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Prefaþã de C.H. Spurgeon
[În 1855 C.H. Spurgeon a iniþiat o retipãrire a Mãrturisirii de Credinþã, în
primul rând pentru membrii propriei sale biserici. Cuvintele introductive ale lui
Spurgeon exprimã în mod perfect valoarea deosebitã a acestei magnifice
formulãri a doctrinelor.]
Acest document strãvechi este un rezumat excelent al lucrurilor crezute
cu tãrie de cãtre noi. Mâna ocrotitoare a lui Iehova triunic ne-a pãstrat credincioºi
faþã de afirmaþiile deosebite ale Evangheliei noastre glorioase ºi ne simþim cu
atât mai hotãrâþi sã trãim prin ele în permanenþã.
Acest mic volum nu este publicat ca o normã autoritarã sau ca un cod al
credinþei, care ar trebui sã vã încãtuºeze, ci ca un ajutor în controverse, o întãrire
în credinþã ºi o unealtã pentru zidire în neprihãnire. Membrii mai tineri ai bisericii
gãsesc în ea un material doctrinar în miniaturã, iar cu ajutorul dovezilor
scripturale vor putea sã justifice speranþa care este în ei.
Sã nu vã fie ruºine de credinþa voastrã; aduceþi-vã aminte cã aceasta este
Evanghelia strãveche a martirilor, duhovnicilor, reformatorilor ºi a sfinþilor.
Dar mai presus de toate este Adevãrul lui Dumnezeu, pe care porþile locuinþei
morþilor nu îl pot birui. Fie ca vieþile voastre sã împodobeascã credinþa voastrã,
fie ca exemplul vostru sã recomande mãrturisirea voastrã de credinþã. Mai presus
de toate, trãiþi în Cristos Isus, umblaþi în El, nedând crezare nici unei alte
învãþãturi decât celei care este aprobatã în mod vizibil de cãtre El ºi insuflatã de
Duhul Sfânt. Þineþi-vã tare de Cuvântul lui Dumnezeu, care este schiþat aici
pentru voi.
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Introducere la aceastã ediþie actualizatã
În aceastã ediþie, Mãrturisirea a fost actualizatã astfel încât cuvinte (ºi
terminaþii) arhaice, învechite au fost înlocuite cu echivalentul lor modern.
Punctuaþia a fost modernizatã de asemenea, iar propoziþiile greu de înþeles au
fost restructurate, însã într-o mãsurã minimã, astfel încât sã asigurãm o
reproducere cât mai fidelã a înþelesului original. Unde am considerat cã este
nevoie de explicaþii suplimentare sau cã ar fi nevoie de cuvinte mult mai
moderne, acestea au fost adãugate în paranteze drepte.
Prin urmare existã douã niveluri de revizuire ce se regãsesc în aceastã
ediþie: modernizarea nuanþatã, minimalã a textului de bazã, ºi modificãrile majore
care sunt evidenþiate ca material adiþional. Prin aceastã metodã aplicatã la douã
niveluri, s-a pãstrat Mãrturisirea originalã, ca sã menþinem înþelesul ei în fiecare
detaliu.
A fi modernizat prea mult Mãrturisirea ar fi creat douã probleme serioase.
Prima este generatã de formularea extrem de strictã ºi precisã a Mãrturisirii. A
rescrie propoziþiile ei într-o englezã modernã, fãrã pierderea multor accente ºi
implicaþii subtile, este realmente imposibil în afarã de cazul când ar fi rescrise
de douã sau trei ori mai detaliat decât în versiunea originalã.
A doua problemã este generatã de natura fluentã a prozei engleze moderne,
care nu prea favorizeazã Mãrturisirea. Asemenea parafrazãrilor moderne ale
Bibliei, cititorul este trecut prin afirmaþii profunde ºi adânci fãrã sã realizeze
mãcar. În aceastã privinþã structura mai degrabã judiciarã a englezei din secolul
al ºaptesprezecelea ne ajutã mai mult, deoarece acordã atenþie fiecãrei expresii
în parte (asemenea traducerilor mai conservatoare ale Bibliei). Din acest motiv
aceastã ediþie se þine cât se poate de aproape de ritmul ºi cadrul versiunii originale,
facilitând înþelegerea unor propoziþii lungi prin împãrþirea lor în aºa fel încât sã
accentuãm ideile separate.
Cititorul poate fi înclinat sã dezaprobe unele dintre sinonimele trecute în
paranteze. Este destul de clar cã o bunã parte din termenii Mãrturisirii originale
aveau un înþeles (în secolul al ºaptesprezecelea) mai apropiat de sursa lor latinã.
Unde acest fenomen este evident, s-a ales un sinonim care sã reprezinte sensul
cel mai probabil intenþionat de autorii originali ai Mãrturisirii. O excepþie o
constitue capitolul 20, paragraful 3, care este redat în forma sa originalã, cu
versiunea modernizatã tipãritã în parantezã. Acesta din cauzã cã paragraful este
destul de ambiguu ºi necesitã lãmuriri mai detaliate decât în alte situaþii.
Sperãm cã aceastã revizuire va oferi un text destul de apropiat de cel
original ca sã serveascã drept o ediþie fidelã acestuia în sensul juridic, ºi totuºi
sã fie una suficient modernizatã pentru a ajuta generaþiile urmãtoare sã descopere
bogãþiile conþinute în ea.
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Originea Mãrturisirii de Credinþã 1689
Prima mãrturisire de credinþã compusã de Baptiºtii Particulari a apãrut în
1644, înainte de apariþia Mãrturisirii de Credinþã Westminster. Ea accentuase
botezul prin cufundare al oamenilor îmbrãcaþi potrivit ºi distingea Baptiºtii
Particulari de Baptiºtii Generali prin includerea unor articole despre alegere,
rãscumpãrarea particularã (doar a aleºilor), starea cãzutã a voinþei omului ºi
perseverenþa sfinþilor. Cunoscutã drept Mãrturisirea de Credinþã de la Londra,
ea a fost revizuitã în 1651 (cu afirmaþii destinate sã contracareze metoda de
interpretare a Scripturii de tip luminã interioarã a Quakerilor, o învãþãturã ce
a reapãrut în miºcarea penticostalã).
Parlamentul Lung (dupã ce abolise ierarhia Bisericii Anglicane) a convocat
în 1643 Adunarea Westminster a Prelaþilor pentru a stabili forma de guvernare,
de închinare ºi doctrinele bisericii. Acea adunare de puritani deosebiþi a început
sã lucreze la Mãrturisirea de Credinþã la începutul anului 1645, la sesiuni
participând între ºaizeci ºi optzeci de prelaþi.
Mãrturisirea a fost finalizatã dupã un an, dar a fost retrimisã redactorilor
de cãtre Parlament ca sã suplimenteze notele de subsol pentru a susþine fiecare
punct al ei cu Scripturã. Acest proces s-a încheiat în aprilie 1647.
Congregaþionaliºtii (la Conferinþa Savoy, 1658) au luat Mãrturisirea de
Credinþã Westminster ca bazã a credinþei lor dupã ce au fãcut modificãrile de
rigoare.
Apoi, în 1677, Baptiºtii Particulari au luat, de asemenea, Mãrturisirea de
Credinþã Westminster ca bazã a noii lor mãrturisiri. Ei au adus modificãri
articolelor privind biserica, actele de cult ºi administraþia civilã (uneori urmând
Declaraþia Savoy), modificând ºi completând puþin ºi alte câteva pasaje. Aceasta
a fost publicatã (în timpul unei persecuþii feroce) ca A Doua Mãrturisire de
Credinþã de la Londra
compusã de prezbiterii ºi fraþii multor adunãri de
creºtini (botezaþi în urma mãrturisirii publice a credinþei lor) din Londra ºi din
þarã.
Îndatã ce perioada de persecuþie s-a încheiat pentru baptiºti, aceastã
Mãrturisire a fost adoptatã ºi confirmatã de cãtre delegaþii bisericilor baptiste
particulare care s-au adunat la Londra în 1689. Astfel a devenit standardul de
duratã al baptiºtilor particulari.
În SUA, renumita Mãrturisire de Credinþã Philadelphia a fost derivatã
din Mãrturisirea de Credinþã de la 1689. Asociaþia Baptistã Philadelphia a
confirmat oficial aderenþa ei la Mãrturisirea de Credinþã de la 1689 în 1724.
Apoi, în 1742, asociaþia a adãugat douã articole, a fãcut modificãri minore ºi a
retipãrit Mãrturisirea (tipograful era Benjamin Franklin). A devenit cunoscutã
în SUA ca Mãrturisirea de Credinþã Philadelphia.
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1. DESPRE SFÂNTA SCRIPTURÃ
1. Sfânta Scripturã este singura regulã suficientã, sigurã ºi infailibilã cu
privire la întreaga cunoaºtere, credinþã ºi ascultare mântuitoare.(1) [Cum sunt
mântuiþi oamenii, natura credinþei mântuitoare ºi cum trebuie sã trãiascã dupã
ce sunt mântuiþi. Cuvântul suficient înseamnã cã Scriptura conþine tot ceea
ce trebuie sã ºtim. Ea se ocupã cu orice chestiune posibilã ºi de aceea Dumnezeu
nu o suplimenteazã prin inspirarea vreunui alt agent.]
Cu toate cã lumina naturii [inteligenþã naturalã] ºi lucrãrile Creaþiei ºi
ale Providenþei manifestã în aºa mãsurã bunãtatea, înþelepciunea ºi puterea lui
Dumnezeu, încât îl lasã pe om fãrã scuzã [cu privire la necredinþa lui], totuºi
ele nu sunt suficiente pentru a da acea cunoaºtere a lui Dumnezeu ºi a voii Lui
necesarã pentru mântuire.(2)
De aceea Domnul a gãsit cu cale ca la vremuri diferite ºi în moduri felurite
[cãi diferite] sã Se reveleze pe Sine ºi sã declare Bisericii [poporului Sãu] voia
Lui;(3)
 dupã aceea, pentru mai buna pãstrare ºi rãspândire a Adevãrului, ºi
pentru mai buna consolidare ºi mângâiere a Bisericii, protejând-o de stricãciunea
firii pãmânteºti [ideile omului ar distruge repede Biserica], a intenþiilor
rãutãcioase ale lui Satan ºi ale lumii,
 Dumnezeu a gãsit cu cale sã încredinþeze Adevãrul sãu revelat în totalitate
pentru a fi scris. Datoritã acestui fapt Sfânta Scripturã este strict necesarã [absolut
esenþialã], iar celelalte moduri prin care în trecut Dumnezeu ªi-a revelat
oamenilor voia au încetat.(4)
1) 2 Tim. 3:15-17, Is. 8:20, Luc. 16:29-31, Efes. 2:20. 2) Rom. 1:19-21; 2:14,
15, Ps. 19:1-3 3) Evrei 1:1 4) Prov. 22:19-21, Rom. 15:4, 2 Pet. 1:19, 20.

2. Sub denumirea de Sfânta Scripturã (sau Cuvântul scris al lui Dumnezeu)
sunt cuprinse toate cãrþile Vechiului ºi Noului Testament. Acestea sunt
urmãtoarele:
Cãrþile Vechiului Testament
Genesa, Exodul, Leviticul, Numeri, Deuteronom, Iosua, Judecãtorii, Rut,
1 Samuel, 2 Samuel, 1 Împãraþi, 2 Împãraþi, 1 Cronici, 2 Cronici, Ezra, Neemia,
Estera, Iov, Psalmii, Proverbele, Eclesiastul, Cântarea Cântãrilor, Isaia, Ieremia,
Plângerile lui Ieremia, Ezechiel, Daniel, Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica,
Naum, Habacuc, Þefania, Hagai, Zaharia, Maleahi.
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Cãrþile Noului Testament
Matei, Marcu, Luca, Ioan, Faptele Apostolilor, Romani, 1 Corinteni,
2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni,
1 Timotei, 2 Timotei, Tit, Filimon, Evrei, Iacov, 1 Petru, 2 Petru, 1 Ioan, 2 Ioan,
3 Ioan, Iuda, Apocalipsa.
Toate aceste cãrþi sunt date de Dumnezeu prin inspiraþie divinã pentru a fi
canonul de credinþã ºi viaþã. (5)
5) 2Tim. 3:16.

