot să întristeze 

Duhul Său Sfânt,13 pot să se lipsească de haruri și de mângâiere,14 

pot avea inimile împietrite și conștiințele rănite,15 pot să îi răneas-

                                                            
4 Psalmul 102:27; Maleahi 3:6; Efeseni 1:14; 1 Petru 1:5; Apocalipsa 13:8 
5 Filipeni 2:12-13; Romani 9:16; Ioan 6:37,44 
6 Matei 24:22,24,31; Romani 8:30; 9:11,16; 11:2,29; Efeseni 1:5-11 
7 Efeseni 1:4; Romani 5:9-10; 8:31-34; 2 Corinteni 5:14; Romani 8:35-38; 1 Corinteni 

1:8-9; Ioan 14:19; 10:28-29 
8 Evrei 6:16-20 
9 sau natura divină 
10 1 Ioan 2:19-20,27; 3:9; 5:4,18; 2 Corinteni 1:22; Efeseni 1:13; 4:30; 2 Corinteni 1:22; 
5:5; Efeseni 1:14 
11 Ieremia 31:33-34; 32:40; Evrei 10:11-18; 13:20-21 
12 Matei 26:70,72,74 
13 Psalmul 38:1-8; Isaia 54:5-9; Efeseni 4:30; 1 Tesaloniceni 5:14 
14 Psalmul 51:10-12 
15 Psalmul 32:3-4; 73:21-22 
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că și să îi afecteze pe alții,16 și pot să aducă asupra lor judecăți 

temporare.17 Totuși, în timp, ei își vor reînnoi pocăința și vor fi 

păstrați prin credința în Domnul Isus Hristos până la capăt.18  

                                                            
16 2 Samuel 12:14; 1 Corinteni 8:9-13; Romani 14:13-18; 1 Timotei 6:1-2; Tit 2:5 
17 2 Samuel 12:14-15; Geneza 19:30-38; 1 Corinteni 11:27-32 
18 Luca 22:32,61-62; 1 Corinteni 11:32; 1 Ioan 3:9; 5:18 
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18.                                                        

SIGURANȚA HARULUI                                 
ȘI A MÂNTUIRII 

 

18.1 Credincioșii temporari și celelalte persoane neregenerate se 

pot amăgi singuri având speranțe false și deșarte precum și presu-

puneri ne-spirituale cum că ei s-ar afla în grația lui Dumnezeu și în 

starea de mântuire, însă speranța lor va pieri.1 Prin contrast, aceia 

care cred cu adevărat în Domnul Isus Hristos, care Îl iubesc cu sin-

ceritate, și care sunt hotărâți să aibă o conștiință deplin curată 

înaintea Lui, pot fi siguri în această viață că ei se află în starea de 

har; ei se pot bucura având speranța slavei lui Dumnezeu, știind că 

o astfel de speranță nu îi va face niciodată să fie rușinați.2 

18.2 Această siguranță nu este conjuncturală și nici nu reprezintă 

o probabilitate bazată pe o speranță înșelătoare, ci este garanția 

statornică a credinței3, bazată pe sângele și neprihănirea lui Hris-

tos revelate în Evanghelie,4 pe dovada interioară a harurilor Duhu-

lui Sfânt pe care au fost făcute promisiunile,5 și pe mărturia Duhu-

lui înfierii care mărturisește împreună cu duhurile noastre că sun-

tem copiii lui Dumnezeu.6 Ca și roadă a acestei siguranțe, Duhul 

                                                            
1 Ieremia 17:9; Matei 7:21-23; Luca 18:10-14; Ioan 8:41; Efeseni 5:6-7; Galateni 6:3,7-9 
2 Romani 5:2,5; 8:16; 1 Ioan 2:3; 3:14,18-19,24; 5:13; 2 Petru 1:10 
3 Romani 5:2,5; Evrei 6:11,19-20; 1 Ioan 3:2,14; 4:16; 5:13,19-20 
4 Evrei 6:17-18; 7:22; 10:14,19 
5 Matei 3:7-10; Marcu 1:15; 2 Petru 1:4-11; 1 Ioan 2:3; 3:14,18-19,24; 5:13 
6 Romani 8:15-16; 1 Corinteni 2:12; Galateni 4:6-7 
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Sfânt păstrează inimile noastre atât într-o stare smerită cât și în 

sfințenie.7 

18.3 Această siguranță statornică nu reprezintă o componentă 

esențială a credinței, întrucât un credincios poate aștepta o peri-

oadă lungă de timp și se poate lupta cu multe dificultăți înainte de 

a o căpăta.8 Cu toate acestea, noi putem avea această siguranță a 

mântuirii fără a fi necesară o revelație extraordinară, ci prin utili-

zarea corectă a unor mijloace obișnuite, întrucât noi suntem făcuți 

capabili de Duhul Sfânt să cunoaștem lucrurile care ne sunt date 

liber prin har de către Dumnezeu.9 De aceea, este datoria fiecărui 

credincios să fie pe cât de insistent este posibil pentru a se asigura 

de chemarea și alegerea proprie, astfel încât inima lor să fie lărgi-

tă în pace și bucurie în Duhul Sfânt, în dragoste și recunoștință 

față de Dumnezeu, și în tărie și voioșie în ceea ce privește împlini-

rea datoriilor noastre de supunere față de El. Acestea sunt roadele 

naturale ale siguranței mântuirii, întrucât siguranța mântuirii ne 

conduce de departe să nu trăim o viață ușuratică.10 

18.4 Credincioșii adevărați pot avea siguranța mântuirii lor zdrun-

cinată, minimizată sau întreruptă în multe feluri, iar aceste lucruri 

se pot întâmpla din cauza neglijenței lor în a o ocroti,11 sau prin 

căderea lor într-un anume păcat care le rănește conștiințele și în-

tristează Duhul Sfânt,12 sau prin expunerea la ispite neașteptate 

sau foarte puternice,13 ori din cauza faptului că Dumnezeu a retras 

                                                            
7 1 Ioan 3:1-3 
8 Faptele Apostolilor 16:30-34; 1 Ioan 5:13 
9 Romani 8:15-16; 1 Corinteni 2:12; Galateni 4:4-6 cu 3:2; 1 Ioan 4:13; Efeseni 3:17-19; 
Evrei 6:11-12; 2 Petru 1:5-11 
10 2 Petru 1:10; Psalmul 119:32; Romani 15:13; Neemia 8:10; 1 Ioan 4:19,16; Romani 6:1-

2,11-13; 14:17; Tit 2:11-14 
11 Evrei 6:11-12; 2 Petru 1:5-11 
12 Psalmul 51:8,12,14; Efeseni 4:30 
13 Psalmul 30:7; 31:22; 77:7-8; 116:11 
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de la ei lumina cunoașterii Lui și i-a determinat astfel chiar și pe 

cei care se tem de El să meargă în întuneric din punct de vedere 

spiritual.14 Totuși, credincioșii autentici nu sunt niciodată îndepăr-

tați complet din a fi seminția lui Dumnezeu15 și din a fi părtași vie-

ții de credință, dragostei lui Hristos și a fraților, sincerității inimii 

și conștiinței datoriei. Ca urmare a acestor lucruri, siguranța mân-

tuirii poate fi conștientizată din nou la timpul potrivit prin lucra-

rea Duhului Sfânt, iar între timp, credincioșii sunt păstrați și pro-

tejați de la a cădea în disperare extremă.16  

                                                            
14 Isaia 50:10 
15 sau de a avea natură divină 
16 1Ioan 3:9; Luca 22:32; Romani 8:15-16; Galateni 4:5; Psalmul 42:5,11 
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19.                                                      

LEGEA LUI DUMNEZEU 
 

19.1 Dumnezeu i-a dat lui Adam o lege a ascultării universale, pe 

care a scris-o în inima lui,1 și o poruncă specifică de a nu mânca din 

rodul pomului cunoștinței binelui și răului.2 Prin aceasta, El i-a ce-

rut lui Adam și tuturor descendenților lui ascultarea personală, tota-

lă, exactă și continuă/perpetuă. De asemenea, Dumnezeu a promis 

viața veșnică pentru împlinirea acestei porunci, dar a și avertizat cu 

moartea în cazul încălcării ei. De aceea, Dumnezeu l-a înzestrat 

Adam cu puterea și abilitatea de a împlini această poruncă.3 

19.2 Aceeași lege care a fost scrisă inițial în inima omului a conti-

nuat să fie regula perfectă a neprihănirii și după căderea omului în 

păcat.4 Ea a fost dată de Dumnezeu în formă scrisă poporului 

evreu pe Muntele Sinai5 sub forma Celor 10 Porunci (scrise pe do-

uă table), primele 4 porunci constând în îndatoririle noastre de 

ascultare față de Dumnezeu, iar celelalte 6 porunci constând în în-

datoririle noastre față de semeni.6 

                                                            
1 Geneza 1:27; Eclesiastul 7:29; Romani 2:12a,14-15 
2 Geneza 2:16-17 
3 Geneza 2:16-17; Romani 10:5; Galateni 3:10,12 
4 pentru Porunca a 4-a: Geneza 2:3; Exod 16; Geneza 7:4; 8:10,12. Pentru Porunca a 5-a: 

Geneza 37:10. Pentru Porunca a 6-a: Geneza 4:3-15. Pentru Porunca a 7-a: Geneza 12:17. 

