
 

 
1 

 

 
Ministerul Afacerilor Eterne 

  Colectia Reformatio  

 
 

MĂRTURISIREA  

DE  

CREDINŢĂ BAPTISTĂ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Londra - 1689 



 

 
2 

 

 

Mărturisirea de Credinţă Baptistă  
Londra, 1689 
 
 
Traducere după ediţia revizuită 2001 
 
 
 
Mărturisirea de Credinţă Baptistă de la Londra, din anul 1689, îşi are rădăcinile în Mărturisirea 
de Credinţă de la Westminster, din anul 1647.  
 
Totuşi, ea diferă de Mărturisirea de Credinţă de la Westminster prin adăugarea Capitolului 20 
(Evanghelia şi extinderea Harului), şi prin înţelesul dat Bisericii şi Botezului.  
 
Capitolul 20 este identic capitolului similar din Mărturisirea de Credinţă Savoy din anul 1658.  
 
De altfel, acolo unde Mărturisirea de Credinţă Baptistă de la Londra diferă în aspecte minore de 
cea de la Westminster, ea urmează de regulă Mărturisirea de Credinţă Savoy. 
 
Fotografiile utilizate sunt domeniu public şi ele reprezintă martirajul unora dintre creştini care 
şi-au păstrat credinţa plătind chiar cu preţul vieţii. 
 
 

 
 
 
Traducere realizată de WDJD România – Ministerul Afacerilor Eterne (2008). 
 
Toate drepturile privind ediţia în limba română sunt rezervate. Reproducerea fără acordul scris 
prealabil al WDJD România este interzisă. Transmiterea pe cale electronică este permisă numai 
dacă este făcută gratuit, fără scopuri comerciale şi dacă este făcută cu scopul înaintării 
Evangheliei. Este interzisă utilizarea ca material oferit cu titlu de bonus în cadrul campaniilor 
promoţionale pentru alte produse. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mai jos. 
 
 
 

 
Ninel LAZĂR 
WDJD România 
 

OP 12, CP 40 
Bucureşti 1 
ROMÂNIA 
Email: contact@wdjd.ro  
Internet: www.wdjd.ro 
 
  

mailto:contact@wdjd.ro
http://www.wdjd.ro/


 

 
3 

 

Cuprins 
 
 
 

Capitolul 1. Sfinta Scriptură……………………………………………………5 

Capitolul 2. Dumnezeu şi Sfânta Treime………………………………….9 

Capitolul 3. Domnia lui Dumnezeu…………………………………………12 

Capitolul 4. Creaţia……………………………………………………………….15 

Capitolul 5. Providenţa Divină……………………………………………….17 

Capitolul 6. Căderea, Păcatul şi Pedeapsa Păcatului…………………20 

Capitolul 7. Legământul lui Dumnezeu cu Omenirea……………….22 

Capitolul 8. Hristos, Mijlocitorul……………………………………………24 

Capitolul 9. Liberul Arbitru……………………………………………………28 

Capitolul 10. Chemarea Eficientă la Mântuire………………………….30 

Capitolul 11. Justificarea………………………………………………………..33 

Capitolul 12. Înfierea……………………………………………………………..36 

Capitolul 13. Sfinţirea…………………………………………………………….38 

Capitolul 14. Credinţa Mântuitoare…………………………………………40 

Capitolul 15. Pocăinţa întru Viaţă şi Mântuire………………………….42 

Capitolul 16. Faptele Bune……………………………………………………..44 

Capitolul 17. Păstrarea Credincioşilor în Har……………………………47 

Capitolul 18. Siguranţa Harului şi a Mântuirii………………………….50 

Capitolul 19. Legea lui Dumnezeu…………………………………………..53 

Capitolul 20. Evanghelia şi Extinderea Harului………………………..56 

Capitolul 21. Libertatea Creştinului şi Libertatea de Conştiinţă….58 

Capitolul 22. Închinarea şi Ziua Domnului………………………………60 

Capitolul 23. Jurămintele……………………………………………………….63 

Capitolul 24. Guvernarea Civilă………………………………………………65 

Capitolul 25. Căsătoria…………………………………………………………..67 

Capitolul 26. Biserica……………………………………………………………..70 

Capitolul 27. Comuniunea Credincioşilor…………………………………74 

Capitolul 28. Botezul şi Cina Domnului……………………………………76 

Capitolul 29. Botezul……………………………………………………………..78 

Capitolul 30. Cina Domnului………………………………………………….80 

Capitolul 31. Starea Omului după Moarte şi Învierea Morţilor…..83 

Capitolul 32. Judecata de Apoi ……………………………………………….85 

 



 

 
4 

 

  



 

 
5 

 

CAPITOLUL 1 
SFÂNTA SCRIPTURĂ 

 
 

 
 

1.1. Sfânta Scriptură este singura normă1 suficientă, sigură şi fără greşeală în ce priveşte 
cunoaşterea, credinţa şi ascultarea mântuitoare2. Deşi revelaţia naturii şi lucrarea creaţiei, 
precum şi providenţa mărturisesc atât de clar despre bunătatea, înţelepciunea şi puterea lui 
Dumnezeu încât omul nu se poate scuza în nici un fel,3 acestea nu sunt suficiente pentru a oferi 
cunoaşterea lui Dumnezeu şi a voii Lui care este necesară pentru ca omul să fie mântuit.4 De 
aceea, Dumnezeu Şi-a găsit plăcerea în a Se revela pe Sine în diferite vremuri şi modalităţi, şi să 
Îşi proclame voia către Biserica Sa.5 El a ales Să Se descopere complet în formă scrisă, cu scopul 
de a asigura păstrarea şi răspândirea adevărului şi pentru a Îşi înrădăcina şi susţine Biserica 
împotriva depravării umane, a uneltirilor vrăjmaşe ale lui Satan şi ale lumii. Astfel, Sfânta 
Scriptură este absolut indispensabilă,6 întrucât în zilele noastre Dumnezeu a ales să nu mai 
descopere voia Sa oamenilor Lui prin modalităţile din trecut.7 

(1) sau standard 

(2) Isaia 8:20; Luca 16:29; Efeseni 2:20; 2Timotei 3:15-17 

(3) Psalmul 19:1-3; Romani 1:19-21,32; 2:12a,14-15 

(4)  Psalmul 19:1-3 şi 7-11; Romani 1:19-21; 2:12a,14-15 cu 1:16-17 şi 3:21 

(5) Evrei 1:1-2a 

(6) Proverbe 22:19-21; Luca 1:1-4; 2Petru 1:12-15; 3:1; Deuteronom 17:18; 31:9,19; 1Corinteni 15:1; 2Tesaloniceni 
2:1-2,15; 3:17; Romani 1:8-15; Galateni 4:20; 6:11; 1Timotei 3:14; Apocalipsa 1:9,19; 2:1 etc.; Romani 15:4; 
2Petru 1:19-21 

(7) Evrei 1:1-2a; Faptele Apostolilor 1:21-22; 1Corinteni 9:1; 15:7-8; Efeseni 2:20 

 

1.2. Sfânta Scriptură, sau Cuvântul lui Dumnezeu scris, constă din toate cărţile Vechiului şi 
Noului Testament. Acestea sunt:  

- Vechiul Testament: Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom, Iosua, Judecători, Rut, 1 
Samuel, 2 Samuel, 1 Împăraţi, 2 Împăraţi, 1 Cronici, 2 Cronici, Ezra, Neemia, Estera, Iov, 
Psalmi, Proverbe, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor, Isaia, Ieremia, Plângerile lui Ieremia, 
Ezechiel, Daniel, Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc, Ţefania, Hagai, 
Zaharia, Maleahi.  

- Noul Testament: Matei, Marcu, Luca, Ioan, Faptele Apostolilor, 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 cărţi sunt date prin inspiraţia lui Dumnezeu cu scopul de a fi norma1 credinţei şi a 
vieţii.2 

(1) sau standardul 

(2) 2Timotei 3:16 cu 1Timotei 5:17-18; 2Petru 3:16 

 

1.3. Cărţile cunoscute sub numele de Apocrife nu au inspiraţie divină, şi de aceea ele nu fac 
parte din Canonul sau norma Scripturii. Aşadar, ele nu au nici o autoritate în şi asupra Bisericii 
lui Dumnezeu, ele nu trebuie acceptate sau folosite în orice fel mai mult decât ca orice altă 
scriere omenească.1 

(1) Luca 24:27,44; Romani 3:2 
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1.4. Sfânta Scriptură cere credinţă, însă autoritatea ei nu depinde de mărturia nici unui om sau 
biserici,1 ci depinde în întregime numai de Dumnezeu, Autorul ei, care este Adevărul Însuşi. De 
aceea, Sfânta Scriptură trebuie primită pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu.2 

(1) Luca 16:27-31; Galateni 1:8-9; Efeseni 2:20 

(2) 2Timotei 3:15; Romani 1:2; 3:2; Faptele Apostolilor 2:16; 4:25; Matei 13:35; Romani 9:17; Galateni 3:8; 
Romani 15:4; 1Corinteni 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; 2Timotei 3:16; 
2Petru 1:19-21; Matei 5:17-18; 4:1-11 

 

1.5. Omul poate fi influenţat şi convins prin mărturia Bisericii lui Dumnezeu în a dobândi o 
atitudine de înaltă reverenţă faţă de Sfânta Scriptură.1 De altfel, splendoarea conţinutului său, 
lucrarea eficientă a doctrinei sale, maiestatea stilului, perfecta armonie a tuturor părţilor sale 
componente, scopul ei pe de-a-ntregul (care este acela de a da toată gloria lui Dumnezeu), 
revelaţia completă pe care o oferă cu privire la singura cale pentru mântuirea omului, alături de 
multe alte caracteristici incomparabile şi de perfecţiunea sa în totul—toate aceste argumente 
reprezintă dovezi abundente că Sfânta Scriptură este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu.2 Cu 
toate acestea, siguranţa convingerii noastre depline cu privire la adevărul fără greşeală şi 
autoritatea divină ale Sfintei Scripturi provine din lucrarea interioară a Duhului Sfânt care 
mărturiseşte prin şi despre Cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre.3 

(1) 2Timotei 3:14-15 

(2) Ieremia 23:28-29; Luca 16:27-31; Ioan 6:63; 1Petru 1:23-25; Evrei 4:12-13; Deuteronom 31:11-13; Ioan 
20:31; Galateni 1:8-9; Marcu 16:15-16 

(3) Matei 16:17; 1Corinteni 2:14; Ioan 3:3; 1Corinteni 2:4-5; 1Tesaloniceni 1:5-6; 1Ioan 2:20-21 cu 27. 

 

1.6. Întreaga descoperire a lui Dumnezeu în ceea ce priveşte toate lucrurile care sunt esenţiale 
pentru gloria Lui, în ce priveşte mântuirea omului, credinţa şi viaţa, este fie prezentată explicit, 
fie conţinută implicit 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 
tradiţii omeneşti.1 Cu toate acestea, recunoaştem că iluminarea interioară dată de Duhul lui 
Dumnezeu este necesară pentru înţelegerea mântuitoare a lucrurilor revelate în Cuvântul lui 
Dumnezeu.2 De asemenea, există unele aspecte ale închinării înaintea lui Dumnezeu şi ale 
conducerii Bisericii care sunt comune activităţilor omeneşti şi organizaţiilor, care trebuie 
ordonate în lumina naturii şi bunului simţ creştinesc, dar în acord cu regulile generale ale 
Cuvântului lui Dumnezeu, care trebuie respectate întotdeauna.3 

(1) 2Timotei 3:15-17; Deuteronom 4:2; Faptele Apostolilor 20:20,27; Psalmii 19:7; 119:6,9,104,128 

(2) Ioan 6:45; 1Corinteni 2:9-14 

(3) 1Corinteni 14:26,40 

 

1.7. Nu toate lucrurile din Sfânta Scriptură sunt la fel de simple în ele însele,1 şi de asemenea nu 
sunt la fel de clare tuturor oamenilor.2 Totuşi, acele lucruri care sunt esenţiale de ştiut, de crezut 
şi de respectat pentru mântuire sunt atât de clar expuse şi explicate într-un loc sau altul din 
Sfânta Scriptură, încât nu doar cei învăţaţi ci şi cei fără şcoală pot ajunge, folosind mijloace 
obişnuite, la un nivel satisfăcător al înţelegerii acestor lucruri.3 
(1) 2Petru 3:16 

(2) 2Timotei 3:15-17 

(3) 2Timotei 3:14-17; Psalmii 19:7-8; 119:105; 2Petru 1:19; Proverbe 6:22-23; Deuteronom 30:11-14 

 

1.8. Vechiul Testament scris în Ebraică (limba maternă a poporului lui Dumnezeu vechiului 
Israel)1 şi Noul Testament scris în limba Greacă (limba cea mai răspândită la vremea scrierii 
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acestuia) au fost inspirate în mod direct de Dumnezeu, şi au fost păstrate pure de-a lungul 
veacurilor prin grija Sa deosebită şi prin providenţa Sa. Prin urmare, ele sunt autentice,2 astfel 
încât oricând există controverse religiioase, Biserica trebuie să apeleze la ele ca fiind autoritatea 
finală de soluţionare a controverselor.3 Însă aceste limbi originale nu sunt cunoscute de toţi 
oamenii lui Dumnezeu, care au dreptul şi dorinţa de a studia Sfânta Scriptură, şi cărora le este 
poruncit să o citească şi să o cerceteze în frică de Dumnezeu.4 De aceea, Vechiul şi Noul 
Testament trebuie traduse în limba obişnuită, nativă, a fiecărui popor la care ele ajung,5 astfel 
încât (având Cuvântul lui Dumnezeu locuind pe deplin în toţi) oamenii să se închine lui 
Dumnezeu într-o modalitate acceptabilă, şi prin răbdarea şi mângâierea Scripturii, ei să capete 
nădejde.6 

(1) Romani 3:2 

(2) Matei 5:18 

(3) Isaia 8:20; Faptele Apostolilor 15:15; 2Timotei 3:16-17; Ioan 10:34-36 

(4) Deuteronom 17:18-20; Proverbe 2:1-5; 8:34; Ioan 5:39,46 

(5) 1Corinteni 14:6,9,11,12,24,28 

(6) Romani 15:4; Coloseni 3:16 

 

1.9 Regula infailibilă pentru interpretarea Sfintei Scripturi este Scriptura însăşi. De aceea, 
atunci când există o întrebare cu privire la sensul deplin şi 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 înţeles în lumina altor pasaje din Scriptură care vorbesc mai clar despre acel subiect.1 

(1) Isaia 8:20; Ioan 10:34-36; Faptele Apostolilor 15:15-16 

 

1.10 Judecătorul suprem prin care trebuie soluţionate toate controversele religioase, şi prin care 
trebuie examinate toate deciziile conciliilor, toate opiniile scriitorilor, toate doctrinele omeneşti 
şi toţi gânditorii, nu poate fi altul decât Sfinta Scriptură descoperită prin Duhul Sfânt. Credinţa 
noastră este decisă în final prin verdictul dat de Sfânta Scriptură.1 

(1) Matei 22:29,31-32; Faptele Apostolilor 28:23-25; Efeseni 2:20 
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CAPITOLUL 2 
DUMNEZEU ŞI SFÂNTA TREIME 

 
 

 
 
2.1 Domnul Dumnezeul nostru este unicul şi singurul Dumnezeu viu şi adevărat.1 
 

Esenţa Lui este în şi prin El Însuşi, iar El este infinit în fiinţă şi perfecţiune.2 Esenţa Lui nu 
poate fi înţeleasă de nimeni altul decât de El.3 El este un duh absolut pur, invizibil, fără trup, 
părţi sau pasiuni. Doar El deţine nemurirea, trăind într-o lumină de care nimeni nu se poate 
apropia.4 El este neschimbător, imens, veşnic, de neînţeles, atotputernic, infinit în orice 
privinţă, perfect sfânt, perfect înţelept, absolut liber, complet absolut.5 El face toate lucrurile 
conform cu sfatul voii Sale nechimbate şi în întregime neprihănite, pentru propria Sa glorie.6 
 

El este perfect în dragostea Sa, în blândeţea Sa, este plin de milă, îndelung răbdător, plin de 
bunătate şi adevăr; el iartă răutatea, greşeala şi păcatul.7 El răsplăteşte pe aceia care Îl caută cu 
sârguinţă, dar în acelaşi timp El este pe deplin drept şi groaznic în judecăţile Sale, urând toate 
păcatele, şi nu va trece cu vederea ca nevinovat pe cel care este vinovat.8 

(1) Deuteronom 6:4; Ieremia 10:10; 1Corinteni 8:4,6; 1Tesaloniceni 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;1Timotei 1:17; Deuteronom 4:15-16; Luca 24:39; Faptele Apostolilor 14:11,15; Iacov 5:17 

(5) Maleahi 3:6; Iacov 1:17; 1Împăraţi 8:27; Ieremia 23:23-24; Psalmul 90:2; 1Timotei 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; 1Ioan 4:8 

(8) Evrei 11:6; Neemia 9:32-33; Psalmul 5:4-6; Naum 1:2-3; Exod 34:7 

 

2.2 Dumnezeu are toată viaţa, slava, bunătatea, fericirea în şi prin El Însuşi; El este unic în 
fiinţă, atotsuficient în şi prin Sine, independent de orice creatură a Sa, neprimind vreo glorie de 
la acestea, ci demonstrându-Şi propria glorie în ele, prin ele, către ele şi peste ele.1 
 

Doar El este izvorul tuturor fiinţelor, din care, prin care şi pentru care sunt toate lucrurile; 
 

El are stăpânirea absolută şi suverană asupra tuturor creaturilor, putând face orice doreşte prin 
ele, pentru ele sau către ele.2 
 

În faţa Lui, toate lucurile sunt descoperite şi clare, cunoaştelea Lui fiind infinită, fără greşeală şi 
independentă de fiinţele create, astfel încât pentru El nimic nu este la accidental sau la 
întâmplare.3 
 

El este perfect sfânt în toate planurile Lui, în toate lucrările Lui şi în toate poruncile Lui.4 
 

Îngerii şi fiinţele umane Îi datorează, ca şi creaturile către Creator, închinarea, slujirea, şi 
supunerea şi orice alt lucru căruia Lui Îi face plăcere să îl ceară de la acestea.5 
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(1) Ioan 5:26; Faptele Apostolilor 7:2; Psalmii 148:13; 119:68; 1Timotei 6:15; Iov 22:2-3; Faptele Apostolilor 
17:24-25 

(2) Apocalipsa 4:11; 1Timotei 6:15; Romani 11:34-36; Daniel 4:25,34-35 

(3) Evrei 4:13; Romani 11:33-34; Psalmul 147:5; Faptele Apostolilor 15:18; Ezechiel 11:5 

(4) Psalmul 145:17; Romani 7:12 

(5) Apocalipsa 5:12-14 

 

2.3 În Fiinţa Sa divină şi infinită sunt trei persoane, Tatăl, Fiul (sau Cuvântul) şi Duhul Sfânt.1 
Acestea sunt una în substanţă, putere, şi eternitate, fiecare având plinătatea esenţei divine, şi 
totuşi această esenţă este neîmpărţită.2 
 

Tatăl nu se trage din nimeni, El nu este creat şi nici nu provine din ceva anume; Fiul este născut 
din eternitate de Tatăl; Duhul Sfânt Îşi are originea în Tatăl şi Fiul.3 Acestea trei sunt infinite, 
fără început, şi de aceea unite într-un singur Dumnezeu, care nu poate fi despărţit în natură şi 
fiinţă. Totuşi, acestea se disting printr-o serie de caracteristici distincte şi relaţii personale 
diferite. 
 