3. Cãrþile cunoscute sub denumirea de Cãrþi Apocrife, nefiind de inspiraþie
divinã, nu fac parte din canonul sau regula Scripturii ºi, în consecinþã, sunt fãrã
autoritate pentru Biserica lui Dumnezeu. Ele nu vor fi aprobate [respectate]
sau folosite altfel decât oricare altã scriere omeneascã.(6)
6) Luca 24:27, 44, Rom. 3:2.

4. Autoritatea Sfintei Scripturi, datoritã cãreia Scriptura trebuie crezutã
[cere ascultarea noastrã], se sprijinã nu pe mãrturia vreunui om, nici pe cea a
Bisericii; ci în întregime pe Dumnezeu (care este Adevãrul însuºi), autorul
Scripturii. Ca urmare, Scriptura trebuie primitã [ascultatã] pentru cã este
Cuvântul lui Dumnezeu. (7)
[Cu alte cuvinte, când Dumnezeu vorbeºte, poruncile ºi învãþãturile Sale
nu trebuie puse sub semnul întrebãrii. Noi nu credem sau ascultãm fiindcã un
slujitor ne demonstreazã cã învãþãtura este credibilã sau rentabilã, ci pentru
cã ea este Cuvântul lui Dumnezeu. Biserica Ortodoxã crede cã biserica a
desluºit, a dat ºi a garantat Scriptura ºi cã biserica singurã are puterea de a o
interpreta. Însã Scriptura a fost prima, a fost datã de Dumnezeu, se autoautentificã ºi conduce Biserica.]
7) 2 Pet. 1:19-21, 2 Tim. 3:16, 1 Tes. 2:13, 1 Ioan 5:9

5. Putem fi miºcaþi ºi stimulaþi de mãrturia poporului lui Dumnezeu în a
dezvolta o apreciere înaltã ºi reverentã faþã de Sfinta Scripturã. Putem fi miºcaþi,
de asemenea, de natura Scripturii 
 cerescul ei conþinut, eficacitatea doctrinei [eficacitatea ºi puterea
învãþãturii], stilul înãlþãtor, consensul între toate pãrþile [acordul perfect al
tuturor pãrþilor, lipsit de contradicþii], perspectiva în ansamblu (aceea de a da
toatã slava lui Dumnezeu) [unicat în literaturã], completa descoperire pe care
o face cu privire la singura cale de mântuire a oamenilor ºi multe alte virtuþi
incomparabile, precum ºi perfecþiunea ei în întregime sunt mãrturii prin care
Scriptura se dovedeºte din plin a fi Cuvântul lui Dumnezeu.
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Totuºi, convingerea ºi siguranþa noastrã deplinã cu privire la adevãrul
infailibil al Scripturii ºi la autoritatea ei divinã provin din lucrarea lãuntricã a
Duhului Sfânt, care depune mãrturie în inima noastrã împreunã cu ºi prin
Cuvânt.(8)
8) Ioan 16:13, 14, 1 Cor. 2:10-12, 1 Ioan 2:20, 27.

6. Întregul plan [sfat ºi scop] al lui Dumnezeu referitor la toate lucrurile
necesare care Îi aduc slavã, la mântuirea oamenilor, la credinþã ºi viaþã este fie
prezentat în mod expres, fie conþinut în mod necesar în Sfânta Scripturã. La
aceasta niciodatã nu se mai poate adãuga ceva, nici printr-o revelaþie nouã a
Duhului, nici prin vreo tradiþie omeneascã.(9) [conþinut în mod necesar se
referã la acele cerinþe ale lui Dumnezeu care nu sunt formulate ca porunci
directe. Multe dintre acestea apar drept concluzii evidente ºi logice care trebuie
deduse din pasajele Scripturii.]
Cu toate acestea, recunoaºtem cã lucrarea lãuntricã de iluminare a Duhului
lui Dumnezeu este necesarã pentru înþelegerea mântuitoare a lucrurilor revelate
în Cuvânt.(10)
De asemenea, recunoaºtem prezenþa anumitor cazuri în cadrul închinãrii
creºtine ºi al conducerii Bisericii, care sunt comune [tuturor] acþiunilor
[activitãþilor] ºi organizaþiilor umane ºi care trebuie rezolvate atât conform
raþiunii fireºti [simþului realitãþii], cât ºi înþelepciunii creºtine, dupã regulile
generale ale Cuvântului, care trebuie respectate totdeauna.(11) [Scriptura nu
dã instrucþiuni pânã la cele mai mici detalii ale conduitei ºi bunei rânduieli.]
9) 2 Tim. 3:15-17, Gal. 1:8, 9. 10) Ioan 6:45, 1 Cor. 2:9-12 11) 1 Cor. 11:1314; 14:26, 40.

7. Nu toate lucrurile prezentate în Scripturã sunt la fel de clare în ele
însele sau la fel de clare pentru toatã lumea.(12) Totuºi, acele lucruri care trebuie
ºtiute [care sunt esenþiale], crezute ºi respectate pentru a ajunge la mântuire
sunt prezentate atât de clar ºi explicate fie într-un loc din Scripturã, fie în altul,
încât nu doar cel învãþat, ci ºi cel neînvãþat, folosind doar mijloace obiºnuite,
poate ajunge la o înþelegere suficientã a lor.(13) [Aceste mijloace sunt: ascultarea
predicãrii Cuvântului ºi citirea acestuia cu reverenþã, cu disponibilitatea de a
învãþa ºi cu rugãciune. Include, de asemenea, în caz de nevoie, cãutarea de
ajutor la ceilalþi credincioºi.]
12) 2 Pet. 3:16. 13) Ps. 19:7, 119:130.

8. Vechiul Testament, în limba ebraicã (limba poporului lui Dumnezeu
din vechime) (14), cât ºi Noul Testament, în limba greacã (limba care la vremea
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scrierii acestuia era limba cea mai rãspânditã printre popoare), au fost inspirate
nemijlocit [în mod direct] de Dumnezeu ºi, prin grija ºi providenþa Lui deosebitã
[extraordinarã], au fost pãstrate pure de-a lungul veacurilor. De aceea ele sunt
autentice [demne de încredere], astfel încât în toate controversele religioase
Biserica trebuie sã apeleze la ele ca fiind decisive [hotãrâtoare, finale].(15)
Din cauza faptului cã aceste limbi originale nu sunt cunoscute de toþi cei
din poporul lui Dumnezeu, care au dreptul la Scripturã, pe care îi intereseazã
Scriptura ºi cãrora li se cere sã o citeascã (16) ºi sã o cerceteze (17) în temere de
Dumnezeu, Scriptura trebuie tradusã în limba popularã a fiecãrei naþiuni la care
ajunge. (18) Astfel Cuvântul lui Dumnezeu poate locui din belºug în ei, ca ei sã
I se poatã închina Lui într-o manierã acceptabilã ºi ca prin rãbdarea ºi mângâierea
pe care o dau Scripturile sã aibã nãdejde.(19)
14) Rom. 3:2. 15) Is. 8:20. 16) Fapt. 15:15. 17) Ioan 5:39. 18) 1 Cor. 14:6,
9, 11, 12, 24, 28. 19) Col. 3:16.

9. Regula de interpretare a Scripturii este Scriptura însãºi. De aceea când
apare vreo nedumerire cu privire la sensul adevãrat ºi complet al unui pasaj din
Scripturã (sens care este unic, nu multiplu), acesta trebuie cãutat în [înþeles în
lumina] alte locuri care sunt mai clare.(20)
[Expresia: sens care este unic, nu multiplu înseamnã cã Scriptura nu
este doar o culegere de cãrþi sau o colecþie de scrieri importante ori
introspecþii. În calitate de Cuvânt al lui Dumnezeu, aceasta este un singur
mesaj armonios fãrã contradicþii sau confuzii. De aceea practica interpretãrii
unui pasaj prin referire la altul este în mod sigur metoda de interpretare cea
mai demnã de încredere.]
20) 2 Pet. 1:20, 21, Fapt. 15:15, 16

10. Judecãtorul suprem, prin care trebuie rezolvate [limpezite] toate
controversele religioase, prin care trebuie analizate toate decretele conciliilor,
opiniile scriitorilor antici, doctrinele oamenilor ºi ale persoanelor private
[cugetãtori individuali], nu poate fi altul decât Sfânta Scripturã, încredinþatã de
Duhul Sfânt. Iar noi trebuie sã ne sprijinim pe [sã fim satisfãcuþi de] sentinþele
Scripturii, în care, astfel ancoratã, credinþa noastrã stã neclintitã.(21) [Omul
firesc se încrede în opiniile ºi raþionamentul sãu, însã credinþa creºtinului se
încrede în final în verdictul Scripturii.]
21) Mat. 22:29-32b, Efes. 2:20, Fapt. 28:23.
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2. DESPRE DUMNEZEU ªI
DESPRE SFÂNTA TREIME
1. Domnul Dumnezeul nostru este Unul, singurul Dumnezeu viu ºi
adevãrat;(1) a cãrui subzistenþã este în Sine Însuºi ºi proprie Lui Însuºi;(2) [a
Cãrui putere de existenþã izvorãºte doar din El însuºi, astfel încât El nu are
nevoie de nimic din afara propriei Sale persoane];
 infinit [nelimitat sau nemãrginit] în fiinþa Sa ºi în perfecþiune, a cãrui
esenþã nu poate fi pãtrunsã [priceputã sau înþeleasã] de nimeni altul decât de El
Însuºi.(3)
 El este duhul ca atare (4), cel mai curat, invizibil, necorporal, fãrã
membre sau simþiri, [sentimente care sunt instabile ºi care dominã ºi mânã
persoana  ca dragostea sexualã, ura umanã sau temperamentul];
 singurul care are nemurirea [nemurirea celorlalþi izvorãºte din El];
 care locuieºte într-o luminã de care nici un om nu se poate apropia,(5)
care este imuabil(6) [neschimbabil], imens(7) [incomensurabil], veºnic(8), de
nepãtruns [cu mult dincolo de imaginaþia sau înþelegerea omului],
atotputernic(9), infinit în orice privinþã, pe deplin sfânt (10), atotînþelept, pe
deplin liber, absolut în toate privinþele [adicã independent, complet, neamestecat
cu nimic];
 El lucreazã toate lucrurile dupã sfatul [planul sau scopul] voii Lui,
voie care este imuabilã [neschimbabilã] ºi întru totul dreaptã (11), spre slava
Lui Însuºi(12);
 El este cel mai iubitor, plin de har, plin de milã, îndelung rãbdãtor,
bogat în bunãtate ºi în adevãr,
 care iartã nelegiuirea [condiþia noastrã de perversitate sau
strâmbãciune moralã], cãlcarea de lege [rebeliune] ºi pãcatul [ofensele actuale
comise împotriva legii lui Dumnezeu];
 El îi rãsplãteºte pe cei ce-L cautã cu toatã grija(13) ;
 pe lângã acestea, El este pe deplin corect ºi teribil [grozav] în judecãþile
Lui,(14) urãºte orice pãcat (15) ºi nu va ºterge nicidecum vina celui vinovat.(16)
1) 1 Cor. 8:4-6, Deut. 6:4. 2) Ier. 10:10, Is. 48:12. 3) Ex. 3:14. 4) Ioan 4:24.
5) 1 Tim. 1:17, Deut. 4:15, 16. 6) Mal. 3:6. 7) 1 Împ. 8:27, Ier. 23:23. 8) Ps.
90:2 9) Gen. 17:1. 10) Is. 6:3 11) Ps. 115:3, Is. 46:10. 12) Prov. 16:4, Rom.
11:36. 13) Ex. 34:6, 7, Evr. 11:6. 14) Neem. 9:32, 33. 15) Ps. 5:5, 6. 16) Ex.
34:7, Naum 1:2, 3.