Pentru Porunca a 8-a: Geneza 31:30; 44:8. Pentru Porunca a 9-a: Geneza 27:12. Pentru 

Porunca a 10-a: Geneza 6:2; 13:10-11 
5 Romani 2:12a,14-15 
6 Exod 32:15-16; 34:4,28; Deuteronom 10:4 
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19.3 În afara acestei Legi, denumită în mod obișnuit Legea morală, 

Dumnezeu a găsit cu plăcere să dea poporului Său Israel și legi ce-

remoniale conținând mai multe porunci simbolice/tipologice. Aces-

tea se refereau parțial la închinare, în ele fiind prefigurat Domnul 

Hristos—harurile Sale, lucrările Sale, suferințele și beneficiile su-

ferințelor Lui.7 De asemenea, Dumnezeu a dat porunci cu privire la 

diferite sarcini morale.8 Toate aceste legi sau porunci ceremoniale 

au fost cerute a fi respectate doar până la vremea Noului Testa-

ment, când Domnul Isus Hristos le-a desființat, întrucât El a fost și 

este adevăratul Mesia și singurul dătător de porunci, și pentru a 

face aceasta El a fost împuternicit de Tatăl.9 

19.4 De asemenea, El a dat poporului Israel o serie de legi cu un 

caracter juridic, însă care au încetat să se mai aplice din momentul 

cât Israelul nu a mai fost o națiune de sine stătătoare. Acestea nu 

sunt obligatorii nimănui în zilele noastre deoarece făceau parte din 

sistemul de legi ale acelei națiuni,10 însă principiile de echitate 

promovate de acestea continuă să fie aplicabile în timpurile mo-

derne.11 

19.5 Ascultarea de Legea morală rămâne o cerință obligatorie pen-

tru toți oamenii, atât cei justificați cât și ceilalți,12 atât în ceea ce 

privește conținutul Legii, cât și în ceea ce privește autoritatea lui 

Dumnezeu, în calitate de Creator care a dat această Lege.13 Mai 

mult, Domnul Hristos nu a anulat în niciun fel această Lege prin 

                                                            
7 Evrei 10:1; Coloseni 2:16-17 
8 1 Corinteni 5:7; 2Corinteni 6:17; Iuda 1:23 
9 Coloseni 2:14,16-17; Efeseni 2:14-16 
10 Luca 21:20-24; Faptele Apostolilor 6:13-14; Evrei 9:18-19 cu 8:7,13; 9:10; 10:1 
11 1 Corinteni 5:1; 9:8-10 
12 Matei 19:16-22; Romani 2:14-15; 3:19-20; 6:14; 7:6; 8:3; 1 Timotei 1:8-11; Romani 
13:8-10; 1 Corinteni 7:19 cu Galateni 5:6; 6:15; Efeseni 4:25-6:4; Iacov 2:11-12 
13 Iacov 2:10-11 
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Evanghelie, ci dimpotrivă, El a întărit obligația noastră de asculta-

re față de Legea morală.14 

19.6 Deși credincioșii autentici nu se află sub autoritatea Legii ca 

legământ al faptelor cu scopul de a fi justificați sau condamnați 

prin el,15 totuși Legea este de mare folos atât lor cât și altora, în-

trucât ca regulă de viață, ea îi înștiințează pe aceștia cu privire la 

voia lui Dumnezeu și obligațiile lor, și îi ghidează să trăiască în 

conformitate cu aceasta.16 

De asemenea, Legea morală are rolul de a dezvălui păcatul și de-

pravarea din natura, inimile și viețile oamenilor, și, pe măsură ce 

ei o folosesc pentru a se examina pe ei înșiși, credincioșii capătă o 

tot mai mare convingere cu privire la păcat, o umilință la vederea 

acestuia și o ură față de păcat. În plus, ei capătă astfel o imagine 

mai clară legată de nevoia lor pentru Domnul Hristos, și pentru 

perfecțiunea dovedită de El în ascultarea de Lege.17 

În mod similar, Legea este utilă pentru cei regenerați cu scopul de 

a limita atragerea lor în păcat, întrucât ea interzice și condamnă 

păcatul. Amenințarea Legii slujește de asemenea în a arăta ceea ce 

ar merita chiar și ei pentru păcatele lor, și ce greutăți ar putea să 

întâmpine în această viață datorită păcatelor lor, chiar dacă sunt 

eliberați de blestemul și rigurozitatea pedepselor cerute de Lege.18 

De asemenea, promisiunile Legii le arată credincioșilor atitudinea 

lui Dumnezeu față de ascultarea lor, precum și care sunt binecu-

vântările la care ei se pot aștepta atunci când împlinesc Legea,19 

deși aceste binecuvântări nu se datorează împlinirii Legii ca legă-

                                                            
14 Matei 5:17-19; Romani 3:31; 1 Corinteni 9:21; Iacov 2:8 
15 Faptele Apostolilor 13:39; Romani 6:14; 8:1; 10:4; Galateni 2:16; 4:4-5 
16 Romani 7:12,22,25; Psalmul 119:4-6; 1 Corinteni 7:19 
17 Romani 3:20; 7:7,9,14,24; 8:3; Iacov 1:23-25 
18 Iacov 2:11; Psalmul 119:101,104,128 
19 Efeseni 6:2-3; Psalmul 37:11; Matei 5:6; Psalmul 19:11 
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mânt al faptelor.20 Faptul că un credincios face binele și se înfrâ-

nează de la a face răul pentru simplul fapt că Legea încurajează 

aceasta nu poate fi considerată ca o dovadă că acel credincios s-ar 

afla sub Lege și nu sub har.21 

19.7 Aceste utilizări ale Legii nu sunt contrare harului Evangheliei, 

ci sunt în întregime în acord cu acesta, întrucât Duhul lui Hristos 

face ca oamenii să fie capabili să își dorească liber și bucuros ceea 

ce voia lui Dumnezeu a descoperit în privința cerințelor Legii.22 

 

   

 

  

 

  

 

  

                                                            
20 Luca 17:10 
21 vezi Cartea Proverbelor; Matei 3:7; Luca 13:3,5; Faptele Apostolilor 2:40; Evrei 11:26; 
1 Petru 3:8-13 
22 Galateni 3:21; Ieremia 31:33; Ezechiel 36:27; Romani 8:4; Tit 2:14 
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20.                                                        

EVANGHELIA ȘI                                     
EXTINDEREA HARULUI 

 

20.1 Întrucât legământul faptelor a fost încălcat prin păcat și astfel 

făcut incapabil de a da viață, lui Dumnezeu I-a fost plăcut să Îl 

promită pe Domnul Hristos, sămânța femeii, ca mijloc de a-i che-

ma pe cei aleși și de a produce în ei credința și pocăința. În această 

promisiune a fost revelată esența Evangheliei ca metodă eficientă 

pentru convertirea și mântuirea păcătoșilor.1 

20.2 Promisiunea lui Hristos și a mântuirii prin El este revelată 

numai în Cuvântul lui Dumnezeu.2 Nici Hristos și nici harul primit 

prin El, nu sunt revelate prin lucrările creației și providenței, nici 

prin descoperirea naturii, fie în general, fie în vreun mod mai ob-

scur.3 Cu atât mai puțin deci pot oamenii, în lipsa descoperirii lui 

Hristos prin promisiunea Scripturii sau prin predicarea Evangheli-

ei, să fie capabili [prin lumina naturii] să ajungă la credința mân-

tuitoare sau la pocăință.4 

                                                            
1 Geneza 3:15 cu Efeseni 2:12; Galateni 4:4; Evrei 11:13; Luca 2:25,38; 23:51; Romani 

4:13-16; Galateni 3:15-22 
2 Faptele Apostolilor 4:12; Romani 10:13-15 
3 Psalmul 19; Romani 1:18-23 
4 Romani 2:12a; Matei 28:18-20; Luca 24:46-47 cu Faptele Apostolilor 17:29-30; Romani 

3:9-20 
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20.3 Descoperirea Evangheliei către păcătoși a fost făcută în dife-

rite vremuri și locuri, alături de promisiunile și învățăturile cu 

privire la ascultarea cerută de Evanghelie. În ceea ce privește po-

poarele și persoanele către care această descoperire este dată, 

acest lucru este decis exclusiv în concordanță cu voia și buna plă-

cere suverană a lui Dumnezeu5, și promisiunea nu a fost dată lor 

prin a le îmbunătăți abilitățile date de iluminarea naturală, comu-

nă oamenilor în lipsa Evangheliei – nici unul nu a primit vreodată 

promisiunea în acest fel și nici nu poate să o primească astfel. De 

aceea, în toate timpurile, predicarea Evangheliei a fost dată oame-

nilor și popoarelor, cu o extindere sau acoperire mai mică sau mai 

mare, în măsuri foarte variate, în conformitate cu sfatul voii lui 

Dumnezeu. 