Această doctrină despre Trinitate reprezintă fundamentul întregii noastre comuniuni cu 
Dumnezeu, şi a mângâierii dependenţei noastre de El. 

(1) Matei 3:16-17; 28:19; 2Corinteni 13:14 

(2) Exod 3:14; Ioan 14:11; 1Corinteni 8:4-6 

(3) Proverbe 8:22-31; Ioan 1:1-3,14,18; 3:16; 10:36; 15:26; 16:28; Evrei 1:2; 1Ioan 4:14; Galateni 4:4-6 
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CAPITOLUL 3 
DOMNIA LUI DUMNEZEU 

 
 
 
3.1 Dumnezeu a hotărât toate lucrurile care trebuie să se întâmple,1 şi a făcut acest lucru în El 
Însuşi, încă din eternitate, prin înţelepciunea Sa perfectă şi prin sfatul sfânt al voii Sale, în mod 
liber şi fără schimbare.2 
 

Cu toate acestea, El a făcut acest lucru într-un mod în care Dumnezeu nu este nici autorul 
păcatului, nici nu are vreo răspundere ori amestec în păcatul vreunei persoane,3 nici nu încalcă 
voinţa liberă a creaturii Sale, şi nici nu sunt luate astfel de la om libertatea ori răspunderea 
pentru consecinţele acţiunilor oamenilor; ci, mai degrabă, acestea din urmă sunt stabilite.4 
 

În toate acestea, înţelepciunea lui Dumnezeu este arătată în ce priveşte domnia Sa asupra 
tuturor lucrurilor, după cum este puterea şi credincioşia Sa în împlinirea hotărârii Sale.5 

(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 

 

3.2 Cu toate că Dumnezeu cunoaşte orice ar putea să se întâmple sau se va întâmpla în toate 
circumstanţele imaginabile,1 totuşi El 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 circumstanţe.2 

(1)  1Samuel 23:11-12; Matei 11:21,23; Faptele Apostolilor 15:18 

(2) Isaia 40:13-14; Romani 9:11-18; 11:34; 1Corinteni 2:16 

 

3.3 Prin hotărârea lui Dumnezeu, şi cu scopul demonstrării gloriei Sale, anumite fiinţe umane şi 
îngeri sunt predestinate (sau hotărâţi mai dinainte) la a avea parte de viaţa veşnică prin Iisus 
Hristos, spre lauda harului Său glorios.1 Alţii sunt lăsaţi să continue în păcatul lor spre 
condamnarea lor dreaptă, spre lauda dreptăţii Sale glorioase.2 

(1) Matei 25:34; 1Timotei 5:21 

(2) Ioan 12:37-40; Romani 9:6-24; 1Petru 2:8-10; Iuda 1:4 

 

3.4 Acei îngeri şi acele fiinţe umane care sunt predestinate şi hotărâte mai dinainte pentru a 
avea viaţa veşnică, sunt desemnate în mod individual şi ireversibil, iar numărul lor este atât de 
sigur şi de bine definit încât el nu poate fi nici crescut şi nici diminuat.1 

(1) Matei 22:1-14; Ioan 13:18; Romani 11:5-6; 1Corinteni 7:20-22; 2Timotei 2:19 

 

3.5 Dumnezeu a ales acele fiinţe umane care sunt predestinate la viaţa veşnică înainte de 
întemeierea lumii, în conformitate cu scopul Său etern şi neschimbat, cu sfatul Său tainic şi cu 
buna plăcere a voii Sale. Dumnezeu i-a ales pe aceştia în Hristos pentru gloria veşnică, numai 
prin dragostea şi harul Său,1 fără ca în vreo creatură aleasă de El să existe vreo condiţie sau 
cauză care să Îl determine pe Dumnezeu să aleagă acea persoană.2 

(1) Romani 8:30; Efeseni 1:4-6,9; 2Timotei 1:9 

(2) Romani 9:11-16; 11:5-6 
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3.6 Deoarece Dumnezeu i-a destinat pe cei aleşi la glorie, tot aşa El a prestabilit toate mijloacele 
necesare pentru a face acest lucru, în acord cu scopul voii Sale veşnice şi complet libere.1 Aşadar, 
cei aleşi (fiind căzuţi în Adam) sunt răscumpăraţi de Hristos,2 chemaţi în mod convingător la 
credinţa în Hristos prin Duhul Său Sfânt lucrând la vremea cuvenită, sunt justificaţi, adoptaţi, 
sfinţiţi,3 şi păstraţi prin puterea Sa prin credinţă la mântuire.4 Nimeni altcineva în afară ce cei 
aleşi nu este răscumpărat de Hristos, nici chemat la credinţă, nici justificat, adoptat, sfinţit şi 
mântuit.5 

(1) Efeseni 1:4; 2:10; 2Tesaloniceni 2:13; 1Petru 1:2 

(2) 1Tesaloniceni 5:9-10; Tit 2:14 

(3) Romani 8:30; Efeseni 1:5; 2Tesaloniceni 2:13 

(4) 1Petru 1:5 

(5) Ioan 6:64-65; 8:47; 10:26; 17:9; Romani 8:28; 1Ioan 2:19 

 

3.7 Doctrina acestei mare taine a predestinării trebuie utilizată cu prudenţă şi grijă specială,1 
astfel încât aceia care sunt în ascultare de voia lui Dumnezeu descoperită în Cuvântul Său, şi 
care se supun ei, să fie siguri de alegerea lor eternă de la certitudinea chemării lor 
convingătoare.2 Astfel, această doctrină trebuie să promoveze lauda, reverenţa şi admiraţia lui 
Dumnezeu,3 şi să încurajeze umilinţa4 şi sârguinţa,5 şi să aducă multă mângâiere6 tuturor celor 
care se supun în mod sincer Evangheliei. 

(1) Deuteronom 29:29; Romani 9:20; 11:33 

(2) 1Tesaloniceni 1:4-5; 2Petru 1:10 

(3) Efeseni 1:6; Romani 11:33 

(4) Romani 11:5,6,20; Coloseni 3:12 

(5) 2Petru 1:10 

(6) Luca 10:20. 
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CAPITOLUL 4 
CREAŢIA 

 
 
 
 
4.1 La început, a fost plăcut lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt,1 să creeze lumea şi toate 
lucrurile din ea, atât pe cele vizibile cât şi pe cele invizibile,2 în 6 zile,3 şi toate lucurile au fost 
foarte bune.4 Aceasta a fost o demonstrare a gloriei puterii Sale eterne, a înţelepciunii şi 
bunătăţii Sale.5 

(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 

 

4.2 După ce Dumnezeu a făcut toate celelalte creaturi, El a creat omul, bărbat şi femeie, având 
suflete nemuritoare şi raţionale, făcându-i potriviţi pentru acea viaţă pentru Dumnezeu pentru 
care fuseseră creaţi.1 Ei au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu, fiind înzestraţi cu cunoştinţă, 
neprihănire şi sfinţenie adevărată.2 Ei au avut Legea lui Dumnezeu scrisă în inimile lor, precum 
şi puterea de la El pentru a o împlini; totuşi, eu au avut de asemenea posibilitatea de a alege să o 
încalce, şi li s-a lăsat libertatea de a alege acest lucru după voinţa lor schimbătoare.3 

(1) Geneza 1:27; 2:7; Iacov 2:26; Matei 10:28; Eclesiastul 12:7 

(2) Geneza 1:26-27; 5:1-3; 9:6; Eclesiastul 7:29; 1Corinteni 11:7; Iacov 3:9; Coloseni 3:10; Efeseni 4:24 

(3) Romani 1:32; 2:12a,14-15; Geneza 3:6; Eclesiastul 7:29; Romani 5:12. 

 

4.3 În afară de legea scrisă în inimile lor, ei au primit porunca de a nu mânca din pomul 
cunoştinţei binelui şi răului. Cât timp au ţinut această poruncă, ei au fost fericiţi în comuniunea 
lor cu Dumnezeu, şi au avut stăpânire asupra tuturor celorlalte creaturi.1 

(1) Geneza 1:26,28; 2:17. 
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CAPITOLUL 5 
PROVIDENŢA DIVINĂ 

 
 
 
 
5.1 Dumnezeu, bunul Creator al tuturor lucrurilor,1 în puterea şi înţelepciunea Lui infinite,2 
susţine, dirijează, organizează şi guvernează3 toate fiinţele şi lucrurile, de la cele mai mari până 
la cele mai neînsemnate,4 prin înţelepciunea Lui perfectă şi providenţa Sa sfântă,5 până la 
sfârşitul pentru care au fost create.6 El conduce în acord cu preştiinţa Sa infailibilă şi cu liberul şi 
neschimbătorul sfat al propriei Sale voinţe,7 întru lauda slavei înţelepciunii, puterii, dreptăţii 
Sale, a bunătăţii şi milei Sale infinite.8 

(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 

 

5.2 Având în vedere preştiinţa şi decizia lui Dumnezeu, care este prima cauză, toate lucrurile se 
petrec în mod neschimbător şi fără greşeală, astfel încât nimic din viaţa unei persoane nu are loc 
la întâmplare sau în afara providenţei Sale.1 Cu toate acestea, prin providenţa Sa, El face ca 
lucrurile să se petreacă conform cu natura cauzelor secundare, fie în mod necesar, fie liber sau 
ca o consecinţă.2 

(1) Faptele Apostolilor 2:23; Proverbe 16:33 

(2) 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; 1Împăraţi 22:28,34; Rut 2:3. 

 

5.3 În providenţa Sa, Dumnezeu se foloseşte te mijloace,1 dar este liber pentru a lucra şi fără 
ele,2 dincolo de ele3 sau împotriva lor4 după plăcerea Lui. 

(1) Faptele Apostolilor 27:22,31,44; Isaia 55:10-11; Osea 2:21-22 

(2) Osea 1:7; Luca 1:34-35 

(3) Romani 4:19-21 

(4) Exod 3:2-3; 2Împăraţi 6:6; Daniel 3:27 

 

5.4 Puterea nemărginită, înţelepciunea de nepătruns, şi bunătatea infinită ale lui Dumnezeu 
sunt exprimate atât de pregnant în providenţa Sa, încât scopurile Lui suverane se extind până şi 
asupra căderii omului în păcat şi asupra tuturor acţiunilor păcătoase ale îngerilor şi fiinţelor 
umane.1 Acest lucru nu înseamnă o permisiune simplă, pentru că El limitează în mod înţelept şi 
plin de putere, şi prin alte mijloace aranjează şi guvernează acţiuni păcătoase, astfel încât ele 
conduc la îndeplinirea scopurilor Lui sfinte.2 Cu toate acestea, în toate aceste lucruri, 
păcătoşenia acestor acţiuni provine în totalitate de la creaturi şi nu de la Dumnezeu, care este pe 
deplin sfânt şi neprihănit, iar El nu este şi nici nu poate fi autorul sau cel care este de acord cu 
păcatul.3 
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(1) Romani 11:32-34; 2Samuel 24:1; 1Cronici 21:1; 1Împăraţi 22:22-23; 2Samuel 16:10; Faptele Apostolilor 2:23; 
4:27-28 

(2) Faptele Apostolilor 14:16; 2Împăraţi 19:28; Geneza 50:20; Isaia 10:6,7,12 

(3) Iacov 1:13,14,17; 1Ioan 2:16; Psalmul 50:21. 

 

5.5 Dumnezeu, care este în mod perfect înţelept, drept şi plin de har, adesea îşi lasă [chiar] 
propriii copii pentru o vreme să fie expuşi la ispite felurite, şi să fie afectaţi de corupţia inimilor 
lor. El face acest lucru pentru a-i disciplina pentru păcatele lor trecute, sau pentru a le arăta 
puterea ascunsă a corupţiei morale şi a înşelăciunii existente încă în inimile lor, astfel încât să îi 
smerească prin aceste lucruri şi să îi aducă la o dependenţă mai apropiată şi mai continuă de El 
pentru a căpăta susţinere şi pentru a-i face mai atenţi pe viitor cu privire la ocaziile de a păcătui 
şi pentru alte finaluri drepte şi sfinte.1 Aşa că orice se întâmplă cu oricare dintre aleşii Lui are loc 
datorită planului Său, cu scopul de a aduce slavă Lui şi spre binele acelor persoane.2 

(1) 2Cronici 32:25,26,31; 2Samuel 24:1; Luca 22:34-35; Marcu 14:66; Ioan 21:15-17 

(2) Romani 8:28 

 

5.6 În ceea ce îi priveşte pe oamenii răi şi stricaţi, Dumnezeu, ca un judecător drept, îi întunecă 
şi îi împietreşte1 din cauza păcatelor lor, El nu numai că îşi ascunde harul Său de la aceia care 
trebuie să fi fost iluminaţi în înţelegerea lor şi afectaţi în inima lor,2 dar chiar uneori El retrage 
de la aceste persoane darurile pe care ei le aveau,3 şi îi expune la situaţii pe care corupţia din ei 
le transformă în ocazii de a păcătui.4 Mai mult, Dumnezeu îi lasă pradă poftelor lor proprii, 
ispitelor lumii şi puterii lui Satan,5 astfel încât ei singuri se împietresc utilizând exact aceleaşi 
mijloace pe care Dumnezeu le foloseşte pentru a-i înmuia pe alţii.6 

(1) Romani 1:24-26,28; 11:7-8 

(2) Deuteronom 29:4 

(3) Matei 13:12; 25:19 

(4) Deuteronom 2:30; 2Împăraţi 8:12-13 

(5) Psalmul 81:11-12; 2Tesaloniceni 2:10-12 

(6) Exod 7:3; 8:15,32; 2Corinteni 2:15-16; Isaia 6:9-10; 8:14; 1Petru 2:7; Faptele Apostolilor 28:26-27; Ioan 
12:39-40. 

 

5.7 Deşi providenţa lui Dumnezeu ajunge într-un mod general să se exercite asupra tuturor 
fiinţelor, totuşi, într-un mod foarte special, El se îngrijeşte de Biserica Sa şi conduce toate 
lucrurile pentru binele Bisericii Sale.1 

(1) 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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CAPITOLUL 6 
CĂDEREA, PĂCATUL ŞI PEDEAPSA PĂCATULUI 

 
 
 
6.1 Dumnezeu l-a creat pe Adam în stare perfectă şi integru, şi i-a dat o lege dreaptă care l-ar fi 
păstrat în acea stare iniţială dacă el ar fi ţinut-o, dar l-a ameninţat 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 şarpelui pentru a o înşela pe Eva, apoi ea l-a înşelat pe Adam, şi 
Adam (fără vreo constrângere) a încălcat în mod voit legea creaţiei lor şi porunca dată lor de a 
nu mânca din fructul interzis.2 Dumnezeu a permis acest lucru, conform cu voia Sa înţeleaptă şi 
sfântă, întrucât a fost scopul Său ca acest lucru să fie direcţionat în final către gloria Sa.3 

(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; 1Împăraţi 22:22-23; 2Samuel 16:10; Faptele Apostolilor 2:23; 
4:27-28 

 

6.2 Prin acest păcat, părinţii noştri dintâi au căzut din starea lor iniţială de neprihănire şi 
comuniune cu Dumnezeu. De asemenea noi am căzut, prin ei, de la acea stare iniţială, întrucât 
prin aceasta moartea a venit asupra tuturor;1 toţi am devenit morţi în păcat şi total mânjiţi în 
toate facultăţile şi părţile sufletului şi trupului.2 

(1) 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 

(2) 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 

 

6.3 Prin planul lui Dumnezeu, ai (Adam şi Eva) au fost rădăcina omenirii, fiind predecesorii 
întregii rase umane. Astfel, vina păcatului lor a fost imputată întregii omeniri iar natura lor 
coruptă s-a transmis tuturor celor care au urmat după ei, prin naşterea obişnuită. Urmaşii lor 
sunt de aceea concepuţi în păcat, şi sunt prin fire copii ai mâniei, slujitori ai păcatului, supuşi 
morţii şi tuturor celorlalte nenorociri—spirituale, temporale, şi eterne—dacă Domnul Iisus nu îi 
eliberează.1 

(1) 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 

 

6.4 Toate păcatele propriu-zise săvârşite vreodată sunt urmarea corupţiei morale date de 
păcatul primar.1 Prin el, noi toţi suntem lipsiţi complet de capacitatea şi abilitatea de a face bine, 
fiind împotriva a tot ceea ce este bun şi îndreptaţi în totalitate către rău.2 

(1) Matei 7:17-20; 12:33-35; 15:18-20 

(2) 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 

 

6.5 De-a lungul vieţii pământeşti, natura coruptă a omului rămâne în cei care sunt regeneraţi.1 
Deşi este iertată şi dată morţii prin Hristos, totuşi atât natura aceasta coruptă cât şi toate 
acţiunile ei sunt cu adevărat şi în realitate păcate.2 

(1) 1Ioan 1:8-10; 1Împăraţi 8:46; Psalmul 130:3; 143:2; Proverbe 20:9; Eclesiastul 7:20; Romani 7:14-25; Iacov 
3:2 

(2) Psalmul 51:4-5; Proverbe 22:15; Efeseni 2:3; Romani 7:5,7-8,17-18,25; 8:3-13; Galateni 5:17-24; Geneza 8:21; 
Proverbe 15:26; 21:4; Geneza 8:21; Matei 5:27-28 
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CAPITOLUL 7 
LEGĂMÂNTUL LUI DUMNEZEU CU OMENIREA 

 
 
 
 
7.1 Distanţa dintre Dumnezeu şi fiinţele umane este atât de mare, încât (deşi fiinţele raţionale 
datorează ascultare faţă de El, ca şi Creator al lor) ele nu ar putea niciodată să fi ajuns să obţină 
răsplata vieţii fără actul voluntar de bunăvoinţă din partea lui Dumnezeu. A fost plăcut Lui să 
exprime acest act sub forma unui legământ.1 

(1) Iov 35:7-8; Psalmul 113:5-6; Isaia 40:13-16; Luca 17:5-10; Faptele Apostolilor 17:24-25 

 

7.2 Mai mult, întrucât Adam s-a adus pe sine şi pe toţi urmaşii săi sub blestemul legii prin 
căderea sa, a fost plăcut Domnului să facă un legâmânt al harului.1 În acest legământ, El oferă 
gratuit păcătoşilor viaţa veşnică şi mântuirea prin Iisus Hristos, cerând de la aceştia credinţă în 
El astfel ca ei să fie mântuiţi,2 şi promiţând Duhul Său Sfânt tuturor celor care sunt aleşi la viaţă 
veşnică, care să îi facă să dorească şi să fie capabili să creadă.3 

(1) Geneza 3:15; Psalmul 110:4 cu Evrei 7:18-22 şi 10:12-18; Efeseni 2:12 cu Romani 4:13-17 şi Galateni 3:18-22; 
Evrei 9:15 

(2) Ioan 3:16; Romani 10:6,9; Galateni 3:11 

(3) Ezechiel 36:26-27; Ioan 6:44-45 

 

7.3 Acest legâmănt este descoperit prin Evanghelie; în primul rând lui Adam, prin promisiunea 
de salvare prin sămânţa femeii, şi apoi, pas cu pas, până ce descoperirea a fost finalizată în Noul 
Testament.1 Această salvare stă în acea tranzacţie a legământului veşnic dintre Tatăl şi Fiul care 
se referă la răscumpărarea celor aleşi.2 Doar prin harul acestui legământ, toţi descendenţii lui 
Adam cel căzut care au fost mântuiţi vreodată, au obţinut viaţa veşnică şi nemurirea cea 
binecuvântată. Fiinţele umane sunt acum complet incapabile să câştige cu ceva acceptarea din 
partea lui Dumnezeu în acei termeni prin care Adam avea comuniune cu Dumnezeu în starea lui 
iniţială de inocenţă, dinaintea căderii.3 

(1) Geneza 3:15; Romani 16:25-27; Efeseni 3:5; Tit 1:2; Evrei 1:1-2 

(2) Psalmul 110:4; Efeseni 1:3-11; 2Timotei 1:9 

(3) Ioan 8:56; Romani 4:1-25; Galateni 3:18-22; Evrei 11:6,13,39-40 
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CAPITOLUL 8 
HRISTOS, MIJLOCITORUL 

 
 
 
 
8.1 A fost plăcut lui Dumnezeu,1 în scopul Lui veşnic,2 să Îl aleagă şi să Îl trimită pe Domnul Iisus Hristos, 
singurul Său Fiu, în acord cu legământul dintre Ei doi,3 să fie Mijlocitorul între Dumnezeu şi rasa umană; 
să fie Profet, Preot, şi Împărat; să fie Capul şi Mântuitorul Bisericii Sale, Moştenitorul tuturor lucrurilor şi 
Judecătorul lumii.4 Din veşnicie, El I-a dat Domnului Iisus Hristos un popor care să fie sămânţa Lui. La 
timpul cuvenit, aceşti oameni au fost răscumpăraţi, sunt chemaţi, justificaţi, sfinţiţi şi glorificaţi prin El.5 

(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. 