2. Dumnezeu, cãruia Îi aparþin ºi care are în El Însuºi viaþa (17), slava
(18), bunãtatea (19), binecuvântarea, este în El Însuºi ºi Lui Însuºi atotsuficient,
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nedepinzând de nici o fãpturã fãcutã de El ºi neprimindu-ºi slava [sau beneficiul]
de la ele (20).
 Din contrã, îºi manifestã slava Lui Însuºi în ele, prin, pentru ºi peste ele.
El, din care, prin care, ºi pentru care sunt toate lucrurile, este izvorul [sursa]
tuturor fiinþelor; din Care, prin Care ºi pentru Care toate lucrurile existã ºi se
miºcã (21) [El este sursa, susþinãtorul ºi destinaþia întregii omeniri].
 El are domnia suveranã completã asupra tuturor creaturilor, ca sã lucreze
prin ele, pentru ele ºi cãtre ele tot ceea ce-I face plãcere.(22)
 În faþa Lui totul este gol ºi descoperit [evident](23), cunoºtinþa Lui este
infinitã, infailibilã, ºi independentã de creaþia Lui. [El nu depinde de îngeri sau
oameni cu privire la rapoarte despre ce se întâmplã.]
 De aceea, nimic nu este întâmplãtor [dependent de evenimente] sau
nesigur pentru El.(24)
 El este întru totul sfânt în toate planurile [sfaturile ºi scopurile] Sale, în
toate lucrãrile Sale (25) ºi în toate poruncile Sale.
 Lui I se cuvine din partea îngerilor ºi a oamenilor toatã închinarea (26),
slujirea ºi ascultarea, precum ºi orice altceva binevoieºte El sã le cearã, ºi pe
care ei, ca ºi creaturi, le datoreazã Creatorului.
17) Ioan 5:26. 18) Ps. 148:13. 19) Ps 119:68. 20) Iov 22:2, 3. 21) Rom.
11:34-36. 22) Dan. 4:25, 34, 35. 23) Evr. 4:13. 24) Ezec. 11:5, Fapte.
15:18. 25) Ps. 145:17. 26) Apoc. 5:12-14.

3. În aceastã Fiinþã divinã ºi infinitã sunt trei subzistenþe [fiinþe sau
persoane]: Tatãl, Cuvântul (sau Fiul) ºi Duhul Sfânt (27).
Toþi sunt una în substanþã, putere ºi veºnicie [eternitate], toþi posedând
întreaga esenþã divinã, esenþa fiind totuºi nedivizatã (28) [toþi sunt Dumnezeu
în mod desãvârºit, totuºi divinitatea nu este divizatã].
Tatãl nu a fost derivat din nici o altã fiinþã; El nu este nãscut din nimeni,
nici nu provine de la nimeni.
 Fiul este nãscut din veºnicie de Tatãl(29).
 Duhul Sfânt purcede de la Tatãl ºi de la Fiul (30).
 Toþi trei sunt infiniþi, fãrã început, ºi în consecinþã doar un singur
Dumnezeu, care nu trebuie divizat în natura sau fiinþa Sa [pentru cã nu este
diferenþã între membrii divinitãþii], dar care se deosebesc prin câteva proprietãþi
relative specifice [adicã prin rolurile lor separate ºi distincte] ºi prin relaþiile
lor personale [modul de relaþii familiale pe care Ei le adoptã].
 Aceastã doctrinã a Trinitãþii este temelia întregii noastre comuniuni cu
Dumnezeu precum ºi a dependenþei noastre liniºtitoare de El. [Dacã membrii
divinitãþii se raporteazã unul la celãlalt într-un mod familial, aceasta ne învaþã
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cã þine de natura lui Dumnezeu sã cunoascã ºi sã fie cunoscut. Astfel, aceasta
doctrinã e temeiul în care Îl cãutãm pe Domnul pentru o relaþie personalã cu
El.]
27) 1 Ioan 5:7, Mat. 28:19, 2 Cor. 13:14. 28) Ex. 3:14, Ioan 14:11, 1 Cor. 8:6.
29) Ioan 1:14, 18. 30) Ioan 15:26, Gal. 4:6.

3. DESPRE DECRETUL LUI DUMNEZEU
[Deciziile eterne sau voia lui Dumnezeu; directivele lui Dumnezeu;
planul etern al lui Dumnezeu]
1. Dumnezeu a decretat în Sine Însuºi [a decis de unul singur], din
veºnicie, prin sfatul cel preaînþelept ºi sfânt al voii Lui, în mod liber ºi
neschimbabil, toate lucrurile care vor apãrea vreodatã.(1) [Nimic nu L-a forþat
în alcãtuirea planurilor Sale ºi toate intenþiile Sale vor fi împlinite fãrã cea mai
micã modificare.]
 Cu toate acestea, Dumnezeu nu este nici autorul pãcatului ºi nici nu se
asociazã [responsabilitate mutualã] cu cei ce comit pãcate.(2) El nu forþeazã
voia creaturilor Lui [nimeni nu este forþat sã pãcãtuiascã], dupã cum nici nu
anuleazã libertatea sau contingenþa [caracterul întâmplãtor, accidental] cauzelor
secundare, [adicã nu se opune funcþionãrii nestingherite a legii cauzei ºi
efectului], ci, dimpotrivã, le stabileºte.(3)
 În orânduirea tuturor lucrurilor se manifestã înþelepciunea lui
Dumnezeu, rânduind toate lucrurile [hotãrând cursul evenimentelor] precum
ºi puterea ºi credincioºia Lui în ducerea la îndeplinire a decretelor Sale.(4)
[Credincioºia lui Dumnezeu înseamnã aici conformarea Lui statornicã la
caracterul Sãu sfânt ºi la Cuvântul Sãu revelat.]
1) Is. 46:10, Efes. 1:11, Evr. 6:17, Rom. 9:15, 18. 2) Iac. 1:13-15, 1 Ioan 1:5.
3) Fapte. 4:27, 28, Ioan 19:11. 4) Num. 23:19, Efes. 1:3-5.

2. Cu toate cã Dumnezeu ºtie nu doar ce va avea loc, ci ºi ce ar putea sã
aibã loc în toate condiþiile posibile (5), El nu a decretat ceva, pentru cã l-a
prevãzut în viitor sau pentru cã evenimentul respectiv ar fi avut loc [oricum] în
anumite condiþii.(6)
5) Fapte. 15:18 6) Rom. 9:11-18.

3. Prin decretul lui Dumnezeu, pentru manifestarea [exprimarea ºi
revelarea] slavei Sale, unii oameni ºi îngeri sunt predestinaþi sau hotãrâþi mai
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dinainte pentru viaþã veºnicã prin Isus Cristos (7), spre lauda slavei harului
Sãu.(8) [adicã, pentru ca sã fie descoperit ºi lãudat harul Sãu glorios.] Alþii au
fost lãsaþi sã continue în pãcatul lor pentru dreapta condamnare a lor, spre lauda
dreptãþii Sale glorioase.(9) [adicã, pentru ca sã fie descoperitã ºi lãudatã
dreptatea Sa glorioasã.]
7) 1 Tim. 5:21, Mat. 25:34. 8) Efes. 1:5, 6. 9) Rom. 9:22, 23, Iuda 4.

4. Îngerii ºi oamenii astfel predestinaþi ºi hotãrâþi mai dinainte sunt în
mod particular ºi irevocabil orânduiþi [desemnaþi în mod individual]. Numãrul
lor este atât de sigur ºi de definit, încât el nu poate fi mãrit sau micºorat.(10)
10) 2 Tim. 2:19, Ioan 13:18.

5. Pe acei oameni care sunt predestinaþi pentru viaþã Dumnezeu I-a ales
înainte de întemeierea lumii, dupã planul Sãu veºnic ºi imuabil [neschimbãtor]
ºi dupã sfatul Sãu ascuns ºi buna plãcere a voii Sale în Cristos, pentru slava
veºnicã, alegere care a izvorât doar din harul Sãu liber ºi dragostea Sa (11), fãrã
ca vreo condiþie sau cauzã din partea creaturilor [nici un factor posibil] sã-L
determine la aceasta.(12) [Nimic din persoanã nu a fost luat în considerare.]
11) Efes. 1:4, 9, 11, Rom. 8:30, 2 Tim. 1:9, 1 Tes. 5:9. 12) Rom. 9:13-16,
Efes. 2:5, 12.

6. Dupã cum Dumnezeu i-a hotãrât pe cei aleºi pentru slavã prin intenþia
veºnicã ºi liberã al voii Sale, tot astfel El a orânduit mai dinainte ºi toate
mijloacele necesare [pentru împlinirea mântuirii lor] îndeplinirii acestui
plan.(13) Astfel cei aleºi, fiind cãzuþi în Adam,
 sunt rãscumpãraþi de Cristos (14),
 sunt chemaþi în mod eficace la credinþa în Cristos, prin Duhul care
lucreazã la vremea potrivitã.  sunt justificaþi [socotiþi neprihãniþi], înfiaþi, sfinþiþi
(15)
 ºi pãziþi de puterea Lui, prin credinþã pentru mântuire.(16)
 nu existã alþii, rãscumpãraþi de Cristos, sau chemaþi eficient, îndreptãþiþi,
înfiaþi, sfinþiþi ºi mântuiþi, decât cei aleºi.(17)
13) 1 Pet. 1:2, 2 Tes. 2:13. 14) 1 Tes. 5:9, 10. 15) Rom. 8:30, 2 Tes. 2:13.
16) 1 Pet. 1:5. 17) Ioan 10:26; 17:9; 6:64.

7. Doctrina acestui înalt mister al predestinãrii trebuie mânuitã cu cea
mai mare prudenþã [înþelepciune] ºi grijã pentru ca oamenii, luând seama la
voia lui Dumnezeu revelatã în Cuvântul Sãu ºi supunându-se acesteia în
ascultare, pe baza certitudinii chemãrii lor eficace [experienþa mântuirii de cãtre
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ei], sã fie deplin siguri de faptul cã au fost aleºi din veºnicie (18) [securitatea
lor eternã].
Aceastã doctrinã constituie un motiv de laudã,(19) reverenþã ºi admiraþie
faþã de Dumnezeu, precum ºi de umilinþã (20), sârguinþã ºi consolare deplinã
[mângâiere deosebitã] pentru toþi cei ce ascultã cu sinceritate de Evanghelie.(21)
18) 1 Tes. 1:4, 5, 2 Pet. 1:10. 19) Efes. 1:6, Rom. 11:33. 20) Rom. 11:5, 6, 20.
21) Luca 10:20.

4. DESPRE CREAÞIE
1. La început, Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt(1) a gãsit cu cale
ca, pentru manifestarea [exprimarea ºi revelarea] slavei puterii Lui veºnice
(2), a înþelepciunii ºi bunãtãþii Lui, sã creeze sau sã facã lumea ºi toate lucrurile
din ea, pe cele vãzute ºi nevãzute, pe durata a ºase zile, toate cele create fiind
foarte bune.(3)
1)Ioan 1:2, 3, Evrei 1:2, Iov 26:13. 2) Rom. 1:20. 3) Col. 1:16, Gen. 1:31.

2. Dupã ce Dumnezeu a fãcut toate celelalte creaturi, El l-a creat pe om,
bãrbat ºi femeie (4), ºi i-a înzestrat cu raþiune ºi suflete nemuritoare (5),
fãcându-i capabili de viaþã în pãrtãºie cu Dumnezeu, viaþã pentru care au fost
creaþi.
 Ei au fost creaþi dupã chipul lui Dumnezeu în cunoºtinþã, neprihãnire ºi
adevãratã sfinþenie (6), având Legea lui Dumnezeu înscrisã în inimile lor (7), ºi
puterea de a o împlini.
 Totuºi, lor le-a fost lãsatã ºi posibilitatea de a comite cãlcarea de lege,
fiind lãsaþi în libertatea voinþei proprii, supusã schimbãrii (8) [liberi de a se
rãzvrãti  prin urmare potenþial instabili].
4) Gen. 1:27. 5) Gen. 2:7. 6) Ecl. 7:29, Gen. 1:26. 7) Rom. 2:14-15. 8)
Gen. 3:6.

