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Not] Explicativ]
Aceast] %M]rturisire de Credin[]^, formulat] \i folosit] de
'nainta\ii no\tri, credincio\ii bapti\ti din Rom`nia, a fost adoptat] din
1974 \i de Asocia[ia Baptist] din Statele Unite \i Canada, fiind
%nucleul fundamental al inv][]turilor biblice pe baza c]rora se
realizeaz] unitatea noastr] doctrinar]^.
Prin simplul fapt c] noi consider]m Biblia ca autoritate infailibil] \i
suficient] 'n domeniul vie[ii de credin[], unele expresii ca: tradi[ie,
catehism, credeu, dogme, etc., nu sunt 'n uzan[a \i limbajul credin[ei
noastre. Iar una din convingerile noastre de mare importan[] este:
%Biblia: minus nimic, plus nimic!^ De aceea, spunem de la bun
'nceput c] nici M]rturisirea aceasta de credin[] nu se poate
suprapune Bibliei \i nu poate 'nlocui Sf`nta Scriptur], ci, dimpotriv],
'\i dob`nde\te validarea tocmai prin puterea adev]rului care izvor]\te
din Cuv`ntul Sf`nt.
Atunci, de ce avem o %M]rturisire^? Expresiile noutestamentale ca
%Isus Hristos este Domnul^, %Maranatha, Domnul nostru vine!^ sau
%Am primit ce v-am 'nv][at...^ \i texte ca I Timotei 3:16, II Timotei
2:8 sau Coloseni 2:6-11, \i altele, arat] c] 'nc] din veacul apostolic sau c]utat nuclee fundamentale de doctrin], cu dorin[a de a avea un
miez concis al credin[ei cre\tine, esen[e explicative u\or de [inut
minte. Aceast] M]rturisire a fost \i r]m`ne doar o formulare succint]
a 'nv][]turilor de credin[] care ne leag], \i scopul ei —pe l`ng] acela
de a da un contur doctrinar identit][ii noastre— este \i de a fi un
impuls pentru studiul personal al 'nv][]turilor de baz] a Sfintelor
Scripturi.
Fie ca aceast] %M]rturisire de Credin[]^ s] fie un imbold la o via[]
frumoas] 'n care m]rturisirea Domnului Isus Hristos s] fie f]cut] de
to[i credincio\ii Domnului, cu 'ndr]zneal], prin viu grai, cu o via[] de
sfin[enie, cu o dragoste jertfitoare, pentru slava Celui care ne-a
r]scump]rat! (V.P.)

Biserica Baptist] Rom`n] %BETEL^
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, Illinois 60068
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1. Biblia, Cuv`ntul lui Dumnezeu
Noi credem \i m]rturisim c] Sfintele Scripturi ale Vechiului \i Noului Testament sunt
inspirate de Duhul Sf`nt. Ele sunt Cuv`ntul lui Dumnezeu scris, o revela[ie
dumnezeiasc] (descoperire) adresat] neamului omenesc, fiind izvorul f]r] gre\ al
con\tiin[ei lui Dumnezeu.
Š Galateni 1:11,12 %Evanghelia propov]duit] de mine nu este de ob`r\ie omeneasc];
pentru c] n-am primit-o, nici n-am 'nv][at-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus
Hristos.^ Š II Petru 1:21 %Nici o proorocie n-a fost adus] prin voia omului; ci oamenii
au vorbit de la Dumnezeu, m`na[i de Duhul Sf`nt.^ Š II Tim. 3:16 %Toat] Scriptura
este insuflat] de Dumnezeu...^ I Tes. 2:13 %Atunci c`nd a[i primit Cuv`ntul lui
Dumnezeu, auzit de la noi, l-a[i primit nu ca pe cuv`ntul oamenilor, ci, a\a cum \i este
'n adev]r, ca pe Cuv`ntul lui Dumnezeu.^ Š Ioan 10:35 %Scriptura nu poate fi
desfiin[at].^ Š Ioel 2:28 %Voi turna Duhul Meu peste orice f]ptur]; fiii \i fiicele voastre
vor prooroci.^ Š Matei 10:20 %Duhul Tat]lui vostru va vorbi 'n voi.^ Š I Cor. 2:10
%Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul S]u.^ Š I Cor. 11:23 %Am primit de la
Domnul ce v-am 'nv][at.^
Biblia, Cuv`ntul lui Dumnezeu, scris prin inspira[ia Duhului Sf`nt, este singura
regul] \i norm] de credincio\ie \i purtare 'n via[a aceasta.
Š Efeseni 1:13 %Dup] ce a[i auzit Cuv`ntul adev]rului, Evanghelia m`ntuirii voastre,
a[i crezut.^ Š II Tim. 1:13 %Dreptarul 'nv][]turilor s]n]toase, pe care le-ai auzit de la
mine, [ine-l cu credin[a \i dragostea care este 'n Hristos Isus.^ Š Romani 10:17
%Credin[a vine 'n urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuv`ntul lui Hristos.^ Š I Tim.
3:17 %Toat] Scriptura este insuflat] de Dumnezeu, \i de folos ca s] 'nve[e, s] mustre,
s] 'ndrepte, s] dea 'n[elepciune 'n neprih]nire, pentru ca omul lui Dumnezeu s] fie
des]v`r\it \i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun].^ Š Psalmul 119:105
%Cuv`ntul T]u este o candel] pentru picioarele mele \i o lumin] pe c]rarea mea.^
Biblia este singura autoritate normativ] 'n materie de religie; ea este necesar],
eficient] \i suficient] pentru cunoa\terea lui Dumnezeu \i 'nv][]tura noastr]. Astfel,
nu este nevoie de sprijinul tradi[iei.
Š Mat. 15:8 %A[i desfiin[at Cuv`ntul lui Dumnezeu 'n folosul datinei voastre.^ Š Ioan
17:17 %Cuv`ntul T]u este adev]rul.^Š Ioan 5:39 %Cerceta[i Scripturile..., tocmai ele
m]rturisesc despre Mine^Š Isaia 34:18 %C]uta[i 'n Cartea Domnului, \i citi[i...^
Š Fapte 17:11 %Au primit Cuv`ntul cu toat] r`vna \i cercetau Scripturile 'n fiecare zi,
ca s] vad] dac] ce li se spunea, este a\a.^ Š Ioan 20:31 %Lucrurile acestea au fost
scrise pentru ca voi s] crede[i c] Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, \i crez`nd s]
ave[i via[a.^

2. Despre Dumnezeu

Noi credem \i m]rturisim c] exist] un singur Dumnezeu, Creatorul, Sus[in]torul \i
St]p`nitorul tuturor lucrurilor.
Š Geneza 1:1 %La 'nceput Dumnezeu a f]cut cerurile \i p]m`ntul...^ Š Efeseni 4:6
%Este un singur Dumnezeu \i Tat] al tuturor, care este mai presus de to[i, care lucreaz]
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prin to[i, \i care este 'n to[i.^ Š Maleahi 2:10 %N-avem to[i un singur Tat]? Nu ne-a
f]cut un singur Dumnezeu?^ Š Iov 31:15 %Oare nu ne-a 'ntocmit acela\i Dumnezeu?^
Š Romani 1:19,20 %Ce se poate cunoa\te despre Dumnezeu le este descoperit 'n ei,
c]ci le-a fost ar]tat de Dumnezeu. "n adev]r, 'nsu\irile nev]zute ale Lui, puterea Lui
ve\nic], \i dumnezeirea Lui se v]d l]murit de la facerea lumii, c`nd te ui[i cu b]gare de
seam] la ele 'n lucrurile f]cute de El.^ Š Romani 11:36 %Din El, prin El, \i pentru El
sunt toate lucrurile.^ Š Ps. 94:9 %Cel ce a s]dit urechea s-ar putea s] nu aud]? Cel ce
a 'ntocmit ochiul, s-ar putea s] nu vad]?^ Š Fapte 17:24 %Dumnezeu, care a f]cut
lumea \i tot ce este 'n ea, este Domnul cerului \i al p]m`ntului!^
"n Biblie descoperim pe Dumnezeu ca Tat]l, Fiul, \i Duhul Sf`nt, cu des]v`r\ire
una, nedesp]r[i[i 'n fiin[a lor.
Š II Cor. 13:14 %Harul Domnului Isus Hristos, \i dragostea lui Dumnezeu, \i
'mp]rt]\irea Sf`ntului Duh, s] fie cu voi cu to[ii!^ Š Matei 28:19 %Botez`ndu-i 'n
Numele Tat]lui \i al Fiului \i al Sf`ntului Duh!^ Š I Ioan 5:7 %C]ci trei sunt care
m]rturisesc 'n cer: Tat]l, Cuv`ntul \i Duhul Sf`nt, \i ace\tia trei una sunt!^

a) Dumnezeu Tat]l
Š Ioan 6:27 %C]ci Tat]l, adic] "nsu\i Dumnezeu, pe El L-a 'nsemnat cu pecetea
Lui.^ Š I Petru 1:2 %Dup] \tiin[a mai dinainte a lui Dumnezeu Tat]l, prin sfin[irea
lucrat] de Duhul, spre ascultarea \i stropirea cu s`ngele lui Isus Hristos.^ Š Matei
11:25 %Tat], Doamne al cerului \i al p]m`ntului...^ Š Marcu 14:36 %Ava, adic],
Tat]!^ Š Luca 22:42 %Tat], dac] voie\ti, dep]rteaz] paharul acesta de la Mine!^
Š Luca 23:34 %Tat], iart]-i c]ci nu \tiu ce fac!^ Š Luca 23:45 %Tat], 'n m`inile Tale
"mi 'ncredin[ez duhul.^ Š Fapte 2:33 %A primit de la Tat]l f]g]duin[a Duhului
Sf`nt.^ Š Romani 15:6 %S] sl]vi[i pe Dumnezeu, Tat]l Domnului nostru Isus
Hristos!^ Š I Cor. 8:6 %Pentru noi nu este dec`t un singur Dumnezeu: Tat]l, de la
care vin toate lucrurile \i pentru care tr]im \i noi; \i un singur Domn, Isus Hristos, prin
care sunt toate lucrurile, \i prin El \i noi!^

b) Dumnezeu Fiul, Isus Hristos
Š Matei 16:16 %Tu e\ti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!^ Š Ioan 1:1 %La
'nceput era Cuv`ntul, \i Cuv`ntul era cu Dumnezeu, \i Cuv`ntul era Dumnezeu!^
Š Luca 1:32 %El va fi mare \i va fi chemat Fiul Celui Prea'nalt!^ Š Fapte 8:37 %Cred
c] Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu!^ Š Fapte 9:20 %|i 'ndat] a 'nceput s]
propov]duiasc] 'n sinagogi c] Isus este Fiul lui Dumnezeu.^ Š II Cor. 1:19 %C]ci Fiul
lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propov]duit de noi 'n mijlocul vostru...^ Š I
Ioan 2:24 %Dac] r]m`ne 'n voi ce a[i auzit de la 'nceput, \i voi ve[i r]m`nea 'n Fiul \i 'n
Tat]l^ Š I Ioan 3:32 %S] credem 'n Numele Fiului S]u Isus Hristos...^ Š I Ioan 4:15
%Cine va m]rturisi c] Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu r]m`ne 'n el, \i el 'n
Dumnezeu.^ Š Ioan 20:31 %Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi s] crede[i
c] Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.^

c) Dumnezeu Duhul Sf`nt
Š Ioan 4:24 %Dumnezeu este Duh...^ Š II Cor. 3:3 %Duhul Dumnezeului celui viu...^
Š II Cor. 3:17 %C]ci Domnul este Duhul; \i unde este Duhul Domnului, acolo este
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slobozenia.^ Š Iov 33:4 %Duhul lui Dumnezeu m-a f]cut...^ Š Isaia 48:16 %Domnul
Dumnezeu m-a trimes cu Duhul S]u.^ Š I Cor. 2:10 %Dumnezeu ni le-a descoperit
prin Duhul S]u.^ Š I Cor. 2:12 %Duhul care vine de la Dumnezeu...^ Š Ioan 15:28
%Duhul adev]rului, care purcede de la Tat]l.^ Š Ioan 14:26 %Duhul Sf`nt pe care-L
va trimite Tat]l.^ Š Luca 11:13 %Tat]l vostru din ceruri va da Duhul Sf`nt celor ce "l
cer!^ Š Fapte 5:32 %Duhul Sf`nt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascul] de El.^