20.4 Propovăduirea Evangheliei este singurul mijloc exterior al 

descoperirii lui Hristos și a harului mântuitor și, ca atare, este su-

ficientă și completă în acest scop.6 Totuși, dacă oamenii care sunt 

morți în nelegiuirile lor trebuie să fie născuți din nou, aduși la via-

ță sau regenerați, este necesară lucrarea eficientă și irezistibilă a 

Duhului Sfânt în fiecare astfel de suflet, așa încât să fie produsă 

noua viață spirituală a acelor persoane. Fără această lucrare nu se 

va ajunge în nici un fel la convertirea lor la Dumnezeu.7  

 

 

  

 

 

  

                                                            
5 Matei 11:20 
6 Romani 1:16-17 
7 Ioan 6:44; 1 Corinteni 1:22-24; 2:14; 2 Corinteni 4:4,6 
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21.                                                        

LIBERTATEA CREȘTINULUI                       
ȘI LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ 

 

21.1 În Evanghelie, libertatea pe care Hristos a obținut-o pentru cei 

credincioși constă în eliberarea lor de sub vinovăția păcatului, de 

sub mânia condamnatoare a lui Dumnezeu și de sub severitatea și 

blestemul date de încălcarea legii morale.1 Ea include de asemenea 

eliberarea din această lume rea, de sub sclavia Satanei, de domnia 

păcatului,2 de distrugerile nenorocirilor, de frica și boldul morții, 

de biruința morții și de condamnarea veșnică.3 Mai mult, ea inclu-

de accesul liber al credincioșilor la Dumnezeu și abilitatea lor de a 

se supune Lui, nu dintr-o frică ce transformă omul în sclav, ci din 

dragoste ca de copil, precum și dintr-o minte dornică de ascultare.4 

De toate aceste binecuvântări au beneficiat în esență și credincioșii 

care au fost sub Lege [adică cei din Vechiul Testament];5 însă, sub 

Noul Testament, libertatea creștinilor este exprimată practic mai 

mult prin eliberarea lor de sub robia legii ceremoniale care era 

adresată evreilor. De asemenea, noi, credincioșii, ne bucurăm de 

un acces mult mai curajos, cu mai multă îndrăzneală, la tronul ha-

                                                            
1 Ioan 3:36; Romani 8:33; Galateni 3:13 
2 Galateni 1:4; Efeseni 2:1-3; Coloseni 1:13; Faptele Apostolilor 26:18; Romani 6:14-18; 

8:3 
3 Romani 8:28; 1 Corinteni 15:54-57; 1 Tesaloniceni 1:10; Evrei 2:14-15 
4 Efeseni 2:18; 3:12; Romani 8:15; 1Ioan 4:18 
5 Ioan 8:32; Psalmul 19:7-9; 119:14,24,45,47,48,72,97; Romani 4:5-11; Galateni 3:9; 

Evrei 11:27,33-34 
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rului și de o mai deplină prezență a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu 

decât au experimentat în mod normal la vremea respectivă credin-

cioșii aflați în mod formal sub Lege.6 

21.2 Întrucât doar Dumnezeu este Domnul conștiinței/cugetului,7 

El a lăsat-o liberă de obligațiile către doctrinele și poruncile ome-

nești care sunt în orice mod contrare Cuvântului Său sau care nu 

sunt conținute în Cuvântul Său.8 Astfel, a crede astfel de doctrine 

sau a te supune unor astfel de porunci fără a avea consimțământul 

conștiinței tale, constituie o trădare a adevăratei libertăți de con-

știință.9 A solicita unei persoane să aibă o credință implicită sau o 

ascultare absolută și oarbă, înseamnă a distruge libertatea de con-

știință și rațiune.10 

21.3 Aceia care practică orice păcat sau orice plăceri păcătoase sub 

pretextul libertății creștine pervertesc principalul scop al harului 

Evangheliei spre propria lor distrugere.11 Ei distrug astfel complet 

scopul libertății creștine, care este ca noi, fiind eliberați de toți 

dușmanii noștri spirituali, să Îl slujim pe Domnul fără frică, în 

sfințenie și neprihănire înaintea Lui, în toate zilele vieții noastre.12 

 
 

 

  

                                                            
6 Ioan 1:17; Evrei 1:1-2a; 7:19,22; 8:6; 9:23; 11:40; Galateni 2:11-12; 4:1-3; Coloseni 

2:16-17; Evrei 10:19-21; Ioan 7:38-39 
7 Iacov 4:12; Romani 14:4; Galateni 5:1 
8 Faptele Apostolilor 4:19; 5:29; 1 Corinteni 7:23; Matei 15:9 
9 Coloseni 2:20,22-23; Galateni 1:10; 2:3-5; 5:1 
10 Romani 10:17; 14:23; Faptele Apostolilor 17:11; Ioan 4:22; 1 Corinteni 3:5; 2 Corinteni 

1:24 
11 Romani 6:1-2 
12 Luca 1:74-75; Romani 14:9; Galateni 5:13; 2 Petru 2:18,21 
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22.                                                            

ÎNCHINAREA ȘI                                      
ZIUA DOMNULUI 

 

22.1 Iluminarea naturală a omului îi arată acestuia că există un 

Dumnezeu care are domnia și suveranitatea asupra tuturor. El este 

drept și bun, și face bine tuturor. De aceea, El trebuie să fie temut, 

iubit, lăudat, chemat, crezut și slujit cu toată inima, sufletul și pu-

terea.1 Totuși, modalitatea de închinare acceptabilă a lui Dumne-

zeu cel adevărat a fost instituită de El Însuși și delimitată clar prin 

voia Sa descoperită oamenilor. El nu poate primi închinarea care 

este făcută după imaginație sau metode omenești, nici după suges-

tiile Satanei, nici după orice fel de reprezentare vizuală și nici prin 

altă modalitate care nu a fost clar prescrisă în Sfânta Scriptură.2 

22.2 Închinarea religioasă trebuie să făcută către Dumnezeu Tatăl, 

Fiul și Duhul Sfânt și numai către El,3 și niciodată către îngeri, sfinți, 

sau orice alte creaturi.4 De la căderea omului în păcat, închinarea nu 

se poate face fără un mijlocitor, și această mijlocire nu poate fi făcută 

de nimeni altcineva decât de Domnul Hristos și doar de El.5 

                                                            
1 Ieremia 10:7; Marcu 12:33 
2 Geneza 4:1-5; Exod 20:4-6; Matei 15:3,8-9; 2 Împărați 16:10-18; Levitic 10:1-3; Deute-

ronom 17:3; 4:2; 12:29-32; Iosua 1:7; 23:6-8; Matei 15:13; Coloseni 2:20-23; 2 Timotei 

3:15-17 
3 Matei 4:9-10; Ioan 5:23; 2 Corinteni 13:14 
4 Romani 1:25; Coloseni 2:10; Apocalipsa 19:10 
5 Ioan 14:6; Efeseni 2:18; Coloseni 3:17; 1 Timotei 2:5 
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22.3 Rugăciunea cu mulțumire, ca parte a închinării naturale, este 

cerută de Dumnezeu de la toți oamenii.6 Totuși, pentru a fi accep-

tată de El, aceasta trebuie să fie făcută în Numele Fiului,7 prin aju-

torul Duhului Său Sfânt,8 și să fie în conformitate cu voia Lui.9 Ea 

mai trebuie făcută pe înțeles, cu reverență, umilință, înflăcărare, 

credință, dragoste și perseverență.10 Atunci când este făcută în 

prezența altor persoane, rugăciunea trebuie exprimată într-o lim-

bă cunoscută acestora.11 

22.4 Rugăciunea trebuie făcută pentru lucruri legitime, și pentru 

orice persoane care sunt în viață în momentul rugăciunii sau pen-

tru persoane care vor trăi în viitor.12 Rugăciunea nu poate fi făcută 

către morți sau în folosul morților, și nici pentru aceia despre care 

se știe că au săvârșit păcatul de moarte [sau păcatul de neiertat].13 

22.5 Citirea Sfintei Scripturi,14 predicarea și auzirea Cuvântului lui 

Dumnezeu,15 învățătura și îndemnul reciproc al credincioșilor în 

psalmi și cântări spirituale și de laudă, cântând Domnului cu har în 

inimile noastre,16 ca și administrarea botezului17 și a Cinei Domnu-

lui18, sunt toate parte din închinarea religioasă către Dumnezeu. 

Acestea trebuie să fie făcute în ascultare de El, pe înțeles, cu cre-

dință, reverență și teamă sfântă. De asemenea, ele trebuie utilizate 

                                                            
6 Psalmul 95:1-7; 100:1-5 
7 Ioan 14:13-14 
8 Romani 8:26 
9 1 Ioan 5:14 
10 Psalmul 47:7; Eclesiastul 5:1-2; Evrei 12:28; Geneza 18:27; Iacov 5:16; 1:6-7; Marcu 
11:24; Matei 6:12,14-15; Coloseni 4:2; Efeseni 6:18 
11 1 Corinteni 14:13-19,27-28 
12 1 Ioan 5:14; 1 Timotei 2:1-2; Ioan 17:20 
13 2 Samuel 12:21-23; Luca 16:25-26; Apocalipsa 14:13; 1 Ioan 5:16 
14 Faptele Apostolilor 15:21; Tit 4:13; Apocalipsa 1:3 
15 2 Timotei 4:2; Luca 8:18 
16 Efeseni 5:19; Coloseni 3:16 
17 Matei 28:19-20 
18 1 Corinteni 11:26 
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și în momente speciale, într-o modalitate sfântă și reverentă,19 fi-

ind momente de smerenie solemnă, însoțite de post și rugăciune de 

mulțumire.20 

22.6 Nici rugăciunea și niciun alt aspect al închinării noastre reli-

gioase nu este acum, în perioada Evangheliei, legat de sau făcut 

mai acceptabil în vreun loc în care este săvârșit ori către care este 

îndreptat.21 Dumnezeu este Cel căruia trebuie să ne închinăm ori-

unde, în duh și în adevăr,22 fie că această închinare se petrece zil-

nic23 în cadrul intim al familiei,24 fie că se petrece individual, în 

taină25 sau în adunările publice, în solemnitate.26 Închinarea în 

adunările publice nu trebuie neglijată, întrucât Dumnezeu ne 

cheamă la o astfel de închinare prin Cuvântul și providența Lui.27 

22.7* După cum este legea naturii ca o parte a timpului nostru să 

fie pus deoparte, conform cu rânduiala lui Dumnezeu, pentru a fi 

utilizat pentru închinarea noastră către Dumnezeu, tot așa în Cu-

vântul Său El a dat o poruncă benefică, morală și perpetuă pentru 

toți oamenii din toate timpurile, aceasta referindu-se la faptul că 

El a stabilit o zi pe săptămână ca Sabat care trebuie ținut în sfințe-

nie pentru El.28 De la facerea lumii și până la învierea Domnului 

Isus Hristos, această zi a fost ultima zi a săptămânii (adică sâmbă-

ta), zi care a fost schimbată în prima zi a săptămânii (adică dumi-

nica), zi care se numește Ziua Domnului, și care se va păstra până 

                                                            
19 Exod 15:1-19; Psalmul 107 
20 Estera 4:16; Ioel 2:12; Matei 9:15; Faptele Apostolilor 13:2-3; 1 Corinteni 7:5 
21 Ioan 4:21 
22 Maleahi 1:11; 1 Timotei 2:8; Ioan 4:23-24 
23 Matei 6:11 
24 Deuteronom 6:6-7; Iov 1:5; 1 Petru 3:7 
25 Matei 6:6 
26 Psalmul 84:1-2,10; Matei 18:20; 1 Corinteni 3:16; 14:25; Efeseni 2:21-22 
27 Faptele Apostolilor 2:42; Evrei 10:25 
28 Geneza 2:3; Exod 20:8-11; Marcu 2:27-28; Apocalipsa 1:10 
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la sfârșitul lumii ca Sabat creștin, ținerea ultimei zile din săptă-