3. Pe lângã Legea scrisã în inimile lor, ei au primit ºi porunca de a nu
mânca din pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului.(9) ªi cât timp au ascultat aceastã
poruncã, ei au fost fericiþi în pãrtãºia lor cu Dumnezeu ºi au avut stãpânire [ºi
control] asupra tuturor celorlalte vieþuitoare.(10)
9) Gen. 2:17. 10) Gen. 1:26, 28.
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5. DESPRE PROVIDENÞA DIVINÃ
[Supravegherea ºi îngrijirea binevoitoare a lui Dumnezeu]
1. Dumnezeu, bunul Creator al tuturor lucrurilor, în înþelepciunea ºi
puterea Lui infinitã, susþine, conduce, dispune de ºi guverneazã toate fiinþele ºi
lucrurile(1), de la cele mai mari pânã la cele mai mici(2), prin providenþa Lui
cea înþeleaptã ºi sfântã, înspre scopul pentru care au fost create. [Dumnezeu îi
guverneazã ºi se îngrijeºte de ei ca sã împlineascã scopul pentru care au fost
creaþi.]
 Dumnezeu guverneazã [ca sã împlineascã acest scop] conform
preºtiinþei Lui infailibile ºi sfatului liber ºi neschimbabil al voinþei Sale,
 spre lauda slavei înþelepciunii, puterii, dreptãþii, bunãtãþii ºi milei Sale
nemãrginite (3). [Aceastã ultimã expresie este þinta sau scopul pentru care
au fost create toate fãpturile  pentru ca trãsãturile lui Dumnezeu sã fie
evidenþiate ºi revelate, ºi pentru ca Dumnezeu sã fie glorificat.]
1) Evrei 1:3, Iov 38:11, Is. 46:10,11, Ps. 135:6. 2) Mat. 10:29-31.
3) Efes.1:11.

2. Chiar dacã în relaþie cu preºtiinþa ºi decretul [planul] lui Dumnezeu,
care constituie Cauza Primarã, toate lucrurile urmeazã sã aibã loc imuabil ºi
infailibil(4), aºa încât nu este nici un lucru care sã se întâmple oamenilor în
mod accidental [la întâmplare] sau fãrã providenþa Lui(5), totuºi, prin aceeaºi
providenþã, El a ordonat ca acestea sã se întâmple conform principiului cauzelor
secundare, fie în mod necesar, fãrã constrângere, sau contingent [la întâmplare,
accidental](6). [El aranjeazã ºi permite sã aibã loc evenimente în urma acþiunii
cauzelor secundare, de exemplu legile naturii sau acþiunile libere ºi independente
ale omului sau acþiunile forþelor pieþii, sau prin legea cauzei ºi efectului.
Dumnezeu se foloseºte de ºi lucreazã prin astfel de mijloace pentru a face sã se
împlineascã scopurile Sale.]
4) Fapte 2:23. 5) Prov. 16:33. 6) Gen. 8:22.

3. Dumnezeu, în providenþa Lui obiºnuitã, se foloseºte de diferite
mijloace(7) [la care ne-am referit tocmai la (2)]. Totuºi, El este liber sã lucreze
fãrã ele(8), sau deasupra lor, (9)sau împotriva lor(10), dupã plãcerea Sa. [El
poate trece peste legile naturii, împrejurãri ºi decizii umane dupã plãcerea
Sa.]
7) Fapte 27:31, 44, Is. 55:10, 11. 8) Osea 1:7. 9) Rom. 4:19-21. 10) Dan.
3:27.
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4. Tãria atotputernicã, înþelepciunea nepãtrunsã ºi bunãtatea infinitã a
lui Dumnezeu se manifestã [exprimate atât de complet] în providenþa Lui în
aºa mãsurã, încât sfatul [planul]Sãu hotãrât se extinde chiar pânã la prima cãdere
în pãcat, precum ºi la celelalte fapte pãcãtoase ale îngerilor ºi ale oamenilor
(11),
 aceasta nu doar printr-o simplã permisiune, ci printr-o formã de
permisiune în care El a inclus limitele cele mai înþelepte ºi puternice ºi alte
mijloace pentru îngrãdirea ºi controlarea pãcatului. Aceste limitãri diferite au
fost rânduite de Dumnezeu ca în final sã se împlineascã cele mai sfinte scopuri
ale Sale (13).
 Aceasta are loc în aºa fel încât pãcãtoºenia îngerilor ºi a oamenilor
provine doar de la ei înºiºi, ºi nu de la Dumnezeu care fiind sfânt ºi drept, nu
este ºi nici nu poate fi autorul sau Cel ce aprobã pãcatul(14).
11) Rom. 11:32-34, 2 Sam. 24:1, 1 Cron 21:1. 12) 2 Împ. 19:28, Ps. 76:10,
13) Gen. 50:20, Is. 10:6, 7, 12. 14) Ps. 50:21, 1 Ioan 2:16.

5. Dumnezeu cel preaînþelept, drept ºi plin de har îi lasã deseori pe copiii
Lui, pentru un timp, în voia coruptã a inimilor lor, sã fie ispitiþi în felurite cãi,
pentru a-I mustra din cauza pãcatelor lor comise sau ca sã le descopere tãria
ascunsã a stricãciunii lor ºi înºelãciunea inimilor lor, pentru ca ei sã se smereascã.
De asemenea, El îngãduie aceste lucruri ca sã-I ridice la o mai strânsã ºi constantã
dependenþã de El pentru sprijin ºi pentru a-I face mai veghetori împotriva tuturor
prilejurilor de pãcãtuire în viitor, precum ºi pentru alte scopuri finale drepte ºi
sfinte(15).
Deci ceea ce se întâmplã fiecãruia dintre aleºii Sãi este cu hotãrârea Lui,
pentru slava Lui ºi binele lor(16).
15) 2 Cron. 32:25-31, 2 Cor. 12:7-9. 16) Rom. 8:28.

6. Cât despre acei oameni rãi ºi stricaþi, pe care Dumnezeu, ca ºi drept
judecãtor, îi orbeºte ºi împietreºte din cauza pãcatele lor trecute(17), El îºi retrage
harul Sãu, prin care ei ar fi putut sã fie iluminaþi în mintea lor ºi convinºi în
inima lor(18). ªi nu doar atât, ci câteodatã El le retrage darurile pe care le-au
avut(19) ºi îi expune la asemenea situaþii [sau lucruri], încât stricãciunea lor sã
dea naºtere pãcatului(20). [Ei se vor folosi îndatã de oportonutitatea de a
pãcãtui când se aflã în faþa acesteia.]
 Dumnezeu îi lasã pradã propriilor lor pofte, ispitelor lumii ºi puterii lui
Satan(21). Astfel ei ajung sã-ºi împietreascã inimile, [chiar dacã se aflã] sub
aceleaºi influenþe pe care Dumnezeu le foloseºte la alþii pentru a le înmuia
inimile(22).
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17) Rom. 1:24-28; 11:7, 8. 18) Deut. 29:4. 19) Mat. 13:12. 20) Deut. 2:30, 2
Împ. 8:12, 13. 21) Ps. 81:11, 12, 2 Tes. 2:10-12. 22) Exod 8:15, 32, Is. 6:9,
10, 1 Pet 2:7, 8.

7. Tot aºa cum providenþa lui Dumnezeu se întinde în mod general asupra
întregii creaþii, în mod special ea are ca obiect Biserica Lui [poporul Sãu],
cãreia îi pune la dispoziþie toate lucrurile pentru binele ei(23).
23) 1 Tim. 4:10, Amos 9:8, 9, Is. 43:3-5.

6. DESPRE CÃDEREA OMULUI, DESPRE
PÃCAT ªI PEDEAPSA PENTRU ACESTA
1. Cu toate cã Dumnezeu l-a creat pe om neprihãnit ºi perfect ºi I-a dat o
lege dreaptã, care i-a asigurat viaþa în urma pãzirii ei, ºi cu toate cã Dumnezeu
l-a avertizat cã va muri dacã o va cãlca(1), totuºi omul nu a rãmas mult în
aceastã poziþie de slavã.
 Satan s-a folosit de ºiretenia ºarpelui pentru a o seduce pe Eva, ca apoi
prin ea sã-l seducã pe Adam. Când au mâncat din fructul oprit, ei au cãlcat voit
ºi fãrã nici o constrângere legea creaþiei lor ºi porunca ce le-a fost datã(2).
 Dumnezeu, conform sfatului [scopului] Sãu înþelept ºi sfânt a gãsit cu
cale sã îngãduie acest lucru ºi sã-l orânduiascã spre propria Sa glorie.
1) Gen. 2:16, 17 2) Gen. 3:12, 13, 2 Cor. 11:3.

2. Prin acest pãcat, primii noºtri pãrinþi au cãzut de la neprihãnirea lor
originarã ºi de la pãrtãºia cu Dumnezeu, ºi noi, în ei, de asemenea. [Noi am
cãzut împreunã cu ei, fãcând parte din aceeaºi rasã.] Acest fapt a adus moartea
asupra tuturor(3). Toþi oamenii au devenit morþi în pãcat(4), ºi stricaþi în totalitate,
în toate facultãþile ºi pãrþile sufletului ºi ale trupului. (5)
3) Rom. 3:23 4) Rom. 5:12 etc. 5) Tit 1.15, Gen. 6:5, Ier. 17:9, Rom. 3:10-19.

3. Fiindcã ei sunt pãrinþii rasei umane ºi întrucât prin hotãrârea lui
Dumnezeu ei reprezintã ºi stau în locul omenirii întregi, vina pãcatului a fost
imputatã ºi natura coruptã a fost transmisã [atribuitã] întregii posteritãþi, tuturor
celor ce descind din ei în mod natural(6) [prin naºtere]. Descendenþii lor sunt
concepuþi în pãcat(7) ºi sunt, în mod natural, copii ai mâniei(8), slujitorii
pãcatului, supuºi morþii(9) ºi tuturor celorlalte stricãciuni spirituale, temporale
ºi veºnice. Din aceastã stare ei pot fi eliberaþi doar de Domnul Isus.(10)
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6) Rom. 5:12-19, 1 Cor 15:21, 22, 45, 49. 7) Ps. 51:5, Iov 14:4 8) Efes. 2:3
9) Rom. 6:20; 5:12 10) Evr. 2:14, 15, 1 Tes 1:10.

4. Din aceastã corupþie originarã, din cauza cãreia suntem complet
incapabili [sã facem binele] ºi inapþi de a face binele, gata sã ne opunem
[înverºunaþi ºi antagoniºti] întotdeaunea binelui ºi total înclinaþi spre orice
rãu(11) provin toate cãlcãrile de lege efective(12).
11) Rom. 8:7, Col. 1:21 12) Iac. 1:14, 15, Mat. 15:19.

5. Aceastã stricãciune a firii rãmâne ºi în cei regeneraþi [nãscuþi din nou]
de-a lungul vieþii lor în aceastã lume(13) ºi, cu toate cã firea este iertatã ºi
mortificatã [fãcut sã moarã] prin Cristos, totuºi aceastã fire stricatã, cât ºi toate
impulsurile [iniþiativele, eforturile, ispitele] ei sunt cu adevãrat ºi de drept considerate pãcãtoase (14).
13) Rom. 7:18, 23. Ecl. 7:20, 1 Ioan 1:8 14) Rom. 7:23-25, Gal. 5:17.

7. DESPRE LEGÃMÂNTUL LUI DUMNEZEU
1. Distanþa dintre Dumnezeu ºi creaþia Lui este aºa de mare, încât, chiar
dacã fãpturile Lui înzestrate cu raþiune [cãrora li s-a dat capacitatea de a raþiona]
Îi datoreazã ascultare, ca ºi Creator al lor, totuºi ele nu ar fi putut primi rãsplata
vieþii decât printr-o condescenþã voluntarã a lui Dumnezeu, pe care El a gãsit
cu cale sã o exprime în formã de legãmânt.(1)
1) Luca 17:10, Iov 35:7, 8.

2. În plus, cu omul care prin cãderea lui s-a pus sub blestemul Legii,
Domnul a gãsit cu cale sã facã un legãmânt al harului(2), prin care sã ofere
pãcãtoºilor, fãrã platã, viaþa ºi mântuirea prin Isus Cristos, cerându-le credinþa
în El pentru mântuirea lor(3). El a fãgãduit sã dea Duhul Sãu cel Sfânt tuturor
celor rânduiþi pentru viaþa veºnicã, spre a-i face dornici ºi capabili sã creadã(4).
2) Gen. 2:17, Gal. 3:10, Rom. 3:20, 21. 3) Rom. 8:3, Marc. 16:15, 16, Ioan
3:16, 4) Ezec. 36:26, 27, Ioan 6:44, 45, Ps. 110:3.