3. Despre om
Noi credem \i m]rturisim c] omul a fost creat de Dumnezeu. Trupul omului - partea
material] - e f]cut din []r`n], iar natura spiritual] a omului e din Dumnezeu, dup]
chipul \i asem]narea lui Dumnezeu.
Š Gen. 1:27 %Dumnezeu a f]cut pe om dup] chipul S]u, l-a f]cut dup] chipul lui
Dumnezeu; parte b]rb]teasc] \i parte femeiasc] i-a f]cut.^ Š Gen. 2:7 %Domnul
Dumnezeu a f]cut pe om din []r`na p]m`ntului, i-a suflat 'n n]ri suflare de via[] \i
omul s-a f]cut astfel un suflet viu.^
Dumnezeu a f]cut pe om f]r] prihan], perfect, dar nu des]v`r\it; l-a creat cu voin[a
liber] de a alege binele sau r]ul.
Š Gen. 1:31 %Dumnezeu S-a uitat la tot ce f]cuse; \i, iat], c] erau foarte bine.^
Š Ecles. 7:29 %Dumnezeu a f]cut pe oameni f]r] prihan].^ Š Gen. 2:11 %Po[i s]
m]n`nci dup] pl]cere din orice pom... dar din pomul cuno\tin[ei binelui \i r]ului s] nu
m]n`nci.^ Š Ps. 107:17 %...prin purtarea lor vinovat] ajunseser] nenoroci[i^ Š Deut.
30:15 %Iat], '[i pun azi 'nanite via[a \i binele, moartea \i r]ul...^
Prin c]derea 'n p]cat, omul a c]zut sub blestem, \i a devenit incapabil de a tr]i voia
lui Dumnezeu. Prin na\terea fireasc], fiecare mo\tene\te s]m`n[a p]catului,
'nclinarea spre r]u, firea p]c]toas].
Š Rom. 5:12 %Printr-un singur om a intrat p]catul 'n lume, \i prin p]cat a intrat
moartea, \i astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor...^ Š Rom. 5:19 %C]ci
dup] cum prin neascultarea unui singur om, cei mul[i au fost f]cu[i p]c]to\i...^ Š Rom.
7:17 %|i atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci p]catul care locuie\te 'n
mine.^ Š Rom. 7:18 %|tiu 'n adev]r, c] nimic bun nu locuie\te 'n mine, adic] 'n firea
mea p]m`nteasc], pentru c], ce-i drept, am voin[a s] fac binele, dar n-am puterea s]-l
fac.^ Š Rom. 5:6 %C]ci pe c`nd eram noi 'nc] f]r] putere, Hristos, la vremea cuvenit],
a murit pentru cei nelegiui[i.^ Š Rom. 7:20 %|i dac] fac ce nu vreau s] fac, nu mai
sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci p]catul care locuie\te 'n mine.^ Š Rom. 7:23 %Dar
v]d 'n m]dularele mele o alt] lege, care se lupt] 'mpotriva legii primite de mintea mea,
\i m] [ine rob legii p]catului, care este 'n m]dularele mele.^
Omul, fiind fiin[] liber], este r]spunz]tor 'naintea lui Dumnezeu de toate faptele,
vorbele \i g`ndurile sale. To[i oamenii trebuie s] moar], iar dup] moarte urmeaz]
judecata \i r]spl]tirea ve\nic].
Š Rom. 14:12 %Fiecare din noi are s] dea socoteala despre sine 'nsu\i lui Dumnezeu.^
Š Mat. 12:36 %Oamenii vor da socoteala de orice cuv`nt nefolositor, pe care-l vor fi
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rostit.^ Š II Cor. 5:10 %C]ci to[i trebue s] ne 'nf][i\]m 'naintea scaunului de judecat]
al lui Hristos, pentru ca fiecare s]-\i primeasc] r]splata dup] binele sau r]ul pe care-l va
fi f]cut c`nd tr]ia 'n trup.^ Š Evrei 9:27 %Oamenilor le este r`nduit s] moar] o singur]
dat], iar dup] aceea urmeaz] judecata.^

4. Despre p]cat
Noi credem \i m]rturisim c] omul, creat de Dumnezeu dup] chipul \i asem]narea
Sa, cu scopul de a-L pream]ri pe Creatorul \i a duce o via[] fericit] 'n El, a fost
ademenit de Diavol, devenind neascult]tor de porunca lui Dumnezeu, \i astfel a
intrat 'n lume p]catul \i blestemul. P]catul este lipsa de conformitate fa[] de legea
moral] a lui Dumnezeu, fie 'ntr-o ac[iune, g`nd, dispozi[ie, sau atitudine.
Š Gen. 3:13 %Femeia a r]spuns: «|arpele m-a am]git \i am m`ncat din pom»^ Š Ioan
5:17 %Orice nelegiuire este p]cat.^ Š Rom. 14:23 %Tot ce nu vine din 'ncredin[are e
p]cat.^ Š Iacov 4:17 %Cine \tie s] fac] binele \i nu-l face, s]v`r\e\te un p]cat.^ Š Ioan
8:34 %Cine tr]ie\te 'n p]cat este rob al p]catului.^ Š Rom. 6:13 %S] nu mai da[i 'n
st]p`nirea p]catului m]dularele voastre ca ni\te unelte ale nelegiuirii.^ Š Ecles. 7:29
%Dumnezeu a f]cut pe oameni f]r] prihan], dar ei umbl] cu multe \iretenii.^ Š Ps.
51:4 %"mpotriva Ta, numai 'mpotriva Ta, am p]c]tuit, \i am f]cut ce este r]u 'naintea
Ta.^ Š Efes. 2:1-3 %Voi era[i mor[i 'n gre\elile \i 'n p]catele voastre, 'n cari tr]ia[i
odinioar], dup] mersul lumii acesteia, dup] domnul puterii v]zduhului, a duhului care
lucreaz] acum 'n fiii neascult]rii. "ntre ei eram \i noi to[i odinioar], c`nd tr]iam 'n
poftele firii noastre p]m`nte\ti, c`nd f]ceam voile firii p]m`nte\ti \i ale g`ndurilor
noastre, \i eram din fire copii ai m`niei, ca \i ceilal[i.^ Š Deut. 9:7 %Tot r]svr]ti[i
'mpotriva Domnului a[i fost!^ Š I Ioan 3:4 %Oricine face p]cat, face \i f]r]delege; \i
p]catul este f]r]delege.^

Universalitatea p]catului: to[i oamenii sunt p]c]to\i.
Š Rom. 3:23 %To[i au p]c]tuit \i sunt lipsi[i de slava lui Dumnezeu!^ Š Ecles. 7:20
%Pe p]m`nt nu este nici un om f]r] prihan], care s] fac] binele, f]r] s] p]c]tuiasc].^
Š Iov 15:16 %...omul, care bea nelegiuirea ca apa!^ Š Rom. 5:12 %Printr-un singur om
a intrat p]catul 'n lume \i prin p]cat a intrat moartea \i astfel moartea a trecut asupra
tuturor oamenilor, din pricin] c] to[i au p]c]tuit!^ Š I Ioan 1:8 %Dac] zicem c] nu
avem p]cat, ne 'n\el]m singuri \i adev]rul nu este 'n noi.^ Š I "mp]ra[i 8:46 %...c]ci nu
este om care s] nu p]c]tuiasc]!^

Consecin[a p]catului: moartea spiritual].
Š Rom. 8:23 %Plata p]catului e moartea...^ Š Rom. 5:12 %...prin p]cat a intrat
moartea.^ Š Geneza 2:17 %S] nu m]n'nci, c]ci 'n ziua 'n care vei m`nca vei muri
negre\it.^ Š Iacov 1:15 %P]catul odat] f]ptuit, aduce moartea.^