mână fiind desființată.29 

22.8* Oamenii țin Sabatul sfânt înaintea lui Dumnezeu atunci 

când, după o pregătire adecvată a inimilor lor și o punere în rân-

duială prealabilă a treburilor lor obișnuite, ei păzesc întreaga zi ca 

o odihnă sfântă de la lucrările lor, de la cuvintele și gândurile lor30 

legate de implicarea lor seculară și activitățile lor recreative. De 

asemenea, în Sabat, ei își dedică întreg timpul pentru închinarea în 

public și în privat, împlinind în acest timp îndatoriri și lucrări ne-

cesare și de milostenie.31 

*NOTĂ: Având în vedere exegeza corectă a textului Scripturii, punctele 

22.7 și 22.8 din Mărturisirea de Credință Baptistă de la Londra trebuie 

înțelese ca pe modalitatea în care priveau autorii chestiunea legată de 

Ziua Domnului, în perioada istorică respectivă. Într-o exegeză biblică 

adecvată, observăm că Sabatul Vechiului Testament a fost inaugurat pe 

vremea lui Moise și poruncit poporului Israel ca un semn al legământu-

lui mozaic. El a reflectat cererea și promisiunea lui Dumnezeu față de 

oameni cu privire la intrarea în odihna Sa exemplificată prin odihna lui 

Dumnezeu la creație. Fiind un semn al legământului mozaic, instituția 

Sabatului a reprezentat pentru acel legământ ceea ce curcubeul a repre-

zentat pentru legământul făcut cu Noe și ceea ce circumcizia a repre-

zentat în legământul făcut cu Avraam. Instituția Sabatului a fost com-

pusă din 8 Sabate diferite, inclusiv sabatul săptămânal al zilei a 7-a, 

dar toate au reprezentat o imagine a adevăratei odihne a poporului lui 

Dumnezeu, care nu constă într-o zi sfântă, nici într-o țară sfântă, ci 

reprezintă Dumnezeu Însuși, Hristos Însuși. Atunci când Hristos, ade-

văratul Sabat și Domnul Sabatului, a venit promițând odihnă tuturor 

                                                            
29 Ioan 20:1; Faptele Apostolilor 2:1; 20:7; 1 Corinteni 16:1; Apocalipsa 1:10; Coloseni 

2:16-17 
30 Exod 20:8-11; Neemia 13:15-22; Isaia 58:13-14; Apocalipsa 1:10 
31 Matei 12:1-13; Marcu 2:27-28 
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celor care vin la El prin credință, umbra vechiului Sabat a fost îndepăr-

tată. Creștinul ține sabatul odihnei în Dumnezeu atunci când el renunță 

la propriile lui fapte și își pune credința în promisiunea lui Dumnezeu. 

Celebrarea Zilei Domnului de către creștini a fost aleasă nu pentru a 

institui un nou Sabat (vezi explicațiile de mai sus și referințele biblice 

de mai jos), ci în semn de prețuire și recunoștință față de Persoana și 

lucrarea Domnului Isus Hristos, duminica fiind ziua când Domnul Isus 

a înviat din morți și ziua când El a trimis Duhul Sfânt asupra Bisericii 

Sale în Ziua Cincizecimii, aceste două evenimente majore marcând o 

nouă epocă în planul lui Dumnezeu. Deși înaintea lui Dumnezeu, un 

credincios are datoria trăirii fiecărei zile în Domnul, totuși prima zi a 

săptămânii, duminica, este o zi specială de celebrare, închinare și recu-

noștință față de Dumnezeu, după cum vedem că a fost și pentru biserica 

primară, așa cum Noul Testament și istoria Bisericii reflectă. (Geneza 

2:1-3; 9:8-17; 17:1-4; Exod 16:22-30; 20:8-11; 31:12-17; 34:12; Deute-

ronom 5:12-15; Levitic 23, 25:8-34; Neemia 9:13-15; Matei 11:28; 12:1-

8; 28:1; Luca 4:16-21; 21:28; Ioan 5:18; Faptele Apostolilor 2:1; 2:42; 

20:7; Romani 8:23; 1 Corinteni 14; 15:52; 16:2; Efeseni 4:30; Coloseni 

2:16-17; Evrei 3:7-4:11; 10:24-25; Apocalipsa 1:10).  
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23.                                                            

JURĂMINTELE 
 

23.1 Un jurământ permis este un act de închinare religioasă prin 

care persoana care jură în lumina adevărului, în neprihănire și cu 

judecată, chemându-L în mod solemn pe Dumnezeu să îi fie martor 

la ceea ce jură, și să o judece în acord cu adevărul sau falsitatea a 

ceea ce a jurat.1 

23.2 Oamenii ar trebui să jure numai pe Numele lui Dumnezeu, iar 

Numele Lui trebuie folosit cu cea mai înaltă reverență și teamă 

sfântă. A jura în van sau în pripă pe acest Nume glorios și înfrico-

șat, sau a jura pe orice altceva, este un păcat care trebuie detes-

tat.2 Cu toate acestea, în chestiuni importante și de moment, jură-

mântul este susținut de Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-i confir-

ma adevărul și cu scopul de a sfârși disputele, astfel încât un ju-

rământ permis impus de o autoritate în drept, trebuie făcut în as-

tfel de circumstanțe.3 

23.3 Oricine face un jurământ susținut de Cuvântul lui Dumnezeu 

trebuie să ia în considerare seriozitatea unui act atât de solemn, și 

să nu spună nimic altceva decât ceea ce știe că este adevărat, în-

                                                            
1 Deuteronom 10:20; Exod 20:7; Levitic 19:12; 2 Cronici 6:22-23; 2 Corinteni 1:23 
2 Deuteronom 6:13; Exod 20:7; Ieremia 5:7 
3 Evrei 6:13-16; Geneza 24:3; 47:30-31; 50:25; 1 Împărați 17:1; Neemia 13:25; 5:12; Ezra 
10:5; Numeri 5:19,21; 1 Împărați 8:31; Exod 22:11; Isaia 45:23; 65:16; Matei 26:62-64; 

Romani 1:9; 2 Corinteni 1:23; Faptele Apostolilor 18:18 
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trucât Domnul este provocat prin jurăminte false, în pripă sau ju-

răminte goale, și datorită unor astfel de jurăminte un popor poate 

să ajungă să sufere.4 

23.4 Un jurământ trebuie făcut folosind cuvinte simple și clare, în 

sensul lor obișnuit, fără ambiguități sau rezerve mentale.5 

23.5 O făgăduință nu trebuie făcută nici unei ființe, ci numai lui 

Dumnezeu,6 și trebuie îndeplinită cu toată grija și credincioșia.7 

Însă făgăduințele monastice papale în vederea păstrării celibatului 

pentru toată viața, pentru sărăcia pretinsă și obediența riguroasă, 

toate acestea sunt departe de a reprezenta grade ale perfecțiunii, 

ci mai degrabă ele sunt curse superstițioase și păcătoase în care 

nici un creștin nu ar trebui să se lase atras sau să se ducă pe sine.8 

  

                                                            
4 Exod 20:7; Levitic 19:12; Numeri 30:2; Ieremia 4:2 
5 Psalmul 24:4; Ieremia 4:2 
6 Numeri 30:2-3; Psalmul 76:11; Ieremia 44:25-26 
7 Numeri 30:2; Psalmul 61:8; 66:13-14; Eclesiastul 5:4-6; Isaia 19:21 
8 1 Corinteni 6:18 cu 7:2,9; 1 Timotei 4:3; Efeseni 4:28; 1 Corinteni 7:23; Matei 19:11-12 
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24.                                                          

GUVERNAREA CIVILĂ 
 

24.1 Dumnezeu, Domnul și Împăratul suprem al întregii lumi, a 

rânduit autorități civile1 care să fie sub autoritatea Lui, dar deasu-

pra oamenilor,2 pentru gloria Lui și pentru binele public.3 Pentru 

acest scop, El le-a înzestrat cu autoritatea de a folosi forța,4 de a-i 

apăra și încuraja pe cei care fac binele, și de a-i pedepsi pe cei care 

fac răul.5 

24.2 Este permis creștinilor să accepte și să execute sarcini în ad-

ministrația publică6, atunci când sunt chemați la aceasta.7 În duce-

rea la îndeplinire a unei astfel de slujbe, ei sunt responsabili în 

mod deosebit pentru menținerea dreptății și păcii în concordanță 

cu toate legile acelui popor. În îndeplinirea acestui scop, ei pot (în 

termenii Noului Testament) să se înroleze în război, dacă acesta 

este întemeiat și necesar.8 

                                                            
1 în textul original are sensul de magistrați 
2 Psalmul 82:1; Luca 12:48; Romani 13:1-6; 1 Petru 2:13-14 
3 Geneza 6:11-13 cu 9:5-6; Psalmul 58:1-2; 72:14; 82:1-4; Proverbe 21:15; 24:11-12; 
29:14,26; 31:5; Ezechiel 7:23; 45:9; Daniel 4:27; Matei 22:21; Romani 13:3-4; 1 Timotei 