 

8.2 Fiul lui Dumnezeu, a doua Persoană în Sfânta Treime, este Dumnezeu cel adevărat şi veşnic. El este 
strălucirea gloriei Tatălui, fiind de aceeaşi substanţă1 şi egal cu Cel care a creat lumea, care susţine şi 
conduce toate lucrurile pe care le-a creat.2 

 

La împlinirea vremii,3 El a luat asupra Lui natura umană, cu toate caracteristicile4 şi infirmităţile obişnuite 
acesteia,5 însă fără păcat.6 El a fost conceput de către Duhul Sfânt în pântecele Fecioarei Maria. Duhul 
Sfânt S-a pogorât asupra ei şi puterea Celui Preaînalt a umbrit-o, astfel că El a fost conceput în pântecele 
unei femei din seminţia lui Iuda, fiind descendent al lui Avraam şi David, în deplin acord cu Sfânta 
Scriptură.7 

 

Astfel, cele două naturi depline, perfecte şi distincte s-au alăturat în mod inseparabil într-o singură 
Persoană, fără a implica amestecarea, conversia sau confuzia. Această Persoană este astfel Dumnezeul 
cel adevărat8 şi un om cu adevărat,9 totuşi este singurul Hristos, singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi 
rasa umană.10 
(1) sau esenţă 

(2) 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 

(3) Galateni 4:4 

(4) 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; 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 

(5) 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 

(6) 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 

(7) Romani 1:3-4; 9:5 

(8) idem 1 

(9) Faptele Apostolilor 2:22; 13:38; 17:31; 1Corinteni 15:21; 1Timotei 2:5 

(10) Romani 1:3-4; Galateni 4:4-5; Filipeni 2:5-11 
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8.3 Domnul Iisus Hristos, având natura Sa umană unită cu cea divină în persoana Fiului, a fost sfinţit şi 
uns cu Duhul Sfânt fără limite, astfel că în El se găsesc toate comorile înţelepciunii şi cunoaşterii. A fost 
plăcut Tatălui ca toată plinătatea să locuiască în El, astfel ca fiind sfânt, fără cusur, nepătat, şi plin de har 
şi adevăr, El să fie echipat în mod perfect pentru a face slujba de Mijlocitor şi Garant.1 El nu a luat singur 
această slujbă, ci a fost chemat la ea de către Tatăl Lui, care de altfel a pus toată puterea şi judecata în 
mâinile Fiului, şi I-a poruncit să săvârşească această slujbă.2 

(1) Psalmul 45:7; Coloseni 1:19; 2:3; Evrei 7:26; Ioan 1:14; Faptele Apostolilor 10:38; Evrei 7:22 

(2) Evrei 5:5; Ioan 5:22,27; Matei 28:18; Faptele Apostolilor 2:36. 

 

8.4 Domnul Iisus Hristos a împlinit această slujbă în întregime şi de bună voie.1 Pentru aceasta, El S-a 
născut sub Lege2 şi a împlinit-o în mod perfect. De asemenea, El a luat asupra Lui pedeapsa pe care noi 
ar fi trebuit să o primim şi să o suferim.3 El a fost făcut păcat şi a fost blestemat în locul nostru;4 a suferit 
întristare extremă în agonia sufletului Său şi suferinţă plină de durere în trupul Său.5 El afost apoi 
crucificat, a murit,6 şi a rămas în starea morţii pentru un timp, dar totuşi trupul Său nu a fost supus 
putrezirii sau degradării.7 În a 3-a zi de la moartea Sa, El a înviat dintre cei morţi în acelaşi trup pe care l-
a avut când a suferit,8 trup cu care a şi fost înălţat la cer,9 unde stă la dreapta Tatălui Său pentru a mijloci 
*pentru poporul Său].10 La sfârşitul lumii, El se va întoarce pentru a judeca toţi oamenii şi îngerii.11 

(1) Psalmul 40:7-8 cu Evrei 10:5-10; Ioan 10:18; Filipeni 2:8 

(2) Galateni 4:4 

(3) Matei 3:15; 5:17 

(4) Matei 26:37-38; Luca 22:44; Matei 27:46 

(5) Matei 26-27 

(6) idem 5 

(7) Filipeni 2:8; Faptele Apostolilor 13:37 

(8) Ioan 20:25,27 

(9) Faptele Apostolilor 1:9-11 

(10) Romani 8:34; Evrei 9:24 

(11) Faptele Apostolilor 10:42; Romani 14:9-10; Faptele Apostolilor 1:11; Matei 13:40-42; 2Petru 2:4; Iuda 1:6. 

 

8.5 Domnul Iisus Hristos a împlinit în totalitate dreptatea lui Dumnezeu1 prin ascultarea Sa perfectă de 
Tatăl şi prin sacrificiul unic şi pentru totdeauna2 pe care L-a oferit lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt cel 
veşnic.3 Astfel, El a produs reconcilierea/împăcarea,4 şi a cumpărat cu propriul sacrificiu o moştenire 
veşnică în Împărăţia Cerurilor5 pentru toţi aceia pe care Tatăl i-a dat Lui.6 

(1) Romani 3:25-26; Evrei 2:17; 1Ioan 2:2; 4:10 

(2) Romani 5:19; Efeseni 5:2 

(3) Evrei 9:14,16; 10:10,14 

(4) 2Corinteni 5:18-19; Coloseni 1:20-23 

(5) Evrei 9:15; Apocalipsa 5:9-10 

(6) Ioan 17:2. 

 

8.6 Cu toate că preţul1 răscumpărării păcătoşilor nu a fost plătit2 de Domnul Hristos decât după 
întruparea Lui, totuşi valoarea, eficienţa şi beneficiile acestuia au fost communicate celor aleşi din toate 
timpurile, de la începuturile lumii.3 Acest lucru a fost realizat prin intermediul acelor promisiuni, 
legăminte şi jertfe prin care El a fost revelat şi reprezentat ca şi sămânţa femeii care va zdrobi capul 
şarpelui,4 şi ca Mielul junghiat de la întemeierea lumii,5 întrucât El este acelaşi, ieri şi azi şi în veci.6 

(1) sau lucrarea de răscumpărare 

(2) sau adus înaintea Tatălui 
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(3) Galateni 4:4-5; Romani 4:1-9 

(4) Geneza 3:15; 1Petru 1:10-11 

(5) Apocalipsa 13:8 

(6) Evrei 13:8. 

 

8.7 În această lucrare de mijlocire, Domnul Iisus Hristos a acţionat conform cu ambele naturi ale Sale, 
săvârşind ceea ce a fost potrivit pentru fiecare dintre ele. Totuşi, datorită unităţii acestor naturi în 
Persoana Sa, uneori în Sfânta Scriptură ceea ce este potrivit pentru una din naturi este atribuit persoanei 
indicate de cealaltă natură.1 

(1) Faptele Apostolilor 20:28; Ioan 3:13 

 

8.8 Tuturor celor pentru care Domnul Hristos a obţinut1 răscumpărarea veşnică, El le aplică în mod 
eficient şi sigur acest privilegiu. De asemenea, El le şi comunică această răscumpărare,2 făcând mijlocire 
pentru aceste persoane.3 El uneşte aceste persoane cu Sine prin Duhul Sfânt,4 le descoperă taina 
mântuirii în şi prin Cuvânt,5 îi determină să creadă şi să I se supună6, controlând inimile lor prin Cuvântul 
Său şi prin Duhul Său Sfânt.7 De asemenea, El învinge toţi inamicii lor prin puterea şi înţelepciunea Sa 
minunate8, utilizând metode şi căi care sunt perfect consecvente cu providenţa sa minunată şi  tainică.9 
Toate acestea le sunt date numai şi numai prin har (gratuit), fără a fi impusă vreo condiţie preliminară 
de orice fel pentru a fi obţinute.10 

(1) sau a cumpărat/răscumpărat 

(2) Ioan 6:37,39; 10:15-16; 17:9 

(3) 1Ioan 2:1-2; Romani 8:34 

(4) Romani 8:1-2 

(5) Ioan 15:13,15; 17:6; Efeseni 1:7-9 

(6) 1Ioan 5:20 

(7) Ioan 14:6; Evrei 12:2; Romani 8:9,14; 2Corinteni 4:13; Romani 15:18-19; Ioan 17:17 

(8) Psalmul 110:1; 1Corinteni 15:25-26; Coloseni 2:15 

(9) Efeseni 1:9-11 

(10) 1Ioan 3:8; Efeseni 1:8 

 

8.9 Această slujire de Mijlocitor între Dumnezeu şi rasa umană aparţine exclusiv Domnului Iisus Hristos, 
care este Profetul, Marele Preot şi Împăratul Bisericii lui Dumnezeu. Această slujire nu poate fi 
transferată de la El nimănui, nici în totalitate şi nici măcar în parte.1 

(1) 1Timotei 2:5 

 

8.10 Numărul şi ordinea actelor de slujire din partea Lui sunt esenţiale şi necesare. Noi avem nevoie de 
slujirea Sa profetică datorită ignoranţei noastre.1 De asemenea, datorită depărtării noastre de 
Dumnezeu şi a imperfecţiunii celor mai bine făcute fapte ale noastre, avem nevoie de slujirea Sa 
preoţească pentru a fi reconciliaţi şi a fi prezentaţi ca acceptaţi înaintea lui Dumnezeu.2 Din cauza 
împotrivirii noastre şi a inabilităţii totale de a ne întoarce prin noi înşine la Dumnezeu, şi pentru că avem 
nevoie să fim salvaţi şi păstraţi apăraţi de duşmanii spirituali, avem nevoie de slujirea lui de Rege care ne 
convinge, ne atrage, ne supune, ne conduce, ne susţine, ne eliberează şi ne păstrează pentru împărăţia 
cerească a Lui.3 

(1) Ioan 1:18 

(2) Coloseni 1:21; Galateni 5:17; Evrei 10:19-21 

(3) Ioan 16:8; Psalmul 110:3; Luca 1:74-75. 
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CAPITOLUL 9 
LIBERUL ARBITRU 

 
 
 
 
9.1 Dumnezeu a înzestrat voinţa omului cu libertatea şi puterea de a acţiona pe baza alegerii; el 
nu este nici forţat şi nici determinat de nici o necesitate intrinsecă în facerea binelui sau răului.1 

(1) Matei 17:12; Iacov 1:14; Deuteronom 30:19 

 

9.2 În starea sa de inocenţă iniţială, Adam a avut libertatea şi puterea de a dori şi de a face ceea 
ce era bine şi plăcut înaintea lui Dumnezeu;1 însă el a fost instabil astfel încât a căzut din această 
stare.2 

(1) Eclesiastul 7:29 

(2) Geneza 3:6. 

 

9.3 Prin căderea în starea de păcat, întreaga rasă umană a pierdut complet întreaga abilitate a 
voinţei de a face orice lucru bun din punct de vedere spiritual care să însoţească mântuirea. În 
starea noastră naturală, suntem cu totul împotrivitori binelui spiritual şi morţi în păcat; noi nu 
suntem capabili, prin propria noastră tărie, să ne convertim singuri, sau chiar să ne pregătim 
cumva pe noi înşine pentru convertire.1 

(1) 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. 

 

9.4 Atunci când Dumnezeu converteşte pe păcătoşi şi îi transferă în starea de har, El îi 
eliberează pe aceştia din sclavia naturală a păcatului, şi doar prin acest har al Său îi face, în mod 
gratuit, capabili să dorească şi să facă ceea ce este bine din punct de vedere spiritual.1 Cu toate 
acestea, datorită corupţiei care rămâne în oameni, aceştia nu îşi doresc în mod perfect şi nici 
exclusiv ceea ce este bine, ci ei pot dori şi ceea ce este rău.2 

(1) Coloseni 1:13; Ioan 8:36; Filipeni 2:13 

(3) Romani 7:14-25; Galateni 5:17. 

 

9.5 Dorinţele noastre vor fi făcute perfecte şi libere în mod permanent de a face doar binele 
numai când vom fi în starea de glorie.1 

(1) Efeseni 4:13; Evrei 12:23. 
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CAPITOLUL 10 
CHEMAREA EFICIENTĂ LA MÂNTUIRE 

 
 
 
 
10.1 Pe aceia pe care Dumnezeu1 i-a predestinat la viaţa veşnică,2 Îi este plăcut ca (la vremea 
cuvenită stabilită de El)3 să îi cheme în mod eficient4 prin Cuvântul Său5 şi prin lucrarea 
Duhului Sfânt.6 El îi cheamă pe aceştia din acea stare de păcat şi moarte în care ei se găsesc în 
mod natural, aducându-i la har şi la mântuire prin Domnul Iisus Hristos.7 El le iluminează 
spiritual minţile întru mântuirea lor pentru a înţelege lucrurile lui Dumnezeu.8 El le 
îndepărtează inimile de piatră şi le dă în loc inimi de carne.9 El le reînnoieşte voinţa, şi, prin 
puterea Sa nemărginită, îi determină să facă binele.10 El îi atrage în mod irezistibil la Domnul 
Iisus Hristos,11 totuşi într-o modalitate în care ei sunt complet liberi, întrucât ei îşi doresc liber 
acest lucru datorită harului Său.12 

(1) Romani 8:28-29 

(2) Romani 8:29-30; 9:22-24; 1Corinteni 1:26-28; 2Tesaloniceni 2:13-14; 2Timotei 1:9 

(3) Ioan 3:8; Efeseni 1:11 

(4) Matei 22:14; 1Corinteni 1:23-24; Romani 1:6; 8:28; Iuda 1:1; Psalmul 29; Ioan 5:25; Romani 4:17 

(5) 2Tesaloniceni 2:14; 1Petru 1:23-25; Iacov 1:17-25; 1Ioan 5:1-5; Romani 1:16-17; 10:14; Evrei 4:12 

(6) Ioan 3:3,5-6,8; 2Corinteni 3:3,6 

(7) Romani 8:2; 1Corinteni 1:9; Efeseni 2:1-6; 2Timotei 1:9-10 

(8) Faptele Apostolilor 26:18; 1Corinteni 2:10,12; Efeseni 1:17-18 

(9) Ezechiel 36:26; termenul “inimă”, în sens biblic, are semnificaţii mult mai largi, făcând referire la mintea, 
intelectul, sentimentele, gândirea, afecţiunile, 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. 

 

10.2 Această chemare irezistibilă este datorată exclusiv harului special şi gratuit al lui 
Dumnezeu, şi în nici un fel vreunui lucru bun care ar putea fi găsit în om, sau a vreunei puteri 
sau acţiuni a omului,1 întrucât noi toţi suntem pasivi în starea de păcat, suntem morţi în 
păcatele şi fărădelegile noastre până în clipa când suntem făcuţi vii şi reînnoiţi prin Duhul 
Sfânt.2 Prin aceasta [regenerarea], noi suntem făcuţi capabili să răspundem acestei chemări, şi 
să îmbrăţişăm harul oferit şi conţinut în ea, această putere nefiind cu nimic mai prejos decât 
puterea care L-a înviat pe Domnul Hristos dintre cei morţi.3 

(1) 2Timotei 1:9; Tit 3:4-5; Efeseni 2:4-5,8-9; Romani 9:11 

(2) 1Corinteni 2:14; Romani 8:7; Efeseni 2:5 

(3) Ioan 6:37; Ezechiel 36:27; Ioan 5:25; Efeseni 1:19-20. 

 

10.3 Copiii1 care mor în fragedă pruncie sunt regeneraţi şi mântuiţi de Domnul Hristos prin 
Duhul Sfânt care lucrează când, unde şi cum are plăcerea.2 În aceeaşi situaţie sunt şi toate 
persoanele alese regenerate care sunt incapabile să fie chemate prin lucrarea propovăduirii 
exterioare a Cuvântului. 

(1) copiii aleşi 

(2) Ioan 3:8. 
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10.4 Acele persoane care nu sunt alese, chiar dacă ar putea fi chemate prin lucrarea de 
predicare a Cuvântului şi ar putea experimenta anumite manifestări comune ale Duhului,1 nu 
pot fi mântuite pentru că nu au fost chemate efectiv de către Tatăl, prin urmare ele nu vor şi nu 
pot veni cu adevărat la Hristos. Cu atât mai puţin nu pot fi mântuiţi aceia care nu primesc 
credinţa creştină,2 indiferent cât de sârguincioşi au fost în a-şi pune vieţile în acord cu natura şi 
învăţăturile religiilor la care ei aderă.3 

(1) Matei 13:20-21; 22:14; Evrei 6:4-5; Matei 7:22 

(2) Ioan 6:44-45,64-66; 8:24 

(3) Faptele Apostolilor 4:12; Ioan 4:22; 17:3. 
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CAPITOLUL 11 
JUSTIFICAREA 

 
 
 
 
11.1 Pe aceia pe care Dumnezeu îi cheamă eficient(irezistibil), El îi şi justifică.1 El face acest 
lucru nu prin implantarea neprihănirii în ei, ci prin iertarea păcatelor lor şi prin a-i considera şi 
accepta pe ei ca şi neprihăniţi,2 şi aceasta nu datorită vreunui lucru din ei sau făcut de ei, ci 
numai datorită sacrificiului şi de dragul Domnului Hristos.3 Ei nu sunt justificaţi pentru că 
Dumnezeu ar pune aceasta pe seama4 neprihănirii, credinţei, actului credinţei sau a oricărui act 
de ascultare faţă de Evanghelie. Ci ei sunt justificaţi de Dumnezeu prin imputarea ascultării 
active a Domnului Hristos faţă de întreaga Lege şi prin ascultarea Sa pasivă în ce priveşte 
moartea Sa. Prin credinţă, ei primesc şi se odihnesc în neprihănirea Sa. Această credinţă nu se 
găseşte în aceste persoane prin ele însele, ci este darul lui Dumnezeu.5 

(1) Romani 8:30; 3:24 

(2) Romani 4:5-8; Efeseni 1:7 

(3) 1Corinteni 1:30-31; Romani 5:17-19 

(4) are înţelesul de a pune în contul unei persoane 

(5) 2Corinteni 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. 

