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SFINTELE SCRIPTURI 
Învățăm faptul că Biblia este revelația scrisă a lui Dumnezeu 
pentru om, cele 66 de cărți ale Bibliei, inspirate fiind egal în toate 
părțile de Duhul Sfînt, constituind canonul definitiv al Scripturii1.  

Învățăm faptul că Scriptura este o revelație obiectivă2, inspirată în 
fiecare cuvînt3, absolut inerantă în manuscrisele ei originale, 
infailibilă și insuflată de Dumnezeu.  

Învățăm interpretarea literară, gramaticală și istorică a Scripturii 
care prezintă în primele capitole ale Genezei în 6 zile literale 
crearea lumii4. 

Învățăm că Biblia constituie singura regulă infailibilă de credință 
și de practică5. 

Învățăm că Sfânta Scriptură, sau Cuvântul lui Dumnezeu scris, 
este compus din toate cărțile Vechiului și Noului Testament. 
Acestea sînt după cum urmează: 

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

 
1 1 Corinteni 2:7-14; 2 Petru 1:20-21 
2 1 Tesaloniceni 2:13; 1 Corinteni 2:13 
3 2 Timotei 3:16 
4 Geneza 1:31; Exod 31:17 
5 Matei 5:18; 24:35; Ioan 10:35; 16:12-13; 17:17; 1 Corinteni 2:13; 2 Timotei 3:15-17; Evrei 
4:12; 2 Petru 1:20-21 
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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. 

Învățăm că niciodată nu poate fi adăugat nimic la Sfînta Scriptură, 
fie că ar fi vorba despre vreo nouă descoperire a Duhului, fie că ar 
fi vorba despre alte tradiții omenești6. 

Învățăm că Dumnezeu a vorbit prin Cuvîntul Său scris printr-un 
proces de dublu autorat. Duhul Sfînt de-așa natură i-a inspirat pe 
autorii umani, încît, prin intermediul personalităților lor unice și 
prin stilurile lor diferite de scriere, ei au scris Cuvîntul lui 
Dumnezeu pentru om7. 

Învățăm că, deși pot exista mai multe interpretări ale unui singur 
pasaj din Scriptură, există o singură interpretare adevărată. 
Înțelesul Scripturii poate fi găsit numai dacă este aplicat cu 
sîrguință modul de interpretare gramatico-istoric sub iluminarea 
Duhului Sfînt8. Este responsabilitatea credincioșilor să afle cu 
atenție adevărata intenție și sensul Scripturii, recunoscînd că 
aplicare corectă este obligatorie pentru orice vîrstă, sex sau 
generație. 

  

 
6 2 Timotei 3:15-17; Faptele Apostolilor 20:20, 27 
7 2 Petru 1:20-21 fără nicio greșeală (Matei 5:18; 2 Timotei 3:16) 
8 Ioan 7:17; 16:12-15; 1 Corinteni 2:7-15; 1 Ioan 2:20 
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DUMNEZEU 
Învățăm că există un singur Dumnezeu adevărat9, un 
atotcunoscător și infinit Duh10, perfect în toate atributele Sale, 
Unul în esență și care există etern în Trei Persoane: Tatăl, Fiul și 
Duhul Sfînt11 – fiecare fiind egal și demn de laudă și ascultare. 
Acestea sînt una în substanță, putere și eternitate, fiecare avînd 
plinătatea esenței divine, și totuși această esență este neîmpărțită12. 
Tatăl nu se trage din nimeni, El nu este creat și nici nu provine din 
ceva anume; Fiul este născut din eternitate de Tatăl; Duhul Sfînt 
Își are originea în Tatăl și Fiul13. Aceste Persoane se disting printr-
o serie de caracteristici specifice și relații personale diferite. 

Dumnezeu Tatăl 

Învățăm că Dumnezeu Tatăl, prima Persoană a Trinității, 
poruncește și controlează toate lucrurile după propriul Său scop 
și har14. El a hotărît toate lucrurile care trebuie să se întîmple, și a 
făcut acest lucru în El Însuși, încă din eternitate, prin înțelepciunea 
Sa perfectă și prin sfatul sfînt al Voii Sale, în mod liber și fără 
schimbare15. El este Creatorul tuturor lucrurilor16. Ca singur 
Conducător absolut și atotputernic din univers, El este suveran în 
creație, providență și răscumpărare17. În calitate de Creator, El este 

 
9 Deuteronom 6:4; Isaia 45:5-7; 1 Corinteni 8:4 
10 Ioan 4:24 
11 Matei 28:19; 2 Corinteni 13:14 
12 Exod 3:14; Ioan 14:11; 1 Corinteni 8:4-6. 
13 Proverbe 8:22-31; Ioan 1:1-3, 14, 18; 3:16; 10:36; 15:26; 16.28; Evrei 1:2; 1 Ioan 4:14; 
Galateni 4:4-6 
14 Psalmul 145:8-9; 1 Corinteni 8:6 
15 Daniel 4:34-35; Romani 8:28; 11:36; Efeseni 1:11; Romani 9:19. 
16 Geneza 1:1-31; Efeseni 3:9 
17 Psalmul 103:19; Romani 11:36 
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Tată pentru toți oamenii18, dar El este Tată spiritual numai pentru 
cei care sînt credincioși19. El a decretat pentru propria Sa slavă 
toate lucrurile care se vor întîmpla vreodată20. El susține, dirijează 
și guvernează în mod continuu toate lucrurile, toate creaturile și 
toate evenimentele21. În suveranitatea Sa, El nu este nici autorul, 
nici aprobatorul păcatului22 și nici nu reduce responsabilitatea 
creaturilor morale și inteligente23. El i-a ales în harul și mila Sa pe 
cei care sînt ai Săi24; El îi salvează de păcat pe toți cei care vin la El 
prin Isus Christos și El îi adoptă ca ai Săi pe toți cei care vin la El. 

Dumnezeu Fiul 

Învățăm că Isus Christos, a doua Persoană a Trinității, posedă 
toate atributele divine și este consubstanțial și co-etern cu Tatăl25.  

Învățăm că Dumnezeu Tatăl a creat după Voia Sa, prin Fiul Său 
Isus Christos, întreaga lume, care continuă în existență și în 
funcțiune datorită Lui26.  

Învățăm că prin întrupare, Fiul etern, a doua Persoană a Treimii, 
fără a-Și modifica natura divină și fără să se lepede de vreun 
atribut divin, s-a făcut pe Sine însuși lipsit de glorie prin asumarea 
deplină a naturii umane, aceeași în substanță ca a noastră, dar fără 
păcat27.  

 
18 Efeseni 4:6 
19 Romani 8:14; 2 Corinteni 6:18 
20 Efeseni 1:11 
21 1 Cronici 29:11 
22 Habacuc 1:13; Ioan 8:38-47 
23 1 Petru 1:17 
24 Efeseni 1:4-6 
25 Ioan 10:30; 14:9 
26 Ioan 1:3; Coloseni 1:15-17; Evrei 1:2 
27 Filipeni 2:5-8; Evrei 4:15; 7:26 
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Învățăm că El a fost conceput de Duhul Sfînt în pîntecele fecioarei 
Maria28 și astfel s-a născut dintr-o femeie29, astfel încît cele două 
naturi întregi, perfecte și distincte: cea divină și cea umană, s-au 
unit într-o singură persoană, fără confuzie, schimbare, divizare 
sau separare. El este, deci, atît om cît și Dumnezeu, și, totuși, un 
singur Christos, singurul mijlocitor între Dumnezeu și om. 