5. Despre M`ntuire
Noi credem \i m]rturisim c] m`ntuirea este sc]parea omului de sub urm]rile c]lc]rii
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legilor divine. Ea are de a face cu natura omului \i cu faptele f]cute de el. Omul nu
se poate m`ntui pe sine. El nu se poate sp]la de p]catele sale, nu se poate
desvinov][i \i nici nu se poate ascunde de pedeapsa pentru p]cat.
Š Ier. 2:22 %Chiar dac] te-ai sp]la cu silitr], chiar dac] ai da cu mult] sod],
nelegiuirea ta tot ar r]m`nea scris] 'naintea Mea, zice Domnul Dumnezeu.^ Š Rom.
1:20 %a\a c] nu se pot desvinov][i!^ Š Amos 9:2,5 %De-ar p]trunde chiar p`n] 'n
locuin[a mor[ilor, \i de acolo 'i va smulge m`na Mea; de s-ar sui chiar p`n] 'n ceruri, \i
de acolo 'i voi pogor'... De s-ar ascunde de privirile Mele chiar 'n fundul m]rii, \i acolo
voi porunci \arpelui s]-i mu\te.^
Omul nu-\i poate crea merite prin fapte bune ca s]-\i acopere trecutul vinovat, \i s]
dob`ndeasc] m`ntuirea.
Š Rom. 3:20 %C]ci nimeni nu va fi socotit neprih]nit 'naintea Lui, prin faptele Legii!^
Š Isaia 64:6 %Toate faptele noastre bune sunt ca o hain] m`njit].^ Š Ier. 13:23 %A[i
putea voi s] face[i binele, voi, care sunte[i deprin\i s] face[i r]ul?^
M`ntuirea se poate c]p]ta prin harul lui Dumnezeu. Ea esta un har care ni se d]
gratuit, f]r] s] o merit]m. Faptele bune ale credincio\ilor sunt roade ale m`ntuirii.
Š Tit. 1:11 %C]ci harul lui Dumnezeu, care aduce m`ntuirea pentru to[i oamenii, a fost
ar]tat!^ Š Efes. 2:8,9 %Prin har a[i fost m`ntui[i, prin credin[]. |i aceasta nu vine de la
voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca s] nu se laude nimeni.^ Š Fapte
15:11 %Suntem m`ntui[i prin harul Domnului Isus.^ Š Tit 2:5 %El ne-a m`ntuit, nu
pentru faptele f]cute de noi 'n neprih]nire, ci pentru 'ndurarea Lui...^
Mijlocul de m`ntuire este Domnul Isus, care a fost r]stignit 'n locul nostru. Un alt
mijloc (cruce, taine, icoane, pomeni, sfin[i) nu exist].
Š Fapt. 4:12 %"n nimeni altul nu este m`ntuire: c]ci nu este sub cer nici un alt Nume
dat oamenilor, 'n care trebue s] fie m`ntui[i.^ Š I Ioan 2:2 %El este jertfa de isp]\ire
pentru p]catele noastre.^ Š Isaia 52:5 %El era str]puns pentru p]catele noastre.^
Š Efes. 1:7 %"n El avem r]scump]rarea, prin s`ngele Lui, iertarea p]catelor, dup]
bog][iile harului S]u.^ Š II Cor. 5:18 %|i toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu,
care ne-a 'mp]cat cu El prin Isus Hristos.^ Š Rom. 3:24,25 %|i sunt socoti[i
neprih]ni[i, f]r] plat], prin harul S]u, prin r]scump]rarea care este 'n Hristos Isus; pe
El Dumnezeu L-a r`nduit mai dinainte s] fie, prin credin[a 'n s`ngele Lui, o jertf] de
isp]\ire, ca s]-|i arate neprih]nirea Lui...^
Aceast] m`ntuire s]v`r\it] pe cruce, care se poate primi 'n dar din partea lui
Dumnezeu; e pentru to[i oamenii, indiferent de ras], na[ionalitate sau clas] social].
Š I Ioan 2:2 %El este jertfa de isp]\ire pentru p]catele noastre; \i nu numai ale noastre,
ci pentru ale 'ntregii lumi.^ Š Tit 1:11 %Harul, care aduce m`ntuirea pentru to[i
oamenii, s-a ar]tat.^ Š I Timotei 2:4 %Dumnezeu, M`ntuitorul nostru, care voie\te ca
to[i oamenii s] fie m`ntui[i \i s] vin] la cuno\tin[a adev]rului.^
Pentru ca omul p]c]tos s] se poat] bucura de aceast] m`ntuire, el trebuie s]
'ndeplineasc] dou] condi[ii: poc]in[a \i credin[a. Ele sunt 'ntotdeauna nedesp]r[ite.
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a) Poc]in[a 'nseamn] recunoa\terea p]catului, p]rerea de r]u pentru el,
p]r]sirea lui, \i m]rturisirea lui 'n fa[a Domnului, adic] 'ntoarcerea la Dumnezeu
(Luca 15:11-24).
b) Credin[a 'nseamn] primirea de c]tre p]c]tos a harului divin pe care 'l ofer]
Dumnezeu 'n Hristos spre m`ntuirea \i via[a ve\nic].
Š Marcu 1:15 %El zicea: «S-a 'mplinit vremea \i "mp]r][ia lui Dumnezeu este aproape.
Poc]i[i-v], \i crede[i 'n Evanghelie!»^ Š Luca 13:3 %Dac] nu v] poc]i[i, to[i ve[i
pieri!^ Š Fapte 2:38 %Poc]i[i-v],^ le-a zis Petru, %\i fiecare din voi s] fie botezat!^
Š Fapte 17:30 %Dumnezeu nu [ine seama de vremurile de ne\tiin[], \i porunce\te acum
tuturor oamenilor de pretutindeni s] se poc]iasc].^ Š Fapte 16:31 %Crede 'n Domnul
Isus \i vei fi m`ntuit tu \i casa ta!^

6. Na\terea din nou
Noi credem \i m]rturisim c] na\terea din nou este regenerarea vie[ii, prin care
suntem 'nzestra[i cu o dispozi[ie \i atitudine duhovniceasc] sf`nt]. Ea cuprinde
'ntreg caracterul omului: intelectul, sentimentul \i voin[a. Astfel, fiecare p]c]tos,
pentru a deveni un adev]rat credincios, trebuie s] fie n]scut din nou.
Š Ioan 3:7 %Trebuie s] v] na\te[i din nou!^
Prin puterea sa proprie, omul nu se poate na\te din nou, nu se poate schimba.
Š Ieremia 13:23 %Poate un etiopian s]-\i schimbe pielea, sau un pardos s]-\i schimbe
petele? Tot a\a, a[i putea voi s] face[i binele?^ Š Ioan 15:5 %C]ci, desp]r[i[i de Mine
nu pute[i face nimic!^
F]r] na\terea din nou toate 'ncerc]rile omului de a face fapte bune, care s] fie
r]spl]tite de Dumnezeu 'n ziua judec][ii, toate sfor[]rile omului p]c]tos de a tr]i
voia lui Dumnezeu, sunt falimentare, nu pot da nici un rezultat bun. Prin na\terea
fireasc], noi mo\tenim o fire p]c]toas], care d] roadele p]catului. Suntem ca \i un
pom p]dure[ care nu poate face roade bune. Oric`t l-ai 'ngriji, tot poame p]dure[e
aduce. Numai altoirea este ceea ce poate schimba firea.
Š Matei 6:16-18 %Culeg oare oamenii struguri din spini, sau smochine din m]r]cini?
Pomul r]u face roade rele... pomul r]u nu poate face roade bune.^ Š Romani 8:7 %Ea,
firea p]m`nteasc], nu se supune legii lui Dumnezeu, \i nici nu poate s] se supun].^
Š Matei 12:34 %Cum a[i putea voi s] spune[i lucruri bune, c`nd voi sunte[i r]i?^
Na\terea din nou este lucrarea divin] pe care o face Dumnezeu 'n via[a p]c]tosului
pentru a corespunde voin[ei Sale. Pentru ca un p]c]tos s] fie n]scut din nou, el
trebuie s] se poc]iasc] \i s] cread], adic] s] primeasc] m`ntuirea prin har. Atunci
Dumnezeu face lucrarea na\terii din nou prin Cuv`ntul S]u \i prin Duhul Sf`nt.
Š I Petru 1:23 %A[i fost n]scu[i din nou nu dintr-o s]m`n[] care poate putrezi, ci dintruna care nu poate putrezi, prin Cuv`ntul lui Dumnezeu, care este viu \i care r]m`ne 'n
veac.^ Š Iacov 1:18 %El, de bun] voia Lui, ne-a n]scut prin Cuv`ntul adev]rului.^
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Š Ioan 3:5 %Dac] nu se na\te cineva din ap] \i din Duh, nu poate s] intre 'n "mp]r][ia
lui Dumnezeu.^ Š Efeseni 2:10 %Noi suntem lucrarea Lui...^
Na\terea din nou nu este o 'mbun]t][ire a vie[ii ci o schimbare radical] a vie[ii. Ea
nu este schimbarea efectului, ci a cauzei determinante. Nu e cur][irea vie[ii
exterioare, ci a vie[ii interioare.
Š II Cor. 5:17 %C]ci, dac] este cineva 'n Hristos, este o f]ptur] nou]; cele vechi s-au
dus, iat] c] toate lucrurile s-au f]cut noi.^ Š Romani 6:4 %Dup] cum Hristos a 'nviat
din mor[i, prin slava Tat]lui, tot a\a \i noi s] tr]im o via[] nou].^ Š Col. 3:9,10 %V-a[i
desbr]cat de omul cel vechi, cu faptele lui, \i v-a[i 'mbr]cat cu omul cel nou.^
Na\terea din nou ne d] calitatea de copii ai lui Dumnezeu; ea ne face p]rta\i firii
dumnezeie\ti, capabili de a tr]i voia lui Dumnezeu. Ea este a doua fire 'n via[a
noastr], dup] cum prin altoire, pomul p]dure[ nu e st`rpit, ci continu] s] existe 'ns]
f]r] s] i se dea posibilitatea de manifestare. Tot a\a e \i cu na\terea din nou: firea
veche e r]stignit], pus] 'n imposibilitatea de ac[iune, iar firea nou] cre\te \i aduce
road] bun]. Calitatea altoiului e cu totul deosebit] de cea a pomului p]dure[, 'n
esen[a lemnului, 'n frunze, \i 'n fructe. A\a este \i cu cel n]scut din nou: toate
trebuie s] arate calitatea lui de copil al lui Dumnezeu.
Š Ioan 3:6 %Ce este n]scut din carne, este carne; \i ce este n]scut din duh, este duh.^
Š Galateni 5:22,23 %Roada Duhului, dimpotriv], este: dragostea, bucuria, pacea,
'ndelunga r]bdare, bun]tate, facerea de bine, credincio\ia, bl`nde[ea, 'nfr`narea
poftelor.^ Š Matei 6:17 %Pomul bun face roade bune.^
Prin na\terea din nou devenim mo\tenitori ai lui Dumnezeu. Dreptul la mo\tenirea
ve\nic] este pe baza %'nrudirii^ noastre cu Dumnezeu, pe baza 'nfierii noastre prin
r]scump]rarea f]cut] de jertfa Domnului Isus. Cine nu e n]scut din nou, nu e copil
al lui Dumnezeu, nu are nici dreptul la via[a ve\nic].
Š Romani 8:17 %Dac] suntem copii, suntem \i mo\tenitori ai lui Dumnezeu, \i
'mpreun] mo\tenitori cu Hristos.^ Š Ioan 3:3 %Dac] un om nu se na\te din nou, nu
poate vedea "mp]r][ia lui Dumnezeu.^