 

11.2 Credinţa care Îl primeşte şi se odihneşte în Domnul Hristos şi neprihănirea Lui este 
singurul instrument al justificării.1 Cu toate acestea, ea nu se găseşte singură în persoana 
justificată, ci este întotdeauna însoţită de toate celelalte componente ale harului mântuitor; 
credinţa aceasta nu este o credinţă moartă, pentru că ea se manifestă prin intermediul 
dragostei.2 

(1) Romani 1:17; 3:27-31; Filipeni 3:9; Galateni 3:5 

(2) Galateni 5:6; Iacov 2:17,22,26. 

 

11.3 Prin ascultarea şi moartea Sa, Domnul Hristos a eliberat de datoria păcatului pe toţi cei 
care sunt justificaţi. Prin jertfa Sa în sângele curs la cruce, El a luat în locul lor pedeapsa 
păcatelor lor, satisfăcând astfel pe deplin, în mod real şi adecvat în locul lor dreptatea lui 
Dumnezeu.1 Totuşi, justificarea lor este în întregime prin har gratuit, pentru că El a fost dăruit 
lor de către Tatăl,2 iar ascultarea Sa a fost acceptată în locul lor,3 ambele acţiuni fiind făcute 
gratuit, şi nu datorită a ceva meritoriu din acele persoane.4 Astfel, atât dreptatea cât şi harul 
bogat al lui Dumnezeu sunt glorificate în justificarea păcătoşilor.5 

(1) Romani 5:8-10,19; 1Timotei 2:5-6; Evrei 10:10,14; Isaia 53:4-6,10-12 

(2) Romani 8:32 

(3) 2Corinteni 5:21; Matei 3:17; Efeseni 5:2 

(4) Romani 3:24; Efeseni 1:7 

(5) Romani 3:26; Efeseni 2:7. 

 

11.4 Încă din veşnicie, Dumnezeu a hotărât să justifice pe toţi cei aleşi,1 iar la împlinirea 
vremurilor, Domnul Hristos a murit pentru păcatele lor, şi a înviat din nou pentru împlinirea 
justificării lor.2 Totuşi, ei nu sunt justificaţi în mod personal până când, la vremea potrivită, 
Duhul Sfânt lucrează aducerea lor la Hristos.3 
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(1) Galateni 3:8; 1Petru 1:2,19-20; Romani 8:30 

(2) Galateni 4:4; 1Timotei 2:6; Romani 4:25 

(3) Coloseni 1:21-22; Galateni 2:16; Tit 3:4-7; Efeseni 2:1-3. 

 

11.5 Dumnezeu continuă să ierte păcatele acelora care sunt justificaţi;1 şi cu toate că ei nu pot 
cădea niciodată din starea de justificare,2 totuşi aceste persoane pot să ajungă, datorită păcatelor 
lor, să cadă în dizgraţia lui Dumnezeu. Într-o astfel de condiţie, în mod uzual ei nu vor avea 
partea de restaurarea comuniunii cu Dumnezeu3 până când nu se smeresc, îşi mărturisesc 
păcatele, cer iertare şi îşi reînnoiesc credinţa şi pocăinţa.4 

(1) Matei 6:12; 1Ioan 1:7-2:2; Ioan 13:3-11 

(2) Luca 22:32; Ioan 10:28; Evrei 10:14 

(3) în mod literal, este vorba despre lumina Feţei Lui 

(4) Psalmul 32:5; 51:7-12; Matei 26:75; Luca 1:20 

 

11.6 Justificarea credincioşilor din vremurile Vechiului Testament a fost întru totul exact 
aceeaşi ca şi justificarea credincioşilor din Noul Testament.1 

(1) Galateni 3:9; Romani 4:22-24. 
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CAPITOLUL 12 
ÎNFIEREA 

 
 
 
 
12.1 Dumnezeu a hotărât1 ca, în şi pentru singurul Său Fiu Iisus Hristos,2 toţi acei care sunt 
justificaţi3 să fie părtaşi harului înfierii. Prin acesta, ei sunt socotiţi copii ai lui Dumnezeu şi se 
bucură de libertăţile şi privilegiile acestei poziţii. Ei au Numele Lui pus asupra lor,4 şi primesc 
Duhul infierii. Ei au astfel acces la tronul Său de har cu tot curajul, şi sunt în măsură să strige 
către Dumnezeu: ―Ava, Tată!‖5 Ei au parte de mila, protecţia şi purtarea de grijă a Lui 
părintească, precum şi de disciplinarea făcută de El, totuşi fără a fi vreodată renegaţi sau 
alungaţi, pentru că ei sunt sigilaţi pentru ziua răscumpărării,6 şi moştenesc promisiunile Lui ca 
şi moştenitori ai mântuirii veşnice.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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CAPITOLUL 13 
SFINŢIREA 

 
 
 
 
13.1 Aceia care sunt uniţi cu Hristos, chemaţi irezistibil şi regeneraţi, au o nouă inimă şi un nou 
duh create în ei prin moartea şi învierea eficiente ale Domnului Hristos.1 Mai mult, ei sunt de 
asemenea sfinţiţi în mod real şi personal2 prin aceleaşi mijloace,3 prin Cuvântul Său şi prin 
Duhul Sfânt care locuieşte în ei.4 Puterea fiecărei părţi din trupul de păcat este distrusă, iar 
diferitele lui pofte păcătoase sunt în mod progresiv slăbite şi date morţii, pe când elementele 
harului mântuitor cresc progresiv la viaţă şi sunt întărite în aceste persoane astfel încât ei 
practică adevărata sfinţenie5 în viaţa lor, sfinţenie fără de care nimeni nu va putea vedea pe 
Domnul.6 

(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; Romani 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; 2Corinteni 7:1; Romani 6:13; 
Efeseni 4:22-25; Galateni 5:17 

(6) Evrei 12:14. 

 

13.2 Această sfinţire se extinde în întreaga persoană, dar rămâne incompletă pe parcursul vieţii 
pământeşti. Unele rămăşiţe ale vechii stări corupte pot rămâne active,1 şi datorită acestui lucru 
se naşte un război spiritual continuu şi ireconciliabil,2 firea pământească dorind să facă ceea ce 
este contrar Duhului, iar Duhul ceea ce este împotriva firii.3 

(1) 1Tesaloniceni 5:23; 1Ioan 1:8,10; Romani 7:18,23; Filipeni 3:12 

(2) 1Corinteni 9:24-27; 1Timotei 1:18; 6:12; 2Timotei 4:7 

(3) Galateni 5:17; 1Petru 2:11. 

 

13.3 În acest război, elementele vechii stări corupte pot adesea să fie predominante pentru o 
vreme,1 totuşi, prin tăria furnizată continuu de Duhul de sfinţire al lui Hristos, partea regenerată 
iese biruitoare.2 În acest fel, credincioşii cresc în har, îndreptându-se către starea de maturitate 
în sfinţenie în frica de Dumnezeu, crescând în sfinţenie, aşteptând viaţa cerească în ascultare de 
Evanghelie şi de toate poruncile pe care Hristos, ca şi Cap şi Împărat, le-a lăsat spre împlinire în 
Cuvântul Său.3 

(1) Romani 7:23 

(2) Romani 6:14; 1Ioan 5:4; Efeseni 4:15-16 

(3) 2Petru 3:18; 2Corinteni 7:1; 3:18; Matei 28:20. 
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CAPITOLUL 14 
CREDINŢA MÂNTUITOARE 

 
 
 
 
14.1 Harul credinţei (prin care cei aleşi sunt făcuţi capabili să creadă spre salvarea sufletelor lor) 
este lucrarea Duhului lui Hristos în inimile lor şi pentru aceasta în mod normal se foloseşte de 
predicarea exterioară a Cuvântului.1 De asemenea, credinţa este crescută şi întărită prin lucrarea 
de predicare a Cuvântului şi prin administrarea botezului şi a Cinei Domnului, prin rugăciune şi 
alte modalităţi stabilite de Dumnezeu.2 

(1) Ioan 6:37,44; Faptele Apostolilor 11:21,24; 13:48; 14:27; 15:9; 2Corinteni 4:13; Efeseni 2:8; Filipeni 1:29; 
2Tesaloniceni 2:13; 1Petru 1:2 

(2) Romani 10:14,17; Luca 17:5; Faptele Apostolilor 20:32; Romani 4:11; 1Petru 2:2. 

 

14.2 Prin această credinţă, un creştin crede ca adevărat orice este revelat în Cuvântul lui 
Dumnezeu, întrucât acesta reprezintă autoritatea lui Dumnezeu Însuşi. Noi credem de 
asemenea în superioritatea absolută a Cuvântului lui Dumnezeu peste orice alte scrieri şi orice 
altceva din lume, întrucât Cuvântul lui Dumnezeu prezintă gloria lui Dumnezeu şi atributele 
Sale, superioritatea lui Hristos, natura şi lucrările Sale, precum şi puterea şi plinătatea Duhului 
Sfânt în lucrările săvârşite de El. 

 

Astfel, credincioşii sunt făcuţi capabili să se încreadă în mod implicit în adevărul pe care ei l-au 
crezut,1 şi să răspundă în mod adecvat fiecărui pasaj sau verset din Sfânta Scriptură, producând 
ascultare de porunci,2 tremur la avertismente,3 şi îmbrăţişarea promisiunilor lui Dumnezeu 
pentru această viaţă şi în ce priveşte viaţa veşnică ce urmează să vină.4 

 

Însă principalele lucruri ale credinţei mântuitoare sunt acele direct legate de lucrarea Domnului 
Hristos – a-L accepta şi primi şi a se baza doar pe El în ceea ce priveşte justificarea, sfinţirea şi 
viaţa veşnică, ca urmare a legământului harului.5 

(1) Faptele Apostolilor 24:14; 1Tesaloniceni 2:13; Psalmul 19:7-10; 119:72 

(2) Ioan 15:14; Romani 16:26 

(3) Isaia 66:2  

(4) 1Timotei 4:8; Evrei 11:13 

(5) Ioan 1:12; Faptele Apostolilor 15:11; 16:31; Galateni 2:20. 

 

14.3 Această credinţă poate fi diferită în mărime de la o persoană la alta, şi poate fi mai slabă 
sau mai puternică,1 totuşi chiar şi la nivelul cel mai slab este diferită în natura şi felul ei (după 
cum este harul mântuitor în întregimea lui) de credinţa şi harul comun credincioşilor 
temporari.2 Prin urmare, deşi poate fi frecvent atacată şi slăbită, credinţa autentică este 
biruitoare,3 şi creşte în multe persoane până când ei ajung la deplina siguranţă a mântuirii4 prin 
Domnul Hristos, care este atât Autorul cât şi Desăvârşitorul credinţei noastre.5 

(1) Matei 6:30; 8:10,26; 14:31; 16:8; 17:20; Evrei 5:13-14; Romani 4:19-20 

(2) Iacov 2:14; 2Petru 1:1; 1Ioan 5:4 

(3) Luca 22:31-32; Efeseni 6:16; 1Ioan 5:4-5 

(4) Psalmul 119:114; Evrei 6:11-12; 10:22-23 

(5) Evrei 12:2. 
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CAPITOLUL 15 
POCĂINŢA ÎNTRU VIAŢĂ ŞI MÂNTUIRE 

 
 
 
 
15.1 Unii dintre cei aleşi sunt convertiţi la vârste înaintate, fiind astfel lăsaţi să trăiască în starea 
lor naturală de păcat pentru anumite perioade de timp1, stare în care au slujit diferitelor plăceri 
şi păcate. Apoi Dumnezeu le dă pocăinţa întru viaţă, chemându-i la viaţă în mod irezistibil.2 

(1) Tit 3:2-5 

(2) 2Cronici 33:10-20; Faptele Apostolilor 9:1-19; 16:29-30. 

 

15.2 Nu există nici o persoană care să facă binele şi care să nu păcătuiască,1 căci până şi cei mai 
buni dintre oameni cad în păcate şi ispite mari [împotriva lui Dumnezeu] prin puterea şi 
înşelăciunea naturii lor interioare corupte şi prin tăria ispitelor.2 De aceea, Dumnezeu a dăruit 
celor aleşi prin mila Lui legământul harului, aşa încât atunci când credincioşii păcătuiesc şi cad, 
ei sunt restauraţi la mântujire prin pocăinţă.3 

(1) Psalmul 130:3; 143:2; Proverbe 20:9; Eclesiastul 7:20 

(2) 2Samuel 11:1-27; Luca 22:54-62 

(3) Ieremia 32:40; Luca 22:31-32; 1Ioan 1:9. 

 

15.3 Pocăinţa mântuitoare este un har al Evangheliei1 prin care noi suntem făcuţi conştienţi de 
multele rele ale păcatului nostru, prin lucrarea Duhului Sfânt.2 Prin credinţa în Domnul Hristos3 
noi ne umilim în ce priveşte păcatul nostru având o adâncă şi sfântă părere de rău cu privire la 
păcatele noastre, le urâm şi manifestăm un adânc dezgust faţă de aceste păcate. Noi ne rugăm 
pentru iertare şi pentru a căpăta tăria harului,4 şi suntem hotărâţi şi ne străduim ca, prin 
puterea dată de Duhul Sfânt, să mergem înaintea lui Dumnezeu şi să Îi fim plăcuţi Lui în toate 
aspectele vieţii noastre.5 

(1) Faptele Apostolilor 5:31; 11:18; 2Timotei 2:25 

(2) Psalmul 51:1-6; 130:1-3; Luca 15:17-20; Faptele Apostolilor 2:37-38 

(3) Psalmul 130:4; Matei 27:3-5; Marcu 1:15 

(4) Ezechiel 16:60-63; 36:31-32; Zaharia 12:10; Matei 21:29; Faptele Apostolilor 15:19; 20:21; 26:20; 2Corinteni 
7:10-11; 1Tesaloniceni 1:9 

(5) Proverbe 28:13; Ezechiel 36:25; 18:30-31; Psalmul 119:59,104,128; Matei 3:8; Luca 3:8; Faptele Apostolilor 
26:20; 1Tesaloniceni 1:9. 

 

15.4 Pocăinţa este un proces continuu de-a lungul întregii noastre vieţi, din cauza ―trupului 
nostru de moarte‖ şi activităţilor lui.1 Astfel că este datoria oricăruia să se pocăiască de toate 
păcatele cunoscute, manifestând o preocupare deosebită în acest sens.2 

(1) Ezechiel 16:60; Matei 5:4; 1Ioan 1:9 

(2) Luca 19:8; 1Timotei 1:13,15. 

 

15.5 În legământul harului, Dumnezeu a făcut ca prin Domnul Hristos, cei credincioşi să fie 
păstraţi în mântuirea lor, astfel încât deşi cel mai neînsemnat păcat merită condamnarea,1 totuşi 
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 pocăinţei.2 

(1) Psalmul 130:3; 143:2; Romani 6:23 

(2) Isaia 1:16-18; 55:7; Faptele Apostolilor 2:36-38. 
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CAPITOLUL 16 
FAPTELE BUNE 

 
 
 
 
16.1 Faptele bune sunt numai acelea pe care Dumnezeu le-a poruncit în Cuvântul Său cel sfânt.1 
Faptele care nu au astfel de corespondent în Cuvânt şi care sunt inventate de oameni dintr-un 
zel orbesc sau cu pretenţia unor bune intenţii nu sunt considerate fapte bune.2 

(1) Mica 6:8; Romani 12:2; Evrei 13:21; Coloseni 2:3; 2Timotei 3:16-17 

(2) Matei 15:9 cu Isaia 29:13; 1Petru 1:18; Romani 10:2; Ioan 16:2; 1Samuel 15:21-23; 1Corinteni 7:23; Galateni 
5:1; Coloseni 2:8,16-23. 

 

16.2 Faptele bune săvârşite în ascultare de poruncile lui Dumnezeu, sunt rezultatele şi dovada 
unei credinţe adevărate şi vii.1 Prin ele, credincioşii îşi exprimă mulţumirea,2 îşi întăresc 
asigurarea mânturii,3 se îmbărbătează între ei,4 cresc în proclamarea Evangheliei,5 şi duc la 
tăcere pe cei care se opun Evangheliei.6 Astfel că ei glorifică pe Dumnezeu căci ei sunt lucrarea 
Lui, fiind creaţi în Hristos Iisus pentru a face fapte bune7 şi pentru a produce roadele sfinţeniei 
care duc la viaţa veşnică.8 

(1) Iacov 2:18,22; Galateni 5:6; 1Timotei 1:5 

(2) Psalmul 116:12-14; 1Petru 2:9,12; Luca 7:36-50 cu Matei 26:1-11 

(3) 1Ioan 2:3,5; 3:18-19; 2Petru 1:5-11 

(4) 2Corinteni 9:2; Matei 5:16 

(5) Matei 5:16; Tit 2:5,9-12; 1Timotei 6:1; 1Petru 2:12 

(6) 1Petru 2:12,15; Tit 2:5; 1Timotei 6:1 

(7) Efeseni 2:10; Filipeni 1:11; 1Timotei 6:1; 1Petru 2:12; Matei 5:16 

(8) Romani 6:22; Matei 7:13-14,21-23. 

 

16.3 Abilitatea credincioşilor de a face aceste fapte bune nu vine nicidecum şi în nici un fel din 
ei înşişi, ci întru totul din Duhul lui Hristos. Pentru a fi capabili să facă fapte bune (în afara 
harurilor deja primite de ei), credincioşii au nevoie de influenţa continuă a Duhului Sfânt care să 
îi determine să dorească şi să împlinească buna Sa plăcere.1 Totuşi, credincioşilor li se cere să nu 
devină neglijenţi bazându-se pe aceasta, şi 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 insistenţi în a trezi şi folosi harul lui Dumnezeu care este în ei.2 

(1) Ezechiel 36:26-27; Ioan 15:4-6; 2Corinteni 3:5; Filipeni 2:12-13; Efeseni 2:10 

(2) Romani 8:14; Ioan 3:8; Filipeni 2:12-13; 2Petru 1:10; Evrei 6:12; 2Timotei 1:6; Iuda 1:20-21. 