Învățăm că prin întruparea Sa, Christos a posedat pe deplin 
natura, atributele și prerogativele Sale divine30. Cu toate acestea, 
în starea de umilință a Sa, El nu s-a manifestat întotdeauna în 
plinătatea puterii sale și a gloriei pe care o avea, ascunzîndu-le în 
spatele vălului umanității sale perfecte31. Conform naturii Sale 
umane, El acționează supus Tatălui32 prin puterea Duhului Sfînt33, 
în timp ce, conform naturii Sale divine, El acționează prin 
autoritatea și puterea Sa ca Fiu etern34.  

Învățăm că Domnul nostru Isus Christos a realizat răscumpărarea 
noastră prin vărsarea sîngelui Său și moartea sacrificială pe cruce, 
moarte care a fost voluntară, substituțională (în locul celor aleși) și 
răscumpărătoare35.  

Învățăm că pe baza puterii morții Domnului nostru Isus Christos, 
păcătosul este eliberat de pedeapsă și de puterea păcatului, și că 
este declarat drept, îi este dată viața veșnică și este adoptat în 
familia lui Dumnezeu36. 

 
28 Luca 1:35 
29 Galateni 4:4-5 
30 Coloseni 2:9; Luca 5:18-26; Ioan 16:30; 20:28 
31 Matei 17:2; Marcu 13:32; Filipeni 2:5-8 
32 Ioan 4:34; 5:19, 30; 6:38 
33 Isaia 42:1; Matei 12:28; Luca 4:1, 14 
34 Ioan 1:14; 2:11; 10:37-38; 14:10-11 
35 Ioan 10:15; Romani 3:24-25; 5:8; 1 Petru 2:24 
36 Romani 3:25; 5:8-9; 2 Corinteni 5:14-15; 1 Petru 2:24; 3:18 
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Învățăm că justificarea noastră este asigurată de învierea Sa 
literală și fizică din morți și de înălțarea Lui literală și fizică, El 
fiind acum la mîna dreaptă a Tatălui, unde mijlocește în prezent 
ca Avocatul și Marele nostru Preot37. 

Învățăm că în învierea lui Christos din mormînt, Dumnezeu a 
confirmat dumnezeirea Fiului Său și a dat dovadă de faptul că 
Dumnezeu a acceptat lucrarea ispășitoare a lui Christos pe cruce. 
Învierea trupească a lui Isus este, de asemenea, garanția unei vieți 
viitoare de înviere pentru toți credincioșii38.  

Învățăm că Isus Christos se va întoarce pentru a judeca lumea și 
pentru întemeierea unui Cer nou și a unui Pămînt nou pe care vor 
locui pentru totdeauna cei aleși. 

Învățăm că Domnul Isus Christos este cel prin care Dumnezeu va 
judeca toată omenirea39: 

- Credincioșii decedați40 
- Locuitorii în viață ai pămîntului la momentul revenirii41 
- Necredincioșii. 

Învățăm că în calitatea Sa de mijlocitor între Dumnezeu și om42, El 
este capul trupului Său, care este Biserica43 și viitorul Împărat 
universal, El este Judecătorul final al tuturor celor care nu-și pun 
încrederea în El ca Domn, Stăpîn și Mîntuitor44. 

 
37 Matei 28:6; Luca 24:38-39; Faptele Apostolilor 2:30-31; Romani 4:25; 8:34; Evrei 7:25; 
9:24; 1 Ioan 2:1 
38 Ioan 5:26-29; 14:19; Romani 1:4; 4:25; 6:5-10; 1 Corinteni 15:20, 23 
39 Ioan 5:22-23 
40 1 Corinteni 3:10-15; 2 Corinteni 5:10 
41 Matei 25:31-46 
42 1 Timotei 2:5 
43 Efeseni 1:22; 5:23; Coloseni 1:18 
44 Matei 25:14-46; Faptele Apostolilor 17:30-31 
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Învățăm că această slujire de Mijlocitor între Dumnezeu și om 
aparține exclusiv Domnului Isus Christos, care este Profetul, 
Marele Preot și Împăratul Bisericii lui Dumnezeu. Această slujire 
nu poate fi transferată de El nimănui, nici în totalitate și nici măcar 
în parte45. 

Dumnezeu Duhul Sfînt 

Învățăm că Duhul Sfînt este o Persoană divină, eternă, nederivată 
și care posedă toate atributele personalității și dumnezeirii, 
incluzînd intelectul46, emoțiile47, voința48, eternitatea49, 
omniprezența50, omniștiința51, atotputernicia52 și adevărul53. În 
toate atributele divine, Duhul Sfînt este co-egal și co-substanțial cu 
Tatăl și Fiul54. 

Învățăm că este lucrarea Duhului Sfînt de a executa voia divină în 
raport cu întreaga omenire. Noi recunoaștem activitatea Sa 
suverană în creație55, întruparea56, revelația scrisă57 și lucrarea de 
mîntuire58. 

 
45 1 Timotei 2:5 
46 1 Corinteni 2:10-13 
47 Efeseni 4:30 
48 1 Corinteni 12:11 
49 Evrei 9:14 
50 Psalmul 139:7-10 
51 Isaia 40:13-14 
52 Romani 15:13 
53 Ioan 16:13 
54 Matei 28:19; Faptele Apostolilor 5:3-4; 28:25-26; 1 Corinteni 12:4-6; 2 Corinteni 13:14; 
Ieremia 31:31-34 cu Evrei 10:15-17 
55 Geneza 1:2 
56 Matei 1:18 
57 2 Petru 1:20-21 
58 Ioan 3:5-7 
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Învățăm că lucrarea Duhului Sfînt în acest veac a început la 
Sărbătoarea Cincizecimii, cînd El a venit de la Tatăl după cum a 
fost promis de Christos59 pentru a iniția și a completa zidirea 
Trupului lui Christos care este Biserica Sa60. Scopul larg al 
activității Duhului Sfînt include convingerea lumii de păcat, 
dreptate și judecată; glorificarea Domnului Christos și 
transformarea credincioșilor după chipul Mîntuitorului61. 

Învățăm că Duhul Sfînt este Agentul supranatural și suveran în 
regenerarea (mîntuirea) omului, botezîndu-i pe toți credincioșii în 
Trupul lui Christos62. De asemenea, Duhul Sfînt locuiește, 
sfințește, învață, îi împuternicește pentru slujire și îi păstrează 
pînă în ziua răscumpărării pe cei credincioși63. 

Învățăm că Duhul Sfînt este Învățătorul divin care i-a îndrumat pe 
apostoli și profeți în tot adevărul atunci cînd s-au angajat să scrie 
revelația lui Dumnezeu, Biblia64. Fiecare credincios posedă 
prezența interioară a Duhului Sfînt din momentul mîntuirii și este 
datoria tuturor celor născuți din Duhul să fie umpluți cu 
(controlați de) Duhul65. 