7. Despre Biseric]
Noi credem \i m]rturisim c], dup] Noul Testament, totalitatea credincio\ilor,
f]r] deosebire de ras], na[ionalitate sau clas] social], din toate timpurile, din cer \i
de pe p]m`nt, formeaz] Biserica lui Dumnezeu, Biserica Universal]. Aceast]
Biseric] nu este o organiza[ie p]m`nteasc] vizibil], ci este organismul viu, spiritual,
al celor m`ntui[i, adic] al celor ce cred 'n Hristos Domnul \i au fost n]scu[i din nou.
Š Evrei 12:23 %Biserica celor 'nt`i-n]scu[i, care sunt scri\i 'n ceruri.^ Š Fapte 20:28
%Biserica Domnului, pe care a c`\tigat-o cu 'nsu\i s`ngele S]u!^ Š Matei 16:18 %Pe
aceast] piatr] voi zidi Biserica Mea.^ Š Efeseni 1:22,23 %L-a dat C]petenie peste
toate lucrurile Bisericii, care este Trupul Lui...^
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"n limba greac], cuv`ntul %Biseric]^ ( ekklesia - ekklesia) a 'nsemnat o adunare a
celor chema[i de acas] \i de la treburile lor, ca s] se ocupe de chestiuni de interes
public. Acest cuv`nt a fost adoptat de credincio\ii Domnului pentru a numi nu
numai Biserica Universal] ci \i Biserica Local], organizat] \i autonom], a urma\ilor
lui Hristos Domnul dintr-o localitate, care se 'ntruneau pentru 'nchin]ciune.
Deci, Biserica Local], dup] 'nv][]tura Noului Testament, este unitatea voluntar]
a unui grup de credincio\i dintr-o localitate, n]scu[i din nou \i boteza[i pe baza
m]rturisirii personale a credin[ei lor 'n Domnul Isus Hristos ca M`ntuitor al lor. Ei se
unesc laolalt] cu scopul de a se 'nchina lui Dumnezeu, de a se zidi suflete\te, de a
p]stra curat] credin[a \i 'nv][]tura cre\tin], potrivit cu 'nv][]turile Noului
Testament, \i de a colabora la propov]duirea Cuv`ntului lui Dumnezeu.
La 'nceput Biserica se 'ntrunea 'n case particulare.
Š Matei 18:20 %Acolo unde sunt doi sau trei, aduna[i 'n Numele Meu, sunt \i Eu 'n
mijlocul lor.^ Š Romani 16:5 %Spune[i s]n]tate Bisericii care se adun] 'n casa lor.^
Š I Cor.16:19 %Aquila \i Priscila, 'mpreun] cu Biserica din casa lor.^ Š Col. 4:15
%Spune[i s]n]tate lui Nimfa \i Bisericii din casa lui.^ Š Fapte 8:1 %Bisericii din
Ierusalim...^ Š Gal. 1:22 %Bisericilor lui Hristos care sunt 'n Iudea.^ Š I Cor. 1:2
%Biserica lui Dumnezeu care este 'n Corint...^
Conducerea direct] a Bisericii o are Hristos prin Duhul Sf`nt. Nu recunoa\tem
grade ierarhice. Cei ce primesc anumite 'ns]rcin]ri sunt slujitori ai Bisericii, nu
st]p`ni care s] porunceasc].
Š Col. 1:18 %El (Hristos) este Capul Trupului, al Bisericii.^ Š Efeseni 1:22,23 %El
I-a pus totul sub picioare, \i L-a dat C]petenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este
Trupul Lui, plin]tatea Celui ce pline\te totul 'n to[i.^ Š Ef. 5:23 %Hristos este Capul
Bisericii.^ Š I Petru 5:3 %P]stori[i... nu ca \i cum a[i st]p`ni!^
Dreptul de membru al Bisericii nu se mo\tene\te, ci se prime\te 'n mod individual,
prin na\terea din nou. Acceptarea (primirea) 'n r`ndurile membrilor unei Biserici
Locale se face 'n chip voluntar \i personal, 'n urma botezului, pe baza m]rturisirii
credin[ei 'n Domnul Isus. Membrii 'ntre ei se numesc fra[i \i surori, sunt egali 'n
drepturi \i 'ndatoriri, indiferent de ras], na[ionalitate, clas] social] sau preg]tire
educa[ional].
Š Matei 23:8 %Voi care sunte[i fra[i...^ Š Efeseni 5:30 %Noi suntem m]dulare ale
trupului Lui!^ Š Fapte 2:41 %Cei ce au primit propov]duirea lui, au fost boteza[i' \i 'n
ziua aceea, la num]rul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete.^
Organiza[ia Bisericii Locale este f]cut] pe principiul democra[iei autonome. Planul
dumnezeiesc are ca scop stabilirea "mp]r][iei lui Dumnezeu 'n inimile oamenilor,
iar Bisericile sunt mijloace alese de Dumnezeu pentru atingerea acestui scop.
Bisericile au menirea de a prosl]vi pe Dumnezeu, de a r]sp`ndi Evanghelia, \i, prin
p]rt]\ia fr][easc], de a da cre\terea spiritual] necesar] fiec]rui membru 'n parte.
Š Marcu 16:15 %Duce[i-v] 'n toat] lumea \i propov]dui[i Evanghelia!^ Š Ef. 4:12
%El a dat pe unii apostoli, pe al[ii, prooroci, pe al[ii, evangheli\ti, pe al[ii p]stori \i
'nv][]tori, pentru des]v`r\irea sfin[ilor, 'n vederea lucr]rii de slujire, pentru zidirea
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Trupului lui Hristos.^ Š I Cor. 14:4 %Dar cine prooroce\te, zide\te suflete\te
Biserica.^ Š I Cor. 14:5 %Pentru ca s] capete Biserica zidire sufleteasc]!^ Š I Cor.
14:12 %"n vederea zidirii suflete\ti a Bisericii.^ Š Ef. 5:19 %Vorbi[i 'ntre voi cu
psalmi... \i aduce[i din toat] inima laud] Domnului!^

8. Despre slujitorii Bisericii
Noi credem \i m]rturisim c] 'n Bisericile din Noul Testament au fost diferite feluri de
lucr]tori speciali, av`nd 'ns] numai dou] clase de slujire, una 'n domeniul spiritual
\i alta 'n domeniul material al Bisericii: b]tr`nii bisericii (presbiteri, p]stori, episcopi)
\i diaconi.
Š Filipeni 1:1 %C]tre to[i sfin[ii 'n Hristos Isus, cari sunt 'n Filipi, 'mpreun] cu
episcopii \i diaconii...^
a) Titlul de %episcop^, %presbiter^, \i %p]stor^ a fost dat celor mai 'nal[i slujitori din
Bisericile Noului Testament. Toate aceste numiri sunt pentru una \i aceea\i slujb]:
supravegherea, p]storirea \i c`rmuirea spiritual] a Bisericii.
Š Fapte 20:17,28 %Pavel a trimis la Efes \i a chemat pe presbiterii bisericii... \i le-a zis:
%Lua[i seama dar la toat] turma peste care v-a pus Duhul Sf`nt episcopi, ca s] p]stori[i
Biserica Domnului.^
Pentru ca cineva s] fie 'n slujba aceasta trebuie s] aib] calit][ile descrise de
apostolul Pavel 'n I Timotei 3:1-7 \i Tit 1:5-9. Metoda alegerii este ar]tat] prin
cuv`ntul grecesc Xeirotonia (heirotonia), tradus uneori %r`nduit^, \i care 'nseamn]
%votat cu ridicare de m`n]^. Aceast] alegere se face de Biserica adunat] 'n acest
scop.
Š Fapte 14:23 %Au r`nduit presbiteri 'n fiecare Biseric]...^
P]storul este \i el supus disciplinei Bisericii, c`nd 'nvinuirea este bine 'ntemeiat].
Š I Tim. 5:19 %"mpotriva unui presibiter s] nu prime\ti 'nvinuire dec`t din gura a doi
sau trei martori.^
b) Diaconii sunt chema[i a-l ajuta pe p]stor 'n 'ns]rcinarea administr]rii bunurilor
materiale ale Bisericii. Ei au menirea s] cultive d]rnicia membrilor, s] inspire
ac[iunile filantropice, de binefacere, \i de grij] a celor s]raci. Diaconii trebuie s] aib]
calit][ile ar]tate la I Timotei 3:8-13.
Consacrarea 'n lucrare, at`t a p]storilor c`t \i a diaconilor, se face prin punerea
m`inilor.
Š Fapte 6:6 %I-au adus 'naintea apostolilor, cari dup] ce s-au rugat, \i-au pus m`inile
peste ei.^ Š Fapte 13:3 %Dup] ce au postit \i s-au rugat, \i-au pus m`inile peste ei, \i iau l]sat s] plece.^ Š I Tim.4:14 %Nu fi nep]s]tor de darul care este 'n tine, care [i-a
fost dat prin proorocie, cu punerea m`inilor de c]tre ceata presbiterilor.^
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Noi credem \i m]rturisim c] preo[ia, 'n conformitate cu Noul Testament, nu
formeaz] o clas] special] 'n cadrul Bisericii, ci este o calitate pe care o are fiecare
credincios. Preo[ia este universal]: fiecare credincios este un preot. Fiecare
credincios are dreptul de a se apropia de Dumnezeu direct, prin Domnul Isus
Hristos, f]r] intermediul vreunui alt mijlocitor. Fiecare credincios are dreptul de a
aduce personal jertfe duhovnice\ti.
Š I Petru 2:5 %|i voi, ca ni\te pietre vii, sunte[i zidi[i ca s] fi[i o cas] duhovniceasc], o
preo[ie sf`nt], \i s] aduce[i jertfe duhovnice\ti, pl]cute lui Dumnezeu, prin Isus
Hristos.^ Š I Petru 2:9 %Voi 'ns] sunte[i o semin[ie aleas], o preo[ie 'mp]r]teasc], un
neam sf`nt, un popor pe care Dumnezeu \i L-a c`\tigat ca s] fie al Lui...^ Š Apoc.1:6
%|i a f]cut din noi o 'mp]r][ie \i preo[i pentru Dumnezeu!^

9. Simbolele Noului Testament
Noi credem \i m]rturisim c] Biserica noutestamental] are dou] simbole: Botezul \i
Cina Domnului. Ele nu sunt %taine^.

a) Botezul
Cuv`ntul grecesc pentru %botez^ este baptizo \i 'nseamn] %afundare^. Deci, 'ns]\i
traducerea cuv`ntului arat] forma botezului ca fiind prin afundarea 'n ap] \i
nicidecum prin stropire. Afundarea se face o singur] dat], 'n numele Sfintei Treimi.
Š Matei 28:19 %Duce[i-v] \i face[i ucenici din toate neamurile, botez`ndu-i (deci,
afund`ndu-i) 'n Numele Tat]lui, al Fiului \i al Sf`ntului Duh.^
Botezul este simbolul 'nmom`nt]rii omului vechi \i a 'nvierii omului nou, 'n firea cea
nou], pentru o alt] via[].
Š Rom.6:4 %Noi deci prin botezul 'n moartea Lui, am fost 'ngropa[i 'mpreun] cu El,
pentru ca, dup] cum Hristos a 'nviat din mor[i, prin slava Tat]lui, tot a\a \i noi s] tr]im
o via[] nou].^
Botezul nu are calitatea de a cur][i p]catele; cur][irea de p]cate o face numai
s`ngele Domnului Isus. Botezul 'nsu\i este m]rturia public] a celui credincios c] a
primit deja aceast] cur][ire.
Š Fapte 8:13,21-23 %Chiar Simon a crezut, \i dup] ce a fost botezat, nu se mai
desp]r[ea de Filip... Dar Petru i-a zis: %Inima ta nu este curat] 'naintea lui
Dumnezeu... e\ti plin de fiere amar] \i 'n lan[urile f]r]delegii!^ Š I Petru 3:21
%...Botezul, care nu este o cur][ire de 'ntin]ciunile trupe\ti, ci m]rturia unui cuget curat
'naintea lui Dumnezeu.^
Pentru ca cineva s] fie botezat, el trebuie s] primeasc] mai 'nt`i m`ntuirea, ca s]
aib] un cuget curat; trebuie deci s] fi 'mplinit condi[iile m`ntuirii, adic], poc]in[a \i
credin[a 'n Domnul Isus Hristos. Copiii mici, 'ntruc`t nu pot m]rturisi c] au
'ndeplinit aceste condi[ii, nu pot fi admi\i pentru botez.
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Š Marcu 16:16 %Cine va crede \i se va boteza va fi m`ntuit.^ Š Fapte 2:38 %Poc]i[iv]^ le-a zis Petru, %\i fiecare din voi s] fie botezat 'n Numele lui Isus Hristos spre
iertarea p]catelor voastre, apoi ve[i primi darul Duhului Sf`nt.^ Š Fapte 8:36,37 %|i
famenul a zis: %Uite apa! Ce m] 'mpiedic] s] fiu botezat?^ Filip a zis: %Dac] crezi din
toat] inima, se poate!^

b) Cina Domnului
Cina Domnului este simbolul mor[ii Domnului Isus 'n locul nostru. Ea se compune
din p`ine \i din vin, neamestecate. P`inea fr`nt] ne aminte\te de trupul Domnului
fr`nt pentru noi, iar vinul ne aminte\te de s`ngele S]u v]rsat pentru sp]larea
p]catelor noastre.
Š Matei 26:26-28 %Isus a luat o p`ine, \i, dup] ce a binecuv`ntat-o, a fr`nt-o \i a dat-o
ucenicilor, zic`nd: %Lua[i, m`nca[i, acesta este trupul Meu.^ Apoi a luat un pahar, \i,
dup] ce a mul[umit lui Dumnezeu, li l-a dat zic`nd: %Be[i to[i din el; c]ci acesta este
s`ngele Meu!^
Cina Domnului nu are calitatea de a ierta p]catele. Ea are menirea de a ne aminti
c] pentru iertarea p]catelor noastre a trebuit ca trupul Domnului s] fie fr`nt \i
s`ngele S]u s] fie v]rsat. Acesta este scopul pentru care M`ntuitorul ne-a poruncit
s] lu]m Cina.
Š Luca 22:19 %S] face[i lucrul acesta spre pomenirea Mea!^ Š I Cor. 11:24,25 %...
spre pomenirea Mea!^
Pot lua Cina to[i acei ce \i-au m]rturisit credin[a 'n Domnul Isus \i au fost boteza[i.
Š Fapte 2:41,42 %Ei st]ruiau 'n 'nv][]tura apostolilor, 'n leg]tura fr][easc], 'n
fr`ngerea p`inii, \i 'n rug]ciuni.^
De fiecare dat] la Cin], credinciosul trebuie s]-\i fac] cercetarea de sine.
Š I Cor. 11:28 %Fiecare, dar, s] se cerceteze pe sine 'nsu\i, \i a\a s] m]n`nce din
p`inea aceasta.^