3. Acest legãmânt este revelat în Evanghelie ºi în primul rând a fost
prezentat lui Adam, în fãgãduinþa mântuirii prin sãmânþa femeii(5) ºi apoi, prin
etape ulterioare, a ajuns pânã la descoperirea lui completã din Noul Testament(6).
Acest legãmânt este întemeiat pe tranzacþia legãmântului etern între Tatãl ºi
Fiul cu privire la rãscumpãrarea celor aleºi(7). Doar în virtutea harului [îndurare
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ºi favoare nemeritatã] acestui legãmânt este posibil ca toþi aceia dintre urmaºii
lui Adam, care au cãzut ºi au fost mântuiþi, sã obþinã viaþa ºi nemurirea
binecuvântatã [fericitã]. Aceasta are loc datoritã faptului cã, în starea de acum,
omul este total incapabil de a fi acceptat de Dumnezeu în aceleaºi condiþii ca
Adam, când se gãsea în starea de inocenþã(8).
5) Gen. 3:15 6) Evr. 1:1 7) 2 Tim. 1:9, Tit 1:2. 8) Evrei. 11:6, 13, Rom. 4:1-2
etc, Fapte. 4:12, Ioan 8:56.

8. DESPRE CRISTOS ªI LUCRAREA LUI DE
MIJLOCIRE
1. Dumnezeu a gãsit cu cale în planul Sãu etern sã aleagã ºi sã orânduiascã
[sã numeascã] pe Domnul Isus Cristos, singurul Sãu Fiu, în conformitate cu
legãmântul dintre Ei, ca El sã fie Mijlocitorul între Dumnezeu ºi om(1). El este
Prorocul(2) [Învãþãtorul], Preotul(3) [Mijlocitorul] ºi Împãratul(4), Capul ºi
Mântuitorul Bisericii Sale(5), Moºtenitorul tuturor lucrurilor(6) ºi Judecãtorul
lumii(7). Dumnezeu I-a dãruit din veºnicie un popor care sã fie sãmânþa Lui
[copiii Sãi] ºi care, la vremea potrivitã, sã fie rãscumpãrat de El, chemat, justificat
[socotit neprihãnit], sfinþit ºi glorificat(8).
[Rãscumpãrat = cumpãrat din robie cu sângele scump al lui Cristos.
Chemat = chemarea personalã ºi irezistibilã a Pãstorului. Justificat = declarat
neprihãnit ºi iertat înaintea lui Dumnezeu. Sfinþit = vindecat ºi schimbat spre
sfinþenie prin puterea Lui. Glorificat = în final transformat ºi învestit cu
frumuseþe perfectã când este înãlþat la gloria cerului.]
1) Is. 42:1, 1 Pet. 1:19, 20. 2) Fapt. 3:22. 3) Evr. 5:5, 6. 4) Ps. 2:6, Luca
1:33. 5) Efes. 1:22, 23. 6) Evr. 1:2. 7) Fapte 17:31. 8) Is. 53:10, Ioan 17:6,
Rom. 8:30.

2. Fiul lui Dumnezeu este a doua persoanã din Sfânta Treime, fiind
Dumnezeu cu adevãrat ºi veºnic, strãlucirea slavei Tatãlui, de aceeaºi substanþã
[sau esenþã] ºi egal cu El,
 Cel care a fãcut lumea, care susþine ºi conduce toate lucrurile pe care lea fãcut.
 La împlinirea vremurilor [timpul stabilit dinainte de cãtre Divinitate],
El a luat asupra Lui natura umanã, cu toate proprietãþile ºi infirmitãþile ei
caracteristice(9), cu excepþia pãcatului(10).
 El a fost zãmislit de Duhul Sfânt în pântecele fecioarei Maria, atunci
când Duhul Sfânt S-a pogorât asupra ei ºi puterea Celui Prea Înalt a umbrit-o.
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Astfel El S-a nãscut din femeie, din seminþia lui Iuda, din sãmânþa lui Avraam
ºi a lui David, dupã cum zice Scriptura(11).
 Astfel cele douã naturi întregi, perfecte ºi distincte au fost unite
inseparabil într-o singurã persoanã, fãrã ca ele sã se poatã transforma una întralta, sã se poatã amesteca sau confunda.
 Persoana aceasta este Dumnezeu cu adevãrat ºi Om cu adevãrat, ºi totuºi
un singur Cristos, singurul mijlocitor între Dumnezeu ºi om(12).
[fãrã ca ele sã se poatã transforma una într-alta înseamnã cã natura
divinã a lui Cristos nu a fost transformatã în umanitate, ci aceasta din urmã a
fost adãugatã celei divine. Amestecarea înseamnã aici cã cele douã naturi nu
se puteau amesteca. De asemenea, nu avuse loc confundarea; cu alte cuvinte,
nu a fost nici o disfuncþiune, contradicþie sau incompatibilitate cu ocazia unirii
celor douã naturi.]
9) Ioan 1:1,14, Gal. 4:4. 10) Rom. 8:3, Evr. 2:14-17; 4:15. 11) Mat. 1:22, 23,
Luca 1:27, 31, 35. 12) Rom. 9:5, 1 Tim. 2:5.

3. Domnul Isus, în natura Sa umanã astfel unitã cu cea divinã, în persoana
Fiului, având ascunse în El toate bogãþiile înþelepciunii ºi ale ºtiinþei(13), a fost
sfinþit ºi uns [fãrã limite] cu Duhul Sfânt, care I-a fost dat fãrã mãsurã(14).
Tatãl a gãsit cu cale ca în El sã locuiascã toatã plinãtatea(15), cu scopul ca El,
fiind sfânt, nevinovat, nepãtat(16) ºi plin de har ºi de adevãr(17), sã fie pregãtit
pe deplin pentru a îndeplini [executa] slujba [funcþia] de Mijlocitor ºi Garant(18),
o poziþie ºi slujbã pe care nu ªi-a luat-o El însuºi, ci la care a fost chemat de
Tatãl(19), care I-a dat în mânã toatã puterea [ca Împãrat al pãmântului întreg]
ºi judecata [omenirii] ºi L-a însãrcinat sã le execute(20).
13) Ps. 45:7, Fapte 10:38, Ioan 3:34 14) Col.2:3. 15) Col. 1:19. 16) Evr.
7:26. 17) Ioan 1:14 18) Evr. 7:22. 19) Evr. 5:5. 20) Ioan 5:22, 27, Mat.
28:18, Fapte 2:36.

4. Domnul Isus a luat cu bunãvoinþã aceastã slujbã ºi activitate de Mediator ºi de garant(21), pentru a cãrei îndeplinire S-a nãscut sub Lege [supus
Legii](22), pe care a împlinit-o cu desãvârºire ºi S-a supus pedepsei cuvenite
nouã, pedeapsã pe care noi ar fi trebuit sã o purtãm ºi sã o suferim(23). El a fost
fãcut pãcat ºi blestem pentru noi(24), a suferit în sufletul Sãu cel mai apãsãtor
necaz ºi în trupul Sãu cea mai dureroasã suferinþã [posibilã](25). El a fost
rãstignit, a murit ºi a ajuns în starea de neînsufleþire, fãrã însã a suferi
putrezirea(26). A treia zi, El a înviat din morþi(27), având acelaºi trup în care a
suferit (28), trup în care a ºi fost înãlþat la cer (29), unde stã la dreapta Tatãlui ºi
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mijloceºte [pentru poporul Sãu](30). El se va întoarce la sfârºitul lumii sã judece
oamenii ºi îngerii(31).
21) Ps. 40:7, 8, Evr. 10:5-10, Ioan 10:18. 22) Gal. 4:4, Mat. 3:15. 23) Gal.
3:13, Is. 53:6, 1 Pet. 3:18. 24) 2 Cor. 5:21. 25) Mat. 26:37, 38, Luca 22:44,
Mat. 27:46. 26) Fapte 13:37. 27) 1 Cor. 15:3, 4. 28) Ioan 20:25, 27. 29)
Mar. 16:19, Fapte 1:9-11. 30) Rom. 8:34, Evr. 9:24. 31) Fapte 10:42, Rom.
14:9, 10, Fapt. 1:11, 2 Pet. 2:4.

5. Prin ascultarea Sa desãvârºitã ºi jertfa de Sine pe care, prin Duhul cel
Veºnic El a adus-o o datã [adicã o datã pentru totdeauna] lui Dumnezeu, Domnul
Isus a satisfãcut pe deplin dreptatea lui Dumnezeu(32), a obþinut împãcarea ºi a
câºtigat o moºtenire veºnicã în Împãrãþia cerurilor pentru toþi aceia pe care
Tatãl I-a dat(33).
32) Evr. 9:14; 10:14, Rom. 3:25, 26, 33) Ioan 17:2, Evr. 9:15.

6. Cu toate cã preþul rãscumpãrãrii a fost plãtit faptic de Cristos doar
dupã întrupare, totuºi calitatea, eficacitatea [efectul sigur sau rezultatul] ºi
beneficiul acesteia au fost comunicate succesiv celor aleºi în toate vremurile,
de la începutul lumii. Aceasta a avut loc în ºi prin acele promisiuni, tipuri ºi
jertfe în care El a fost revelat, ºi a fost fãcut cunoscut [descris sau evidenþiat]
ca fiind sãmânþa femeii, Cel care avea sã distrugã capul ºarpelui [urmaºul lui
Adam care urma sã distrugã diavolul ºi pãcatul](34) ºi Mielul care a fost jertfit
de la întemeierea lumii(35). El este acelaºi, ieri, astãzi ºi în veci de veci(36).
34) 1 Cor. 4:10, Evr. 4:2, 1 Pet. 1:10, 11. 35) Apoc. 13:8 36) Evr. 13:8

7. În lucrarea de mijlocire, Cristos a acþionat conform ambelor Sale naturi,
fiecare dintre acestea împlinind acele aspecte care Îi sunt proprii [potrivite].
Totuºi, datoritã unitãþii persoanei Sale, ceea ce este propriu [aplicabil strict]
unei naturi este câteodatã atribuit în Scripturã celeilalte naturi(37).
[Textele doveditoare indicate mai jos sunt cazuri concrete. Într-unul se
spune cã Fiul Omului pogoarã din cer, deºi strict vorbind El nu fusese Fiul
Omului înainte de momentul întrupãrii. În celãlalt exemplu se spunã cã
Dumnezeu a vãrsat sângele Sãu.]
37) Ioan 3:13, Fapte 20:28

8. Pentru toþi aceia pentru care Cristos a obþinut rãscumpãrarea veºnicã,
El o aplicã ºi o comunicã în mod sigur ºi eficace. El mijloceºte pentru ei(38), îi
uneºte cu Sine prin Duhul Sãu, le descoperã în Cuvânt ºi prin el taina mântuirii,
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îi îndeamnã sã creadã ºi sã asculte(39), le conduce inimile prin Cuvânt ºi Duh(40)
ºi învinge, prin atotputernica tãrie ºi înþelepciune a Lui, pe toþi vrãjmaºii [care
ar dori sã le ia viaþa veºnicã] lor(41). Aceasta are loc în cãi ºi moduri ce sunt în
armonie [perfect consecvente] cu minunata ºi nepãtrunsa Lui dispensaþie
[administrarea Sa infinit de înþeleaptã a lumii], toate provenind din harul Sãu
fãrã platã ºi absolut [total], fãrã ca vreo condiþie vãzutã dinainte în ei [cei aleºi]
sã le poatã procura(42). [Cristos nu ne mântuie pentru cã El a prevãzut o faptã
meritorie sau un rãspuns al credinþei venit din partea persoanei care urmeazã
sã fie mântuitã. Nu existã nici un merit sau rãspuns în nici unul dintre pãcãtoºi.
Cristos mântuie necondiþionat.]
38) Ioan 6:37; 10:15, 16; 17:9, Rom. 5:10. 39) Ioan 17:6, Efes. 1:9, 1 Ioan
5:20. 40) Rom. 8:9- 14. 41) Ps. 110:1, 1 Cor. 15:25, 26. 42) Ioan 3:8, Efes.
1:8.