Învățăm că Duhul Sfînt administrează daruri spirituale bisericii. 
Duhul Sfînt nu-și face simțită prezența nici a Sa, nici a darurilor 
Sale prin manifestări nepotrivite și ostentative, ci în toate îl 
slăvește pe Christos prin punerea în aplicare a lucrării Sale de 

 
59 Ioan 14:16-17; 15:26 
60 1 Corinteni 12:13 
61 Ioan 16:7-9; Fapte 1:5; 2:4; Romani 8:29; 2 Corinteni 3:18; Efeseni 2:22 
62 1 Corinteni 12:13 
63 Romani 8:9; 2 Corinteni 3:6; Efeseni 1:13 
64 2 Petru 1:19-21 
65 Ioan 16:31; Romani 8:9; Efeseni 5:18; 1 Ioan 2:20, 27 
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răscumpărare a celor pierduți și zidirea credincioșilor în sfînta 
credință66. 

Învățăm că în această privință, că Dumnezeu Duhul Sfînt este 
suveran în acordarea darurilor Sale pentru perfecționarea sfinților 
de astăzi, și că vorbirea în alte limbi și lucrarea prin semne 
miraculoase și minuni în zilele de început ale bisericii au avut rolul 
de a arăta și autentifica apostolii ca revelatori ai adevărului divin 
și nu au fost niciodată menite să fie caracteristice vieții 
credincioșilor creștini, iar din acest motiv, odată cu moartea 
apostolilor aceste daruri și-au încetat rolul minunat pe care l-au 
avut67. 

  

 
66 Ioan 16:13-14; Fapte 1:8; 1 Corinteni 12:4-11; 2 Corinteni 3:18 
67 1 Corinteni 12:4-11; 13:8-10; 2 Corinteni 12:12; Efeseni 4:7-12; Evrei 2:1-4 
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CREAȚIA 
Învățăm că la început, a fost voia lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și 
Duhul Sfânt, pentru manifestarea slavei Sale, puterii Sale veșnice, 
înțelepciunii și bunătății Sale, să creeze lumea și toate lucrurile din 
ea, indiferent dacă sunt vizibile sau invizibile, în 6 zile de 24 de 
ore, toate fiind foarte bune68. 

Învățăm că după ce Dumnezeu a creat toate celelalte creaturi, El a 
creat pe om, bărbat și femeie, cu suflete raționale și nemuritoare, 
egali în ființă dar complementari în roluri, făcîndu-i să se 
potrivească perfect vieții pentru care Dumnezeu i-a creat. 

  

 
68 Evrei 1:2; Ioan 1:2-3; Geneza 1:2; Iov 26:13; Geneza 1:1; Ioan 1:2; Coloseni 1:16; Geneza 
2:1-2; Exod 20:8-11; Geneza 1:31; Eclesiastul 7:29; Romani 5:12; Romani 1:20 
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OMUL 
Învățăm că omul a fost creat în mod nemijlocit de Dumnezeu după 
chipul și asemănarea Sa. Omul a fost creat fără păcat, cu o natură 
rațională, inteligentă, cu voință, autodeterminare și 
responsabilitate morală față de Dumnezeu69. 

Învățăm că intenția lui Dumnezeu prin crearea omului a fost ca 
omul să-L slăvească pe Dumnezeu, să se bucure de părtășie cu El, 
să-și trăiască viața în ascultare de El, și prin aceasta Dumnezeu să-
și împlinească scopul cu omul în lume70. 

Învățăm că prin păcatul neascultării față de voința revelată a lui 
Dumnezeu, săvîrșit prin Adam, omul și-a pierdut inocența, a atras 
asupra lui moartea spirituală și fizică, a devenit supus mîniei lui 
Dumnezeu, a ajuns total corupt și incapabil să aleagă sau să facă 
ceea ce este acceptabil pentru Dumnezeu, toate în absența harului 
divin. Fără putere de recuperare, omul este pierdut fără speranță.  

Învățăm că omul, în starea sa naturală, este complet împotrivitor 
binelui și mort în păcat. El nu este capabil, prin propria sa putere, 
să se convertească sau să se pregătească singur în vreun fel pentru 
convertire71. 

 
69 Geneza 2:7; 15:25; Iacov 3:9 
70 Isaia 43:7; Coloseni 1:16; Apocalipsa 4:11 
71 Romani 6:16; Ioan 8:31-34; Efeseni 2:1; 2 Corinteni 3:14; 4:3-4; Ioan 3:3; Romani 7:18; 
8:7; 1 Corinteni 2:14; Matei 7:17-18; 12:33-37; Luca 6:43-45; Ioan 6:44; Ieremia 12:23; 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 1:12-12; Faptele Apostolilor 11:18; Filipeni 1:29; Efeseni 2:8-9. 
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Învățăm că mîntuirea omului este, prin urmare, întru totul a 
harului lui Dumnezeu prin lucrarea de răscumpărare săvîrșită 
prin Domnul Isus Christos72. 

Învățăm că, pentru că toți oamenii erau în Adam, natura coruptă 
de păcatul lui Adam a fost transmisă tuturor oamenilor de toate 
vîrstele, Domnul Isus Christos fiind singura excepție. Toți oamenii 
sînt astfel păcătoși prin natură, prin alegere și prin declarație 
divină73. 

  

 
72 Geneza 2:16-17; 3:1-19; Ioan 3:36; Romani 3:23; 6:23; 1 Corinteni 2:14; Efeseni 2:1-3; 1 
Timotei 2:13-14; 1 Ioan 1:8 
73 Psalmul 14:1-3; Ieremia 17:9; Romani 3:9-18, 23; 5:10-12 
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MÎNTUIREA 
Învățăm că mîntuirea este în întregime lucrarea harului lui 
Dumnezeu care se bazează pe răscumpărarea obținută prin Isus 
Christos, meritul sîngelui Său vărsat, iar nu pe baza meritelor 
umane sau a faptelor74. 

Alegerea 

Învățăm că alegerea este actul lui Dumnezeu prin care, înainte de 
întemeierea lumii, El i-a ales în Christos pe cei pe care El îi 
regenerează, mîntuiește și sfințește prin har75. 

Învățăm că alegerea suverană nu contrazice și nici nu neagă 
responsabilitatea omului de a se pocăi și de a se încrede în Christos 
ca Domn, Stăpîn și Mîntuitor76. Cu toate acestea, întrucît harul 
suveran include mijloacele primirii darului mîntuirii, precum și 
darul în sine, alegerea suverană va avea ca rezultat ceea ce 
Dumnezeu determină. Toți cei pe care Tatăl îi cheamă la Sine, vor 
veni cu credință, și toți cei care vin cu credință la Tatăl, El îi va 
primi77. 

Învățăm că favoarea nemeritată pe care Dumnezeu o acordă 
păcătoșilor total depravați și mizerabili nu are legătură cu nicio 
inițiativă din partea lor și nu vine în anticiparea lui Dumnezeu cu 
ceva ce ar putea face prin propria lor voință, ci este darul exclusiv 
al harului și milostivirii Sale suverane78. 