10. Ziua Domnului
Noi credem \i m]rturisim c] ziua Domnului este o r`nduial] cre\tin] care trebuie
p]strat] 'n continuare, petrecut] 'n 'nchin]ciune \i cugetare spiritual], at`t 'n public
c`t \i acas]. Spre deosebire de vechiul a\ez]m`nt mozaic, c`nd se [inea ziua a
\aptea, cre\tinii, ca membrii ai a\ez]m`ntului nou, trebuie s] [in] ziua dint`i a
spt]m`nii (Duminica), zi care a fost sfin[it] de Dumnezeu prin 'nvierea din mor[i a
Fiului S]u \i prin trimiterea Duhului Sf`nt.
Primii cre\tini au [inut ziua Domnului ca zi de 'nchin]ciune. "n ea trebuie s] ne
odihnim de lucrurile lume\ti \i distrac[iile trupe\ti, av`nd voie s] facem faptele milei
\i cele care sunt absolut necesare.
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S]rb]tori 'nchinate sfin[ilor nu avem, 'ntruc`t nu le g]sim 'n Sf`nta Scriptur].
Š Marcu 16:9 %Isus, dup] ce a 'nviat 'n diminea[a zilei dint`i a s]pt]m`nii, S-a ar]tat
mai 'nt`i Mariei Magdalina...^ Š Luca 24:1 %"n ziua 'nt`i a s]pt]m`nii, femeile
acestea \i altele 'mpreun] cu ele, au venit la morm`nt dis de diminea[]...^ Š Ioan 20:1
%"n ziua dint`i a s]pt]m`nii...^ Š Fapte 2:1-4 %"n ziua cincizecimii (not]: deci,
duminica) erau to[i 'mpreun]... \i to[i s-au umplut de Duhul Sf`nt.^ Š Apoc. 1:10 %"n
ziua Domnului eram 'n Duhul...^ Š Fapte 20:7 %"n ziua dint`i a s]pt]m`nii eram
aduna[i laolalt] ca s] fr`ngem p`inea.^ Š I Cor. 16:2 %"n ziua dint`i a s]pt]m`nii,
fiecare din voi s] pun] deoparte acas] ce va putea...^ Š Psalmul 118:24 %Aceasta este
ziua pe care a f]cut-o Domnul: s] ne bucur]m \i s] ne veselim 'n ea!^ Š Levitic
23:15,16 %S] num]ra[i cincizeci de zile p`n] 'n ziua care vine dup] al \aptelea Sabat:
atunci s] aduce[i Domnului un nou dar de m`ncare!^

11. Disciplina 'n Biseric]
Noi credem \i m]rturisim c] Biserica are dreptul de a exercita disciplina fr][easc]
asupra membrilor ei care s-au ab]tut de la 'nv][]tura cre\tin] a Cuv`ntului lui
Dumnezeu, prin atitudine, 'nv][]tur] sau faptele vie[ii. Punerea cuiva sub disciplin]
const] 'n mustrare, sau 'n ridicarea drepturilor, sau 'n excluderea din p]rt]\ia
Bisericii. Reprimirea unui exclus se va face, la fel, 'n urma poc]in[ei \i pe baza
m]rturisirii.
Š Matei 18:15-17 %Dac] fratele t]u a p]c]tuit 'mpotriva ta, du-te \i mustr]-l 'ntre tine
\i el singur. Dac] te ascult], ai c`\tigat pe fratele t]u. Dar dac] nu te ascult], mai ia cu
tine unul sau doi in\i, pentru ca orice vorb] s] fie sprijinit] pe m]rturia a doi sau trei
martori. Dac] nu vrea s] asculte de ei, spune-l Bisericii; \i dac] nu vrea s] asculte nici
de Biseric], s] fie pentru tine ca un p]g`n \i ca un vame\.^ Š Tit 3:10 %Dup] 'nt`ia \i
a doua mustrare, dep]rteaz]-te de cel ce aduce desbin]ri.^ Š II Tes. 3:6 %"n Numele
Domnului nostru Isus Hristos, v] poruncim, fra[ilor, s] v] dep]rta[i de orice frate care
tr]ie\te 'n neor`nduial].^ Š I Cor. 5:11 %S] n-ave[i nici un fel de leg]turi cu vreunul
care, m]car c] '\i zice %frate^, totu\i este curvar, sau lacom de bani, sau 'nchin]tor la
idoli, sau def]im]tor, sau be[iv, sau hr]p]re[; cu un astfel de om nu trebuie nici s]
m`nca[i.^ Š I Cor. 5:12,13 %Nu este datoria voastr] s] judeca[i pe cei din]untru? Da[i
afar] din mijlocul vostru pe r]ul acela...^

12. Despre rug]ciune
Noi credem \i m]rturisim c] rug]ciunea este starea de p]rt]\ie intim] a omului cu
Dumnezeu. Ea este exprimarea sincer] a l]untrului 'n fa[a lui Dumnezeu. Din
aceast] cauz] nu avem c]r[i de rug]ciuni \i nu 'ndemn]m pe al[ii s] 'nve[e
rug]ciuni pe dinafar].
Š Ps. 62:8 %V]rsa[i-v] inima 'naintea Lui!^ Š Ps. 142:2 %M] rog c]tre Domnul; 'mi
v]rs necazul 'naintea Lui, \i-mi povestesc str`mtorarea 'naintea Lui.^ Š Filipeni 4:6
%"n orice lucru aduce[i cererile voastre la cuno\tin[a lui Dumnezeu, prin rug]ciuni \i
cereri cu mul[umiri.^
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Dup] starea inimii, rug]ciunea poate fi de mul[umire, de cerere, \i de mijlocire.
Š I Tim. 2:1 %V] 'ndemn dar, 'nainte de toate, s] face[i rug]ciuni, cereri, mijlociri,
mul[umiri pentru to[i oamenii!^ Š Ef. 5:20 %Mul[umi[i totdeauna lui Dumnezeu Tat]l
pentru toate lucrurile.^
Rug]ciunea trebuie adresat] Tat]lui 'n Numele Domnului Isus, El fiind Singurul
Mijlocitor 'ntre om \i Dumnezeu. Rug]ciunile adresate sfin[ilor, credem c] nu sunt 'n
conformitate cu Sfintele Scripturi.
Š Ioan 16:23 %Orice ve[i cere de la Tat]l 'n Numele Meu, v] va da!^ Š I Tim. 2:5
%Este un singur Mijlocitor 'ntre Dumnezeu \i oameni, Omul Isus Hristos.^
Rug]ciunea este absolut necesar] vie[ii spirituale, pentru cre\terea, 'nt]rirea, ferirea
de ispite, \i biruin[a asupra vr]jma\ului.
Š Luca 18:1 %Isus le-a spus o pild] ca s] le arate c] trebuie s] se roage necurmat \i s]
nu se lase.^ Š I Tes. 5:17 %Ruga[i-v] ne'ncetat!^ Š Matei 26:41 %Veghea[i \i ruga[iv], ca s] nu c]de[i 'n ispit]!^ Š Ef. 3:16 %|i-L rog ca, potrivit cu bog][ia slavei Sale, s]
v] fac] s] v] 'nt]ri[i 'n putere, prin Duhul Lui, 'n omul dinl]untru.^
Rug]ciunea privat] se poate face oriunde, iar rug]ciunea comun] se face 'n p]rt]\ie
cu ceilal[i credincio\i 'n adunare.
Š Matei 6:6 %Tu c`nd te rogi, intr] 'n od]i[a ta, 'ncuie-[i u\a, \i roag]-te Tat]lui t]u,
care este 'n ascuns; \i Tat]l t]u, care vede 'n ascuns, '[i va r]spl]ti!^ Š Matei 14:23
%S-a suit pe munte s] Se roage...^ Š Matei 26:39 %Apoi a mers pu[in mai 'nainte, a
c]zut cu fa[a la p]m`nt, \i S-a rugat...^ Š Fapte 1:14 %To[i ace\tia st]ruiau cu un
cuget 'n rug]ciune \i 'n cereri...^ Š Fapte 2:42 %Ei st]ruiau... 'n rug]ciuni.^ Š Fapte
12:5 %Biserica nu 'nceta s] 'nal[e rug]ciuni.^
Rug]ciunile pentru cei mor[i nu au fost practicate 'n Biserica noutestamental], \i
credem c] ele nu au nici o valoare, deoarece cel mort a ajuns la locul lui imediat
dup] moarte, f]r] s] mai fie vreo posibilitate de schimbare a locului 'n care se afl].
Š Luca 16:26 %Pe l`ng] toate acestea, 'ntre noi \i 'ntre voi este o pr]pastie mare, a\a
c] cei ce ar vrea s] treac] de aici la voi, sau de acolo la noi, s] nu poat].^

13. Despre sfin[enie
Noi credem \i m]rturisim c] sfin[irea este lucrarea progresiv] pe care o face
Dumnezeu prin Duhul Sf`nt 'n via[a p]c]tosului m`ntuit. Ea 'ncepe la na\terea din
nou \i prin ea suntem f]cu[i potrivit voiei Domnului.
Š I Tes. 4:3 %Voia lui Dumnezeu este sfin[irea voastr].^ Š I Petru 1:16 %Fi[i sfin[i,
c]ci Eu sunt sf`nt!^ Š I Tes. 4:7 %C]ci Dumnezeu nu ne-a chemat la necur][ie, ci la
sfin[ire.^
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Sfin[irea 'nseamn] cur][irea de p]cat \i punerea la o parte a vie[ii pentru
Dumnezeu, prin desp]r[irea de lume. Cur][irea de p]cat este f]cut] de s`ngele
Domnului Isus.
Š I Ioan 1:7 %S`ngele lui Isus, Fiul S]u, ne cur][e\te de orice p]cat.^ Š I Cor. 6:11
%A[i fost sp]la[i, a[i fost sfin[i[i...^ Š Evrei 13:12 %De aceea, \i Isus, ca s] sfin[easc]
norodul cu 'nsu\i s`ngele S]u, a p]timit dincolo de poart].^
Desp]r[irea de lume \i punerea la o parte pentru Dumnezeu se face prin Cuv`ntul
lui Dumnezeu \i prin Duhul Sf`nt, care ne d] putere a ne 'mpotrivi ispitelor \i a tr]i
voia Lui.
Š Ioan 17:17 %Sfin[e\te-i prin adev]rul T]u: Cuv`ntul T]u este adev]rul!^ Š Fapte
2:40 %M`ntui[i-v] din mijlocul acestui neam tic]los.^ Š II Cor. 6:17 %Desp]r[i[i-v] de
ei, zice Domnul.^ Š I Petru 1:2 %Prin sfin[irea lucrat] de Duhul, spre ascultare.^ Š II
Cor. 3:18 %Noi to[i privim... \i suntem schimba[i 'n acela\i chip al Lui din slav] 'n slav]
prin Duhul Domnului.^
Sfin[irea este o lucrare la care Dumnezeu "\i are partea Sa iar omul o are pe a lui.
Dumnezeu prin Duhul Sf`nt influen[eaz] voin[a noastr] \i ne d] puterea, iar omul
accept] de la sine, 'n totul, voia \i puterea lui Dumnezeu.
Š Filipeni 2:13 %C]ci Dumnezeu este Acela care lucreaz] 'n voi \i v] d] dup] pl]cerea
Lui \i voin[a \i 'nf]ptuirea.^ Š Evrei 13:20,21 %Dumnezeul p]cii... s] v] fac]
des]v`r\i[i 'n orice lucru bun, ca s] face[i voia Lui, \i s] lucreze 'n noi ce-i este pl]cut.^
Š Col. 4:12 %Pentru ca, des]v`r\i[i \i deplin 'ncredin[a[i, s] st]rui[i 'n voia lui
Dumnezeu.^ Š Col. 1:22,23 %Ca s] v] fac] s] v] 'nf][i\a[i 'naintea Lui, sfin[i, f]r]
prihan], \i f]r] vin], negre\it dac] r]m`ne[i \i mai departe 'ntemeia[i \i neclinti[i 'n
credin[]...^ Š II Tes. 1:11 %Dumnezeul nostru s] 'mplineasc] 'n voi, cu putere, orice
dorin[] de bun]tate, \i orice lucrare izvor`t] din credin[].^