2:2; 1 Petru 2:14 
4 în textul original, se folosește expresia „puterea sabiei” 
5 Geneza 9:6; Proverbe 16:14; 19:12; 20:2; 21:15; 28:17; Faptele Apostolilor 25:1; Ro-

mani 13:4; 1 Petru 2:13-14 
6 în original, sensul este de magistrat 
7 Exod 22:8-9,28-29; Daniel; Neemia; Proverbe 14:35; 16:10,12; 20:26,28; 25:2; 28:15-
16; 29:4,14; 31:4-5; Romani 13:2,4,6 
8 Luca 3:14; Romani 13:4 
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24.3 Deoarece autoritățile civile9 sunt stabilite de Dumnezeu pen-

tru scopurile precizate anterior, trebuie să ne supunem10 tuturor 

poruncilor lor întemeiate11 ca și pentru Domnul, nu doar pentru a 

evita pedeapsa, ci dintr-o conștiință curată. Noi trebuie de aseme-

nea să facem rugăciuni pentru cei care sunt puși în autoritate, as-

tfel ca, pe timpul lor, să avem parte de o viață liniștită și în pace, 

în toată evlavia și cinstea.12 

  

                                                            
9 în original magistrați 
10 Proverbe 16:14-15; 19:12; 20:2; 24:21-22; 25:15; 28:2; Romani 13:1-7; Tit 3:1; 1 Petru 

2:13-14 
11 Daniel 1:8; 3:4-6,16-18; 6:5-10,22; Matei 22:21; Faptele Apostolilor 4:19-20; 5:29 
12 Ieremia 29:7; 1 Timotei 2:1-4 
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25.                                                          

CĂSĂTORIA 
 

25.1 Căsătoria trebuie să se facă numai între un bărbat și o femeie. 

Nu este permis niciunui bărbat să aibă simultan mai mult de o so-

ție și niciunei femei să aibă simultan mai mult de un soț.1 

25.2 Căsătoria a fost dată pentru ajutorul reciproc al soțului și so-

ției,2 pentru creșterea numerică a rasei umane prin copii legitimi,3 

și pentru a preveni imoralitatea.4 

25.3 Tuturor oamenilor le este permis să se căsătorească dacă sunt 

în măsură să își dea consimțământul în mod rațional pentru aceas-

ta,5 însă creștinii au datoria să se căsătorească numai în Domnul. 

De aceea, cei care pretind că sunt credincioși adevărați nu trebuie 

să se căsătorească cu necredincioși sau cu idolatri, și nici nu trebu-

ie să se prindă la un jug nepotrivit, căsătorindu-se cu cei care tră-

iesc vieți stricate, sau care susțin erezii.6 

25.4 Căsătoria nu este permisă între persoane care au relație de 

rudenie de sânge, lucru care este interzis în Cuvântul lui Dumne-

zeu, întrucât astfel de căsătorii incestuoase nu pot fi permise vreo-

                                                            
1 Geneza 2:24 cu Matei 19:5-6; 1 Timotei 3:2; Tit 1:6 
2 Geneza 2:18; Proverbe 2:17; Maleahi 2:14 
3 Geneza 1:28; Psalmul 127:3-5; 128:3-4 
4 1 Corinteni 7:2,9 
5 1 Corinteni 7:39; 2 Corinteni 6:14; 1 Timotei 4:3; Evrei 13:4 
6 1 Corinteni 7:39; 2 Corinteni 6:14 
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dată nici măcar prin vreo lege omenească ori prin consimțământul 

părților de a trăi astfel împreună ca soț și soție.7 

[Următoarele două paragrafe fac partea din Mărturisirea de Credin-

ță de la Westminster, însă nu fac parte din Mărturisirea de Credință 

Baptistă de la Londra] 

25.5 Atunci când este descoperit adulterul sau preacurvia înainte 

de căsătorie, dar după ce persoana respectivă și-a dat consimță-

mântul pentru logodnă, îi dă ocazia legitimă părții nevinovate să 

renunțe la logodnă.8 În cazul adulterului comis după încheierea 

legământului de căsătorie, dovada acestuia permite părții nevino-

vate să divorțeze legitim,9 și după divorț permite acesteia să se re-

căsătorească – este ca și cum partea vinovată ar fi murit.10 

25.6 Deși pângărirea și stricăciunea omului poate ajunge până aco-

lo încât să invoce argumente iscusite pentru a separa pe aceia pe 

care Dumnezeu i-a adus împreună în legământul de căsătorie, to-

tuși nimic în afara adulterului sau părăsirea intenționată a cămi-

nului care nu pot fi remediate de către biserică sau de către autori-

tățile civile, și nu poate fi considerată ca o cauză suficientă pentru 

a desființa legătura căsniciei.11 O astfel de desființare trebuie rea-

lizată întotdeauna în public și respectând regulile ordinii, iar per-

soanele care sunt implicate într-o astfel de acțiune nu trebuie lăsa-

te să acționeze după propria lor discreție.12 

  

                                                            
7 Levitic 18:6-18; Amos 2:7; Marcu 6:18; 1 Corinteni 5:1 
8 Matei 1:18-20 
9 Matei 5:31-32 
10 Matei 19:9; Romani 7:2-3 
11 Matei 19:8-9; Romani 7:2-3; 1 Corinteni 7:15; Matei 19:6 
12 Deuteronom 24:1-4 



CAPITOLUL 22. ÎNCHINAREA ȘI ZIUA DOMNULUI 

= 85 = 

 

26.                                                             

BISERICA 
 

26.1 Biserica universală1 (născută prin lucrarea interioară a Duhu-

lui și prin adevărul harului) poate fi denumită și biserica invizibi-

lă, întrucât ea constă din numărul total al celor aleși care au fost, 

sunt sau vor fi aduși împreună sub autoritatea lui Hristos, Capul 

Bisericii. Biserica este mireasa, trupul și plinătatea lui Hristos, Cel 

ce împlinește totul în toți.2 

26.2 Toți oamenii din întreaga lume care mărturisesc credința 

Evangheliei și care dovedesc ascultare de Dumnezeu prin Hristos, în 

acord cu Evanghelia, și care nu își distrug propria mărturie prin ori-

ce fel de erori fundamentale, sau prin comportament lipsit de sfin-

țenie, toți pot fi considerați sfinții vizibili.3 Toate adunările (congre-

gațiile) locale4 ar trebui să fie alcătuite din astfel de persoane.5 

26.3 Chiar și cele mai pure biserici de pe pământ sunt predispuse 

amestecului cu ceea ce este impur și erorii,6 iar unele au degenerat 

atât de mult încât au încetat să fie biserici ale lui Hristos și astfel 

                                                            
1 Matei 16:18; 1 Corinteni 12:28; Efeseni 1:22; 4:11-15; 5:23-25,27,29,32; Coloseni 

1:18,24; Evrei 12:23 
2 Efeseni 1:22; 4:11-15; 5:23-25,27,29,32; Coloseni 1:18,24; Apocalipsa 21:9-14 
3 1 Corinteni 1:2; Romani 1:7-8; Faptele Apostolilor 11:26; Matei 16:18; 18:15-20; 1 Co-

rinteni 5:1-9 
4 sau în mod particular 
5 Matei 18:15-20; Faptele Apostolilor 2:37-42; 4:4; Romani 1:7; 1 Corinteni 5:1-9 
6 1 Corinteni 1:11; 5:1; 6:6; 11:17-19; 3  Ioan 1:9-10; Apocalipsa 2:1-3:22 
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au devenit „sinagogi ale Satanei”.7 Cu toate acestea, Hristos a avut 

și întotdeauna va avea o împărăție în această lume, până la sfârși-

tul veacurilor, o împărăție alcătuită din aceia care cred în El și 

mărturisesc Numele Lui.8 

26.4 Domnul Isus Hristos este Capul Bisericii. În El este investită, 

prin porunca Tatălui și într-o modalitate supremă și suverană, toa-

tă autoritatea în ce privește chemarea, instituirea, ordinea și con-

ducerea Bisericii.9 De aceea niciun om nu Îi poate lua locul, nici 

chiar Papa de la Roma, ci acela care încearcă acest lucru este un 

om al nelegiuirii, fiul pierzării, făcând acest lucru în spiritul lui 

antihrist, care s-a ridicat împotriva lui Hristos și a tot ceea ce este 

chemat Dumnezeu. Pe acesta îl va distruge Domnul cu strălucirea 

venirii Sale.10 

26.5 În exercitarea autorității care I-a fost încredințate, Domnul 

Isus Hristos îi cheamă la El din lume pe aceia care I-au fost dați de 

Tatăl prin puterea Cuvântului și a Duhului Sfânt.11 Ei sunt chemați 

să umble înaintea Lui în toate felurile de ascultare pe care El le-a 

prescris în Cuvântul Său.12 Celor care sunt astfel chemați, El le po-

runcește să formeze adunări sau biserici locale pentru zidirea lor 

reciprocă și pentru a se implica în închinarea publică ce le este ce-

rută atâta timp cât se găsesc în această lume.13 

                                                            
7 Apocalipsa 2:5 cu 1:20; 1 Timotei 3:14-15; Apocalipsa 18:2 
8 Matei 16:18; 24:14; 28:20; Marcu 4:30-32; Psalmul 72:16-18; 102:28; Isaia 9:6-7; Apo-

calipsa 12:17; 20:7-9 
9 Coloseni 1:18; Efeseni 4:11-16; 1:20-23; 5:23-32; 1Corinteni 12:27-28; Ioan 17:1-3; Ma-

tei 28:18-20; Faptele Apostolilor 5:31; Ioan 10:14-16 
10 2 Tesaloniceni 2:2-9 
11 Ioan 10:16,23; 12:32; 17:2; Faptele Apostolilor 5:31-32 
12 Matei 28:20 
13 Matei 18:15-20; Faptele Apostolilor 14:21-23; Tit 1:5; 1 Timotei 1:3; 3:14-16; 5:17-22 
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26.6 Membrii acestor biserici sunt sfinți prin chemare și ei demon-