 
74 Ioan 1:12; Efeseni 1:7; 2:8-10; 1 Petru 1:18-19 
75 Romani 8:28-30; Efeseni 1:4-11; 2 Tesaloniceni 2:13; 2 Timotei 2:10; 1 Petru 1:1-2 
76 Ezechiel 18:23, 32; 33:11; Ioan 3:18-19, 36; 5:40; Romani 9:22-23; 2 Tesaloniceni 2:10-12; 
Apocalipsa 22:17 
77 Ioan 6:37-40, 44; Faptele Apostolilor 13:48; Iacov 4:8 
78 Efeseni 1:4-7; Tit 3:4-7; 1 Petru 1:2 
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Învățăm că prin decretul lui Dumnezeu, dat pentru manifestarea 
gloriei Sale, unii oameni și unii îngeri sunt predestinați vieții 
veșnice prin Isus Christos, spre lauda harului Său glorios79. 
Ceilalți, sînt lăsați să continue să trăiască în păcat, spre 
condamnarea lor dreaptă și spre lauda glorioasei Sale dreptăți80. 
Dumnezeu nu predestinează în mod activ la moarte. Celor nealeși 
El le dă dreptate, nu injustiție. 

Învățăm că acei îngeri și acei oameni astfel predestinați și hotărîți 
mai dinainte, sunt aleși în mod deosebit și în mod neschimbat, iar 
numărul lor este atât de sigur și de clar, încât nu poate fi nici mărit, 
nici micșorat81. 

Învățăm că alegerea nu ar trebui privită ca fiind bazată doar pe 
suveranitate abstractă. Dumnezeu este cu adevărat suveran, dar 
El exercită această suveranitate în armonie cu celelalte atribute ale 
Sale, în special atotștiința, dreptatea, sfințenia, înțelepciunea, 
harul și dragostea Lui82. Această suveranitate va exalta 
întotdeauna voința lui Dumnezeu într-o manieră total 
concordantă cu caracterul Său, așa cum a fost revelat în viața 
Domnului nostru Isus Christos83.  

Chemarea 

Învățăm că pe cei pe care Dumnezeu i-a predestinat la viață 
veșnică, Lui îi face plăcere ca la timpul Său stabilit, să-i cheme în 
mod irezistibil prin Cuvântul și Duhul Său, din acea stare de păcat 
și moarte în care sunt în starea lor naturală, la har și mântuire prin 

 
79 Matei 25:34; 1 Timotei 5:21 
80 Ioan 12:37-40; Romani 9:6-24; 1 Petru 2:8-10; Iuda 4 
81 Matei 22:1-14; Ioan 13:18; Romani 11:5-6; 1 Corinteni 7:20-22; 2 Timotei 2:19 
82 Romani 9:11-16 
83 Matei 11:25-28; 2 Timotei 1:9 
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Isus Christos84. El le luminează spiritual mintea pentru mîntuirea 
lor și pentru a înțelege lucrurile lui Dumnezeu. El le zdrobește 
inima de piatră și le dă o inimă de carne, le reînnoiește voința și 
prin puterea Lui atotputernică îi determină la ceea ce este bun, 
atrăgându-i irezistibil către Isus Christos; totuși, astfel încît ei vin 
în mod liber, lucru datorat harului Său85. 

Regenerarea 

Învățăm că regenerarea este o lucrare supranaturală a Duhului 
Sfînt prin care natura divină și viața divină sînt date86. Regenerarea 
este instantanee și se realizează numai prin puterea Duhului Sfînt 
și prin intermediul Cuvîntului lui Dumnezeu87, atunci cînd 
păcătosul cercetat, mînat de Duhul Sfînt, răspunde cu credință. 
Regenerarea autentică se manifestă prin roade demne de pocăință 
și demonstrate într-o atitudine dreaptă și într-o conduită 
corespunzătoare. Faptele bune sînt dovada clară și rodul 
regenerării88 și ele vor fi experimentate în măsura în care 
credinciosul se supune controlului Duhului Sfînt în viața sa prin 
ascultare fidelă de Cuvîntul lui Dumnezeu89. Această ascultare îl 
face pe credincios să fie din ce în ce mai mult conform cu chipul 
Domnului nostru Isus Christos90. O astfel de conformitate este 
culminată în glorificarea credinciosului la venirea lui Christos91. 

 
84 Romani 8:2; 1 Corinteni 1:9; Efeseni 2:1-6; 2 Timotei 1:9-10. 
85 Faptele Apostolilor 26:18; 1 Corinteni 2:10, 12; Efeseni 1:17-18; Ioan 6:44-45; Efeseni 
1:19; Filipeni 2:13; Psalmul 110:3; Ioan 6:37; Romani 6:16-18. 
86 Ioan 3:3-7; Tit 3:5 
87 Ioan 5:24 
88 1 Corinteni 6:19-20; Efeseni 2:10 
89 Efeseni 5:17-21; Filipeni 2:12b; Coloseni 3:16; 2 Petru 1:4-10 
90 2 Corinteni 3:18 
91 Romani 8:17; 2 Petru 1:4; 1 Ioan 3:2-3 
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Pocăința 

Învățăm că pocăința mântuitoare este un har al Evangheliei prin 
care o persoană, prin intermediul lucrării Duhului Sfînt, este 
făcută sensibilă la nenumăratele rele ale păcatelor ei, și, prin 
credința în Christos, se smerește datorită acestora cu adîncă părere 
de rău, detestare, ură și dezgust, rugându-se pentru iertare și 
putere în har92. 

Învățăm că pocăința trebuie să continue pe tot parcursul vieții 
noastre, datorită trupului nostru supus morții și datorită 
pornirilor lui. Astfel, este de datoria fiecărui om să se pocăiască 
față de toate păcatele sale cunoscute93. 

Credința 

Învățăm că harul credinței prin care aleșii sunt capabili să creadă 
pentru mîntuirea sufletelor lor este lucrarea Duhului lui Christos 
în inimile lor și este realizată în mod normal prin intermediul 
predicării Cuvântului. De asemenea, credința este sporită și 
întărită prin administrarea botezului și a Cinei Domnului, prin 
rugăciune și prin alte mijloace desemnate de Dumnezeu94. 

Învățăm că această credință, deși este diferită în mărime în dreptul 
fiecărui om, putînd fi slabă sau puternică, totuși chiar și atunci 
cînd este în cea mai mică măsură, este diferită, la fel ca orice alt har 

 
92 Faptele Apostolilor 5:31; 2 Timotei 2:25; Luca 15:17=20; Psalmul 130:4; Matei 27:3-5; 
Matei 21:29; 2 Corinteni 7:10-11; 1 Tesaloniceni 1:9 
93 Luca 19:8; 1 Timotei 1:13, 15 
94 Ioan 6:37, 44; Faptele Apostolilor 11:21, 24; 13:48; 14:27; 15:9; 2 Corinteni 4:13; Efeseni 
2:8; Filipeni 1:29; 2 Tesaloniceni 2:13; 1 Petru 1:2; Romani 10:14, 17; Romani 4:11; 1 Petru 
2:2. 
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mîntuitor,  prin ea însăși, de credința și harul comun al 
credinciosului temporar95. 