14. Despre c]s]torie
Noi credem \i m]rturisim c] 'n conformitate cu Sfintele Scripturi c]s]toria este
or`nduit] de Dumnezeu.
Š Geneza 1:27,28 %Dumnezeu a f]cut pe om... parte b]rb]teasc] \i parte femeiasc] i-a
f]cut. Dumnezeu i-a binecuv`ntat \i le-a zis: %Cre\te[i, 'nmul[i[i-v], umple[i p]m`ntul, \i
supune[i-l.^
C]s]toria este actul de bun]voie prin care un b]rbat \i o femeie consimt s] tr]iasc]
'mpreun] toat] via[a. B]rbatului 'i este 'ng]duit s] aib] o singur] so[ie. La fel \i
femeii 'i este 'ng]duit s] aib] un singur so[. Dup] moartea unuia din ei, cel r]mas se
poate c]s]tori.
Š I Cor. 7:39 %O femeie m]ritat] este legat] de lege c`t] vreme 'i tr]ie\te b]rbatul, dar
dac] 'i moare b]rbatul, este slobod] s] se m]rite cu cine vrea, numai 'n Domnul.^
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Š Rom. 7:2 %C]ci femeia m]ritat] este legat] prin lege de b]rbatul ei c`t] vreme
tr]ie\te el; dar dac] 'i moare b]rbatul, este deslegat] de legea b]rbatului ei.^
"ntruc`t c]s]toria este \i o or`nduial] cet][eneasc], ea trebuie 'nt`i 'ncheiat] cu
acte dup] legile statului, apoi urmeaz] binecuv`ntarea 'n cadrul Bisericii. Noi [inem
ca toate c]s]toriile s] fie numai 'n Domnul, adic] 'ntre cei ce sunt credincio\i ai Lui.
Š II Cor. 6:14 %Nu v] 'njuga[i la un jug nepotrivit cu cei necredincio\i.^ Š I Cor. 7:39
%...Este slobod] s] se m]rite cu cine vrea; numai 'n Domnul.^
C]s]toria nu trebuie desf]cut] prin divor[. Divor[ul este un lucru oprit pentru cei
credincio\i.
Š Maleahi 2:16 %C]ci Eu ur]sc desp]r[irea 'n c]s]torie.^ Š Matei 19:6 %Deci, ce a
'mpreunat Dumnezeu, omul s] nu despart].^
"n cazul de adulter dovedit, sau a unei p]r]siri r]ut]cioase a c]minului, credem c]
Sf`nta Scriptur] 'ng]duie desp]r[irea (divor[ul) \i rec]s]torirea p]r[ii nevinovate.
Š Matei 19:9 %Eu 'ns] v] spun c] oricine '\i las] nevasta, afar] din pricin] de curvie, \i
ia pe alta de nevast], preacurve\te.^ Š I Cor. 7:15 %Dac] cel necredincios vrea s] se
despart], s] se despart]. "n 'mprejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt lega[i.^

15. D]rnicia Cre\tin]
Noi credem \i m]rturisim c] potrivit cu 'nv][]tura Cuv`ntului lui Dumnezeu \i
practica primilor cre\tini, membrii Bisericii sunt datori, 'n chip moral, s] contribuie
din bunurile lor p]m`nte\ti, de bun] voie \i dup] putin[], la sus[inerea cauzei
Evangheliei.
Š II Cor. 9:6,7 %S] \ti[i: cine seam]n] pu[in, pu[in va secera; iar cine seam]n] mult,
mult va secera. Fiecare s] dea dup] cum a hot]r`t 'n inima lui, nu cu p]rere de r]u, sau
de sil], c]ci pe cine d] cu bucurie 'l iube\te Dumnezeu.^ Š Exod 25:2 %S]-Mi aduc]
un dar! S]-l primi[i pentru Mine de la orice om care-l va da cu tragere de inim].^
Š Exod 35:5 %Lua[i din ce ave[i \i aduce[i un prinos Domnului. Fiecare s] aduc]
prinos Domnului ce-l las] inima...^ Š I Cronici 29:5 %Cine vrea s]-\i mai aduc] de
bun] voie ast]zi darurile 'naintea Domnului.^ Š Romani 12:8 %Cine d], s] dea cu
inim] larg].^
a) Sus[inerea persoanelor ce se afl] 'n slujba Evangheliei, pentru a nu duce lips].
Š Filipeni 4:16,18 %C]ci mi-a[i trimis 'n Tesalonic, odat], \i chiar de dou] ori, ceva
pentru nevoile mele... Am de toate \i sunt 'n bel\ug. Sunt bogat de c`nd am primit prin
Epafrodit ce mi-a[i trimis... un miros de bun] mireasm], o jertf] bine primit] \i pl]cut]
lui Dumnezeu.^ Š Tit 3:13 %Ai grij] de legiuitorul Zena \i Apolo, s] nu duc] lips] de
nimic din ce le trebuie pentru c]l]toria lor.^ Š III Ioan 6 %Vei face bine s] 'ngrije\ti de
c]l]toria lor, 'ntr-un chip vrednic de Dumnezeu.^ Š I Cor. 9:14 %Tot a\a, Domnul a
r`nduit ca cei ce propov]duiesc Evanghelia s] tr]iasc] din Evanghelie.^ Š Matei 10:10
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%C]ci vrednic este lucr]torul de hrana lui.^ Š I Tim. 5:18 %C]ci Scriptura zice: %S] nu
legi gura boului c`nd treier] bucate^; \i: %Vrednic este lucr]torul de plata lui.^
b) Ajutorarea s]racilor, orfanilor \i v]duvelor.
Š Fapte 11:29 %Ucenicii au hot]r`t s] trimit] fiecare dup] puterea lui, un ajutor
fra[ilor care locuiau 'n Iudea.^ Š Rom.15:26 %C]ci cei din Macedonia \i Ahaia au
avut bun]tatea s] fac] o str`ngere de ajutoare pentru s]racii dintre sfin[ii care sunt 'n
Ierusalim.^ Š I Cor. 16:1 %C`t prive\te str`ngerea de ajutoare pentru sfin[i...^ Š Ioan
12:8 %Pe s]raci 'i ave[i totdeauna cu voi!^ Š Matei 25:40 %Adev]rat v] spun c]
oridec`teori a[i f]cut aceste lucruri unuia din ace\ti foarte ne'nsemna[i fra[i ai Mei, Mie
mi le-a[i f]cut!^ Š Deutr. 14:29 %Atunci s] vin] levitul, care n-are nici parte nici
mo\tenire cu tine, str]inul, orfanul \i v]duva, care vor fi 'n cet][ile tale, \i s] m]n`nce \i
s] se sature, pentru ca Domnul Dumnezeul t]u s] te binecuvinteze 'n toate lucr]rile pe
care le vei face cu m`inile tale.^ Š Iacov 1:27 %Religiunea curat] \i ne'ntinat] 'naintea
lui Dumnezeu, Tat]l nostru, este s] cercet]m pe orfani \i pe v]duve 'n necazurile lor, \i
s] ne p]zim ne'ntina[i de lume.^
c) Cl]direa de loca\uri pentru 'nchin]ciune.
Š Exodul 35:21 %To[i cei cu tragere de inim] \i bun]voin[] au venit \i au adus un
prinos Domnului pentru lucrarea cortului 'nt`lnirii, pentru toat] slujba lui, \i pentru
ve\mintele sfinte.^ Š I Cronici 29:1 %Lucrarea este 'nsemnat], c]ci casa aceasta nu este
pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu.^ Š I Cron. 29:9 %Poporul s-a
bucurat de darurile lor de bun]voie, c]ci le d]deau cu drag] inim] Domnului...^
Š Ezra 2:68,69 %Au adus daruri de bun] voie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s-o a\eze
din nou pe locul unde fusese. Au dat la visteria lucr]rii, dup] mijloacele lor...^

16. Mijlocitorul nostru 'n fa[a lui Dumnezeu
Noi credem \i m]rturisim c] Isus Hristos este Mijlocitorul r`nduit 'n mod divin 'ntre
Dumnezeu \i om. Lu`nd asupra Sa natura omeneasc], totu\i f]r] p]cat, El a suferit
\i a murit pe cruce pentru m`ntuirea p]c]to\ilor. El a fost 'ngropat, a 'nviat a treia zi,
\i S-a 'n]l[at la Tat]l, la dreapta C]ruia tr]ie\te pururea ca s] mijloceasc] pentru
poporul S]u. El este singurul Mijlocitor, Profet, Preot \i "mp]rat al Bisericii Sale.
Š I Tim. 2:5 %Este un singur Mijlocitor 'ntre Dumnezeu \i oameni, Omul Isus
Hristos.^ Š Evrei 8:6 %Dar acum Hristos a c]p]tat o slujb] cu at`t mai 'nalt] cu c`t
leg]m`ntul al c]rui Mijlocitor este El, e mai bun, c]ci este a\ezat pe f]g]duin[e mai
bune.^ Š Evrei 7:25 %De aceea \i poate s] m`ntuiasc] 'n chip des]v`r\it pe cei ce se
apropie de Dumnezeu prin El, pentru c] tr]ie\te pururea ca s] mijloceasc] pentru ei.^
Š Evrei 9:15 %|i tocmai de aceea este El mijlocitorul unui leg]m`nt nou, pentru ca,
prin moartea Lui pentru r]scump]rarea din abaterile f]ptuite sub leg]m`ntul dint`i, cei
ce au fost chema[i, s] capete ve\nica mo\tenire care le-a fost f]g]duit].^ Š Evrei 9:24
%C]ci Hristos... a intrat chiar 'n cer, ca s] Se 'nf][i\eze acum pentru noi 'naintea lui
Dumnezeu.^ Š Evrei 12:24 %De Isus, Mijlocitorul leg]m`ntului celui nou...^ Š Fapte
7:56 %Iat], v]d cerurile deschise, \i pe Fiul omului st`nd 'n picioare la dreapta lui
Dumnezeu.^ Š Psalmuul 110:1 %Domnul a zis Domnului meu: %|ezi la dreapta Mea
p`n] voi pune pe vr]jma\ii T]i sub picioarele Tale!^ Š I Petru 3:21,22 %Isus Hristos,
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care st] la dreapta lui Dumnezeu, dup] ce S-a 'n]l[at la cer, \i |i-a supus 'ngerii,
st]p`nirile \i puterile.^ Š Romani 8:34 %Cine-i va os`ndi? Hristos a murit! Ba mai
mult, El a \i 'nviat, st] la dreapta lui Dumnezeu, \i mijloce\te pentru noi!^ Š I Ioan 2:1
%Copila\ilor, v] scriu aceste lucruri, ca s] nu p]c]tui[i. Dar dac] cineva a p]c]tuit, avem
la Tat]l un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprih]nit!^