9. Aceastã slujbã de Mijlocitor între Dumnezeu ºi om este proprie exclusiv
lui Cristos [aparþine exclusiv lui Cristos], care este Proroc, Preot ºi Împãrat al
Bisericii lui Dumnezeu. Ea nu poate fi transferatã în întregime sau în parte altor
persoane(43). [Sfinþii, îngerii, bisericile sau preoþii nu pot avea parte din funcþia
de mijlocitor a lui Cristos.]
43) 1 Tim. 2:5.

10. Numãrul ºi ordinea slujbelor [Proroc-Preot-Împãrat] sunt esenþiale.
Astfel, din cauza neºtiinþei noastre avem nevoie de slujba Sa de proroc(44). În
starea noastrã de înstrãinare faþã de Dumnezeu ºi de imperfecþiune chiar ºi a
celor mai bune fapte ale noastre, avem nevoie de slujba Sa de preot, ca sã ne
împace cu Dumnezeu ºi sã ne prezinte înaintea Lui, vrednici de a fi primiþi(45).
În starea noastrã de împotrivire ºi completã incapacitate de a ne întoarce la
Dumnezeu, precum ºi pentru izbãvirea ºi paza noastrã în faþa vrãjmaºilor noºtri
spirituali, avem nevoie de slujba Sa de Împãrat, prin care sã ne convingã, supunã,
atragã, susþinã, elibereze ºi sã ne pãstreze pentru Împãrãþia Lui veºnicã(46).
44) Ioan 1:18. 45) Col. 1:21, Gal. 5:17. 46) Ioan 16:8, Ps. 110:3, Luca
1:74,75.

9. DESPRE VOINÞA LIBERÃ
1. Dumnezeu a înzestrat voinþa omului, în mod natural, cu libertate ºi cu
puterea de a alege ºi de a acþiona conform opþiunilor sale. Aceastã voinþã nu
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este forþatã sau determinatã, prin vreo necesitate fireascã [orice constrângere
înnãscutã], sã sãvârºeascã binele sau rãul(1).
1) Mat. 17:12, Iac. 1:14, Deut. 30:19.

2. În starea lui [originarã] de inocenþã omul a avut libertatea ºi puterea
sã voiascã ºi sã înfãptuiascã ceea ce era bun ºi plãcut lui Dumnezeu(2), dar era
instabil [nestatornic], astfel încât putea cãdea din aceastã stare(3) [libertatea
totalã includea inevitabil un element de instabilitate  libertatea de a cãdea
dacã alegea sã nu asculte.]
2) Ecl. 7:29. 3) Gen. 3:6.

3. Prin cãderea în starea de pãcat, omul a pierdut toatã capacitatea voinþei
sale de a face binele spiritual care însoþeºte mântuirea(4). Astfel omul firesc
[opusul omului spiritual], fiind deja împotrivitor [opus] binelui ºi mort în
pãcat(5), nu este capabil prin puterea lui însuºi sã se converteascã pe sine ºi nici
sã se pregãteascã pentru convertire(6) [nici s-o doreascã sau s-o caute].
4) Rom. 5:6; 8:7. 5) Efes. 2:1-5. 6) Tit 3:3-5, Ioan 6:44.

4. Când Dumnezeu converteºte un pãcãtos ºi îl transferã [mutã] în starea
de har, El îl ºi elibereazã din robia pãcatului, starea fireascã în care acesta se
gãsea(7). Apoi Dumnezeu îi dã, doar prin harul Sãu, capacitatea de a dori ºi de
a înfãptui liber binele spiritual(8). Totuºi, datoritã corupþiei care încã rãmâne în
el, omul nu poate îndeplini perfect binele ºi nici nu poate dori numai binele. El
mai are voinþa îndreptatã ºi spre ceea ce este rãu(9). [În timp ce voinþa unei
persoane convertite nu este încã desãvârºitã, ea este restauratã, adicã
îmbunãtãþitã în mare mãsurã. Înainte de convertire, voinþa nu are dorinþa sau
puterea de a face binele spiritual.]
7) Col. 1:13, Ioan 8:36. 8) Fil. 2:13. 9) Rom. 7:15-23.

5. Voinþa omului va fi fãcutã perfectã ºi pentru totdeauna [neschimbabil]
liberã în vederea binelui doar în starea de glorie(10).
10) Efes. 4:13.
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10. DESPRE CHEMAREA EFECTIVÃ
[Chemarea eficientã, irezistibilã din partea lui Dumnezeu]
1. Dumnezeu a gãsit cu cale ca, pe cei ce El i-a predestinat pentru viaþã,
la vremea potrivitã ºi hotãrâtã de El sã-I cheme în mod eficace prin Cuvântul
Sãu ºi prin Duhul Sãu(1). El îi cheamã din starea de pãcat ºi de moarte, în care
erau din fire, la har ºi la mântuire în Isus Cristos(2). El le lumineazã minþile din
punct de vedere spiritual ºi pentru mântuire, ca astfel sã poatã înþelege lucrurile
lui Dumnezeu(3). El le ia inima de piatrã ºi o înlocuieºte cu una de carne(4), le
reînnoieºte voinþa ºi, prin tãria Lui atotputernicã, îi determinã sã doreascã ºi sã
caute binele. El îi atrage efectiv la Cristos(5), în aºa fel încât ei sã vinã în mod
liber, deoarece harul Sãu I-a fãcut sã doreascã acest lucru(6).
1) Rom. 8:30; 9:7, Efes. 1:10, 11, 2 Tes. 2:13, 14. 2) Efes. 2:1-6. 3) Fapte
26:18, Efes. 1:17, 18. 4) Ezec. 36:26. 5) Deut. 30:6. Ezec. 36:27, Efes. 1:19.
6) Ps. 110:3, Cânt. 1:4.

2. Aceastã chemare efectivã izvorãºte doar din harul gratuit ºi special al
lui Dumnezeu, pe care El Îl dã fãrã platã, nu datoritã vreunui merit vãzut mai
dinainte în om, nici datoritã vreunei puteri sau vreunui agent [calitate sau
acþiune] al creaturii, care este totalmente pasiv în aceastã chestiune (7). Omul
este mort în pãcate ºi nelegiuit pânã când Duhul sfânt îl revigoreazã [aduce la
viaþã] ºi îl reînnoieºte(8). Astfel omul este fãcut capabil sã rãspundã acestei
chemãri ºi sã îmbrãþiºeze harul oferit ºi transmis prin ea. Aceastã forþã
împuternicitoare nu este cu nimic inferioarã celei care L-a înviat din morþi pe
Cristos(9).
7) 2 Tim. 1:9, Efes. 2:8. 8) 1 Cor. 2:14, Efes. 2:5, Ioan 5:25. 9) Efes. 1:19, 20

3. Nou-nãscuþii care mor în pruncie sunt regeneraþi ºi mântuiþi de Cristos
prin Duhul(10), care lucreazã când, unde ºi precum doreºte. (11) La fel se
întâmplã cu toate celelalte persoane alese care nu pot fi chemate vizibil prin
lucrarea Cuvântului.
10) Ioan 3:3-6; 11) Ioan 3:8.

4. Ceilalþi nu sunt aleºi, cu toate cã pot fi chemaþi prin lucrarea Cuvântului
ºi pot avea unele dovezi ale lucrãrii Duhului (12) [o mãsurã de înþelegere ºi
convingere]; totuºi, pentru cã nu sunt atraºi în mod efectiv de Tatãl, ei nu vor
dori, nici nu vor putea sã vinã cu adevãrat la Cristos. În consecinþã ei nu pot fi
mântuiþi(13). Cu atât mai puþin pot fi mântuiþi cei care nu primesc credinþa
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creºtinã pentru mântuire, chiar dacã îºi cârmuiesc cu multã grijã vieþile dupã
lumina naturii [înþelegerea lor naturalã] ºi legea religiei pe care o
profeseazã(14).
12) Mat. 22:14; 13:20, 21; Evr. 6:4, 5. 13) Ioan 6:44, 45, 65, 1 Ioan 2:24, 25.
14) Fapte 4:12, Ioan 4:22; 17:3.

11. DESPRE JUSTIFICARE
[Actul lui Dumnezeu de a-l declara neprihãnit pe cel credincios]
1. Pe aceia pe care Dumnezeu i-a chemat efectiv, El i-a ºi justificat în
mod generos(1), nu prin infuzia neprihãnirii în fiinþa lor, ci prin iertarea pãcatelor
lor ºi prin declararea ºi acceptarea lor ca fiind neprihãniþi(2). Justificarea are
loc nu datoritã vreunui lucru pe care Dumnezeu l-a adus la îndeplinire în ei sau
pe care ei sã-l fi fãcut, ci în exclusivitate pentru meritele lui Cristos(3). Ei sunt
justificaþi nu pentru cã Dumnezeu le socoteºte credinþa în sine sau actul de a
crede sau oricare altã dovadã de ascultare cerutã de Evanghelie drept neprihãnire
a lor. Ei sunt justificaþi întru totul ºi doar pentru cã Dumnezeu le atribuie [le
socoteºte ca neprihãnire] neprihãnirea lui Cristos. El le atribuie perfecta ascultare
activã a lui Cristos faþã de întreaga Lege, precum ºi ascultarea Lui pasivã în
moarte (4). Ei primesc justificarea prin credinþã ºi se odihnesc în [depind de]
El. Ei nu posedã sau produc aceastã credinþã, ci ea este darul lui Dumnezeu(5).
1) Rom. 3:24; 8:30. 2) Rom.4:5-8, Efes. 1:7. 3) 1 Cor. 1:30, 31, Rom. 5:1719, Efes 2:8-10 4) Filip. 3:8, 9, 5) Ioan 1:12, Rom. 5:17.

2. Credinþa care primeºte neprihãnirea lui Cristos ºi depinde de El este
singurul instrument al justificãrii (6). Totuºi, credinþa nu vine singurã în persoana
justificatã [nu este singura evidenþã a mântuirii], ci este întotdeauna însoþitã de
toate celelalte haruri [calitãþi] mântuitoare. Ea nu este o credinþã moartã, ci
lucreazã prin dragoste(7) [ºi este, din acest motiv, plinã de recunoºtinþã iubitoare
faþã de Dumnezeu, devotatã în smerenie Lui ºi iubeºte sã-L facã cunoscut].
6) Rom. 3:28. 7) Gal. 5:6, Iac. 2:17-26.

3. Prin ascultarea ºi moartea Sa, Cristos a absolvit de datorii pe toþi cei ce
sunt justificaþi. Prin jertfa Sa în sângele crucii, El a plãtit, în locul lor, preþul pe
care ei trebuiau sã-l plãteascã. El a satisfãcut pentru ei justiþia lui Dumnezeu, în
mod adecvat [specific], real ºi deplin(8). Întrucât Cristos a fost dat de Tatãl
pentru ei, iar ascultarea Lui ºi actul de satisfacere au fost acceptate pentru ei,
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ambele în mod liber ºi nu pentru ceea ce era în prealabil în ei(9), justificarea lor
a avut loc doar datoritã harului Sãu liber ºi fãrã platã, pentru ca atât dreptatea
perfectã, cât ºi harul bogat al lui Dumnezeu sã fie slãvite în justificarea celor
pãcãtoºi(10).
8) Evr. 10:14, 1 Pet. 1:18, 19, Isa. 53:5, 6. 9) Rom. 8:32, 2 Cor. 5:21. 10)
Rom. 3:26, Efes. 1:6, 7; 2:7

4. Din veºnicii Dumnezeu a decretat [a decis, a hotãrât] sã justifice pe
toþi cei aleºi(11), iar la vremea potrivitã Cristos a murit pentru pãcatele lor ºi a
înviat ca dovadã a justificãrii lor(12). Cu toate acestea ei nu sunt justificaþi în
mod personal pânã când, la vremea potrivitã, Duhul Sfânt Îl aplicã pe Cristos
vieþii lor(13).
11) Gal. 3:8, 1 Pet. 1:2, 1 Tim. 2:6. 12) Rom. 4:25. 13) Col. 1:21, 22, Tit 3:4-7.