Justificarea 

Învățăm că îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu este un act al lui 
Dumnezeu96, prin care El declară drepți pe cei care, prin credința 
în Christos Isus, se pocăiesc de păcatele lor97 și Îl mărturisesc ca 
Domn suveran98. Această neprihănire este separată de orice virtute 
sau lucrare a omului99 și implică imputarea păcatelor noastre lui 
Christos100 și imputarea neprihănirii lui Christos în noi101. Prin 
acest mijloc, Dumnezeu este capabil să fie „neprihănit și totuși să 
socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus” 102. 

Înfierea 

Învățăm că pe toți cei pe care i-a justificat, Dumnezeu îi face, 
pentru și de dragul singurului său Fiu Isus Christos, părtași la 
harul înfierii, prin care sunt adoptați, bucurîndu-se astfel de 
libertatea și privilegiul de a fi copiii lui Dumnezeu. Ei au Numele 
Său pus asupra lor, primesc Duhul înfierii, au acces cu îndrăzneală 
la tronul Harului Său și sunt capabili să strige: „Tată!” 103. 

 
95 Matei 6:30; 8:10, 26; 14:31; 16:8; Evrei 5:13-14; Romani 4:19-20; Iacov 2:14; 2 Petru 1:1; 1 
Ioan 5:4. 
96 Romani 8:33 
97 Luca 13:3; Faptele Apostolilor 2:38; 3:19; 11:18; Romani 2:4; 2 Corinteni 7:10; Isaia 55:6-
7 
98 Romani 10:9-10; 1 Corinteni 12:3; 2 Corinteni 4:5; Filipeni 2:11 
99 Romani 3:20; 4:6 
100 Coloseni 2:14; 1 Petru 2:24 
101 1 Corinteni 1:30; 2 Corinteni 5:21 
102 Romani 3:26 
103 1 Ioan 3:1-3; Efeseni 1:5; Galateni 4:4-5; Romani 8:17, 29; Galateni 3:24-26; Romani 8:17; 
Ioan 1:12; 2 Corinteni 6:18. 
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Sfințirea 

Învățăm că fiecare credincios este sfințit (pus deoparte) pentru 
Dumnezeu prin justificare și este prin urmare declarat sfînt și 
identificat ca sfînt. Această sfințire este instantanee și nu trebuie 
confundată cu sfințirea progresivă. Această sfințire are de-a face 
cu statutul credinciosului, nu cu mersul sau starea lui actuală104. 

Învățăm că există, de asemenea, prin lucrarea Duhului Sfînt, o 
sfințire progresivă prin care starea credinciosului este adusă mai 
aproape de Dumnezeu prin ascultarea de Cuvîntul scris și cu 
ajutorul Duhului Sfînt, credinciosul fiind capabil să ducă o viață 
plină de sfințenie tot mai mare în conformitate cu voia lui 
Dumnezeu, devenind din ce în ce mai mult asemeni Domnului 
nostru Isus Christos105. 

În acest sens, învățăm că fiecare persoană mîntuită este implicată 
într-o luptă zilnică – noua creație în Christos luptă împotriva 
cărnii – dar cu ajutorul Duhului Sfînt care locuiește în credincios 
victoria este garantată. Cu toate acestea, lupta rămîne în credincios 
pe tot parcursul acestei vieți pămîntești și nu se termină niciodată 
complet. Toate pretențiile de eradicare a păcatului din viața 
omului sînt nebiblice. Eradicarea totală a păcatului nu este 
posibilă, dar Duhul Sfînt asigură victoria împotriva acestuia106. 

 
104 Faptele Apostolilor 20:32; 1 Corinteni 1:2, 30; 6:11; 2 Tesaloniceni 2:12; Evrei 2:11; 3:1; 
10:10, 14; 13:12; 1 Petru 1:2 
105 Ioan 17:17, 19; Romani 6:1-22; 2 Corinteni 3:18; 1 Tesaloniceni 4:3-4; 5:23 
106 Galateni 5:16-25; Efeseni 4:22-24; Filipeni 3:12; Coloseni 3:9-10; 1 Petru 1:14-16; 1 Ioan 
3:5-9 
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Siguranța 

Învățăm că toți cei răscumpărați, odată mîntuiți, sînt păstrați prin 
puterea lui Dumnezeu și astfel sînt în siguranță în Christos pentru 
totdeauna107. 

Învățăm că este privilegiul credincioșilor să se bucure de siguranța 
mîntuirii lor prin mărturia Cuvîntului lui Dumnezeu, care, totuși, 
interzice în mod clar utilizarea libertății creștine ca prilej pentru 
viața păcătoasă și satisfacerea poftelor108. 

Separare 

Învățăm că separarea de păcat este în mod clar vizibilă atît în 
Vechiul cît și în Noul Testament și că Scriptura indică în mod clar 
că în zilele din urmă va exista apostazie și răutatea lumii va 
crește109. 

Învățăm acestea, cu profundă recunoștință față de harul nemeritat 
al lui Dumnezeu acordat nouă și, pentru că Dumnezeul nostru 
glorios este atît de demn de dedicarea noastră totală, toți cei 
mîntuiți ar trebui să trăiască în așa fel încît să demonstreze iubirea 
pe care I-o poartă lui Dumnezeu și să se ferească de a aduce ocară 
Domnului și Mîntuitorului nostru.  

Învățăm, de asemenea, că separarea credincioșilor creștini de orice 
apostazie religioasă și de practicile lumești și păcătoase este 
poruncită de Dumnezeu110. 

 
107 Ioan 5:24; 6:37-40; 10:27-30; Romani 5:9-10; 8:1, 31-39; 1 Corinteni 1:4-8; Efeseni 4:30; 
Evrei 7:25; 13:5; 1 Petru 1:5; Iuda 24 
108 Romani 6:15-22; 13:13-14; Galateni 5:13, 25-26; Tit 2:11-14 
109 2 Corinteni 6:14 – 7:1; 2 Timotei 3:1-5 
110 Romani 12:1-2; 1 Corinteni 5:9-13; 2 Corinteni 6:14 – 7:1; 1 Ioan 2:15-17; 2 Ioan 9-11 
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Învățăm că cei credincioșii ar trebui să fie dedicați Domnului Isus 
Christos111 și viața creștină trebuie să fie o viață de dreptate care să 
reflecte învățătura Fericirilor112 și o căutare continuă a sfințeniei113. 

  

 
111 2 Tesaloniceni 1:11-12; Evrei 12:1-2 
112 Matei 5:2-12 
113 Romani 12:1-2; 2 Corinteni 7:1; Evrei 12:14; Tit 2:11-14; 1 Ioan 3:1-10 
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BISERICA 
Învățăm că toți cei care își pun credința în Isus Christos sînt plasați 
imediat de Duhul Sfînt într-un singur trup spiritual unit numit 
biserica114, mireasa lui Christos115, a cărui cap este Christos116. 

Învățăm că formarea bisericii, Trupul lui Christos, a început în 
Ziua Cincizecimii117 și se va finaliza la venirea lui Christos. 

Învățăm că biserica este, astfel, un organism spiritual unic, 
conceput de Christos, alcătuit din toți cei născuți din nou și 
credincioși118. 

Învățăm că înființarea și continuitatea bisericilor locale este o 
poruncă clar definită în Noul Testament119 și că membrii corpului 
spiritual unic sînt îndreptați să se asocieze ei înșiși împreună în 
adunările locale120. 