 

16.4 Aceia care în ascultarea lor de Dumnezeu ajung la înălţimea spirituală maximă posibilă în 
această viaţă, 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 şi eşuează în a face ceeace li se cere în mod 
obişnuit, ca datorie de bază.1 

(1) 1Împăraţi 8:46; 2Cronici 6:36; Psalmul 130:3; 143:2; Proverbe 20:9; Eclesiastul 7:20; Romani 3:9,23; 7:14-
15; Galateni 5:17; 1Ioan 1:6-10; Luca 17:10. 

 

16.5 Noi nu putem, nici chiar prin cele mai bune fapte ale noastre, să merităm iertarea de 
păcate sau viaţa veşnică din mâna lui Dumnezeu, întrucât aceste fapte sunt incompatibile cu 
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slava viitoare.1 mai mult, datorită distanţei infinite care ne desparte de Dumnezeu, faptele 
noastre nu pot să facă nici un bine lui Dumnezeu şi nici nu pot să reprezinte plata datoriei 
păcatelor noastre. Chiar şi atunci când am fi făcut tot ceea ce am fi putut, acestea nu ar 
reprezenta decât datoria noastră, astfel încât nu suntem decât nişte slujitori netrebnici [sau care 
nu aduc nimic în adaos sau în plus faţă de datoria lor].2 Apoi, dacă faptele noastre sunt bune, ele 
sunt originate în Duhul Sfânt,3 şi orice am face prin noi înşine [fără Duhul Sfânt] este atât de 
întinat şi amestecat cu atât de multă slăbiciune şi imperfecţiune încât acele fapte nu pot rezista 
şi nu pot compensa severitatea judecăţii lui Dumnezeu.4 

(1) Romani 8:18 

(2) Iov 22:3; 35:7; Luca 17:10; Romani 4:3; 11:3 

(3) Galateni 5:22-23 

(4) 1Împăraţi 8:46; 2Cronici 6:36; Psalmul 130:3; 143:2; Proverbe 20:9; Eclesiastul 7:20; Romani 3:9,23; 7:14-
15; Galateni 5:17; 1Ioan 1:6-10. 

 

16.6 Cu toate acestea, deşi credincioşii sunt acceptaţi individual prin Domnul Hristos, faptele 
lor bune sunt de asemenea primite în Hristos.1 Acest lucru nu este pentru că faptele lor din 
această viaţă ar fi fără reproş şi perfecte înaintea lui Dumnezeu,2 ci pentru că El priveşte la cei 
credincioşi prin Fiul Său şi îi este plăcut să primească şi să răsplătească ceea ce este făcut cu 
sinceritate, chiar dacă acele fapte sunt uneori însoţie de imperfecţiuni şi slăbiciune.3 

(1) Exod 28:38; Efeseni 1:6-7; 1Petru 2:5 

(2) 1Împăraţi 8:46; 2Cronici 6:36; Psalmul 130:3; 143:2; Proverbe 20:9; Eclesiastul 7:20; Romani 3:9,23; 7:14-
15; Galateni 5:17; 1Ioan 1:6-10 

(3) Evrei 6:10; Matei 25:21,23. 

 

16.7 În ceea ce priveşte faptele celor neregeneraţi, chiar dacă în esenţă ar fi vorba despre lucruri 
poruncite de Dumnezeu, şi chiar dacă ele ar fi benefice atât celor care le fac cât şi altora,1 totuşi 
ele rămân fapte păcătoase pentru că ele nu sunt făcute dintr-o inimă purificată prin credinţă,2 şi 
nici nu sunt făcute într-o manieră corectă, conform Cuvântului lui Dumnezeu,3 scopul lor 
nefiind acela de a-L glorifica pe Dumnezeu.4 Aşadar, aceste fapte nu pot să fie plăcute lui 
Dumnezeu şi nici nu pot să facă pe persoana care le face să fie acceptabilă pentru a primi harul 
lui Dumnezeu.5 Totuşi, negarea acestor fapte este un act chiar mai păcătos şi neplăcut înaintea 
lui Dumnezeu.6 

(1) 1Împăraţi 21:27-29; 2Împăraţi 10:30-31; Romani 2:14; Filipeni 1:15-18 

(2) Geneza 4:5 cu Evrei 11:4-6; 1Timotei 1:5; Romani 14:23; Galateni 5:6 

(3) 1Corinteni 13:3; Isaia 1:12 

(4) Matei 6:2,5-6; 1Corinteni 10:31 

(5) Romani 9:16; Tit 1:15; 3:5 

(6) 1Împăraţi 21:27-29; 2Împăraţi 10:30-31; Psalmul 14:4; 36:3. 
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CAPITOLUL 17 
PĂSTRAREA CREDINCIOŞILOR ÎN HAR 

 
 
 
 
17.1 Cei aleşi sunt aceia pe care Dumnezeu i-a primit în Hristos Cel Iubit, pe care i-a chemat 
irezistibil, pe care i-a sfinţit prin Duhul Său Sfânt şi cărora le-a dat preţiosul dar al credinţei 
mântuitoare. Aceştia nu pot nici total şi nici parţial sau final să cadă din această stare de har, ci 
ei vor fi păstraţi şi vor persevera în acest har până la sfârşit şi vor fi mântuiţi pentru veşnicie. 
Acest lucru este pentru că Dumnezeu nu va regreta1 faptul că a dat darurile Sale şi chemarea Sa, 
aşa încât El continuă să le dea şi să hrănească în ei această credinţă, pocăinţa, dragostea, 
bucuria, speranţa şi toate celelalte componente ale harului Duhului Sfânt care îi conduce pe 
aceştia în final la viaţa veşnică.2 

 

Împotriva celor aleşi pot să vină multe furtuni şi potopuri şi multe pot să lovească în ei, însă 
aceste lucruri nu vor fi niciodată în măsură să îi dezrădăcineze de fundaţia şi stânca de care ei 
sunt legaţi prin credinţă. Chiar dacă necredinţa şi ispitele lui Satan ar putea să întunece pentru o 
vreme credincioşii în a-L vedea pe Dumnezeu şi în a simţi lumina şi dragostea Lui,3 totuşi 
Dumnezeu este acelaşi şi ei sunt siguri că sunt păstraţi prin puterea Lui până când este finalizată 
mântuirea lor. Apoi ei se vor bucura de moştenirea lor veşnică, întrucât ei sunt întipăriţi pe 
mâinile Lui, iar numele lor au fost scrise în cartea vieţii din veşnicie.4 

(1) sau să îşi schimbe decizia 

(2) Ioan 10:28-29; Filipeni 1:6; 2Timotei 2:19; 2Petru 1:5-10; 1Ioan 2:19 

(3) Psalmul 89:31-32; 1Corinteni 11:32; 2Timotei 4:7 

(4) Psalmul 102:27; Maleahi 3:6; Efeseni 1:14; 1Petru 1:5; Apocalipsa 13:8. 

 

17.2 Această păstrare a credincioşilor nu depinde de liberul lor arbitru,1 ci de faptul că alegerea 
lor de către Dumnezeu este hotărâtă şi nu se poate schimba,2 şi ea provine din dragostea 
gratuită şi nechimbată a lui Dumnezeu Tatăl. De asemenea, se bazează pe meritele şi mijlocirea 
Domnului Iisus Hristos şi pe unirea lor cu El,3 pe jurământul lui Dumnezeu,4 pe prezenţa 
Duhului Său Sfânt, sămânţa lui Dumnezeu5 din ei,6 şi pe natura legământului harului,7 din care 
rezultă siguranţa şi imposibilitatea de a greşi. 

(1) Filipeni 2:12-13; Romani 9:16;Ioan 6:37,44 

(2) Matei 24:22,24,31; Romani 8:30; 9:11,16; 11:2,29; Efeseni 1:5-11 

(3) Efeseni 1:4; Romani 5:9-10; 8:31-34; 2Corinteni 5:14; Romani 8:35-38; 1Corinteni 1:8-9; Ioan 14:19; 10:28-
29 

(4) Evrei 6:16-20 

(5) sau natura divină  

(6) 1Ioan 2:19-20,27; 3:9; 5:4,18; 2Corinteni 1:22; Efeseni 1:13; 4:30; 2Corinteni 1:22; 5:5; Efeseni 1:14 

(7) Ieremia 31:33-34; 32:40; Evrei 10:11-18; 13:20-21. 

 

17.3 Cei aleşi pot să cadă uneori în păcate serioase prin ispitele lui satan şi ale lumii, puterea 
corupţiei rămânând în ei, aşa încât ei pot neglija mijlocele păstrării lor şi chiar pot continua în 
această stare pentru o vreme.1 Astfel, ei pot să cadă în dizgraţia lui Dumnezeu, pot să întristeze 
Duhul Său Sfânt,2 pot să se lipsească de haruri şi de mângâiere,3 pot avea inimile împietrite şi 
conştiinţele rănite,4 pot să rănească şi să afecteze pe alţii,5 şi pot să aducă disciplinarea asupra 
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lor.6 Totuşi, în timp, ei îşi vor reînnoi pocăinta lor şi vor fi păstraţi prin credinţa în Domnul Iisus 
Hristos până la capăt.7 

(1) Matei 26:70,72,74 

(2) Psalmul 38:1-8; Isaia 54:5-9; Efeseni 4:30; 1Tesaloniceni 5:14 

(3) Psalmul 51:10-12 

(4) Psalmul 32:3-4; 73:21-22 

(5) 2Samuel 12:14; 1Corinteni 8:9-13; Romani 14:13-18; 1Timotei 6:1-2; Tit 2:5 

(6) 2Samuel 12:14-15; Geneza 19:30-38; 1Corinteni 11:27-32 

(7) Luca 22:32,61-62; 1Corinteni 11:32; 1Ioan 3:9; 5:18. 
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CAPITOLUL 18 
SIGURANŢA HARULUI ŞI A MÂNTUIRII 

 
 
 
 
18.1 Credincioşii temporari şi celelalte persoane neregenerate se pot amăgi singuri având 
speranţe false şi deşarte precum şi presupuneri ne-spirituale cum că ei s-ar afla în graţia lui 
Dumnezeu şi în starea de mântuire, însă speranţa lor va pieri.1 Prin contrast, aceia care cred cu 
adevărat în Domnul Iisus Hristos, care Îl iubesc cu sinceritate, şi care sunt hotărâţi să aibă o 
conştiinţă deplin curată înaintea Lui, pot fi siguri în această viaţă că ei se află în starea de har; ei 
se pot bucura având speranţa slavei lui Dumnezeu, ştiind că astfel de speranţă nu îi va face 
niciodată să fie ruşinaţi.2 

(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; 1Ioan 2:3; 3:14,18-19,24; 5:13; 2Petru 1:10. 

 

18.2 Această siguranţă nu este conjuncturală şi nici nu reprezintă o probabilitate bazată pe o 
speranţă înşelătoare, ci este garanţia statornică a credinţei1, bazată pe sângele şi neprihănirea lui 
Hristos descoperită în Evanghelie,2 pe dovada interioară a harurilor Duhului Sfânt (care au fost 
promise),3 şi pe mărturia Duhului înfierii care mărturiseşte duhurilor noastre faptul că suntem 
copiii lui Dumnezeu.4 Ca şi roadă a acestei siguranţe, Duhul Sfânt păstrează inimile noastre atât 
într-o stare smerită cât şi în sfinţenie.5 

(1) Romani 5:2,5; Evrei 6:11,19-20; 1Ioan 3:2,14; 4:16; 5:13,19-20 

(2) Evrei 6:17-18; 7:22; 10:14,19 

(3) Matei 3:7-10; Marcu 1:15; 2Petru 1:4-11; 1Ioan 2:3; 3:14,18-19,24; 5:13 

(4) Romani 8:15-16; 1Corinteni 2:12; Galateni 4:6-7 

(5) 1Ioan 3:1-3. 

 

18.3 Această siguranţă statornică nu reprezintă o componentă esenţială a credinţei, întrucât un 
credincios poate aştepta o perioadă lungă de timp şi se poate lupta cu multe dificultăţi înainte de 
a o căpăta.1 Cu toate acestea, noi putem avea această siguranţă a mântuirii fără a fi necesară o 
revelaţie extraordinară, ci prin utilizarea corectă a unor mijloace obişnuite, întrucât noi suntem 
făcuţi capabili de Duhul Sfânt să cunoaştem lucrurile care ne sunt date liber prin har de către 
Dumnezeu.2 De aceea, este datoria fiecărui credincios să fie pe cât de insistent este posibil 
pentru a se asigura de chemarea şi alegerea proprie, astfel încât inimile lor să fie lărgite în pace 
şi bucurie în Duhul Sfânt, în dragoste şi recunoştinţă faţă de Dumnezeu, şi în tărie şi voioşie în 
ceea ce priveşte împlinirea datoriilor noastre de supunere faţă de El. Acestea sunt roadele 
naturale ale siguranţei mântuirii, întrucât siguranţa mântuirii ne conduce de departe să nu 
trăim o viaţă uşuratică.3 

(1) Faptele Apostolilor 16:30-34; 1Ioan 5:13 

(2) Romani 8:15-16; 1Corinteni 2:12; Galateni 4:4-6 cu 3:2; 1Ioan 4:13; Efeseni 3:17-19; Evrei 6:11-12; 2Petru 
1:5-11 

(3) 2Petru 1:10; Psalmul 119:32; Romani 15:13; Neemia 8:10; 1Ioan 4:19,16; Romani 6:1-2,11-13; 14:17; Tit 2:11-
14. 

 

18.4 Credincioşii adevăraţi pot avea, în multe feluri, siguranţa mântuirii lor, zdruncinată, 
minimizată sau întreruptă, iar aceste lucruri se pot întâmpla din cauza neglijenţei lor în a o 
ocroti,1 sau prin căderea lor într-un anume păcat care le răneşte conştiinţele şi întristează Duhul 
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Sfânt,2 sau prin expunerea la ispite neaşteptate sau foarte puternice,3 ori din cauza faptului că 
Dumnezeu a retras de la ei lumina cunoaşterii Lui şi i-a determinat astfel chiar şi pe cei care se 
tem de El să meargă în întuneric din punct de vedere spiritual.4 Totuşi, credincioşii autentici nu 
sunt niciodată îndepărtaţi complet din a fi seminţia lui Dumnezeu5 şi din a fi părtaşi vieţii de 
credinţă, dragostei lui Hristos şi a fraţilor, sincerităţii inimii şi conştiinţei datoriei. Ca urmare a 
acestor lucruri, siguranţa mântuirii poate fi conştientizată din nou la timpul potrivit prin 
lucrarea Duhului Sfânt, iar între timp, credincioşii sunt păstraţi şi protejaţi de la a cădea în 
disperare extremă.6 

(1) Evrei 6:11-12; 2Petru 1:5-11 

(2) Psalmul 51:8,12,14; Efeseni 4:30 

(3) Psalmul 30:7; 31:22; 77:7-8; 116:11 

(4) Isaia 50:10 

(5) sau de a avea natuă divină  

(6) 1Ioan 3:9; Luca 22:32; Romani 8:15-16; Galateni 4:5; Psalmul 42:5,11.  
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CAPITOLUL 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 şi o 
poruncă specifică de a nu mânca din rodul pomului cunoştinţei binelui şi răului.2 Prin aceasta, 
El a cerut lui Adam şi tuturor descendenţilor lui ascultarea personală, totală, exactă şi 
continuă/perpetuă. De asemenea, Dumnezeu a promis viaţa veşnică pentru împlinirea acestei 
porunci, dar a şi avertizat cu moartea în cazul încălcării ei. De aceea, Dumnezeu l-a înzestrat 
Adam cu puterea şi abilitatea de a împlini această poruncă.3 

(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. 

 

19.2 Aceeaşi lege care a fost scrisă iniţial în inima omului a continuat să fie regula perfectă a 
neprihănirii şi după căderea omului în păcat.1 Şi ea a fost dată scrisă de Dumnezeu poporului 
evreu pe Muntele Sinai2 sub forma Celor 10 Porunci (scrise pe două table), primele 4 porunci 
constând în îndatoririle noastre de ascultare faţă de Dumnezeu, iar celelalte 6 porunci constând 
în îndatoririle noastre faţă de semeni.3 

(1) 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. 

(2) Romani 2:12a,14-15 

(3) Exod 32:15-16; 34:4,28; Deuteronom 10:4 

 

19.3 În afara acestei Legi, denumită în mod obişnuit Legea morală, Dumnezeu a găsit cu plăcere 
să dea poporului Său Israel şi legi ceremoniale conţinând mai multe porunci de acest fel. Acestea 
se refereau parţial la închinare, în ele fiind prefigurat Domnul Hristos—harurile Sale, lucrările 
Sale, suferinţele şi beneficiile suferinţelor Lui.1 De asemenea, Dumnezeu a dat porunci cu privire 
la diferite sarcini morale.2 Toate aceste legi sau porunci ceremoniale au fost cerute a fi respectat 
doar până la vremea Noului Testament, când Domnul Iisus Hristos le-a desfiinţat, întrucât El a 
fost şi este adevăratul Mesia şi singurul dătător de porunci, şi pentru a face aceasta El a fost 
împuternicit de Tatăl.3 

(1) Evrei 10:1; Coloseni 2:16-17 

(2) 1Corinteni 5:7; 2Corinteni 6:17; Iuda 1:23 

(3) Coloseni 2:14,16-17; Efeseni 2:14-16. 

 

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 naţiune de sine stătătoare. 
Acestea nu sunt obligatorii nimănui în zilele noastre deoarece făceau parte din sistemul de legi 
ale acelei naţiuni,1 însă principiile de echitate promovate de acestea continuă să fie aplicabile în 
timpurile moderne.2 

(1) Luca 21:20-24; Faptele Apostolilor 6:13-14; Evrei 9:18-19 cu 8:7,13; 9:10; 10:1 

(2) 1Corinteni 5:1; 9:8-10. 
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19.5 Ascultarea de Legea morală rămâne o cerinţă obligatorie pentru toţi oamenii, atât cei 
justificaţi cât şi ceilalţi,1 atât în ceea ce priveşte conţinutul Legii, cât şi în ceea ce priveşte 
autoritatea lui Dumnezeu, ca şi Creator care a dat această Lege.2 Mai mult, Domnul Hristos nu a 
dizolvat în nici un fel această Lege prin Evanghelie, ci dimpotrivă, El a întărit obligaţia noastră 
de ascultare faţă de Legea morală.3 

(1) Matei 19:16-22; Romani 2:14-15; 3:19-20; 6:14; 7:6; 8:3; 1Timotei 1:8-11; Romani 13:8-10; 1Corinteni 7:19 cu 
Galateni 5:6; 6:15; Efeseni 4:25-6:4; Iacov 2:11-12 

(2) Iacov 2:10-11 

(3) Matei 5:17-19; Romani 3:31; 1Corinteni 9:21; Iacov 2:8. 