5. Dumnezeu continuã sã ierte pãcatele celor justificaþi(14) ºi cu toate cã
ei nu pot cãdea niciodatã din starea de justificare (15), totuºi, prin pãcatul lor ei
pot stârni supãrarea pãrinteascã a lui Dumnezeu(16). În aceastã situaþie,
strãlucirea feþei lui Dumnezeu peste ei nu este restabilitã pânã când ei nu se
smeresc, îºi mãrturisesc pãcatele, îºi cer iertare ºi îºi reînnoiesc a lor [umblare
consecventã în] credinþã ºi pocãinþã(17).
14) Mat. 6:12, 1 Ioan 1:7-9. 15) Ioan 10:28. 16) Ps. 89:31-33. 17) Ps. 32:5,
Ps. 51, Mat. 26:75.

6. Justificarea credincioºilor în timpul Vechiului Testament a fost, sub
toate aceste aspecte, una ºi aceeaºi cu justificarea credincioºilor aflaþi sub Noul
Testament(18).
18) Gal. 3:9, Rom. 4:22-24.

12. DESPRE ÎNFIERE
1. Pe toþi cei justificaþi Dumnezeu a binevoit sã-i facã pãrtaºi [participanþi]
harului înfierii în ºi pentru meritele lui Isus Cristos, singurul Sãu Fiu(1). Prin
acest har ei sunt cuprinºi în numãrul copiilor lui Dumnezeu, de ale cãror libertãþi
ºi privilegii se bucurã(2). Ei au Numele Lui pus peste ei(3), primesc Duhul
înfierii(4), au intrare la tronul harului cu îndrãznealã, sunt îndreptãþiþi sã strige
Ava, adicã Tatã(5), sunt sub îndurarea Lui(6) [cuprinºi în grija ºi dragostea
Lui], protejaþi(7), supravegheaþi(8) ºi, ca de un tatã, disciplinaþi de El(9), dar
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niciodatã lepãdaþi(10). În calitate de moºtenitori, ei sunt pecetluiþi pentru ziua
rãscumpãrãrii(11) ºi moºtenesc promisiunile mântuirii veºnice(12).
1) Efes. 1:5, Gal. 4:4, 5. 2) Ioan 1:12, Rom. 8:17. 3) 2 Cor. 6:18, Apoc. 3:12.
4) Rom. 8:15. 5) Gal. 4:6, Efes. 2:18. 6) Ps. 103:13. 7) Prov. 14:26. 8) 1 Pet.
5:7. 9) Evr. 12:6. 10) Is. 54:8, 9, Plân. 3:31. 11) Efes. 4:30. 12) Evr. 1:14;
6:12.

13. DESPRE SFINÞIRE
1. Cei care sunt uniþi cu Cristos sunt chemaþi efectiv ºi regeneraþi, având
o inimã nouã ºi un duh nou pus în ei, în virtutea [meritul] morþii ºi învierii lui
Isus Cristos, sunt mai departe sfinþiþi în mod real ºi personal(1). Datoritã meritului
morþii ºi învierii lui Cristos ºi prin Cuvântul ºi Duhul Sãu care locuieºte în
ei(2), stãpânirea întregului trup de cãtre pãcat este distrusã(3) [era controlului
total exercitat de pãcat peste ei s-a încheiat], iar poftele lui sunt din ce în ce
mai mult slãbite ºi date morþii(4) [mortificate  date la o parte]. Ei sunt învioraþi
[aduºi la viaþã sau revigoraþi] ºi întãriþi din ce în ce mai mult în toate harurile
mântuitoare(5), spre trãirea adevãratei sfinþenii, fãrã de care nimeni nu-L va
vedea pe Domnul(6).
1) Fapte 20:32, Rom. 6:5, 6. 2) Ioan 17:17, Efes. 3:16-19, 1 Tes. 5:21-23. 3)
Rom. 6:14. 4) Gal. 5:24. 5) Col. 1:11. 6) 2 Cor. 7:1, Evr. 12:14.

2. Aceastã sfinþire, care se extinde în întreaga persoanã, rãmâne totuºi
imperfectã [sau incompletã] în aceastã viaþã(7). Rãmãºiþele stricãciunii mai
persistã în fiecare mãdular(8), fapt ce dã naºtere unei lupte continue ºi de
neîmpãcat, în care firea pofteºte [vehement] împotriva Duhului ºi Duhul
împotriva firii(9).
7) 1 Tes. 5:23. 8) Rom. 7:18, 23. 9) Gal. 5:17, 1 Pet. 2:11.

3. În aceastã luptã, cu toate cã pentru un timp rãmãºiþele stricãciunii pot
predomina(10), totuºi, prin suplinirea continuã cu putere din partea Duhului lui
Cristos care împlineºte sfinþirea, partea regeneratã va învinge cu adevãrat(11).
Astfel sfinþii cresc în har, perfecteazã [îndreptându-se spre împlinirea] sfinþenia
în temere de Dumnezeu ºi aleargã spre viaþa cereascã în ascultarea evanghelicã
de toate poruncile pe care Cristos, în calitate de Cap ºi Împãrat le-a dat în
Cuvântul Sãu(12).
10) Rom. 7:23. 11) Rom. 6:14. 12) Efes. 4:15, 16, 2 Cor. 3:18; 7:1.
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14. DESPRE CREDINÞA MÂNTUITOARE
1. Harul credinþei, prin care aleºii primesc capacitatea de a crede pentru
mântuirea sufletelor lor, este lucrarea Duhului lui Cristos în inimile lor(1). În
mod obiºnuit [normal], credinþa este produsã de lucrarea Cuvântului(2), lucrare
care este intensificatã ºi întãritã prin lucrarea Duhului atunci când este însoþitã
de administrarea botezului ºi a cinei Domnului, de rugãciuni ºi alte mijloace
hotãrâte de Dumnezeu(3).
1) 2 Cor. 4:13, Efes. 2:8. 2) Rom. 10:14-17. 3) Luca 17:5, 1 Pet. 2:2, Fapte
20:32.

2. Prin aceastã credinþã, un creºtin acceptã drept adevãr tot ce este revelat
în Cuvânt, în baza autoritãþii lui Dumnezeu Însuºi(4). [Credinþa mântuitoare
face ca o persoanã sã creadã cã toatã Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu  în
mod instinctiv ºi complet]. Datoritã faptului cã Scriptura depune mãrturie despre
slava lui Dumnezeu manifestatã în atributele Lui, despre excelenþa lui Cristos
în natura ºi slujbele Lui, despre puterea ºi plinãtatea Duhului Sfânt în faptele ºi
lucrãrile Sale, creºtinul gãseºte [vede] în Cuvânt o perfecþiune superioarã tuturor
altor scrieri sau oricãrui alt lucru din lume(5).
 Astfel, creºtinul poate sã-ºi încredinþeze pe deplin sufletul acestui adevãr
pe care îl crede(6). El trebuie sã-ºi schimbe modul de viaþã conform învãþãturilor
fiecãrui pasaj în parte, sã se supunã în ascultare poruncilor(7), sã se cutremure
în faþa avertismentelor(8) ºi sã îmbrãþiºeze promisiunile lui Dumnezeu pentru
viaþa de acum ºi cea viitoare(9).
 Totuºi, rolul principal al credinþei mântuitoare este în sfera relaþiei cu
Cristos, în acceptarea Lui, în primirea Lui ºi în ancorarea exclusivã în El, pentru
justificaþiunea, sfinþirea ºi viaþa veºnicã primite în virtutea legãmântului
harului(10).
4) Fapte. 24:14. 5) Ps. 19:7-10; 119: 72. 6) 2 Tim. 1:12. 7) Ioan 15:14. 8) Is.
66:2. 9) Evr. 11:13. 10) Ioan 1:12, Fapte 16:31, Gal. 2:20, Fapte 15:11.

3. Credinþa mântuitoare apare în diferite grade, ea putând fi slabã sau
tare(11). La fel ca toate celelalte aspecte ale harului mântuitor, aceastã credinþã,
chiar ºi atunci când apare în cea mai micã mãsurã, este totuºi diferitã ca tip sau
naturã (asemenea celorlalte aspecte ale harului mântuitor) de credinþa ºi harul
comun al celor ce cred temporar(12). De aceea, chiar dacã este asaltatã [atacatã]
ºi slãbitã pentru un timp, totuºi ea va ieºi biruitoare(13), crescând în mulþi pânã
la dobândirea deplinei siguranþe prin Cristos(14), care este atât începutul, cât ºi
sfârºitul credinþei noastre(15).
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11) Evr. 5:13, 14, Mat. 6:30, Rom. 4:19, 20. 12) 2 Pet. 1:1. 13) Efes. 6:16, 1
Ioan 5:4, 5. 14) Evr. 6:11, 12, Col. 2:2. 15) Evr. 12:2.

15. DESPRE POCÃINÞÃ ªI MÂNTUIRE
1. Celor aleºi, care sunt convertiþi la vârsta maturã [de adult], dupã ce
trãiserã un timp în starea de oameni fireºti [nemântuiþi], slujind diverselor
pofte ºi plãceri, Dumnezeu le dã pocãinþã spre viaþã, prin chemarea eficientã(1).
1) Tit 3:2-5

2. Deoarece nu existã nimeni care face binele ºi nu comite pãcate(2), ºi
deoarece chiar ºi cei mai buni dintre oameni, din cauza puterii ºi înºelãciunii
stricãciunii care locuieºte în ei ºi a dominãrii [puterii superioare a] ispitei, cad
în mari pãcate ºi provocãri [la adresa lui Dumnezeu], în îndurarea Sa, Dumnezeu
a dispus în legãmântul de har ca credincioºii care au pãcãtuit ºi au cãzut sã fie
reînnoiþi [restauraþi] prin pocãinþã spre mântuire(3).
2) Ecl. 7:20. 3) Luca 22:31, 32.

3. Aceastã pocãinþã mântuitoare este un har conþinut în Evanghelie(4),
prin care o persoanã, fiind conºtientizatã de Duhul Sfânt cu privire la rãutatea
multiplã a pãcatelor sale, prin credinþa în Cristos, se smereºte cu sincerã pãrere
de rãu, detestare [urã] a pãcatului ºi o scârbã de sine [ruºine de sine](5), ºi se
roagã pentru a primi iertarea ºi tãria harului. Cu ajutorul Duhului, cel ce se
pocãieºte va urmãri ºi se va strãdui [o dorinþã ºi un scop dupã care tânjeºte] sã
umble înaintea lui Dumnezeu ºi sã fie pe placul Lui în toate lucrurile(6).
4) Zah. 12:10, Fapte. 11:18. 5) Ezec. 36:31, 2 Cor. 7:11. 6) Ps. 119:6, 128.

4. Dupã cum pocãinþa trebuie sã fie un aspect continuu de-a lungul vieþii,
din cauza trupului morþii [stricãciunii care dãinuie]ºi a faptelor acestuia, tot
astfel este de datoria fiecãrui om sã se pocãiascã în mod particular de orice
pãcat personal pe care l-a comis ºi de care are cunoºtinþã(7) [adicã: de pãcatele
individuale de care are cunoºtinþã, numindu-le ºi pocãindu-se de ele].
7) Luca 19:8, 1 Tim. 1:13-15.

5. În legãmântul harului, Dumnezeu, prin Cristos, a pus la dispoziþie,
pentru pãstrarea credincioºilor spre mântuire, o astfel de asigurare încât, deºi
nu existã nici un pãcat prea mic pentru a nu merita osânda(8), totuºi nu existã
nici un pãcat atât de mare încât sã ducã la osândirea celui ce se pocãieºte(9).
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Acest lucru face necesarã [esenþialã] propovãduirea constantã a pocãinþei.
8) Rom. 6:23. 9) Is. 1:16-18; 55:7.

16. DESPRE FAPTELE BUNE
1. Faptele bune sunt doar acele fapte pe care Dumnezeu le porunceºte în
Cuvântul Sãu sfânt(1), ºi nu acelea pe care oamenii le plãnuiesc ºi le fac fãrã
aceastã împuternicire [autorizaþie], în virtutea unei râvne oarbe sau a unor intenþii
bune(2) [De aceea, actele de caritate etc. nu sunt fapte bune în ele însele.
Faptele bune încep cu ascultare faþã de Dumnezeu ºi faþã de chemarea ºi
poruncile Scripturii. Necredincioºii care trãiesc în neascultare faþã de acestea
nu pot face fapte bune (vezi paragraful 7).]
1) Mica 6:8, Evr. 13:21. 2) Mat. 15:9, Is. 29:13.