Învățăm că închinarea religioasă trebuie făcută numai către 
Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfînt și nicidecum și niciodată către 
îngeri, sfinți sau orice alte creaturi vizibile sau imaginare.121 

Învățăm că rugăciunea cu mulțumire, fiind o parte a închinării 
naturale, este cerută de Dumnezeu tuturor oamenilor. Pentru a fi 
acceptată, ea trebuie făcută în numele Fiului, cu ajutorul Duhului 
și după voia Lui. De asemenea, ea trebuie făcută pe înțeles, cu 

 
114 1 Corinteni 12:12-13 
115 2 Corinteni 11:2; Efeseni 5:23-32; Apocalipsa 19:7-8 
116 Efeseni 1:22; 4:15; Coloseni 1:18 
117 Faptele Apostolilor 2:1-21, 38-47 
118 Efeseni 2:11 – 3:6 
119 Faptele Apostolilor 14:23, 27; 20:17, 28; Galateni 1:2; Filipeni 1:1; 1 Tesaloniceni 1:1; 2 
Tesaloniceni 1:1 
120 1 Corinteni 11:18-20; Evrei 10:25 
121 Matei 4:9-10; Ioan 5:23; 2 Corinteni 13:14; Romani 1:25; Coloseni 2:10 
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reverență, umilință, pasiune, credință, dragoste, perseverență; și, 
atunci cînd este făcută în prezența altor persoane, ea trebuie 
exprimată într-o limbă care să fie cunoscută acestora122. 

Învățăm că autoritatea supremă pentru biserică este Christos123 iar 
conducerea bisericii, darurile, ordinea, disciplina și închinarea sînt 
toate numite prin suveranitatea Sa așa cum dovedesc Scripturile. 
Funcțiile slujitorilor în biserică sînt desemnate biblic și sînt 
următoarele: bătrînii (numiți de asemenea episcopi, prezbiteri, 
păstori și păstori învățători124) și diaconii, ambele categorii 
trebuind să îndeplinească calificările biblice125. 

Învățăm că acești slujitori conduc ca oameni ai lui Christos126 și au 
autoritatea Lui în direcția pe care o dau bisericii. Congregația 
trebuie să se supună conducerii lor127. 

Învățăm importanța uceniciei128, răspunderea reciprocă a tuturor 
credincioșilor unii față de ceilalți129, precum și nevoia de 
disciplinare a membrilor păcătoși ai adunării în conformitate cu 
standardele Scripturii130. 

Învățăm autonomia bisericii locale, ea fiind liberă de orice 
autoritate sau control extern, avînd drept de autoguvernare și 

 
122 Psalmul 95:1-7; Evrei 12:28; Iacov 5:16; 1:6-7; Marcu 11:24; Coloseni 4:2; Efeseni 6:18; 1 
Corinteni 14:13-19, 27-28. 
123 1 Corinteni 11:3; Efeseni 1:22; Coloseni 1:18 
124 Faptele Apostolilor 20:28; Efeseni 4:11 
125 1 Timotei 3:1-13; Tit 1:5-9; 1 Petru 5:1-5 
126 1 Timotei 5:17-22 
127 Evrei 13:7, 17 
128 Matei 28:19-20; 2 Timotei 2:2 
129 Matei 18:5-14 
130 Matei 18:15-22; Faptele Apostolilor 5:1-11; 1 Corinteni 5:1-13; 2 Tesaloniceni 3:6-15; 1 
Timotei 1:19-20; Tit 1:10-16 
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eliberare de sub orice interferență a oricărei ierarhii a indivizilor 
sau organizațiilor131. 

Învățăm că este Scriptural ca adevăratele biserici să coopereze 
între ele pentru prezentarea și propovăduirea credinței. Fiecare 
biserică locală trebuie ca prin intermediul bătrînilor săi și prin 
interpretarea și aplicarea Scripturii, să stabilească singură modul 
acesta de cooperare. Bătrînii trebuie să stabilească toate chestiunile 
legate de apartenență, disciplină, dărnicie și guvernare internă132. 

Învățăm că scopul bisericii este să-L slăvească pe Dumnezeu133 
prin dezvoltarea ei prin credință134, prin predicarea Cuvîntului135, 
prin părtășie136, prin respectarea rînduielilor (Botezul și Cina 
Domnului)137 și prin avansarea și propovăduirea Evangheliei 
întregii lumi138. Învățăm chemarea tuturor sfinților la lucrarea de 
slujire în mod complementar139. 

Învățăm nevoia bisericii de a coopera cu Dumnezeu pe măsură ce 
El își îndeplinește scopul în lume. În acest scop, El dă bisericii 
daruri spirituale. El dă bărbați aleși în scopul echipării sfinților 
prin lucrarea de predicare, învățare și slujire140 și El dă, de 
asemenea, abilități spirituale unice și speciale pentru fiecare 
membru al Trupului lui Christos141. 

 
131 Tit 1:5 
132 Faptele Apostolilor 15:19-31; 20:28; 1 Corinteni 5:4-7, 13; 1 Petru 5:1-4 
133 Efeseni 3:21 
134 Efeseni 4:13-16 
135 2 Timotei 2:2, 15; 3:16-17 
136 Faptele Apostolilor 2:47; 1 Ioan 1:3 
137 Luca 22:19; Faptele Apostolilor 3:38-42 
138 Matei 28:19; Faptele Apostolilor 1:8; 2:42 
139 1 Corinteni 15:58; Efeseni 4:12; Apocalipsa 22:12 
140 Efeseni 4:7-12 
141 Romani 12:5-8; 1 Corinteni 12:4-31; 1 Petru 4:10-11 
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Învățăm că au existat două feluri de daruri date bisericii primare: 
(1) darurile miraculoase ale revelației divine alături de vindecare, 
dată temporar în era apostolică în scopul confirmării autenticității 
mesajului apostolilor142; și (2) daruri de slujire, date pentru a-i dota 
pe credincioși pentru creșterea spirituală reciprocă. De vreme ce 
revelația Noului Testament este acum completă, Scriptura devine 
singura normă pentru testarea autenticității propovăduirii 
vreunui om, confirmarea prin darurile de natură miraculoasă 
nemaifiind necesare pentru validarea vreunui om sau vreunei 
propovăduiri143. Darurile miraculoase din trecut pot fi chiar 
falsificate de Satana pentru a-i înșela pe credincioși144. Darurile 
apostolice nu mai operează astăzi, așa cum ne învață și Scriptura145 
și marea majoritate a istoriei bisericii. Scopul darurilor apostolice 
a fost deja împlinit, și, deci, ele nu mai sînt necesare astăzi. Biblia 
este suficientă pentru credinciosul creștin și pentru ca biserica să 
știe voia lui Dumnezeu și să i se supună. Singurele daruri aflate în 
funcțiune astăzi sînt acele daruri care nu presupun revelație nouă 
(vedenii, visuri, profeții) pentru edificarea și creșterea spirituală a 
credincioșilor146. Deci, singurele daruri care mai operează astăzi 
sînt cele de slujire. 

Învățăm că nimeni nu posedă darul vindecării astăzi, ci că 
Dumnezeu ascultă și răspunde la rugăciunile înălțate cu credință 
și va răspunde în conformitate cu propria Sa voie perfectă în 
raport cu cei bolnavi, suferinzi și necăjiți147. 