 

19.6 Deşi credincioşii autentici nu se află sub autoritatea Legii ca şi cum ar fi necesar un 
legământ al faptelor cu scopul de a fi justificaţi sau condamnaţi prin el,1 totuşi Legea este de 
mare folos atât lor cât şi altora, întrucât ca şi regulă de viaţă, ea îi înştiinţează pe aceştia cu 
privire la voia lui Dumnezeu şi obligaţiile lor, şi îi ghidează să trăiască în conformitate cu 
aceasta.2 

 

Legea morală de asemenea are rolul de a dezvălui păcatul şi depravarea din natura, inimile şi 
vieţile oamenilor, şi, pe măsură ce ei o folosesc pentru a se examina pe ei înşişi, credincioşii 
capătă o tot mai mare convingere cu privire la păcat, o umilinţă la vederea acestuia şi o ură faţă 
de păcat. În plus, astfel ei capătă o mai clară imagine legată de nevoia lor pentru Domnul 
Hristos, şi pentru perfecţiunea dovedită de El în ascultarea de Lege.3 

 

În mod similar, Legea este utilă pentru cei regeneraţi cu scopul de a limita atragerea lor în păcat, 
întrucât ea interzice şi condamnă păcatul. Ameninţarea Legii slujeşte de asemenea în a arăta 
ceea ce ar merita chiar şi ei pentru păcatele lor, şi ce greutăţi ar putea să întâmpine în această 
viaţă datorită păcatelor lor, chiar dacă ei sunt eliberaţi de blestemul şi rigurozitatea pedepselor 
cerute de Lege.4 

 

Promisiunile Legii arată de asemenea credincioşilor atitudinea lui Dumnezeu faţă de ascultarea 
acestora, precum şi care sunt binecuvântările la care ei se pot aştepta atunci când împlinesc 
Legea,5 deşi aceste binecuvântări nu se datorează împlinirii Legii ca şi legământ al faptelor.6 
Faptul că un credincios face binele şi se înfrânează 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 şi nu 
sub har.7 

(1) Faptele Apostolilor 13:39; Romani 6:14; 8:1; 10:4; Galateni 2:16; 4:4-5 

(2) Romani 7:12,22,25; Psalmul 119:4-6; 1Corinteni 7:19 

(3) Romani 3:20; 7:7,9,14,24; 8:3; Iacov 1:23-25 

(4) Iacov 2:11; Psalmul 119:101,104,128 

(5) Efeseni 6:2-3; Psalmul 37:11; Matei 5:6; Psalmul 19:11 

(6) Luca 17:10 

(7) vezi Cartea Proverbelor; Matei 3:7; Luca 13:3,5; Faptele Apostolilor 2:40; Evrei 11:26; 1Petru 3:8-13. 

 

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 îşi dorească liber şi 
bucuros ceea ce voia lui Dumnezeu a descoperit în privinţa cerinţelor Legii.1 

(1) Galateni 3:21; Ieremia 31:33; Ezechiel 36:27; Romani 8:4; Tit 2:14. 
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CAPITOLUL 20 
EVANGHELIA ŞI EXTINDEREA HARULUI 

 
 
 
 
20.1 Întrucât legământul faptelor a fost încălcat prin păcat şi astfel făcut incapabil de a da viaţă, 
lui Dumnezeu I-a fost plăcut să Îl promită pe Domnul Hristos, sămânţa femeii, ca şi mijloc de a 
chema pe cei aleşi şi de a aduce astfel credinţa şi pocăinţa la viaţă printre ei. În această 
promisiune a fost revelată esenţa Evangheliei ca şi metodă eficientă pentru convertirea şi 
mântuirea păcătoşilor.1 

(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. 

 

20.2 Promisiunea lui Hristos şi a mântuirii prin El, este revelată numai în Cuvântul lui 
Dumnezeu.1 Nici Hristos şi nici harul primit prin El, nu sunt revelate prin lucrările creaţiei şi 
providenţei, nici prin descoperirea naturii, fie în general, fie în vreun mod mai obscur.2 Cu atât 
mai puţin deci pot oamenii, în lipsa descoperirii lui Hristos prin promisiunea Scripturii sau prin 
predicarea Evangheliei, să fie capabili [prin lumina naturii] să ajungă la credinţa mântuitoare 
sau la pocăinţă.3 

(1) Faptele Apostolilor 4:12; Romani 10:13-15 

(2) Psalmul 19; Romani 1:18-23 

(3) Romani 2:12a; Matei 28:18-20; Luca 24:46-47 cu Faptele Apostolilor 17:29-30; Romani 3:9-20. 

 

20.3 Descoperirea Evangheliei către păcătoşi a fost făcută în diferite vremuri şi locuri, alături de 
promisiunile şi învăţăturile cu privire la ascultarea cerută de Evanghelie. În ceea ce priveşte 
popoarele şi persoanele către care această descoperire este dată, acest lucru este decis exclusiv 
în concordanţă cu voinţa şi buna plăcere suverane ale lui Dumnezeu1, şi promisiunea nu a fost 
dată lor prin a le îmbunătăţi abilităţile lor naturale date de iluminarea naturală, comună 
oamenilor în lipsa Evangheliei – nici unul nu a primit vreodată promisiunea în acest fel, şi nici 
nu poate să o primească astfel. De aceea, în toate timpurile, predicarea Evangheliei a fost dată 
oamenilor şi popoarelor, cu o extindere sau acoperire mai mică sau mai mare, în măsuri foarte 
variate, în conformitate cu sfatul voii lui Dumnezeu. 

(1) Matei 11:20. 

 

20.4 Propovăduirea Evangheliei este singurul mijloc exterior al descoperirii lui Hristos şi a 
harului mântuitor, şi ca atare este suficientă şi completă pentru acest scop.1 Totuşi, dacă 
oamenii care sunt morţi în nelegiuirile lor trebuie să fie născuţi din nou, aduşi la viaţă sau 
regeneraţi, este necesară lucrarea eficientă şi irezistibilă a Duhului Sfânt în fiecare astfel de 
suflet, aşa încât să fie produsă noua viaţă spirituală a acelor persoane. Fără această lucrare nu se 
va ajunge în nici un fel la convertirea lor la Dumnezeu.2 

(1) Romani 1:16-17 

(2) Ioan 6:44; 1Corinteni 1:22-24; 2:14; 2Corinteni 4:4,6. 
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CAPITOLUL 21 
LIBERTATEA CREŞTINULUI  

ŞI LIBERTATEA DE CONŞTIINŢĂ 

 
 
 
 

21.1 În Evanghelie, libertatea pe care Hristos a obţinut-o pentru cei credincioşi constă în 
eliberarea lor de sub vina păcatului, de sub mânia condamnatoare a lui Dumnezeu şi de sub 
severitatea şi blestemul date de încălcarea legii morale.1 Ea include de asemenea eliberarea din 
această lume rea, de sub sclavia lui Satan, de domnia păcatului,2 de distrugerile nenorocirilor, de 
frica şi boldul morţii, de biruinţa morţii şi de condamnarea veşnică.3 Mai mult, ea include 
accesul liber la Dumnezeu şi abilitatea lor de a se supune Lui, nu dintr-o frică ce transformă 
omul în sclav, ci din dragoste ca de copil, precum şi dintr-o minte dornică de ascultare.4 

 

De toate aceste binecuvântări au beneficiat în esenţă şi credincioşii care au fost sub Lege [adică 
cei din Vechiul Testament];5 însă, sub Noul Testament, libertatea creştinilor este chiar mai larg 
exprimată practic prin eliberarea lor de sub robia legii ceremoniale care era adresată evreilor. 
De asemenea, noi, ca şi credincioşi, ne bucurăm de un acces mult mai curajos, cu mai multă 
îndrăzneală, la tronul harului şi de o mai deplină prezenţă a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu 
decât au experimentat în mod normal la vremea respectivă credincioşii aflaţi în mod formal sub 
Lege.6 

(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; 1Corinteni 15:54-57; 1Tesaloniceni 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 

(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. 

 

21.2 După cum doar Dumnezeu este Domnul conştiinţei/cugetului,1 El a lăsat-o liberă de 
obligaţiile către doctrinele şi poruncile omeneşti care sunt în orice mod contrare Cuvântului Său 
sau care nu sunt conţinute în Cuvântul Său.2 Astfel că a crede astfel de doctrine sau a te supune 
unor astfel de porunci fără a avea consimţământul conştiinţei tale, este o trădare a adevăratei 
libertăţi de conştiinţă.3 A solicita unei persoane să aibă o credinţă implicită sau o ascultare 
absolută şi oarbă, înseamnă a distruge libertatea de conştiinţă şi opinie.4 

(1) Iacov 4:12; Romani 14:4; Galateni 5:1 

(2) Faptele Apostolilor 4:19; 5:29; 1Corinteni 7:23; Matei 15:9 

(3) Coloseni 2:20,22-23; Galateni 1:10; 2:3-5; 5:1 

(4) Romani 10:17; 14:23; Faptele Apostolilor 17:11; Ioan 4:22; 1Corinteni 3:5; 2Corinteni 1:24. 

 

21.3 Aceia care practică orice păcat sau orice plăceri păcătoase sub pretextul libertăţii creştine, 
pervertesc principalul scop al harului Evangheliei spre propria lor distrugere.1 Ei distrug astfel 
complet scopul libertăţii creştine, care este ca noi, fiind eliberaţi de toţi duşmanii noştri 
spirituali, să Îl slujim pe Domnul fără frică, în sfinţenie şi neprihănire înaintea Lui în toate zilele 
vieţii noastre.2 

(1) Romani 6:1-2 

(2) Luca 1:74-75; Romani 14:9; Galateni 5:13; 2Petru 2:18,21. 
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CAPITOLUL 22 
ÎNCHINAREA ŞI ZIUA DOMNULUI 

 
 
 
 

22.1 Iluminarea naturală a omului îi arată acestuia că există un Dumnezeu care are domnia şi 
suveranitatea asupra tuturor. El este drept şi bun şi face bine tuturor. De aceea, El trebuie să fie 
temut, iubit, lăudat, chemat, crezut, şi slujit cu toată inima, sufletul şi puterea.1 

 

Însă modalitatea de închinare acceptabilă a lui Dumnezeu cel adevărat a fost instituită de El 
Însuşi şi delimitată clar prin voia Sa descoperită oamenilor. El nu poate primi închinarea care 
este făcută după imaginaţie sau metode omeneşti, nici după sugestiile lui Satan, nici după orice 
fel de reprezentare vizuală, şi nici prin altă modalitate care nu a fost clar precizată în Sfânta 
Scriptură.2 

(1) Ieremia 10:7; Marcu 12:33 

(2) Geneza 4:1-5; Exod 20:4-6; Matei 15:3,8-9; 2Împăraţi 16:10-18; Levitic 10:1-3; Deuteronom 17:3; 4:2; 12:29-
32; Iosua 1:7; 23:6-8; Matei 15:13; Coloseni 2:20-23; 2Timotei 3:15-17. 

 

22.2 Închinarea trebuie să fie făcută către Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi numai către 
El,1 şi niciodată către îngeri, sfinţi, sau orice alte creaturi.2 De la căderea omului în păcat, 
închinarea nu se poate face fără un mijlocitor, şi această mijlocire nu poate fi făcută de nimeni 
altcineva decât de Domnul Hristos şi doar de El.3 

(1) Matei 4:9-10; Ioan 5:23; 2Corinteni 13:14 

(2) Romani 1:25; Coloseni 2:10; Apocalipsa 19:10 

(3) Ioan 14:6; Efeseni 2:18; Coloseni 3:17; 1Timotei 2:5. 

 

22.3 Rugăciunea cu mulţumire, ca parte a închinării noastre naturale, este cerută de Dumnezeu 
de la toţi oamenii.1 Însă pentru a fi acceptată de El, aceasta trebuie să fie făcută în Numele 
Fiului,2 prin ajutorul Duhului Său Sfânt,3 şi să fie în conformitate cu voia Lui.4 Ea mai trebuie de 
asemenea făcută cu înţelegere, reverenţă, umilinţă, fervoare, credinţă, dragoste şi perseverenţă.5 
Atunci când este făcută în prezenţa altor persoane, rugăciunea trebuie exprimată într-o limbă 
cunoscută acestora.6 

(1) Psalmul 95:1-7; 100:1-5 

(2) Ioan 14:13-14 

(3) Romani 8:26 

(4) 1Ioan 5:14 

(5) 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 

(6) 1Corinteni 14:13-19,27-28. 

 

22.4 Rugăciunea trebuie făcută pentru lucruri potrivite, şi pentru orice persoane care sunt în 
viaţă în momentul rugăciunii sau pentru persoane care vor trăi în viitor.1 Rugăciunea nu poate fi 
făcută către morţi sau în folosul morţilor, şi nici pentru aceia despre care se ştie că au săvârşit 
păcatul de moarte [sau păcatul de neiertat].2 

(1) 1Ioan 5:14; 1Timotei 2:1-2; Ioan 17:20 

(2) 2Samuel 12:21-23; Luca 16:25-26; Apocalipsa 14:13; 1Ioan 5:16. 
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22.5 Citirea Sfintei Scripturi,1 predicarea şi auzirea Cuvântului lui Dumnezeu,2 învăţătura şi 
comuniunea credincioşilor împreună în psalmi şi cântări spirituale şi de laudă, cântând 
Domnului cu recunoştinţă în inimile noastre,3 ca şi administrarea botezului4 şi a Cinei 
Domnului5, sunt toate parte din închinarea noastră către Dumnezeu. Acestea trebuie să fie 
făcute în ascultare de El, pe înţeles, cu credinţă, reverenţă şi teamă sfântă. De asemenea, ele 
trebuie utilizate şi în momente speciale, într-o modalitate sfântă şi reverentă,6 fiind momente de 
smerenie solemnă, însoţite de post şi rugăciune de mulţumire.7 

(1) Faptele Apostolilor 15:21; 1Tit 4:13; Apocalipsa 1:3 

(2) 2Timotei 4:2; Luca 8:18 

(3) Efeseni 5:19; Coloseni 3:16 

(4) Matei 28:19-20 

(5) 1Corinteni 11:26 

(6) Exod 15:1-19; Psalmul 107 

(7) Estera 4:16; Ioel 2:12; Matei 9:15; Faptele Apostolilor 13:2-3; 1Corinteni 7:5. 

 

22.6 Nici rugăciunea şi nici un alt aspect al închinării noastre religioase nu sunt acum, în 
perioada Evangheliei, legate de sau făcute mai acceptabile în vreun loc în care sunt săvârşite, ori 
către care sunt îndreptate.1 Dumnezeu este Cel căruia trebuie să ne închinăm oriunde, în duh şi 
în adevăr,2 fie că această închinare se petrece zilnic3 în cadrul intim al familiei,4 fie că se petrece 
individual, în taină,5 sau că are loc în adunările publice, în solemnitate.6 Închinarea în adunările 
publice nu trebuie negllijată, întrucât Duumnezeu ne cheamă la o astfel de închinare prin 
Cuvântul şi providenţa Lui.7 

(1) Ioan 4:21 

(2) Maleahi 1:11; 1Timotei 2:8; Ioan 4:23-24 

(3) Matei 6:11 

(4) Deuteronom 6:6-7; Iov 1:5; 1Petru 3:7 

(5) Matei 6:6 

(6) Psalmul 84:1-2,10; Matei 18:20; 1Corinteni 3:16; 14:25; Efeseni 2:21-22 

(7) Faptele Apostolilor 2:42; Evrei 10:25. 

 

22.7 După cum este legea naturii ca o parte a timpului nostru să fie pus deoparte, conform cu 
porunca lui Dumnezeu, pentru a fi utilizat pentru închinarea noastră către Dumnezeu, tot aşa în 
Cuvântul Său El a dat o poruncă benefică, morală şi perpetuă pentru toţi oamenii din toate 
timpurile, aceasta referindu-se la faptul că El a stabilit o zi pe săptămână ca şi Sabat care trebuie 
ţinută în sfinţenie pentru El.1 De la facerea lumii şi până la învierea Domnului Iisus Hristos, 
această zi a fost ultima zi a săptămânii (adică sâmbăta), zi care a fost schimbată pentru prima zi 
a săptămânii (adică duminica), zi care se numeşte Ziua Domnului, zi care se va păstra până la 
sfârşitul lumii ca şi Sabat creştin, ţinerea ultimei zile din săptămână fiind desfiinţată.2 

(1) Geneza 2:3; Exod 20:8-11; Marcu 2:27-28; Apocalipsa 1:10 

(2) Ioan 20:1; Faptele Apostolilor 2:1; 20:7; 1Corinteni 16:1; Apocalipsa 1:10; Coloseni 2:16-17. 

 

22.8 Oamenii ţin Sabatul sfânt înaintea lui Dumnezeu atunci când, după o pregătire adecvată a 
inimilor lor şi o punere în rânduială prealabilă a treburilor lor obişnuite, ei păstrează întreaga zi 
ca o odihnă sfântă de la lucrările lor, de la cuvintele şi gândurile lor1 legate de implicarea lor 
seculară şi activităţile lor recreative. De asemenea, în Sabat, ei îşi dedică întreg timpul pentru 
închinarea în public şi în privat, împlinind în acest timp îndatoriri şi lucrări necesare şi de 
milostenie.2 

(1) Exod 20:8-11; Neemia 13:15-22; Isaia 58:13-14; Apocalipsa 1:10 

(2) Matei 12:1-13; Marcu 2:27-28. 
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CAPITOLUL 23 
JURĂMINTELE 

 
 
 
 
23.1 Un jurământ permis este un act de închinare prin care persoana care jură în lumina 
adevărului lui Dumnezeu, în neprihănire, şi judecată, cheamă în mod solemn pe Dumnezeu să îi 
fie martor la ceea ce acea persoansă jură, şi să o judece în acord cu adevărul sau falsitatea a ceea 
ce a jurat.1 

(1) Deuteronom 10:20; Exod 20:7; Levitic 19:12; 2Cronici 6:22-23; 2Corinteni 1:23. 

 

23.2 Oamenii ar trebui să jure numai pe Numele lui Dumnezeu, iar Numele Lui trebuie folosit 
cu cea mai înaltă reverenţă şi teamă sfântă. A jura în van sau în pripă pe acest Nume glorios şi 
minunat, sau a jura pe orice altceva, este un păcat care trebuie detestat.1 Cu toate acestea, în 
chestiuni importante şi de moment, jurământul este susţinut de Cuvântul lui Dumnezeu pentru 
a-i confirma adevărul şi cu scopul de a sfârşi disputele, astfel încât un jurământ permis impus de 
o autoritate în drept trebuie făcut în astfel de circumstanţe.2 

(1) Deuteronom 6:13; Exod 20:7; Ieremia 5:7 

(2) Evrei 6:13-16; Geneza 24:3; 47:30-31; 50:25; 1Împăraţi 17:1; Neemia 13:25; 5:12; Ezra 10:5; Numeri 5:19,21; 
1Împăraţi 8:31; Exod 22:11; Isaia 45:23; 65:16; Matei 26:62-64; Romani 1:9; 2Corinteni 1:23; Faptele 
Apostolilor 18:18. 

 

23.3 Oricine face un jurământ susţinut de Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ia în considerare 
seriozitatea unui act atât de solemn, şi să nu spună nimic altceva decât ceea ce ştie că este 
adevărat, întrucât Domnul este provocat prin jurăminte false, în pripă sau jurăminte goale, şi 
datorită unor astfel de jurăminte un popor poate să ajungă la sărăcie.1 

(1) Exod 20:7; Levitic 19:12; Numeri 30:2; Ieremia 4:2. 