17. P]strarea sfin[ilor 'n har
Noi credem \i m]rturisim c] un credincios m`ntuit prin jertfa salvatoare a Domnului
Isus Hristos 'n urma poc]in[ei personale \i a credin[ei 'n s`ngele Lui isp]\itor, este
p]strat totdeauna 'n aceast] stare de har prin puterea lui Dumnezeu ('n afar] de
clipa \i starea grozav] de c]dere 'n necredincio\ie \i lep]dare, c`nd de bun] voie
omul p]r]se\te aceast] p]strare). "n acest scop a d]ruit credincio\ilor Duhul Sf`nt,
ca M`ng]ietorul, Cel care este al]turi de noi, ca s] ne lumineze, c]l]uzeasc] \i s] ne
duc] la des]v`r\ire. Aceast] conlucrare 'ntre Duhul Sf`nt \i om se poate observa 'n
toate domeniile vie[ii. "n r]m`nerea 'n har se 'mplete\te voin[a omului cu voin[a lui
Dumnezeu, \i 'n ea se desf]\oar] lupta celui credincios sprijinit de puterea lui
Dumnezeu, prin care biruie ispitele p]catului \i 'ncerc]rile vie[ii.
Š Isaia 41:10 %Nu te teme, c]ci Eu sunt cu tine; nu te uita cu 'ngrijorare, c]ci Eu sunt
Dumnezeul t]u; Eu te 'nt]resc, tot Eu '[i vin 'n ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea
biruitoare!^ Š Isaia 41:13 %C]ci Eu sunt Domnul Dumnezeul t]u, care te iau de m`na
dreapt] \i-[i zic: %Nu te teme de nimic, Eu '[i vin 'n ajutor!^ Š Iuda 24 %Iar a Aceluia,
care poate s] v] p]zeasc] de orice c]dere, \i s] v] fac] s] v] 'nf][i\a[i f]r] prihan] \i
plini de bucurie 'naintea slavei Sale... s] fie slav], m]re[ie, putere \i st]p`nire!^ Š I
Petru 1:5 %Voi sunte[i p]zi[i de puterea lui Dumnezeu, prin credin[], pentru m`ntuirea
gata s] fie descoperit] 'n vremurile de apoi.^ Š II Petru 2:9 %Domnul \tie s] izb]veasc]
din 'ncercare pe oamenii cucernici...^ Š I Cor. 10:13 %Dumnezeu, care este credincios,
nu va 'ng]dui s] fi[i ispiti[i peste puterile voastre; ci 'mpreun] cu ispita a preg]tit \i
mijlocul s] ie\i[i din ea, ca s-o pute[i r]bda.^ Š Fil.1:6 %Sunt 'ncredin[at c] Acela care
a 'nceput 'n voi aceast] bun] lucrare, o va ispr]vi p`n] 'n ziua lui Isus Hristos!^ Š Ioan
10:28 %Eu le voi da via[a ve\nic], 'n veac nu vor pieri, \i nimeni nu le va smulge din
m`na Mea.^ Š Evrei 3:6 %Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui
Dumnezeu. |i casa Lui suntem noi, dac] p]str]m p`n] la sf`r\it 'ncrederea nezguduit]
\i n]dejdea cu care ne l]ud]m.^ Š Rom.8:26 %|i tot astfel \i Duhul ne ajut] 'n
sl]biciunea noastr].^

18. Biserica \i Statul
Noi credem \i m]rturisim c] autoritatea Statului este de la Dumnezeu, fiind
'mbr]cat] cu putere, pentru p]strarea drepturilor, a ordinei, \i pedepsirea
r]uf]c]torilor. Potrivit cu 'nv][]tura Cuv`ntului lui Dumnezeu suntem datori a ne
supune legilor, a ne 'ndeplini 'ndatoririle cet][ene\ti, \i a ne ruga pentru autorit][ile
de Stat.
Š Tit 3:1 %Adu-le aminte s] fie supu\i st]p`nirilor \i dreg]torilor, s]-i asculte, s] fie
gata s] fac] orice lucru bun...^ Š Romani 13:1-7 %Oricine s] fie supus st]p`nirilor
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celor mai 'nalte; c]ci nu este st]p`nire care s] nu vin] de la Dumnezeu. |i st]p`nirile
care sunt, au fost r`nduite de Dumnezeu... Da[i tuturor ce sunte[i datori s] da[i: cui
datora[i birul, da[i-i birul; cui datora[i vama, da[i-i vama; cui datora[i frica, da[i-i frica;
cui datora[i cinstea, da[i-i cinstea.^ Š I Petru 2:13-14 %Fi[i supu\i oric]rei st]p`niri
omene\ti, pentru Domnul, at`t 'mp]ratului, ca 'nalt st]p`nitor, c`t \i dreg]torilor...^ Š I
Tim. 2:1-3 %V] 'ndemn 'nainte de toate s] face[i rug]ciuni, cereri, mijlociri, mul[umiri
pentru to[i oamenii, pentru 'mp]ra[i \i pentru to[i cei ce sunt 'n]l[a[i 'n dreg]torii...^

19. Via[a de Apoi
a) Starea intermediar] (Starea sufletului 'ntre moarte \i judecat])
Noi credem \i m]rturisim c] la moartea fizic], trupul, care este din []r`n] (materie),
e cobor`t 'n morm`nt, iar sufletul, care este de la Dumnezeu (spirit) se duce la
Dumnezeu. "n lumea de dincolo exist] dou] st]ri diferite \i complet desp]r[ite: una
de fericire, odihn] \i desf]tare, numit] %rai^, %S`nul lui Avraam^, %casa din cer^,
etc; \i alta de pedeaps], de chin \i de suferin[], numit] %iad^, %loc de chin^,
%'ntunericul de afar]^, %ad`ncul^, etc.
Dup] moarte, sufletele celor m`ntui[i \i 'mp]ca[i cu Dumnezeu se duc 'n rai, iar
a celor nem`ntui[i se duc 'n iad. "n ambele aceste st]ri, sufletele sunt deplin
con\tiente, \i 'n a\teptarea judec][ii. "n aceast] stare intermediar], sufletele lor sunt
f]r] trupuri.
Starea celor m`ntui[i:
Š Luca 16:22 %Cu vremea, s]racul a murit, \i a fost dus de 'ngeri 'n s`nul lui
Avraam.^ Š Luca 23:43 %Adev]rat '[i spun c] ast]zi vei fi cu Mine 'n rai.^ Š II Cor.
5:1,7,8 %|tim 'n adev]r c], dac] se desface casa p]m`nteasc] a cortului nostru trupesc,
avem o cl]dire 'n cer de la Dumnezeu, o cas] care nu este f]cut] de m`n], ci este
ve\nic]... Pentru c] umbl]m prin credin[]... suntem plini de 'ncredere \i ne place s]
p]r]sim trupul acesta ca s] fim acas] la Domnul...^ Š Apoc. 6:9,10 %Am v]zut sub
altar sufletele celor ce fuseser] junghia[i din pricina Cuv`ntului lui Dumnezeu \i din
pricina m]rturisirii pe care o [inuser]. Ei strigau \i ziceau: %P`n] c`nd, St]p`ne, Tu
care e\ti sf`nt \i adev]rat, z]bove\ti s] judeci \i s] r]zbuni s`ngele nostru asupra
locuitorilor p]m`ntului?^ Fiec]ruia din ei i s-a dat o hain] alb] \i li s-a spus s] se mai
odihneasc] pu[in] vreme...^ Š Apoc. 7:9,14 %M-am uitat \i era o mare gloat] pe care
nu putea s-o numere nimeni... care st]tea 'n picioare... 'mbr]ca[i 'n haine albe. Ace\tia
vin din necazul cel mare; \i \i-au sp]lat hainele \i le-au albit 'n s`ngele Mielului.^
Starea celor nem`ntui[i:
Š Luca 16:23 %A murit \i bogatul, \i l-au 'ngropat. pe c`nd era el 'n locuin[a mor[ilor,
'n chinuri, \i-a ridicat ochii 'n sus, a v]zut de departe pe Avraam \i pe Laz]r 'n s`nul
lui.^ Š II Petru 2:9 %Domnul \tie... s] p]streze pe cei nelegiui[i ca s] fie pedepsi[i 'n
ziua judec][ii.^ Š II Petru 2:4 %C]ci dac] n-a cru[at Dumnezeu pe 'ngerii care au
p]c]tuit, ci i-a aruncat 'n ad`nc, unde stau 'nconjura[i de 'ntuneric, lega[i cu lan[uri, \i
p]stra[i pentru judecat]...^ Š Matei 8:12 %Iar fii "mp]r][iei vor fi arunca[i 'n 'ntunericul
de afar], unde va fi pl`nsul \i scr`\nirea din[ilor.^ Š Matei 13:49,50 %"ngerii vor ie\i,
vor desp]r[i pe cei r]i din mijlocul celor buni, \i-i vor arunca 'n cuptorul aprins; acolo va
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fi pl`nsul \i scr`\nirea din[ilor.^ Š II Petru 2:17 %Lor le este p]strat] negura
'ntunericului.^

b) Venirea Domnului
Noi credem \i m]rturisim c] potrivit 'nv][]turii Noului Testament Domnul nostru
Isus Hristos care s-a 'n]l[at la cer va veni cu slav] \i str]lucire pentru a face judecata
celor vii \i a celor mor[i. Venirea Sa va fi v]zut] de to[i \i se va petrece 'n clipa pe
care o \tie numai Dumnezeu Tat]l. La venirea Sa, mor[ii vor 'nvia, iar cei credincio\i
care au r]mas 'n via[] vor fi schimba[i 'ntr-o clip] \i r]pi[i 'n 'nt`mpinarea Mielului.
Š Fapte 1:11 %Acest Isus, care S-a 'n]l[at la cer din mijlocul vostru, va veni 'n acela\i
fel cum L-a[i v]zut merg`nd la cer.^ Š Matei 24:30, Marcu 13:26, Luca 21:27 %Vor
vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere \i cu o mare slav].^ Š Ioan 14:3
%M] voi 'ntoarce \i v] voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu s] fi[i \i voi.^ Š I Tes.
1:10 %|i s] a\tepta[i din ceruri pe Fiul S]u...^ Š I Tes. 4:16 %C]ci "nsu\i Domnul, cu
un strig]t, cu glasul unui arhanghel, \i cu tr`mbi[a lui Dumnezeu, Se va pogor' din cer,
\i 'nt`i vor 'nvia cei mor[i 'n Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi r]mas, vom fi r]pi[i
to[i 'mpreun] cu ei, 'n nori, ca s] 'nt`mpin]m pe Domnul 'n v]zduh.^ Š Apoc. 1:7
%Iat] c] El vine pe nori. |i orice ochi 'l va vedea, \i cei ce L-au str]puns.^ Š Matei
24:36 %Despre ziua aceea \i despre ceasul acela nu \tie nimeni; nici 'ngerii din ceruri,
nici Fiul, ci numai Tat]l.^