 
142 Evrei 2:3-4; 2 Corinteni 12:12 
143 1 Corinteni 13:8-12 
144 1 Corinteni 13:13-14 – 14:2; Apocalipsa 13:13-14 
145 1 Corinteni 13:8, 12; Galateni 4:13; 1 Timotei 5:23 
146 Romani 12:6-8 
147 Luca 18:1-6; Ioan 5:7-9; 2 Corinteni 12:6-10; Iacov 5:13-16; 1 Ioan 5:14-15 
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Învățăm că două rînduieli au fost încredințate bisericii locale: 
botezul și Cina Domnului148. Botezul creștin prin scufundare149 este 
mărturia solemnă și frumoasă a unui credincios care își arată 
credința în Mîntuitorul răstignit, îngropat și înviat, alături de 
unirea sa cu El în moarte față de păcat și înviere într-o viață 
nouă150. Este, de asemenea, un semn al părtășiei și identificării cu 
Trupul vizibil al lui Christos151. Învățăm că Cina Domnului este 
pomenirea și vestirea morții Sale pînă vine El, și ar trebui să fie 
întotdeauna precedată de o autoexaminare serioasă152. 

Învățăm că deși elementele Cinei Domnului sînt doar simboluri 
ale trupului și sîngelui lui Christos, participarea la Cina Domnului 
este totuși o comuniune reală cu Christos cel înviat, care locuiește 
în fiecare credincios și este prezent în părtășie cu oamenii lui153. 

  

 
148 Faptele Apostolilor 2:38-42 
149 Faptele Apostolilor 8:36-39 
150 Romani 6:1-11 
151 Faptele Apostolilor 2:41-42 
152 1 Corinteni 11:28-32 
153 1 Corinteni 10:16 
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GUVERNAREA CIVILĂ 
Învățăm că Dumnezeu, Domnul suprem și Regele întregii lumi, a 
rânduit funcționari civili și autorități publice care să fie să fie sub 
autoritatea Lui dar deasupra oamenilor, pentru propria Sa glorie 
și pentru binele public154. 

Învățăm că este permis credincioșilor să accepte și să execute 
funcții de autoritate publică atunci când sunt chemați la acestea. 
Ele trebuie exercitate astfel încît să se mențină dreptatea și pacea, 
conform numai legilor sănătoase ale țării și conform numai 
dispozițiilor sănătoase ale comunității locale155. 

Învățăm că, deoarece funcționarii civili sînt rînduiți  de Dumnezeu 
pentru scopurile menționate anterior, noi trebuie să ne supunem 
tuturor lucrurilor legale poruncite de ei, ca și cum ne-am supune 
Domnului, nu numai pentru a evita pedeapsa, ci dintr-o conștiință 
curată156. 

Învățăm că trebuie să facem rugăciuni și mijlociri pentru 
conducători și pentru toți cei care sunt într-o autoritate publică, 
pentru ca sub ei să trăim o viață liniștită și pașnică, în toată evlavia 
și onestitatea157. 

 

  

 
154 Psalmul 82:1; Luca 12:48; Romani 13:1-6; 1 Petru 2:13-14; Geneza 6:11-13; Romani 13:3-
4; 1 Timotei 2:2; 1 Petru 2:14. 
155 Exod 22:8-9; Daniel; Neemia; Proverbe 14:35; Romani 13:2, 4, 6; Luca 3:14; Romani 13:4 
156 Proverbe 16:14-15; Romani 13:1-7; Tit 3:1; 1 Petru 2:13-14; Matei 22.21; Faptele 
Apostolilor 4:19-20; 5:29. 
157 1 Timotei 2:1-4. 
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CĂSĂTORIA 
Învățăm faptul că o căsătorie se poate încheia numai între un 
bărbat și o femeie prin naștere.  

Învățăm că nu este permis niciunui bărbat să aibă în același timp 
mai mult de o soție și niciunei femei să aibă în același timp mai 
mult de un soț158. 

Învățăm că familia a fost dată de Dumnezeu pentru ca soții să se 
ajute reciproc, pentru creșterea numerică a rasei umane prin copii 
în cadrul căsătoriei, și pentru a preveni orice formă de imoralitate 
sexuală159. 

Învățăm că tuturor oamenilor le este permis să se căsătorească, în 
măsura în care își pot exprima valabil consimțămîntul în sensul 
acesta, totuși, este de datoria credincioșilor să se căsătorească 
numai în Domnul. Pentru acest motiv, cei care mărturisesc că sînt 
credincioși adevărați nu ar trebui să se căsătorească cu 
necredincioși, cu închinători la idoli, cu cei care nu sînt evlavioși, 
cu cei care susțin erezii nimicitoare, pentru a evita astfel un jug 
nepotrivit160. 
  

 
158 Geneza 2:24; Matei 19:5-6; 1 Timotei 3:2; Tit 1:6. 
159 Geneza 2:18; Proverbe 2:17; Geneza 1:28; Psalmul 127:3-5; 128:3-4; 1 Corinteni 7:2, 9. 
160 1 Corinteni 7:39; 2 Corinteni 6:14; 1 Timotei 4:3; Evrei 13:4; 1 Corinteni 7:39; 2 Corinteni 
6:14. 
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ÎNGERII 

Îngerii sfinți 

Învățăm că îngerii sînt ființe create și, prin urmare, nu trebuie să 
ne închinăm lor. Cu toate că sînt o formă de creație superioară 
omului, ei sînt creați pentru a-L sluji pe Dumnezeu și a-I aduce 
închinare161. 

Îngerii căzuți 

Învățăm că Satana este un înger creat și este autorul păcatului. El 
a primit judecata lui Dumnezeu datorită răzvrătirii sale împotriva 
Creatorului său162, datorită luării unei părți din îngeri cu el în 
căderea sa163 și datorită introducerii păcatului în rasa umană prin 
ispitirea Evei164. 

Învățăm că Satana este dușmanul deschis și declarat al lui 
Dumnezeu și al omului165; că este prințul acestei lumi, care a fost 
învins prin moartea și învierea lui Isus Christos166; și că va fi 
pedepsit veșnic în focul Iadului167. 

  

 
161 Luca 2:9-14; Evrei 1:6-7, 14; 2:6-7; Apocalipsa 5:11-14; 19:10; 22:9 
162 Isaia 14:12-17; Ezechiel 28:11-19 
163 Matei 25:41; Apocalipsa 12:1-14 
164 Geneza 3:1-15 
165 Isaia 14:13-14; Matei 4:1-11; Apocalipsa 12:9-10 
166 Romani 16:20 
167 Isaia 14:12-17; Ezechiel 28:11-19; Matei 25:41; Apocalipsa 20:10 
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LUCRURILE DIN URMĂ 

Moartea 

Învățăm că moartea fizică nu implică pierderea conștiinței noastre 
imateriale168, că sufletul celor răscumpărați trece imediat în 
prezența lui Christos169, că există o separare a sufletului și a 
trupului170 și că, pentru cei răscumpărați, o astfel de separare va 
continua pînă la A doua Venire a Domnului Isus Christos. La 
momentul celei de-a doua veniri a lui Christos, va avea loc 
învierea tuturor oamenilor, trupurile și sufletele for fi reunite, a 
unora pentru judecată iar a altora pentru a fi totdeauna cu 
Dumnezeu171. 