 

23.4 Un jurământ trebuie făcut folosind cuvinte simple şi clare, în sensul lor obişnuit, fără 
ambiguităţi sau rezerve mentale.1 

(1) Psalmul 24:4; Ieremia 4:2. 

 

23.5 O făgăduinţă nu trebuie făcută nici unei fiinţe, ci numai lui Dumnezeu,1 şi trebuie 
îndeplinită cu toată atenţia şi credincioşia.2 Însă făgăduinţele monastice în vederea păstrării 
celibatului pentru toată viaţa, pentru sărăcia pretinsă şi obedienţa riguroasă, toate acestea sunt 
departe de a reprezenta grade ale perfecţiunii, ci mai degrabă ele sunt curse superstiţioase şi 
păcătoase în care nici un creştin nu ar trebui să se lase atras sau să se ducă pe sine.3 

(1) Numeri 30:2-3; Psalmul 76:11; Ieremia 44:25-26 

(2) Numeri 30:2; Psalmul 61:8; 66:13-14; Eclesiastul 5:4-6; Isaia 19:21 

(3) 1Corinteni 6:18 cu 7:2,9; 1Timotei 4:3; Efeseni 4:28; 1Corinteni 7:23; Matei 19:11-12. 
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CAPITOLUL 24 
GUVERNAREA CIVILĂ 

 
 
 

 

24.1 Dumnezeu, Domnul şi Împăratul suprem al întregii lumi, a destinat autorităţi civile1 care 
să fie sub autoritatea Lui dar deasupra oamenilor,2 pentru gloria Lui şi pentru binele public.3 
Pentru acest scop, El le-a înzestrat cu autoritatea de a folosi forţa,4 de a apăra şi încuraja pe cei 
care fac binele, şi de a pedepsi pe cei care fac răul.5 

(1) în textul original are sensul de magistraţi  

(2) Psalmul 82:1; Luca 12:48; Romani 13:1-6; 1Petru 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; 1Timotei 2:2; 1Petru 2:14 

(4) în textul original, se foloseşte expresia “puterea sabiei” 

(5) Geneza 9:6; Proverbe 16:14; 19:12; 20:2; 21:15; 28:17; Faptele Apostolilor 25:1; Romani 13:4; 1Petru 2:13-14. 

 

24.2 Este permis creştinilor să accepte şi să execute sarcini în administraţia publică1, atunci 
când sunt chemaţi la aceasta.2 În ducerea la îndeplinire a unei astfel de slujbe, ei sunt 
responsabili în mod deosebit pentru menţinerea dreptăţii şi păcii în concordanţă cu toate legile 
acelui popor. În îndeplinirea acestui scop, ei pot (în termenii Noului Testament) să se înroleze în 
război, dacă acesta este întemeiat şi necesar.3 

(1) în original, sensul este de magistrat 

(2) 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 

(3) Luca 3:14; Romani 13:4. 

 

24.3 Deoarece autorităţile civile1 sunt stabilite de Dumnezeu pentru scopurile date, noi trebuie 
să ne supunem2 tuturor poruncilor lor întemeiate3 ca şi pentru Domnul, nu doar pentru a evita 
pedeapsa, ci dintr-o conştiinţa curată. Noi trebuie de asemenea să facem rugăciuni pentru cei 
care sunt puşi în autoritate, astfel ca, pe timpul lor, să avem parte de o viaţă liniştită şi în pace, 
în sfinţenie şi în toată cinstea.4 

(1) în original magistraţi 

(2) Proverbe 16:14-15; 19:12; 20:2; 24:21-22; 25:15; 28:2; Romani 13:1-7; Tit 3:1; 1Petru 2:13-14 

(3) Daniel 1:8; 3:4-6,16-18; 6:5-10,22; Matei 22:21; Faptele Apostolilor 4:19-20; 5:29 

(4) Ieremia 29:7; 1Timotei 2:1-4. 
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CAPITOLUL 25 
CĂSĂTORIA 

 
 
 
 
25.1 Căsătoria trebuie să se facă numai între un bărbat şi o femeie. Nu este permis nici unui 
bărbat să aibă mai mult de o soţie şi nici unei femei să aibă mai mult de un bărbat la un moment 
dat.1 

(1) Geneza 2:24 cu Matei 19:5-6; 1Timotei 3:2; Tit 1:6. 

 

25.2 Căsătoria a fost dată pentru ajutorul reciproc al soţului şi soţiei,1 pentru creşterea 
numerică a rasei umane prin copii legitimi,2 şi pentru a preveni imoralitatea.3 

(1) Geneza 2:18; Proverbe 2:17; Maleahi 2:14 

(2) Geneza 1:28; Psalmul 127:3-5; 128:3-4 

(3) 1Corinteni 7:2,9. 

 

25.3 Tuturor oamenilor le este permis să se căsătorească dacă sunt în măsură să îşi dea 
consimţământul în mod raţional pentru aceasta,1 însă creştinii au datoria să se căsătorească 
numai în Domnul. De aceea, cei care pretind că sunt credincioşi adevăraţi nu trebuie să se 
căsătorească cu necrecindioşi sau cu idolatri, şi nici nu trebuie să implice în relaţii sau căsători 
cu cei care trăiesc vieţi stricate, sau care susţin erezii. 

(1) 1Corinteni 7:39; 2Corinteni 6:14; 1Timotei 4:3; Evrei 13:4 

(2) 1Corinteni 7:39; 2Corinteni 6:14. 

 

25.4 Căsătoria nu este permisă între persoane care au relaţie de rudenie de sânge, lucru care 
este interzis în Cuvântul lui Dumnezeu, întrucât astfel de căsătorii incestuoase nu pot fi permise 
vreodată nici măcar prin vreo lege omenească ori prin consimţământul părţilor de a trăi astfel 
împreună ca soţ şi soţie.1 

(1) Levitic 18:6-18; Amos 2:7; Marcu 6:18; 1Corinteni 5:1. 

 

[Următoarele două paragrafe fac partea din Mărturisirea de Credinţă de la Westminster, însă 
nu au făcut parte iniţial din Mărturisirea de Credinţă Baptistă de la Londra] 

 

25.5 Atunci când este descoperit adulterul sau preacurvia înainte de căsătorie dar după ce 
persoana respectivă şi-a dat consimţământul pentru logodnă, îi dă ocazia părţii nevinovate să 
renunţe la logodnă.1 În cazul adulterului comis după încheierea legământului de căsătorie, 
dovada acestuia permite părţii nevinovate să divorţeze,2 şi după divorţ permite acesteia să se re-
căsătorească—este ca şi cum partea vinovată ar fi murit.3 

(1) Matei 1:18-20 

(2) Matei 5:31-32 

(3) Matei 19:9; Romani 7:2-3. 

 

25.6 Deşi pângărirea şi stricăciunea omului poate ajunge până acolo încât să invoce argumente 
iscusite pentru a separa pe aceia pe care Dumnezeu i-a adus împreună în legământul de 
căsătorie, totuşi nimic în afara adulterului sau părăsirea intenţionată a căminului care nu pot fi 



 

 
68 

 

remediate de către biserică sau de către autorităţile civile, nu poate fi considerată ca o cauză 
suficientă pentru a dizolva legătura căsniciei.1 O astfel de dizolvare trebuie realizată întotdeauna 
în public şi respectând regulile ordinii, iar persoanele care sunt implicate într-o astfel de acţiune 
nu trebuie lăsate să acţioneze după propria lor discreţie.2 

(1) Matei 19:8-9; Romani 7:2-3; 1Corinteni 7:15; Matei 19:6 

(2) Deuteronom 24:1-4. 
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CAPITOLUL 26 
BISERICA 

 
 
 
 
26.1 Biserica universală1 (născută prin lucrarea interioară a Duhului şi prin adevărul harului) 
poate fi denumită şi biserica invizibilă, întrucât ea constă din numărul total al celor aleşi care au 
fost, sau vor fi aduşi împreună sub autoritatea lui Hristos, Capul Bisericii. Biserica este mireasa, 
trupul şi plinătatea lui Hristos, Cel ce împlineşte totul în toţi.2 

(1) Matei 16:18; 1Corinteni 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. 

 

26.2 Toţi oamenii din întreaga lume care mărturisesc credinţa Evangheliei şi care dovedesc 
ascultare de Dumnezeu prin Hristos în acord cu Evanghelia, şi care nu îşi distrug propria 
mărturie prin orice fel de erori fundamentale, sau prin comportament lipsit de sfinţenie, toţi pot 
fi consideraţi ca fiind sfinţii vizibili.1 Toate adunările(congregaţiile) locale2 ar trebui să fie 
alcătuite din astfel de persoane.3 

(1) 1Corinteni 1:2; Romani 1:7-8; Faptele Apostolilor 11:26; Matei 16:18; 18:15-20; 1Corinteni 5:1-9 

(2) sau în mod particular  

(3) Matei 18:15-20; Faptele Apostolilor 2:37-42; 4:4; Romani 1:7; 1Corinteni 5:1-9. 

 

26.3 Chiar şi cele mai pure biserici de pe pământ sunt predispuse şi erorii,1 iar unele au 
degenerat atât de mult încât au încetat să fie biserici ale lui Hristos şi astfel au devenit ―sinagori 
ale lui Satan‖.2 Cu toate acestea, Hristos a avut şi întotdeauna va avea aici pe pământ, până la 
sfârşitul veacurilor, o împărăţie în această lume, o împărăţie alcătuită din aceia care cred în El şi 
mărturisesc Numele Lui.3 

(1) 1Corinteni 1:11; 5:1; 6:6; 11:17-19; 3Ioan 1:9-10; Apocalipsa 2:1-3:22 

(2) Apocalipsa 2:5 cu 1:20; 1Timotei 3:14-15; Apocalipsa 18:2 

(3) Matei 16:18; 24:14; 28:20; Marcu 4:30-32; Psalmul 72:16-18; 102:28; Isaia 9:6-7; Apocalipsa 12:17; 20:7-9. 

 

26.4 Domnul Iisus Hristos este Capul Bisericii. În El este investită, prin porunca Tatălui şi într-
o modalitate supremă şi suverană, toată autoritatea în ce priveşte chemarea, instituirea, ordinea 
şi conducerea Bisericii.1 De aceea nici un om nu Îi poate lua locul, 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 şi a tot ceea ce este chemat Dumnezeu. Pe acesta îl va distruge 
Domnul cu strălucirea venirii Sale.2 

(1) Coloseni 1:18; Efeseni 4:11-16; 1:20-23; 5:23-32; 1Corinteni 12:27-28; Ioan 17:1-3; Matei 28:18-20; Faptele 
Apostolilor 5:31; Ioan 10:14-16 

(2) 2Tesaloniceni 2:2-9. 

 

26.5 În exercitarea autorităţii care I-a fost încredinţate, Domnul Iisus Hristos îi cheamă la El 
din lume, prin puterea Cuvântului şi a Duhului Sfânt, pe aceia care I-au fost daţi de Tatăl.1 Ei 
sunt chemaţi să umble înaintea Lui în felurile de ascultare pe care El le-a prescris în Cuvântul 
Său.2 Celor care sunt astfel chemaţi, El le porunceşte să formeze adunări sau biserici locale 
pentru zidirea lor reciprocă şi pentru a se implica în închinarea publică ce le este cerută atâta 
timp cât se găsesc în această lume.3 
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(1) Ioan 10:16,23; 12:32; 17:2; Faptele Apostolilor 5:31-32 

(2) Matei 28:20 

(3) Matei 18:15-20; Faptele Apostolilor 14:21-23; Tit 1:5; 1Timotei 1:3; 3:14-16; 5:17-22. 

 

26.6 Membrii acestor biserici sunt sfinţi prin chemare şi ei demonstrează şi dovedesc în mod 
vizibil ascultarea lor de chemarea lui Hristos prin mărturia şi umblarea lor în credinţă.1 Astfel, ei 
consimt să umble împreună conform cu poruncile lui Hristos, dăruindu-se pe ei înşişi Domnului 
şi reciproc unul altuia prin voia lui Dumnezeu şi afirmând supunerea lor faţă de învăţăturile 
Evangheliei.2 

(1) Matei 28:18-20; Faptele Apostolilor 14:22-23; Romani 1:7; 1Corinteni 1:2 cu 1:13-17; 1Tesaloniceni 1:1 cu 1:2-
10; Faptele Apostolilor 2:37-42; 4:4; 5:13-14 

(2) Faptele Apostolilor 2:41-42; 5:13-14; 2Corinteni 9:13. 

 

26.7 După cum este declarat în Cuvântul Său, Domnul a dat fiecărei biserici astfel adunate 
conform cu înţelepciunii lui Hristos, toată puterea şi autoritatea necesară pentru a urma forma 
de închinare şi disciplină pe care le-a poruncit să le ţină. De asemenea, El a dat porunci şi reguli 
pentru folosirea dreaptă şi adecvată a acestei puteri.1 

(1) Matei 18:17-20; 1Corinteni 5:4-5,13; 2Corinteni 2:6-8. 

 

26.8 O biserică locală, adunată şi organizată conform înţelepciunii lui Hristos, constă din 
slujitori şi membri. Slujitorii rânduiţi de Hristos să fie aleşi şi puşi deoparte de către biserică 
sunt prezbiterii (sau bătrânii) şi diaconii. Ei sunt desemnaţi în mod particular pentru a veghea 
ceea ce Domnul a rânduit, şi pentru a pune în aplicare puterea şi însărcinările pe care Domnul 
le-a încredinţat sau la care El îi cheamă. Acest model trebuie continuat până la sfârşitul lumii.1 

 (2) Filipeni 1:1; 1Timotei 3:1-13; Faptele Apostolilor 20:17,28; Tit 1:5-7; 1Petru 5:2. 

 

26.9 Modalitatea rânduită de Hristos pentru chemarea oricărei persoane potrivite şi înzestrate 
de către Duhul Sfânt1 pentru a face slujba de prezbiter sau bătrân, este aceea a alegerii sale prin 
votul comun al bisericii.2 El trebuie pus deoparte în mod solemn prin post şi rugăciune, cu 
punerea mâinilor peste el de către bătrânii bisericii (atunci când există deja astfel de prezbiteri 
sau bătrâni desemnaţi).3 În mod similar, un diacon trebuie de asemnea ales prin votul bisericii 
şi pus deoparte prin rugăciune şi cu punerea mâinilor.4 

(1) Efeseni 4:11; 1Timotei 3:1-13 

(2) Faptele Apostolilor 6:1-7; 14:23 cu Matei 18:17-20; 1Corinteni 5:1-13 

(3) 1Timotei 4:14; 5:22 

(4) Faptele Apostolilor 6:1-7. 

 

26.10 Lucrarea pastorilor este aceea de a fi constant dedicaţi slujirii lui Hristos în bisericile 
Sale, prin lucrarea predicării Cuvântului şi rugăciune şi prin lucrarea de veghere asupra 
sufletelor membrilor bisericilor, întrucât ei voi da socoteală pentru acestea înaintea lui Hristos.1 
De aceea, bisericile unde păstorii slujesc au obligaţia de a le oferi tot respectul cuvenit şi de a le 
dărui tot ce au ele mai bun, conform cu posibilităţile lor,2 astfel încât pastorii să poată avea un 
venit suficient încât să nu fie ocupaţi cu lucrurile lumeşti,3 şi ca ei să poată fi în măsură să 
practice ospitalitate faţă de alţii.4 Acestea sunt cerute până şi de legea naturii, dar mai ales prin 
porunca specifică a Domnului Iisus, care a rânduit ca aceia care predică Evanghelia să trăiască 
din Evanghelie.5 

(1) Faptele Apostolilor 6:4; 1Timotei 3:2; 5:17; Evrei 13:17 

(2) 1Timotei 5:17-18; 1Corinteni 9:14; Galateni 6:6-7 

(3) 2Timotei 2:4. 
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(4) 1Timotei 3:2 

(5) 1Corinteni 9:6-14; 1Timotei 5:18. 

 

26.11 Deşi prezbiterii sau pastorii bisericilor sunt obligaţi să predice cu regularitate Cuvântul ca 
parte a slujirii lor, totuşi lucrarea de predicare a Cuvântului nu este limitată exclusiv la ei. De 
aceea, dacă sunt şi alţii care au fost înzestraţi prin Duhul Sfânt pentru această slujire şi care sunt 
aprobaţi şi chemaţi de către biserică, pot şi ar trebui să facă această lucrare.1 

(1) Faptele Apostolilor 8:5 11:19-21; 1Petru 4:10-11. 

 

26.12 Toţi credincioşii au obligaţia să se alăture unii altora în bisericile locale oricând şi oriunde 
au oportunitatea de a face acest lucru, aşa încât toţi să se bucure de privilegiile bisericii dar să fie 
în acelaşi timp şi sub autoritatea corectivă şi de conducere a bisericii, în acord cu porunca lui 
Hristos.1 

(1) 1Tesaloniceni 5:14; 2Tesaloniceni 3:6,14-15; 1Corinteni 5:9-13; Evrei 13:17. 

 

26.13 Nici un membru al bisericii care a fost jignit de către un alt membru şi care a urmat 
datoria biblică faţă 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 aştepte rezolvarea situaţiei sale în 
Hristos şi prin acţiunile următoare ale bisericii.1 

(1) 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. 

 

26.14 Fiecare biserică şi toţi membrii ei au datoria să se roage continuu pentru binele şi 
prosperitatea tuturor bisericilor lui Hristos de pretutindeni. În toate vremurile, bisericile trebuie 
să îşi ajute toţi credincioşii din zona proprie şi să îi cheme la folosirea darurilor şi a harurilor lor 
individuale.1 Atunci când prin providenţa lui Dumnezeu sunt noi biserici plantate astfel încât ele 
să se bucure de oportunitatea şi avantajului comuniunii, bisericile trebuie să caute această 
comuniune2 între ele pentru a promova pacea, pentru a creşte dragostea şi zidirea reciprocă.3 
(1) Ioan 13:34-35; 17:11,21-23; Efeseni 4:11-16; 6:18; Psalmul 122:6; Romani 16:1-3; 3Ioan 1:8-10 cu 2Ioan 1:5-11; 
Romani 15:26; 2Corinteni 8:1-4,16-24; 9:12-15; Coloseni 2:1 cu 1:3,4,7 şi 4:7,12 

(2) Galateni 1:2,22; Coloseni 4:16; Apocalipsa 1:4; Romani 16:1-2; 3Ioan 1:8-10 

(3) 1Ioan 4:1-3 cu 2Ioan şi 3Ioan; Romani 16:1-3; 2Corinteni 9:12-15; Iosua 22. 