strează și dovedesc în mod vizibil ascultarea lor de chemarea lui Hris-

tos prin mărturia și umblarea lor în credință.14 Astfel, ei consimt liber 

să umble împreună conform cu poruncile lui Hristos, dăruindu-se pe 

ei înșiși Domnului și reciproc unul altuia prin voia lui Dumnezeu și 

afirmând supunerea lor față de învățăturile Evangheliei.15 

26.7 După cum este declarat în Cuvântul Său, Domnul a dat fiecărei 

biserici astfel adunate conform cu înțelepciunii lui Hristos, toată pu-

terea și autoritatea necesară pentru a urma forma de închinare și dis-

ciplină pe care le-a poruncit să le țină. De asemenea, El a dat porunci 

și reguli pentru folosirea dreaptă și adecvată a acestei puteri.16 

26.8 O biserică locală, adunată și organizată complet conform în-

țelepciunii lui Hristos, constă din slujitori și membri. Slujitorii 

rânduiți de Hristos să fie aleși și puși deoparte de către biserică 

sunt prezbiterii (sau bătrânii) și diaconii. Ei sunt desemnați în 

mod specific pentru a veghea la ceea ce Domnul a rânduit, și pen-

tru a pune în aplicare puterea și însărcinările pe care Domnul le-a 

încredințat sau la care El îi cheamă. Acest model trebuie continuat 

până la sfârșitul lumii.17 

26.9 Modalitatea rânduită de Hristos pentru chemarea oricărei 

persoane potrivite și înzestrate de către Duhul Sfânt18 pentru a fa-

ce slujba de prezbiter sau bătrân într-o biserică, este aceea a ale-

gerii sale prin votul comun al bisericii.19 El trebuie pus deoparte în 

mod solemn prin post și rugăciune, cu punerea mâinilor peste el de 

                                                            
14 Matei 28:18-20; Faptele Apostolilor 14:22-23; Romani 1:7; 1 Corinteni 1:2 cu 1:13-17; 1 
Tesaloniceni 1:1 cu 1:2-10; Faptele Apostolilor 2:37-42; 4:4; 5:13-14 
15 Faptele Apostolilor 2:41-42; 5:13-14; 2 Corinteni 9:13 
16 Matei 18:17-20; 1 Corinteni 5:4-5,13; 2 Corinteni 2:6-8 
17 Filipeni 1:1; 1 Timotei 3:1-13; Faptele Apostolilor 20:17,28; Tit 1:5-7; 1 Petru 5:2 
18 Efeseni 4:11; 1 Timotei 3:1-13 
19 Faptele Apostolilor 6:1-7; 14:23 cu Matei 18:17-20; 1 Corinteni 5:1-13 
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către bătrânii bisericii (atunci când există deja astfel de prezbiteri 

sau bătrâni desemnați).20 În mod similar, un diacon trebuie de 

asemenea ales prin votul bisericii și pus deoparte prin rugăciune și 

cu punerea mâinilor.21 

26.10 Lucrarea pastorilor este aceea de a fi dedicați constant sluji-

rii lui Hristos în bisericile Sale, prin lucrarea predicării Cuvântului 

și rugăciune și prin lucrarea de veghere asupra sufletelor membri-

lor bisericii, întrucât ei voi da socoteală pentru acestea înaintea lui 

Hristos.22 De aceea, bisericile unde păstorii slujesc au obligația de 

a le oferi tot respectul cuvenit și de a le dărui tot ce au ele mai 

bun, conform cu posibilitățile lor,23 astfel încât pastorii să poată 

avea un venit suficient încât să nu fie ocupați cu lucrurile lu-

mești,24 și ca ei să poată fi în măsură să practice ospitalitate față 

de alții.25 Acestea sunt cerute până și de legea naturii, dar mai ales 

prin porunca specifică a Domnului Isus, care a rânduit ca aceia ca-

re predică Evanghelia să trăiască din Evanghelie.26 

26.11 Deși prezbiterii sau pastorii bisericilor sunt obligați să pre-

dice cu regularitate Cuvântul ca parte a slujirii lor, totuși lucrarea 

de predicare a Cuvântului nu este limitată exclusiv la ei. De aceea, 

dacă sunt și alții care au fost înzestrați prin Duhul Sfânt pentru 

această slujire și care sunt aprobați și chemați de către biserică, 

pot și ar trebui să facă această lucrare.27 

                                                            
20 1 Timotei 4:14; 5:22 
21 Faptele Apostolilor 6:1-7 
22 Faptele Apostolilor 6:4; 1 Timotei 3:2; 5:17; Evrei 13:17 
23 1 Timotei 5:17-18; 1 Corinteni 9:14; Galateni 6:6-7 
24 2 Timotei 2:4 
25 1 Timotei 3:2 
26 1 Corinteni 9:6-14; 1 Timotei 5:18 
27 Faptele Apostolilor 8:5 11:19-21; 1 Petru 4:10-11 
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26.12 Toți credincioșii au obligația să se alăture bisericilor locale 

oricând și oriunde au oportunitatea de a face acest lucru, așa încât 

toți să se bucure de privilegiile bisericii dar să fie în același timp și 

sub autoritatea corectivă și de conducere a bisericii, în acord cu 

porunca lui Hristos.28 

26.13 Nici un membru al bisericii care a fost jignit de către un alt 

membru și care a urmat datoria biblică față de acea persoană, nu 

are voie să disturbe ordinea în biserică în nici un fel. De asemenea, 

persoana jignită nu trebuie să lipsească de la întâlnirile bisericii 

sau de la administrarea sacramentelor din cauza ofensei, ci trebuie 

să aștepte rezolvarea situației sale în Hristos și prin acțiunile ur-

mătoare ale bisericii.29 

26.14 Fiecare biserică și toți membrii ei au datoria să se roage con-

tinuu pentru binele și prosperitatea tuturor bisericilor lui Hristos 

de pretutindeni. În toate vremurile, bisericile trebuie să își ajute 

toți credincioșii din zona proprie și să îi cheme la folosirea daruri-

lor și a harurilor lor individuale.30 Atunci când, prin providența lui 

Dumnezeu, noi biserici sunt plantate astfel încât ele să se bucure 

de oportunitatea și avantajul comuniunii, bisericile trebuie să cau-

te această comuniune31 între ele pentru a promova pacea și pentru 

a crește dragostea și zidirea reciprocă.32 

26.15 Atunci când apar dificultăți și diferențe în ce privește doctri-

na sau administrarea bisericii până într-acolo încât sunt amenința-

                                                            
28 1 Tesaloniceni 5:14; 2 Tesaloniceni 3:6,14-15; 1 Corinteni 5:9-13; Evrei 13:17 
29 Matei 18:15-17; Efeseni 4:2-3; Coloseni 3:12-15; 1Ioan 2:7-11,18-19; Matei 28:15-17; 
Efeseni 4:2-3; Matei 28:20 
30 Ioan 13:34-35; 17:11,21-23; Efeseni 4:11-16; 6:18; Psalmul 122:6; Romani 16:1-3; 3 

Ioan 1:8-10 cu 2 Ioan 1:5-11; Romani 15:26; 2 Corinteni 8:1-4,16-24; 9:12-15; Coloseni 

2:1 cu 1:3,4,7 și 4:7,12 
31 Galateni 1:2,22; Coloseni 4:16; Apocalipsa 1:4; Romani 16:1-2; 3 Ioan 1:8-10 
32 1 Ioan 4:1-3 cu 2 Ioan și  3Ioan; Romani 16:1-3; 2 Corinteni 9:12-15; Iosua 22 
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te pacea, unitatea și zidirea bisericilor în general sau a unei anume 

biserici, sau când unul ori mai mulți membri dintr-o biserică sunt 

răniți prin învățături sau reguli care nu sunt conforme cu adevărul 

din Cuvântul lui Dumnezeu și cu ordinea biblică a bisericii, trebuie 

ca, în acord cu înțelepciunea lui Hristos, un număr de biserici să se 

adune în părtășie împreună, prin reprezentanții lor, pentru a ana-

liza motivele acelei dispute și pentru a oferi sfatul lor în problema 

respectivă și pentru a anunța bisericile care sunt implicate.33 To-

tuși, atunci când acești reprezentanți sunt adunați, ei nu sunt in-

vestiți nici cu puterea bisericii și nici cu vreo jurisdicție asupra 

bisericilor implicate; de aceea ei nu pot impune disciplina peste 

nici o biserică sau persoană, și nu pot impune concluziile lor asu-

pra bisericilor sau slujitorilor acestora, ci au doar rol consultativ.34 

  

                                                            
33 Galateni 2:2; Proverbe 3:5-7; 12:15; 13:10 
34 1 Corinteni 7:25,36,40; 2 Corinteni 1:24; 1 Ioan 4:1 
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27.                                                       

COMUNIUNEA                                              
CREDINCIOȘILOR 

 

27.1 Toți credincioșii care sunt uniți cu Domnul Isus Hristos1, Ca-

pul lor, prin Duhul Sfânt și prin credință,2 cu toate că aceasta nu îi 

face pe ei o persoană cu El3, sunt părtași harurilor, suferințelor, 

morții, învierii și slavei Lui.4 Fiind uniți unul cu altul în dragoste, 

credincioșii sunt părtași reciproc darurilor și harurilor fiecăruia,5 

și sunt datori să își îndeplinească sarcinile, atât cele în public cât 

și cele în privat, într-o modalitate ordonată, spre a conduce la bi-

nele reciproc atât în ce privește lucrurile spirituale cât și cele tem-

porare.6 

27.2 Prin mărturia lor, creștinii au datoria de păstra o părtășie și 

comuniune sfântă în închinarea față de Dumnezeu și în a face orice 

slujiri spirituale care să le promoveze zidirea reciprocă.7 Ei ar tre-

bui de asemenea să se ajute reciproc în nevoile obișnuite, în con-

                                                            
1 Efeseni 1:4; Ioan 17:2,6; 2 Corinteni 5:21; Romani 6:8; 8:17; 8:2; 1 Corinteni 6:17; 2 

Petru 1:4 
2 Efeseni 3:16-17; Galateni 2:20; 2 Corinteni 3:17-18 
3 1 Corinteni 8:6; Coloseni 1:18-19; 1 Timotei 6:15-16; Isaia 42:8; Psalmul 45:7; Evrei 