Învierea 

Învățăm învierea trupească a tuturor oamenilor, cei mîntuiți la 
viața veșnică172 și cei nemîntuiți la judecată și pedeapsă veșnică173. 

Învățăm că sufletele celor nemîntuiți la momentul morții, sînt 
ținute sub pedeapsă pînă la cea de-a doua Venire a lui Christos, 
deci pînă la înviere, cînd sufletul și trupul vor fi reunite. Ele vor 
apărea la Judecata Marelui Tron174 și vor fi aruncate în iadul de 
foc175, separați pentru totdeauna de Dumnezeu176. 

 
168 Apocalipsa 6:9-11 
169 Luca 23:43; Filipeni 1:21; 2 Corinteni 5:8 
170 Filipeni 1:21-24 
171 Filipeni 3:21; 1 Corinteni 15:35-44, 50-54 
172 Ioan 6:39; Romani 8:10-11, 19-23; 2 Corinteni 4:14 
173 Daniel 12:2; Ioan 5:29; Apocalipsa 20:13-15 
174 Apocalipsa 20:11-15 
175 Matei 25:41-46 
176 Daniel 12:2; Matei 25:41-46; 2 Tesaloniceni 1:7-9 
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Eternitatea 

Învățăm că după încheierea domniei lui Christos, care are loc chiar 
acum alături de cei răscumpărați, fie că se află în starea 
intermediară fie că se află pe pămînt, și după judecata 
necredincioșilor, cei mîntuiți și înviați for fi în starea veșnică de 
slavă cu Dumnezeu, într-o lume și într-un univers transformat și 
fără de păcat  în care locuiește doar neprihănirea177. Îndeplinindu-
și misiunea de răscumpărare, Domnul Isus Christos va face atunci 
ca Împărăția veșnică să domnească în toate și în toți cei 
răscumpărați prin Dumnezeul Triunic în veci de veci. 
  

 
177 Efeseni 5:5; Apocalipsa 20:15; 21:1-27; 22:1-21 
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CE PRESUPUNE VIAȚA DE 

CREȘTIN? 
 
A fi creștin înseamnă mai mult decît să te identifici cu o anumită 
religie sau să afirmi anumite valori dintr-un anumit sistem. A fi 
creștin înseamnă că ai îmbrățișat și te-ai identificat cu ceea ce 
spune Biblia despre Dumnezeu, lume și mîntuire. Luați în 
considerare următoarele adevăruri pe care le găsim în Scriptură: 

Dumnezeu este Creatorul Suveran 

Gîndirea contemporană spune că omul este produsul evoluției. În 
antiteză, Biblia spune că am fost creați de un Dumnezeu personal 
pentru a iubi, sluji și pentru a ne bucura de o părtășie nesfîrșită cu 
El. Noul Testament dezvăluie că Isus Însuși a creat totul178. Prin 
urmare, El deține și conduce totul179. Asta înseamnă că El are 
autoritate asupra vieților noastre și Lui îi datorăm credință 
absolută, ascultare și închinare. 

Dumnezeu este Sfînt 

Dumnezeu este absolut și perfect sfînt180, prin urmare El nu poate 
săvîrși sau aproba răul181. Dumnezeu cere sfințenie de la noi. Prima 
epistolă a lui Petru la capitolul 1 cu versetul 16 spune: „Fiți sfinți, 
căci Eu sînt sfînt!”. 

 
178 Ioan 1:3; Coloseni 1:16 
179 Psalmul 103:19 
180 Isaia 6:3 
181 Iacov 1:13 
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Lumea este păcătoasă 

Conform Scripturii, toată lumea este vinovată de păcat182. Asta nu 
înseamnă că sîntem incapabili să facem acte de bunătate umană, 
dar sîntem cu totul incapabili să-L înțelegem, să-L iubi și să-L 
dorim pe Dumnezeu ca Domn al nostru183. 

Păcatul merită pedeapsa 

Sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu cere ca toate păcatele să fie 
pedepsite cu moartea184. De aceea, simpla schimbare a modului 
nostru de a ne comporta nu poate să rezolve problema păcatului 
sau să elimine consecințele sale din viețile noastre. 

Isus Christos este Domn și Mîntuitor 

Noul Testament dezvăluie că Isus Însuși a creat totul185. Prin 
urmare, El deține și stăpînește totul186. Asta înseamnă că El are 
autoritate asupra vieții noastre și Lui îi datorăm credință absolută, 
ascultare și închinare. Romani 10:9 spune: „Dacă deci Îl mărturiseşti 
cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat 
din morţi, vei fi mîntuit.”. Chiar dacă dreptatea lui Dumnezeu cere 
moartea ca plată pentru păcat, dragostea Sa a oferit un Mîntuitor 
care a plătit pedeapsa și a murit pentru păcătoși187. Moartea lui 
Christos a satisfăcut cerințele lui Dumnezeu iar dreptatea și viața 
perfectă a lui Isus au satisfăcut cerințele sfințeniei lui 

 
182 1 Împărați 8:46 
183 Romani 3:10-12 
184 Ezechiel 18:4 
185 Coloseni 1:16 
186 Psalmul 103:19 
187 1 Petru 3:18 



 39 

Dumnezeu188, astfel putînd să-i ierte și să-i mîntuiască pe cei care 
își pun credința în El189. 

Caracterul credinței mîntuitoare 

Adevărata credință este întotdeauna însoțită de pocăință de 
păcate. Pocăința înseamnă să recunoști înaintea lui Dumnezeu că 
ești păcătos, să-I mărturisești Lui păcatele și să alegi în mod 
conștient să te întorci de la păcat190, să-L dorești pe Christos191 și să 
asculți de El192. Nu este suficient să crezi anumite fapte despre 
Christos. Chiar și Satana și demonii săi cred în adevăratul 
Dumnezeu193, dar nu Îl iubesc și nu Îl ascultă. Adevărata credință 
mîntuitoare răspunde întotdeauna prin ascultare194. 
 
 

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU! 
 

Soli Deo Gloria! 
  

 
188 2 Corinteni 5:21 
189 Romani 3:26 
190 Luca 13:3, 5; 1 Tesaloniceni 1:9 
191 Matei 11:28-30; Ioan 17:3 
192 1 Ioan 2:3 
193 Iacov 2:19 
194 Efeseni 2:10 
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Corpus Reformatorum este o asociație care mărturisește crezurile 
creștine antice (crezul Apostolic, crezul de la Calcedon, crezul 
Niceo-constantinopolitan, crezul Atanasian) și îmbrățișează 
convingerile baptiștilor particulari așa cum sînt ele definite de 
Mărturisirea de credință baptistă de la Londra din anul 1689. 
Luptăm pentru apărarea doctrinei creștine, pentru apărarea 
valorilor istorice ale baptiștilor particulari (particular baptists) și 
doctrinelor harului așa cum au fost definite de reformă. 
 
„Fără plată ați primit, fără plată să dați!” (Matei 10:8) este și rămîne 
unul dintre principiile Asociației Corpus Reformatorum, de 
aceea, donațiile nu sînt obligatorii și lucrările publicate sînt puse 
la dispoziție în mod gratuit. 
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