 

26.15 Atunci când apar dificultăţi şi diferenţe în ce priveşte doctrina sau administrarea bisericii 
până într-acolo încât sunt ameninţate pacea, unitatea şi zidirea bisericilor în general sau a unei 
anume biserici, sau când unul ori mai mulţi membri dintr-o biserică sunt răniţi prin învăţături 
sau reguli care nu sunt conforme cu adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu şi cu ordinea biblică a 
bisericii, trebuie ca, în acord cu înţelepciuna lui Hristos, un număr de biserici să se adune în 
părtăşie împreună, prin reprezentanţii lor, pentru a analiza motivele acelei dispute şi pentru a 
oferi sfatul lor în problema respectivă şi pentru a anunţa bisericile care sunt implicate.1 Totuşi, 
atunci când aceşti reprezentanţi sunt adunaţi, ei nu sunt investiţi nici cu puterea bisericii şi nici 
cu vreo jurisdicţie asupra bisericilor implicate; de aceeam ei nu pot impune disciplina peste nici 
o biserică sau persoană, şi nu pot impune concluziile lor asupra bisericilor sau slujitorilor 
acestora, ci au doar rol consultativ.2 

(2) Galateni 2:2; Proverbe 3:5-7; 12:15; 13:10 

(3) 1Corinteni 7:25,36,40; 2Corinteni 1:24; 1Ioan 4:1. 
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CAPITOLUL 27 
COMUNIUNEA CREDINCIOŞILOR 

 
 
 
 
27.1 Toţi credincioşii sunt uniţi cu Domnul Iisus Hristos1, Capul lor, prin Duhul Sfânt şi prin 
credinţă,2 cu toate că aceasta nu îi face pe ei o persoană cu El.3 Astfel, ei sunt părtaşi harurilor, 
suferinţelor, morţii, învierii şi slavei Lui.4 Fiind uniţi unul cu altul în dragoste, credincioşii sunt 
părtaşi reciproc darurilor şi harurilor fiecăruia,5 şi sunt datori să îşi îndeplinească sarcinile, atât 
cele în public cât şi cele în privat, într-o modalitate ordonată spre a conduce la binele reciproc 
atât în ce priveşte lucrurile spirituale cât şi cele temporare.6 

(1) Efeseni 1:4; Ioan 17:2,6; 2Corinteni 5:21; Romani 6:8; 8:17; 8:2; 1Corinteni 6:17; 2Petru 1:4 

(2) Efeseni 3:16-17; Galateni 2:20; 2Corinteni 3:17-18 

(3) 1Corinteni 8:6; Coloseni 1:18-19; 1Timotei 6:15-16; Isaia 42:8; Psalmul 45:7; Evrei 1:8-9 

(4) 1Ioan 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; 1Petru 4:10; Romani 14:7-8; 1Corinteni 3:21-23; 12:7,25-27 

(6) Romani 1:12; 12:10-13; 1Tesaloniceni 5:11,14; 1Petru 3:8; 1Ioan 3.17-18; Galateni 6:10. 

 

27.2 Prin mărturia lor, creştinii au datoria de păstra o comuniune sfântă în închinarea faţă de 
Dumnezeu şi în a face orice slujiri spirituale care să le promoveze zidirea reciprocă.1 Ei ar trebui 
de asemenea să se ajute reciproc în privinţa nevoilor obişnuite în conformitate cu posibilităţile şi 
nevoile lor.2 Conform cu învăţătura Evangheliei, această comuniune se manifestă îndeosebi în 
relaţiile de familie şi cele din biserică,3 dar atunci când Dumnezeu deschide posibilitatea, 
această comuniune se poate extinde şi la toţi cei care cred, adică la toţi cei din toate locurile care 
cheamă Numele Domnului Iisus Hristos.4 Totuşi, această comuniune reciprocă a credincioşilor 
nu trebuie să afecteze în nici un fel dreptul fiecărei persoane de a dispune liber de bunurile şi 
posesiunile proprii.5 

(1) Evrei 3:12-13; 10:24-25 

(2) Faptele Apostolilor 11:29-30; 2Corinteni 8-9; Galateni 2; Romani 15 

(3) 1Timotei 5:8,16; Efeseni 6:4; 1Corinteni 12:27 

(4) Faptele Apostolilor 11:29-30; 2Corinteni 8-9; Galateni 2; 6:10; Romani 15 

(5) Faptele Apostolilor 5:4; Efeseni 4:28; Exod 20:15. 

 
  
 
  
 
  
 
  



 

 
75 

 

  



 

 
76 

 

CAPITOLUL 28 
BOTEZUL ŞI CINA DOMNULUI 

 
 
 
 
28.1 Botezul şi Cina Domnului sunt sacramentele lăsate în mod explicit şi suveran de către 
Domnul Iisus Hristos, singurul dătător de lege,1 şi care trebuie săvârşite de către biserica Sa 
până la sfârşitul lumii.2 

(1) Matei 28:19-20; 1Corinteni 11:24-25 

(2) Matei 28:18-20; Romani 6:3-4; 1Corinteni 1:13-17; Galateni 3:27; Efeseni 4:5; Coloseni 2:12; 1Petru 3:21; 
1Corinteni 11:26; Luca 22:14-20. 

 

28.2 Aceste sacramente trebuie administrate de aceia care sunt chemaţi şi calificaţi în acest 
sens, după însărcinarea dată de Domnul Hristos.1 

(1) Matei 24:45-51; Luca 12:41-44; 1Corinteni 4:1; Tit 1:5-7. 
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CAPITOLUL 29 
BOTEZUL 

 
 
 
 
29.1 Botezul este un sacrament al Noului Testament, lăsat prin porunca Domnului Iisus 
Hristos, semnificând pentru persoana care se botează un semn al comuniunii cu Hristos în 
moartea şi învierea Sa, al altoirii în El,1 al iertării păcatelor,2 şi al predării respectivei persoane 
către Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, spre a trăi şi umbla într-o viaţă nouă.3 

(1) Romani 6:3-5; Coloseni 2:12; Galateni 3:27 

(2) Marcu 1:4; Faptele Apostolilor 22:16 

(3) Romani 6:4. 

 

29.2 Numai aceia care mărturisesc pocăinţa către Dumnezeu, credinţa în şi ascultarea de 
Domnul Iisus Hristos, sunt persoanele adecvate pentru a îndeplini această poruncă.1 

(1) Matei 3:1-12; Marcu 1:4-6; Luca 3:3-6; Matei 28:19-20; Marcu 16:15-16; Ioan 4:1-2; 1Corinteni 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; 1Petru 3:21; Ieremia 31:31-34; Filipeni 3:3; Ioan 1:12-13; Matei 
21:43. 

 

29.3 Elementul exterior ce trebuie utilizat pentru acest sacrament este apa, în care persoana în 
cauză trebuie botezată1 în Numele Tatălui, şi al Fiului şi al Duhului Sfânt.2 

(1) Matei 3:11; Faptele Apostolilor 8:36,38; 22:16 

(2) Matei 28:18-20. 

 

29.4 Imersiunea sau scufundarea persoanei în apă, este esenţială pentru administrarea 
adecvată a acestui sacrament.1 

(1) 2Împăraţi 5:14; Psalmul 69:2; Isaia 21:4; Marcu 1:5,8-9; Ioan 3:23; Faptele Apostolilor 8:38; Romani 6:4; 
Coloseni 2:12; Marcu 7:3-4; 10:38-39; Luca 12:50; 1Corinteni 10:1-2; Matei 3:11; Faptele Apostolilor 1:5,8; 2:1-
4,17. 
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CAPITOLUL 30 
CINA DOMNULUI 

 
 
 
 
30.1 Cine Domnului nostru Iisus Hristos a fost instituită de El Însuşi în aceeaşi seară în care El 
a fost trădat,1 şi a rânduit-o să fie ţinută în bisericile Sale2 până la sfârşitul lumii3, având 
semnificaţia de amintire perpetuă a Lui şi 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 credinţa celor care 
participă în toate beneficiile morţii lui Hristos,5 spre hrănirea lor spirituală şi creşterea în El,6 
pentru angajarea lor în toate lucrările pe care le datorează Lui,7 şi pentru a fi un mijloc de a 
întări comuniunea lor cu El şi reciproc unii cu alţii.8 

(1) 1Corinteni 11:23; Matei 26:20-26; Marcu 14:17-22; Luca 22:19-23 

(2) Faptele Apostolilor 2:41-42; 20:7;1Corinteni 11:17-22,33-34 

(3) Marcu 14:24-25; Luca 22:17-22; 1Corinteni 11:24-26 

(4) 1Corinteni 11:24-26; Matei 26:27-28; Luca 22:19-20 

(5) Romani 4:11 

(6) Ioan 6:29,35,47-58 

(7) 1Corinteni 11:25 

(8) 1Corinteni 10:16-17. 

 

30.2 În administrarea acestui sacrament, Hristos nu este oferit Tatălui şi nici nu se face o reală 
jertfă pentru iertarea păcatelor celor vii sau celor morţi, ci este vorba doar de o aducere aminte a 
jertfei pe care Hristos a făcut-o odată pentru totdeauna pe cruce.1 Ea reprezintă de asemenea o 
ofrandă spirituală a întregii noastre lauda la adresa lui Dumnezeu pentru lucrarea Domnului 
Hristos.2 Astfel, sacrificiul romano-catolic al cinei este o urâciune şi o defăimare a însăşi 
sacrificiului Domnului Hristos, care reprezintă singura jertfă pentru toate păcatele celor aleşi. 

(1) Ioan 19:30; Evrei 9:25-28; 10:10-14; Luca 22:19; 1Corinteni 11:24-25 

(2) Matei 26:26-27,30 cu Evrei 13:10-16. 

 

30.3 În acest sacrament, Domnul Iisus a rânduit pe slujitorii săi se roage şi să binecuvânteze 
pâinea şi vinul (punându-le astfel deoparte de la utilizarea obişnuită spre utilizarea sfântă), să ia 
şi să frângă pâinea, apoi să ia paharul, şi să le dea pe ambele celor care participă la Cină, luând 
astfel împreună împărtăşindu-se împreună.1 

(1) 1Corinteni 11:23-26; Matei 26:26-28; Marcu 14:22-25; Luca 22:19-22. 

 

30.4 Refuzul de a da paharul celor participanţi,1 închinarea la aceste elemente exterioare, 
ridicarea lor sau purtarea lor astfel încât să fie adorate, presum şi rezervarea lor pentru orice 
utilizare religioasă pretinsă,2 toate sunt contrare naturii acestui sacrament şi modului cum 
Domnul Hristos l-a instituit.3 

(1) Matei 26:27; Marcu 14:23; 1Corinteni 11:25-28 

(2) Exod 20:4-5 

(3) Matei 15:9. 

 

30.5 Elementele exterioare ale acestui sacrament, atunci când sunt în mod corect puse deoparte 
pentru utilizarea rânduită de Domnul Hristos, au o relaţie atât de strânsă cu Domnul Hristos 
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crucificat, încât ele sunt uneori cu adevărat, dar întotdeauna în mod figurativ, simbolic, numite 
după numele a ceea ce ele reprezintă, adică trupul şi sângele lui Hristos.1 Totuşi, în substanţă şi 
natură, ele rămân cu adevărat doar pâine şi vin după cum au fost de la început.2 

(1) 1Corinteni 11:27; Matei 26:26-28 

(2) 1Corinteni 11:26-28; Matei 26:29. 

 

30.6 Doctrina cunoscută sub numele de transubstanţiere, care susţine că substanţa pâinii şi a 
vinului este schimbată în trupul şi sângele fizic al lui Hristos, atunci când sunt consacrate de 
către preot sau oricine oficiază sacramentul, este contrară nu numai Scripturii,1 ci până şi 
bunului simţ şi a raţiunii. Ea distruge natura sacramentului şi a fost şi este cauza unor 
numeroase superstiţii şi a idolatriei grave. 

(1) Matei 26:26-29; Luca 24:36-43,50-51; Ioan 1:14; 20:26-29; Faptele Apostolilor 1:9-11; 3:21; 1Corinteni 11:24-
26; Luca 12:1; Apocalipsa 1:20; Geneza 17:10-11; Ezechiel 37:11; Geneza 41:26-27. 

 

30.7 Primitorii vrednici ai sacramentului, care sunt părtaşi în mod exterior la elementele 
vizibile ale acestuia,1 le primesc de asemenea în interior prin credinţă, spiritual, nu ca şi trup şi 
carne. Procedând astfel, ei se hrănesc spiritual din Hristos cel crucificat, şi primesc toate 
beneficiile morţii Sale.2 Trupul şi sângele lui Hristos nu sunt prezente în mod fizic, ci spiritual 
prin credinţa celor care participă la acest sacrament, la fel cum elementele exterioare însele sunt 
percepute de simţurile exterioare ale omului.3 

(1) 1Corinteni 11:28 

(2) Ioan 6:29,35,47-58 

(3) 1Corinteni 10:16. 

 

30.8 Toate persoanele ignorante şi păcătoşii, care sunt nepotriviţi pentru a se bucura ce 
comuniunea cu Hristos nu sunt vrednici să stea la Masa Domnului şi nu pot, fără să îşi ia un 
grav păcat asupra lor, să fie părtaşi acestor taine sfinte, sau nu pot fi admişi să participe în starea 
în care se găsesc.1 De aceea, oricine participă la sacrament într-un mod nevrednic, se face 
vinovat de trupul şi sângele Domnului, mâncând şi bând judecată asupra lor înşişi.2 

(1) Matei 7:6; Efeseni 4:17-24; 5:3-9; Exod 20:7,16; 1Corinteni 5:9-13; 2Ioan 1:10; Faptele Apostolilor 2:41-42; 
20:7; 1Corinteni 11:17-22,33-34 

(2) 1Corinteni 11:20-22,27-34. 
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CAPITOLUL 31 
STAREA OMULUI DUPĂ MOARTE  

ŞI ÎNVIEREA MORŢILOR 

 
 
 
 
31.1 După moarte, trupurile oamenilor se întorc în ţărână şi sunt supuse descompunerii,1 însă 
sufletele lor (care nici nu mor şi nici nu dorm, pentru că sunt nepieritoare în esenţa lor) se întorc 
imediat la Dumnezeu care le-a dat.2 Sufletele celor neprihăniţi sunt apoi făcute perfecte în 
sfinţenie, iar ele sunt primite în paradis, unde stau în prezenţa lui Hristos şi privesc la faţa lui 
Dumnezeu în strălucire şi glorie, şi aşteaptă răscumpărarea deplină a trupurilor lor.3 Sufletele 
celor răi sunt atuncate în iad, unde rămân în chin şi întuneric deplin, aşteptând judecata Zilei de 
apoi.4 Pentru sufletele care sunt separate de trupurile oamenilor, Scriptura arată că nu există alt 
loc decât unul dintre acestea două. 

(1) Geneza 2:17; 3:19; Faptele Apostolilor 13:36; Romani 5:12-21; 1Corinteni 15:22 

(2) Geneza 2:7; Iacov 2:26; Matei 10:28; Eclesiastul 12:7 

(3) Psalmul 23:6; 1Împăraţi 8:27-49; Isaia 63:15; 66:1; Luca 23:43; Faptele Apostolilor 1:9-11; 3:21; 2Corinteni 
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; 1Petru 3:19; 2Petru 2:9. 

 

31.2 În ziua de apoi, acei credincioşi care se vor alfa în viaţă nu vor mai muri, ci vor fi 
schimbaţi.1 Toţi cei morţi vor fi înviaţi2 cu trupurile lor3 (deşi acestea vor avea calităţi diferite)4 
care vor fi unite din nou cu sufletele lor pentru totdeauna.5 

(1) 1Corinteni 15:50-53; 2Corinteni 5:1-4; 1Tesaloniceni 4:17 

(2) Daniel 12:2; Ioan 5:28-29; Faptele Apostolilor 24:15 

(3) Iov 19:26-27; Ioan 5:28-29; 1Corinteni 15:35-38,42-44 

(4) 1Corinteni 15:42-44,52-54 

(5) Daniel 12:2; Matei 25:46. 

 

31.3 Prin puterea lui Hristos, corpurile celor necredincioşi vor fi înviate spre ocară.1 Prin Duhul 
Său2 trupurile celor neprihăniţi vor fi înviate spre cinste,3 iar ei vor fi transformaţi pentru a fi 
asemenea trupului Său plin de glorie.4 

(1) Daniel 12:2, Ioan 5:28-29 

(2) Romani 8:1,11; 1Corinteni 15:45; Galateni 6:8 

(3) 1Corinteni 15:42-49 

(4) Romani 8:17,29-30; 1Corinteni 15:20-23,48-49; Filipeni 3:21; Coloseni 1:18; 3:4; 1Ioan 3:2; Apocalipsa 1:5. 
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CAPITOLUL 32 
JUDECATA DE APOI 

 
 
 
 
32.1 Dumnezeu a rândui o zi când El va judeca lumea în neprihănire prin Domnul Iisus Hristos, 
căruia Tatăl I-a dat toată puterea şi judecata.1 În acea zi, nu doar îngerii apostaţi vor fi judecaţi,2 
ci şi toţi cei care au trăit pe pământ. Ei vor apare înaintea tronului de judecată al lui Hristos3 
pentru a da socoteală pentru gândurile, cuvintele şi faptele lor şi pentru a primi judecata 
conform cu ceea ce au făcut ei în trup, fie bine, fie rău.4 

(1) Ioan 5:22,27; Faptele Apostolilor 17:31 

(2) 1Corinteni 6:3; Iuda 1:6 

(3) Matei 16:27; 25:31-46; Faptele Apostolilor 17:30-31; Romani 2:6-16; 2Tesaloniceni 1:5-10; 2Petru 3:1-13; 
Apocalipsa 20:11-15 

(4) 2Corinteni 5:10; 1Corinteni 4:5; Matei 12:36. 

 

32.2 Scopul lui Dumnezeu prin rânduirea acestei zile este acela de a arăta gloria milei Sale în 
salvarea veşnică a celor aleşi, precum şi judecata Sa în condamnarea eternă a celor respinşi, care 
sunt stricaţi şi neascultători.1 Apoi cei neprihăniţi vor moşteni viaţa veşnică şi vor primi 
plinătatea bucuriei şi slavei însoţite de prezenţa veşnică a Domnului. Însă cei stricaţi, care nu Îl 
cunosc pe Dumnezeu şi nu se supun Evangheliei Domnului Iisus Hristos, vor fi aruncaţi în 
chinul veşnic, şi vor fi pedepsiţi cu distrugerea eternă, îndepărtaţi permanent de prezenţa 
Domnului şi de gloria puterii Sale.2 

(1) Romani 9:22-23 

(2) Matei 18:8; 25:41,46; 2Tesaloniceni 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. 

 

32.3 Domnul Hristos vrea ca noi să fim ferm convinşi că va exista o zi a judecăţii, atât pentru a-i 
determina pe oameni să se întoarcă de la păcatele lor1, cât şi pentru a consolarea celor 
neprihăniţi în încercările prin care trec în această lume.2 Dar El a păstrat secretă data când 
aceasta va avea loc, astfel ca oamenii să nu cadă în auto-siguranţă, ci să fie întotdeauna 
veghetori, pentru că ei nu ştiu momentul când Domnul la veni.3 Aşadar, ei trebuie întotdeauna 
să fie pregătiţi pentru a spune: ―Amin! Vino, Doamne Iisuse!‖4 Amin. 

(1) 2Corinteni 5:10-11 

(2) 2Tesaloniceni 1:5-7 

(3) Marcu 13:35-37; Luca 12:35-40 

(4) Apocalipsa 22:20. 
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