1:8-9 
4 1 Ioan 1:3; Ioan 1:16; 15:1-6; Efeseni 2:4-6; Romani 4:25; 6:1-6; Filipeni 3:10; Coloseni 

3:3-4 
5 Ioan 13:34-35; 14:15; Efeseni 4:15; 1 Petru 4:10; Romani 14:7-8; 1 Corinteni 3:21-23; 

12:7,25-27 
6 Romani 1:12; 12:10-13; 1 Tesaloniceni 5:11,14; 1 Petru 3:8; 1 Ioan 3.17-18; Galateni 6:10 
7 Evrei 3:12-13; 10:24-25 
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formitate cu posibilitățile și nevoile lor.8 Conform cu învățătura 

Evangheliei, această comuniune se manifestă îndeosebi în relațiile 

de familie și cele din biserică,9 dar atunci când Dumnezeu deschide 

posibilitatea, această comuniune se poate extinde și la toți cei care 

cred, adică la toți cei din toate locurile unde se cheamă Numele 

Domnului Isus Hristos.10 Totuși, această comuniune reciprocă a 

credincioșilor nu trebuie să afecteze în nici un fel dreptul fiecărei 

persoane de a dispune liber de bunurile și posesiunile proprii.11 

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                            
8 Faptele Apostolilor 11:29-30; 2 Corinteni 8-9; Galateni 2; Romani 15 
9 1 Timotei 5:8,16; Efeseni 6:4; 1 Corinteni 12:27 
10 Faptele Apostolilor 11:29-30; 2 Corinteni 8-9; Galateni 2; 6:10; Romani 15 
11 Faptele Apostolilor 5:4; Efeseni 4:28; Exod 20:15 
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28.                                                            

BOTEZUL ȘI                                                 
CINA DOMNULUI 

 

28.1 Botezul și Cina Domnului sunt sacramentele/rânduielile lăsa-

te în mod explicit și suveran de către Domnul Isus Hristos, singu-

rul dătător de lege,1 și care trebuie săvârșite de către biserica Sa 

până la sfârșitul lumii.2 

28.2 Aceste sacramente trebuie administrate de aceia care sunt 

chemați și calificați în acest sens, după însărcinarea dată de Dom-

nul Hristos.3 

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                            
1 Matei 28:19-20; 1 Corinteni 11:24-25 
2 Matei 28:18-20; Romani 6:3-4; 1 Corinteni 1:13-17; Galateni 3:27; Efeseni 4:5; Colo-
seni 2:12; 1 Petru 3:21; 1 Corinteni 11:26; Luca 22:14-20 
3 Matei 24:45-51; Luca 12:41-44; 1 Corinteni 4:1; Tit 1:5-7 
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29.                                                           

BOTEZUL 
 

29.1 Botezul este un sacrament/rânduială al Noului Testament, 

lăsat prin porunca Domnului Isus Hristos, semnificând pentru per-

soana care se botează un semn al comuniunii cu Hristos în moartea 

și învierea Sa, al altoirii în El,1 al iertării păcatelor,2 și al predării 

respectivei persoane către Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos, 

spre a trăi și umbla într-o viață nouă.3 

29.2 Numai aceia care mărturisesc pocăința către Dumnezeu, cre-

dința în și ascultarea de Domnul nostru Isus Hristos, sunt persoa-

nele adecvate pentru a îndeplini această poruncă.4 

29.3 Elementul exterior ce trebuie utilizat pentru acest sacrament 

este apa, în care persoana în cauză trebuie botezată5 în Numele 

Tatălui, și al Fiului și al Duhului Sfânt.6 

29.4 Imersiunea sau scufundarea persoanei în apă, este necesară 

pentru administrarea adecvată a acestui sacrament.7 

                                                            
1 Romani 6:3-5; Coloseni 2:12; Galateni 3:27 
2 Marcu 1:4; Faptele Apostolilor 22:16 
3 Romani 6:4 
4 Matei 3:1-12; Marcu 1:4-6; Luca 3:3-6; Matei 28:19-20; Marcu 16:15-16; Ioan 4:1-2; 1 

Corinteni 1:13-17; Faptele Apostolilor 2:37-41; 8:12-13,36-38; 9:18; 10:47-48; 11:16; 

15:9; 16:14-15,31-34; 18:8; 19:3-5; 22:16; Romani 6:3-4; Galateni 3:27; Coloseni 2:12; 1 
Petru 3:21; Ieremia 31:31-34; Filipeni 3:3; Ioan 1:12-13; Matei 21:43 
5 Matei 3:11; Faptele Apostolilor 8:36,38; 22:16 
6 Matei 28:18-20 
7 2 Împărați 5:14; Psalmul 69:2; Isaia 21:4; Marcu 1:5,8-9; Ioan 3:23; Faptele Apostoli-
lor 8:38; Romani 6:4; Coloseni 2:12; Marcu 7:3-4; 10:38-39; Luca 12:50; 1 Corinteni 

10:1-2; Matei 3:11; Faptele Apostolilor 1:5,8; 2:1-4,17 
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30.                                                       

CINA DOMNULUI 
 

30.1 Cina Domnului nostru Isus Hristos a fost instituită de El În-

suși în aceeași seară în care El a fost trădat,1 și a rânduit-o să fie 

ținută în bisericile Sale2 până la sfârșitul lumii3, având semnifica-

ția de amintire perpetuă a Lui și de a arăta sacrificiul pe care l-a 

făcut prin moartea Sa pe cruce.4 Cina Domnului a fost instituită de 

asemenea pentru a confirma credința celor care participă în toate 

beneficiile morții lui Hristos,5 spre hrănirea lor spirituală și creș-

terea în El,6 pentru angajarea lor în toate lucrările pe care le dato-

rează Lui,7 și pentru a fi un mijloc de a întări comuniunea lor cu El 

și reciproc unii cu alții.8 

30.2 În administrarea acestui sacrament, Hristos nu este oferit 

Tatălui și nici nu se face o reală jertfă pentru iertarea păcatelor 

celor vii sau celor morți, ci este vorba doar de o aducere aminte a 

jertfei pe care Hristos a făcut-o odată pentru totdeauna pe cruce.9 

Ea reprezintă de asemenea o ofrandă spirituală a întregii noastre 

                                                            
1 1 Corinteni 11:23; Matei 26:20-26; Marcu 14:17-22; Luca 22:19-23 
2 Faptele Apostolilor 2:41-42; 20:7;1 Corinteni 11:17-22,33-34 
3 Marcu 14:24-25; Luca 22:17-22; 1 Corinteni 11:24-26 
4 1 Corinteni 11:24-26; Matei 26:27-28; Luca 22:19-20 
5 Romani 4:11 
6 Ioan 6:29,35,47-58 
7 1 Corinteni 11:25 
8 1 Corinteni 10:16-17 
9 Ioan 19:30; Evrei 9:25-28; 10:10-14; Luca 22:19; 1 Corinteni 11:24-25 
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lauda la adresa lui Dumnezeu pentru lucrarea Domnului Hristos.10 

Astfel, sacrificiul romano-catolic al cinei este o urâciune și o defă-

imare a însăși sacrificiului Domnului Hristos, care reprezintă sin-

gura jertfă pentru toate păcatele celor aleși. 

30.3 În acest sacrament, Domnul Isus i-a rânduit pe slujitorii săi 

se roage și să binecuvânteze pâinea și vinul (punându-le astfel de-

oparte de la utilizarea obișnuită spre utilizarea sfântă), să ia și să 

frângă pâinea, apoi să ia paharul, și să le dea pe ambele celor care 

participă la Cină, împărtășindu-se astfel împreună.11 

30.4 Refuzul de a da paharul celor participanți,12 închinarea la aces-

te elemente exterioare, ridicarea lor sau purtarea lor încoace și în-

colo astfel încât să fie adorate, precum și rezervarea lor pentru orice 

pretinsă utilizare religioasă ulterioară,13 toate sunt contrare naturii 

acestui sacrament și modului cum Domnul Hristos l-a instituit.14 

30.5 Elementele exterioare ale acestui sacrament, atunci când sunt 

în mod corect puse deoparte pentru utilizarea rânduită de Domnul 

Hristos, au o relație atât de strânsă cu Domnul Hristos crucificat, 

încât ele sunt uneori cu adevărat, dar întotdeauna în mod figurativ, 

simbolic, numite după numele a ceea ce ele reprezintă, adică trupul 

și sângele lui Hristos.15 Totuși, în substanță și natură, ele rămân cu 

adevărat doar pâine și vin după cum au fost de la început.16 

30.6 Doctrina cunoscută sub numele de transsubstanțiere, care 

susține că substanța pâinii și a vinului este schimbată în trupul și 

                                                            
10 Matei 26:26-27,30 cu Evrei 13:10-16 
11 1 Corinteni 11:23-26; Matei 26:26-28; Marcu 14:22-25; Luca 22:19-22 
12 Matei 26:27; Marcu 14:23; 1 Corinteni 11:25-28 
13 Exod 20:4-5 
14 Matei 15:9 
15 1 Corinteni 11:27; Matei 26:26-28 
16 1 Corinteni 11:26-28; Matei 26:29 
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sângele fizic al lui Hristos, atunci când sunt consacrate de către 

preot sau oricine oficiază sacramentul, este contrară nu numai 

Scripturii,17 ci până și bunului simț și a rațiunii. Ea distruge natura 

sacramentului și a fost și este cauza unor numeroase superstiții și 

a idolatriei grave. 