c) "nvierea mor[ilor
Noi credem \i m]rturisim c] la venirea Domnului, mor[ii vor 'nvia spre a se 'nf][i\a
'naintea Scaunului de judecat]. Trupurile 'nviate vor fi schimbate \i ele 'n nemurire,
vor fi asemenea trupului 'nviat al M`ntuitorului. Cu acest trup se va mo\teni via[a de
veci, cei m`ntui[i 'n fericirea ve\nic], iar cei nem`ntui[i 'n pedeapsa ve\nic].
Š Ioan 5:28,29 %Vine ceasul c`nd to[i cei din morminte vor auzi glasul Lui \i vor ie\i
afar] din ele. Cei ce au f]cut binele, vor 'nvia pentru via[]; iar cei ce au f]cut r]ul, vor
'nvia pentru judecat].^ Š Fapte 24:15 %Va fi o 'nviere a celor drep[i \i a celor
nedrep[i...^ Š I Cor. 15:42 %A\a este \i 'nvierea mor[ilor, Trupul este sem]nat 'n
putrezire, \i 'nviaz] 'n neputrezire.^ Š I Cor. 15:52,53 %La cea din urm] tr`mbi[],
tr`mbi[a va suna, mor[ii vor 'nvia nesupu\i putrezirii, \i noi vom fi schimba[i. C]ci
trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, s] se 'mbrace 'n neputrezire, \i trupul acesta
muritor, s] se 'mbrace 'n nemurire.^ Š Filip. 3:21 %El va schimba trupul st]rii noastre
smerite, \i-l va face asemenea trupului slavei Sale.^ Š Apoc. 20:13 %Marea va da
'napoi pe mor[ii care erau 'n ea; moartea \i locuin[a mor[ilor au dat 'napoi pe mor[ii care
erau 'n ele.^

d) Judecata de apoi
Noi credem \i m]rturisim c] fiecare om va fi judecat 'n mod drept de Dumnezeu
prin Domnul nostru Isus Hristos, pentru a primi r]splata sau pedeaps, dup] felul
fiec]ruia de vie[uire pe p]m`nt.
Š Fapte 17:30,31 %Dumnezeu... a r`nduit o zi, 'n care va judeca lumea dup] dreptate,
prin Omul pe care L-a r`nduit pentru aceasta, \i despre care a dat tuturor oamenilor o
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dovad] net]g]duit] prin faptul c] L-a 'nviat din mor[i.^ Š Rom. 2:16 %|i faptul acesta
se va vedea c`nd, dup] Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Isus Hristos lucrurile
ascunse ale oamenilor.^ Š II Cor. 5:10 %C]ci to[i trebuie s] ne 'nf][i\]m 'naintea
scaunului de judecat] a lui Hristos, pentru ca fiecare s]-\i primeasc] r]splata dup]
binele sau r]ul pe care-l va fi f]cut c`nd tr]ia 'n trup.^ Š Apoc. 20:12 %|i am v]zut pe
mor[i, mari \i mici, st`nd 'n picioare 'naintea scaunului de domnie. Ni\te c]r[i au fost
deschise. |i a fost deschis] o alt] carte, care este cartea vie[ii. |i mor[ii au fost judeca[i
dup] faptele lor, dup] cele ce erau scrise 'n c]r[ile acelea.^ Š Fapte 24:25 %Dar, pe
c`nd vorbea Pavel despre neprih]nire, despre 'nfr`nare, \i despre judecata viitoare...^

e) Starea dup] judecata de apoi
Noi credem \i m]rturisim c] dup] judecat], potrivit Noului Testament, cei m`ntui[i
vor mo\teni via[a de veci 'n fericirea cereasc], iar cei nem`ntui[i vor fi lep]da[i de la
fa[a lui Dumnezeu 'n chinul ve\nic, spre pedeapsa ve\nic]. "n aceste st]ri va fi fiin[a
'ntreag]; \i trupul 'nviat, schimbat 'n nemurire, \i sufletul.
Starea celor m`ntui[i:
Š Matei 25:46 %Cei neprih]ni[i vor merge 'n via[a ve\nic].^ Š Apoc. 21:3,4 %Iat]
cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei, \i ei vor fi poporul Lui, \i Dumnezeu
"nsu\i va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El le va \terge orice lacrim] din ochii lor. |i
moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici o t`nguire, nici [ip]t, nici durere, pentru c]
lucrurile dint`i au trecut.^ Š Apoc. 22:3-5 %Scaunul de domnie al lui Dumnezeu \i al
Mielului vor fi 'n ea. Robii Lui 'i vor sluji. Ei vor vedea fa[a Lui, \i Numele Lui va fi pe
frun[ile lor. Acolo nu va fi nici noapte, \i nu vor mai avea trebuin[] nici de lamp], nici
de lumina soarelui, pentru c] Domnul Dumnezeu 'i va lumina. |i vor 'mp]r][i 'n vecii
vecilor.^ Š Matei 25:34 %Veni[i, binecuv`nta[ii Tat]lui Meu, de mo\teni[i "mp]r][ia,
care v-a fost preg]tit] de la 'ntemeierea lumii.
Starea celor nem`ntui[i:
Š Matei 25:46 %Ace\tia vor merge 'n pedeapsa ve\nic].^ Š Matei 26:41 %Duce[i-v]
de la Mine, blestema[ilor, 'n focul cel ve\nic, care a fost preg]tit diavolului \i 'ngerilor
lui.^ Š Apoc. 14:10,11 %...va bea din vinul m`niei lui Dumnezeu... \i va fi chinuit 'n
foc \i 'n pucioas]... |i fumul chinului lor se suie 'n sus 'n vecii vecilor.^ Š Apoc. 21:8
%dar c`t despre frico\i, necredincio\i, sc`rbo\i, uciga\i, curvari, vr]jitori, 'nchin]tori la
idoli, \i to[i mincino\ii, partea lor este iadul, care arde cu foc \i cu pucioas], adic]
moartea a doua.^ Š Apoc. 20:15 %Oricine n-a fost g]sit scris 'n cartea vie[ii, a fost
aruncat 'n iazul cu foc.^
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Crezul Apostolic
(r]mas 'n istorie ca una din primele exprim]ri de credin[]
cre\tin], fiind la baza Crezului Nicean din 325 d. H.)

Cred în Dumnezeu, Tat]l Atotputernicul,
F]c]torul cerului \i al p]m`ntului;
|i în Isus Hristos, Unicul S]u Fiu, Domnul
nostru, Care S-a z]mislit de la Duhul Sfânt,
S-a n]scut din fecioara Maria,
A p]timit sub Pontiu Pilat,
A fost r]stignit,
A murit \i a fost îngropat,
S-a cobor't în locuin[a mor[ilor.
A treia zi a înviat din mor[i,
S-a în]l[at la ceruri,
|i \ade de-a dreapta lui Dumnezeu Tat]l
Atotputernicul; de unde are s] vin] s] judece
viii \i mor[ii.
Cred în Duhul Sfânt, 'n sfânta Biseric]
universal], 'n împ]rt]\irea sfin[ilor, iertarea
p]catelor, învierea mor[ilor \i via[a ve\nic] !
Amin.
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Ce 'nseamn] a fi cre\tin
A fi cre\tin 'nseamn] a fi %cu^ Domnul Isus Hristos, \i a fi %ca^ El.
Nu oricine '\i zice cre\tin, chiar este. Nu e suficient s] por[i numele, s] fi
'nregistrat la o biseric], s] urmezi anumite obiceiuri. Ca s] fi cre\tin trebuie
s] tr]ie\ti, s] dovede\ti c] ai devenit prin har copilul lui Dumnezeu, c] tot
trecutul t]u de p]cat a fost sp]lat prin s`ngele Domnului Isus Hristos v]rsat
la Golgota, c] 'n fiin[a ta s-a petrecut na\terea din nou, \i c] Duhu1 Sf`nt
locuie\te 'n tine.
"n lumea noastr] de azi cre\tinii au ajuns ca banii, unii sunt buni, iar al[ii
sunt fal\i. Dac] Domnul Isus spunea c] %nu to[i cei ce-Mi zic %Doamne,
Doamne!^ vor intra 'n "mp]r][ia lui Dumnezeu^, la fel se poate spune ast]zi
c] nu oricine '\i zice cre\tin este cu adev]rat cre\tin \i c] va intra 'n Cer.
Ai trecut pe la Golgota? {i-a \ters s`ngele Domnului Isus toate p]catele?
Un cre\tin trebuie s] iubeasc] pe Dumnezeu \i s]-I iubeasc] Cuv`ntul,
a\a cum un copil iube\te vocea tat]lui. Prin urmare, un cre\tin cite\te Biblia,
o studiaz], o cunoa\te, o tr]ie\te, o r]sp`nde\te.
Un cre\tin demonstreaz] prin manifest]rile lui, prin faptele \i lucr]rile lui,
c] jertfa de pe cruce a M`ntuitorului a avut un efect hot]r`tor asupra lui.
Cine nu dovede\te eficacitatea jertfei isp]\itoare de la Golgota 'n via[a lui, nu
poate spune c] e cre\tin adev]rat.
Dar nu numai m]rturia vie[ii tale \i a graiului t]u dovedesc faptul c] e\ti
cre\tin, dar \i st]rile l]untrice pe care le tr]ie\ti \i care se revars] 'n afar] ca
apa din izvor, trebuie s] oglindeasc] unirea ta cu Hristos Domnul.
Dragostea, bucuria, pacea, 'ndelunga r]bdare, bun]tatea, facerea de bine,
credincio\ia, bl`nde[ea, 'nfr`narea poftelor, toate acestea trebuie s] fie
realit][i indiscutabile 'n rela[iile tale cu Dumnezeu \i cu ceilal[i oameni.
Trebuie s] se vad] c] Duhul Sf`nt tr]ie\te 'n tine. Numai atunci po[i spune
c] e\ti adev]rat cre\tin.
Odat] M`ntuitorul a spus c] pomul se cunoa\te dup] roade. A\a este
via[a de credin[]. A\a este cre\tinul; el se cunoa\te dup] via[a pe care o
tr]ie\te. Uit]-te la via[a ta, cerceteaz]-te personal, \i vezi, ai roade ale
neprih]nirii? Umbli pe calea Domnului? Se vede 'n tine chipul Domnului
Isus? Atunci e\ti cre\tin cu adev]rat, nu doar cu numele.
Fiindc] un cre\tin adev]rat merge pe calea Domnului; nu-\i face el calea,
ci merge pe urmele pa\ilor M`ntuitorului. Pe aceast] cale te 'nt`lne\ti cu fra[ii
\i surorile tale, umbli 'mpreun] cu ei, cu cei care "l urmeaz] pe Domnul.
Aceast] stare de unitate 'n credin[] \i via[] este Biserica Cre\tin], familia
celor r]scump]ra[i ai Domnului. Cei ce pornesc de la Crucea suferin[elor
Domnului Isus merg 'mpreun] pe calea cea str`mt] p`n] ajung 'n Cer.
Am o rug]ciune. M] rog ca to[i cei care ajung s] citeasc] aceste r`nduri,
s] fie cu adev]rat cre\tini, oameni care s] umble %cu^ Domnul Isus Hristos,
\i s] fie %ca^ El ! (Alexa Popovici)
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