 

30.7 Primitorii vrednici ai sacramentului, care sunt părtași în mod 

exterior la elementele vizibile ale acestuia,18 le primesc de aseme-

nea în interior prin credință, spiritual, nu ca și trup și carne. Pro-

cedând astfel, ei se hrănesc spiritual din Hristos cel crucificat, și 

primesc toate beneficiile morții Sale.19 Trupul și sângele lui Hristos 

nu sunt prezente în mod fizic, ci spiritual prin credința celor care 

participă la acest sacrament, la fel cum elementele exterioare înse-

le sunt percepute de simțurile exterioare ale omului.20 

 

30.8 Toate persoanele ignorante și păcătoase, care sunt nepotrivi-

te pentru a se bucura ce comuniunea cu Hristos nu sunt vrednice 

să stea la Masa Domnului și nu pot, fără să își ia un grav păcat 

asupra lor, să fie părtașe acestor taine sfinte, nici nu pot fi admise 

să participe în starea în care se găsesc.21 De aceea, oricine partici-

pă la sacrament într-un mod nevrednic, se face vinovat de trupul și 

sângele Domnului, mâncând și bând judecata asupra lui însuși.22 

 

  

                                                            
17 Matei 26:26-29; Luca 24:36-43,50-51; Ioan 1:14; 20:26-29; Faptele Apostolilor 1:9-11; 

3:21; 1 Corinteni 11:24-26; Luca 12:1; Apocalipsa 1:20; Geneza 17:10-11; Ezechiel 37:11; 

Geneza 41:26-27 
18 1 Corinteni 11:28 
19 Ioan 6:29,35,47-58 
20 1 Corinteni 10:16 
21 Matei 7:6; Efeseni 4:17-24; 5:3-9; Exod 20:7,16; 1 Corinteni 5:9-13; 2 Ioan 1:10; Fapte-
le Apostolilor 2:41-42; 20:7; 1 Corinteni 11:17-22,33-34 
22 1 Corinteni 11:20-22,27-34 
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31.                                                           

STAREA OMULUI DUPĂ MOARTE              
ȘI ÎNVIEREA MORȚILOR 

 

31.1 După moarte, trupurile oamenilor se întorc în țărână și sunt 

supuse descompunerii,1 însă sufletele lor (care nici nu mor și nici 

nu dorm, pentru că sunt nepieritoare în esența lor) se întorc ime-

diat la Dumnezeu care le-a dat.2  

Sufletele celor neprihăniți sunt apoi făcute perfecte în sfințenie, 

iar ele sunt primite în Paradis, unde stau în prezența lui Hristos și 

privesc la fața lui Dumnezeu în strălucire și glorie, și așteaptă răs-

cumpărarea deplină a trupurilor lor.3 Sufletele celor răi sunt arun-

cate în Iad, unde rămân în chin și întuneric deplin, așteptând jude-

cata Zilei de apoi.4 Pentru sufletele care sunt separate de trupurile 

lor, Scriptura arată că nu există alt loc decât unul dintre acestea 

două. 

31.2 În ziua de apoi, acei credincioși care se vor afla în viață nu vor 

mai muri, ci vor fi schimbați.5 Toți cei morți vor fi înviați6 cu tru-

                                                            
1 Geneza 2:17; 3:19; Faptele Apostolilor 13:36; Romani 5:12-21; 1 Corinteni 15:22 
2 Geneza 2:7; Iacov 2:26; Matei 10:28; Eclesiastul 12:7 
3 Psalmul 23:6; 1 Împărați 8:27-49; Isaia 63:15; 66:1; Luca 23:43; Faptele Apostolilor 

1:9-11; 3:21; 2 Corinteni 5:6-8;12:2-4; Efeseni 4:10; Filipeni 1:21-23; Evrei 1:3; 4:14-15; 

6:20; 8:1; 9:24; 12:23; Apocalipsa 6:9-11; 14:13; 20:4-6 
4 Luca 16:22-26; Faptele Apostolilor 1:25; 1 Petru 3:19; 2 Petru 2:9 
5 1 Corinteni 15:50-53; 2 Corinteni 5:1-4; 1 Tesaloniceni 4:17 
6 Daniel 12:2; Ioan 5:28-29; Faptele Apostolilor 24:15 
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purile lor7 (deși acestea vor avea calități diferite)8 care vor fi unite 

din nou cu sufletele lor pentru totdeauna.9 

31.3 Prin puterea lui Hristos, trupurile celor necredincioși vor fi 

înviate spre ocară.10 Prin Duhul Său11, trupurile celor neprihăniți 

vor fi înviate spre cinste,12 iar ei vor fi transformați pentru a fi 

asemenea trupului Său plin de glorie.13 

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                            
7 Iov 19:26-27; Ioan 5:28-29; 1 Corinteni 15:35-38,42-44 
8 1 Corinteni 15:42-44,52-54 
9 Daniel 12:2; Matei 25:46 
10 Daniel 12:2, Ioan 5:28-29 
11 Romani 8:1,11; 1 Corinteni 15:45; Galateni 6:8 
12 1 Corinteni 15:42-49 
13 Romani 8:17,29-30; 1 Corinteni 15:20-23,48-49; Filipeni 3:21; Coloseni 1:18; 3:4; 1 

Ioan 3:2; Apocalipsa 1:5 
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32.                                                         

JUDECATA DE APOI 
 

32.1 Dumnezeu a rânduit o zi când El va judeca lumea în neprihăni-

re prin Domnul Isus Hristos, căruia Tatăl I-a dat toată puterea și 

judecata.1 În acea zi, nu doar îngerii apostați vor fi judecați,2 ci și 

toți cei care au trăit pe pământ. Ei vor apărea înaintea tronului de 

judecată al lui Hristos3 pentru a da socoteală pentru gândurile, cu-

vintele și faptele lor și pentru a primi judecata conform cu ceea ce 

au făcut ei în trup, fie bine, fie rău.4 

32.2 Scopul lui Dumnezeu prin rânduirea acestei zile este acela de a 

arăta gloria milei Sale în mântuirea veșnică a celor aleși, precum și 

judecata Sa în condamnarea eternă a celor respinși, care sunt stri-

cați și neascultători.5 Apoi, cei neprihăniți vor moșteni viața veșnică 

și vor primi plinătatea bucuriei și slavei însoțite de prezența veșnică 

a Domnului. Însă cei stricați, care nu Îl cunosc pe Dumnezeu și nu se 

supun Evangheliei Domnului Isus Hristos, vor fi aruncați în chinul 

veșnic și vor fi pedepsiți cu distrugerea eternă, îndepărtați perma-

nent de prezența Domnului și de gloria puterii Sale.6 

                                                            
1 Ioan 5:22,27; Faptele Apostolilor 17:31 
2 1 Corinteni 6:3; Iuda 1:6 
3 Matei 16:27; 25:31-46; Faptele Apostolilor 17:30-31; Romani 2:6-16; 2 Tesaloniceni 

1:5-10; 2 Petru 3:1-13; Apocalipsa 20:11-15 
4 2 Corinteni 5:10; 1 Corinteni 4:5; Matei 12:36 
5 Romani 9:22-23 
6 Matei 18:8; 25:41,46; 2 Tesaloniceni 1:9; Evrei 6:2; Iuda 1:6; Apocalipsa 14:10-11; Luca 

3:17; Marcu 9:43,48; Matei 3:12; 5:26; 13:41-42; 24:51; 25:30 
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32.3 Domnul Hristos vrea ca noi să fim ferm convinși că va exista o 

zi a judecății, atât pentru a-i determina pe toți oamenii să se întoar-

că de la păcatele lor7, cât și pentru o mai mare consolare a celor ne-

prihăniți în încercările prin care trec în această lume.8 Totuși, El a 

păstrat secretă data când aceasta va avea loc, astfel ca oamenii să 

nu cadă în auto-siguranță, ci să fie întotdeauna veghetori, pentru că 

ei nu știu momentul când Domnul la veni.9 Așadar, ei trebuie întot-

deauna să fie pregătiți pentru a spune: „Vino, Doamne Isuse!”10 

Amin. 

  

                                                            
7 2 Corinteni 5:10-11 
8 2 Tesaloniceni 1:5-7 
9 Marcu 13:35-37; Luca 12:35-40 
10 Apocalipsa 22:20 
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Ascultăm Chemarea – Împlinim Misiunea 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit care își concentrează 
eforturile pe proclamarea Evangheliei prin literatură consecvent doctrinară, prin 
evanghelizare și echiparea bisericilor evanghelice de limba română.  

Dacă ai fost binecuvântat citind această carte, poți ajuta la binecuvântarea altui 
credincios, prin unul sau mai multe lucruri, după cum urmează: 

1) Dă mai departe această carte! “Fără plată ați primit, fără plată să dați”.  

2) Vizitează paginile noastre de internet la www.magnagratia.org și află mai 
mult despre lucrarea noastră, și citește GRATUIT cele peste 170 de cărți ale unora 
dintre cei mai buni autori creștini din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA prin a vizita pagina noastră de 
Facebook la www.facebook.com/MagnaGratiaRomania și prin a te abona pe 
website, așa încât să fii anunțat când publicăm noi resurse. 

4) Spune și altora despre lucrarea noastră.   

5) Roagă-te pentru noi. 

6) Donează și ajută-ne să mergem mai departe cu această lucrare. Donațiile se 
pot face online, www.magnagratia.org/donatii.html  

Pentru orice alte informații, scrie-ne la contact@magnagratia.org. Mulțumim. 

 