2. Aceste fapte bune, fãcute în ascultare de poruncile lui Dumnezeu, sunt
roadele ºi dovada unei credinþe vii ºi adevãrate(3). Prin ele credincioºii îºi
exprimã atitudinea lor de mulþumire(4), îºi întãresc siguranþa mântuirii(5), îi
edificã pe fraþii lor, împodobesc Evanghelia prin trãirea ei [adaugã frumuseþea
conduitei la mãrturia verbalã](6), astupã gura vrãjmaºilor [prin comportamentul
lor îi lasã fãrã drept de apel pe cei ce s-ar opune Evangheliei] ºi Îl slãvesc pe
Dumnezeu(7), ale cãrui fãpturi sunt. Ei au fost creaþi în Isus Cristos pentru
fapte bune(8), pentru ca, având acum sfinþirea ca rod, la sfârºit sã poatã obþine
viaþa veºnicã(9).
3) Iac. 2:18-22. 4) Ps. 116:12, 13. 5) 1 Ioan 2:3-5, 2 Pet. 1:5-11. 6) Mat.
5:16. 7) 1 Tim. 6:1, 1 Pet. 2:15, Filip. 1:11. 8) Efes. 2:10. 9) Rom. 6:22.

3. Capacitatea oamenilor de a face fapte bune nu provine din ei înºiºi, ci
în întregime de la Duhul lui Cristos(10). Pentru a fi capabili de aceasta, pe
lângã harurile pe care deja le-au primit [la convertire] este necesarã o influenþã
efectivã a aceluiaºi Duh Sfânt, care sã lucreze în ei, dupã buna Lui plãcere, atât
voinþa, cât ºi înfãptuirea(11). Acþiunea Duhului Sfânt nu trebuie sã ducã la
neglijenþã din partea lor, ca ºi când ei nu ar fi obligaþi sã facã nici o miºcare
[încercare personalã] pânã când nu primesc din partea Duhului un impuls [sau
motivare] special. Dimpotrivã ei trebuie sã se strãduiascã sã înflãcãreze harul
lui Dumnezeu care este în ei(12).
10) Ioan 15:4, 5. 11) 2 Cor. 3:5, Filip. 2:13. 12) Filip. 2:12, Evr. 6:11, 12, Is.
64:7.
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4. Aceia care în viaþa aceasta ajung la cele mai mari înãlþimi posibile ale
ascultãrii, sunt totuºi departe de a ajunge la exces de zel [vezi mai jos] sau de
a face mai mult decât le cere lui Dumnezeu, ºi mai degrabã greºesc în multe
din lucrurile la care sunt chemaþi(13).
[Fapte comise în exces de zel sunt imposibile. Acestea sunt (conform
Bisericii Romano Catolice) fapte care obþin un merit supraabundent, ceea ce
este mai mult decât are nevoie un om ºi care se cumuleazã într-un fond de
rezervã ca sã fie apoi atribuit altora. Fecioara Maria, conform Romei, a reuºit
aceastã performanþã ºi, asemenea ei, mulþi alþii.]
13) Iov 9:2, 3, Gal. 5:17, Luca 17:10.

5. Noi nu putem ajunge sã meritãm iertarea pãcatelor sau viaþa veºnicã
ce ne sunt date de Dumnezeu nici chiar prin cele mai bune fapte, din cauza
marii disproporþii [dezechilibrului accentuat] ce existã între ele ºi slava viitoare,
precum ºi din cauza distanþei infinite dintre noi ºi Dumnezeu. Prin ele nu putem
nici sã-I aducem vreun câºtig, nici sã plãtim datoria pãcatelor fãcute în trecut(14).
Dupã ce am fãcut tot ceea ce am fost în stare sã facem [binele suprem de care
suntem în stare], noi nu ne-am fãcut decât datoria, fiind doar niºte slujitori
nevrednici. Faptele noastre sunt bune pentru cã provin de la Duhul Sãu(15) [ºi
de aceea meritul nu este de fapt al nostru]. Chiar ºi atunci, faptele bune [pe
care Dumnezeu le iniþiazã] sunt pângãrite de noi ºi amestecate cu aºa multã
slãbiciune ºi imperfecþiune, încât ele nu pot rezista în faþa judecãþii severe a lui
Dumnezeu(16).
14) Rom. 3:20, Efes. 2:8, 9, Rom. 4:6. 15) Gal. 5:22, 23. 16) Is. 64:6, Ps. 143:2.

6. Totuºi, pentru cã cei credincioºi sunt acceptaþi prin Isus Cristos ca
suflete individuale, ºi faptele lor bune sunt acceptate tot în El(17). Ele sunt
acceptate nu pentru cã ar fi mai presus de orice acuzaþie (în viaþa aceasta) sau
pentru cã ar fi ireproºabile în ochii lui Dumnezeu, ci pentru cã El Se uitã la ele
prin Fiul Sãu. Lui Îi face plãcere sã accepte faptele noastre bune ºi sã
recompenseze tot ceea ce este fãcut cu sinceritate, chiar dacã au fost fãcute cu
multã slãbiciune ºi imperfecþiune(18).
17) Efes. 1:6, 1 Pet. 2:5. 18) Mat. 25:21-23, Evr. 6:10.

7. Este posibil ca faptele fãcute de cei nenãscuþi din nou sã fie ele însele
lucruri poruncite de Dumnezeu ºi de folos atât pentru cei ce la fac cât ºi pentru
alþii(19), totuºi, întrucât ele nu izvorãsc dintr-o inimã curãþitã prin credinþã(20),
ºi nu sunt fãcute într-un mod corect conform Cuvântului(21), nici cu singurul
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scop corect  acela de a da slavã lui Dumnezeu(22)  ele sunt pãcãtoase ºi nu
pot place lui Dumnezeu, nici nu-l pot aduce pe om în starea de a primi har din
partea lui Dumnezeu(23). Însã neglijarea lor este ºi mai pãcãtoasã ºi neplãcutã
înaintea lui Dumnezeu(24).
19) 2 Împ. 10:30, 1 Împ. 21:27-29. 20) Gen. 4:5, Evr. 11:4-6. 21) 1 Cor. 13:1.
22) Mat. 6:2-5. 23) Amos 5:21, 22, Rom. 9:16, Tit 3:5. 24) Iov 21:14, 15, Mat.
25:41-43.

17. DESPRE PERSEVERENÞA SFINÞILOR
[PERSISTENÞA LOR SAU PÃSTRAREA STATORNICÃ ÎN
STAREA HARULUI]
1. Aceia pe care Dumnezeu i-a primit în Preaiubitul [Domnul Isus], pe
care i-a chemat efectiv ºi i-a sfinþit prin Duhul Sãu, cãrora le-a dat credinþa
aleºilor Sãi, nu pot cãdea total [în întregime] sau definitiv din starea de har, ci ei
vor persevera cu siguranþã [persista în mod hotãrât] în ea pânã la sfârºit, ºi
astfel vor fi mântuiþi veºnic. Dumnezeu nu revocã [El nu-ºi va schimba niciodatã
intenþia] darurile ºi chemarea fãcutã, prin care El continuã sã nascã ºi sã
hrãneascã în ei credinþã, pocãinþã, dragoste, bucurie, nãdejde ºi toate celelalte
haruri ale Duhului pentru nemurire(1).
Chiar dacã multe furtuni ºi ºuvoaie se vor ridica ºi vor izbi în ei, totuºi ele
nu vor putea sã-i smulgã de pe temelia ºi stânca pe care stau prin credinþã. Însã,
prin necredinþã [inclusiv lipsã de credinþã] ºi ispitirea lui Satan, prezenþa luminii
ºi dragostei lui Dumnezeu poate fi, pentru un timp umbritã ºi ascunsã de ei(2),
dar El rãmâne Acelaºi, iar ei vor fi pãstraþi în siguranþã de puterea lui Dumnezeu
spre mântuire. ªi în ea ei se vor bucura pentru cã sunt proprietatea rãscumpãratã
a lui Dumnezeu, ei cei care sunt sãpaþi pe palmele Lui ºi ale cãror nume au fost
scrise în cartea vieþii încã din veºnicie(3).
1) Ioan 10:28, 29, Filip. 1:6, 2 Tim. 2:19, 1 Ioan 2:19. 2) Ps. 89:31, 32, 1 Cor.
11:32. 3) Mal. 3:6.

2. Pãstrarea sfinþilor în har nu depinde de ei înºiºi, adicã de propria lor
voinþã liberã, ci de imuabilitatea decretului alegerii(4), care izvorãºte din
dragostea liberã ºi imuabilã [caracterul neschimbabil] a lui Dumnezeu Tatãl.
Ea depinde ºi de eficacitatea [puterea ºi succesul sigur al] meritelor ºi mijlocirii
lui Isus Cristos [cei pentru care a murit El nu pot sã nu ajungã sã fie mântuiþi],
de unirea pe care sfinþii adevãraþi o au cu El (5) [El nu-i va abandona pe iubiþii
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Sãi], de jurãmântul [declaraþia solemnã a] lui Dumnezeu(6), de rãmânerea în
ei a Duhului [care nu poate da greº] ºi a seminþei lui Dumnezeu(7) [care nu
poate muri], ºi de însãºi natura legãmântului harului(8) [Legãmântul stipuleazã
cã sufletele mântuite nu vor renunþa]. Toþi aceºti factori dau naºtere atât la
certitudinea cât ºi la infailibilitatea siguranþei ºi pãstrãrii lor în har.
4) Rom. 8:30; 9:11-16. 5) Rom. 5:9, 10, Ioan 14:19. 6) Evr. 6:17, 18. 7)
1Ioan 3:9. 8) Ier. 32:40.

3. Prin ispita lui Satan ºi a lumii, precum ºi din cauza predominãrii
stricãciunii care rãmâne în ei ºi a neglijãrii mijloacelor pãstrãrii în har, sfinþii
pot cãdea în pãcate mari ºi chiar sã continue în ele pentru un timp(9). Acest fapt
atrage dupã sine supãrarea lui Dumnezeu ºi întristarea Duhului Sfânt(10), precum
ºi îndepãrtarea harurilor ºi bucuriei lor(11). Totodatã are loc ºi împietrirea inimii
lor, rãnirea cugetului lor(12) provocând durere ºi ofensând pe cei din jur. Toate
acestea atrag judecata temporarã [pedepse în prezent] asupra lor(13). Chiar
dacã [toate] aceste lucruri se întâmplã, ei îºi vor reînnoi [în timp] pocãinþa ºi
vor fi pãstraþi prin credinþa în Isus Cristos pânã la sfârºit(14).
9) Mat. 26:70-74. 10) Is. 64:5-9, Efes. 4:30. 11) Ps. 51:10-12. 12) Ps.
32:3,4. 13) 2 Sam. 12:14. 14) Luca 22:32, 61, 62.

18. DESPRE SIGURANÞA MÂNTUIRII
1. Cei care cred doar pentru o vreme, precum ºi cei nemântuiþi se pot
înºela în zadar cu speranþe false ºi presupuneri fireºti [într-un mod nespiritual
ei îl considerã ca pe un lucru dat] cã ar fi mântuiþi ºi cã s-ar afla în harul lui
Dumnezeu, dar aceastã nãdejde va dispãrea(1). Însã cei ce cred cu adevãrat în
Domnul Isus ºi Îl iubesc cu sinceritate, strãduindu-se sã umble înaintea Lui cu
conºtiinþa curatã, pot fi pe deplin siguri cã se aflã în starea de har. Ei se pot
bucura în nãdejdea slavei lui Dumnezeu(2), care nu-i va înºela niciodatã(3).
[Nu-i va dezamãgi sau nu-i va lãsa sã cadã niciodatã, deoarece Dumnezeu îi
va binecuvânta, va asculta rugãciunile lor ºi la urmã îi va duce în glorie.]
1) Iov 8:13, 14, Mat. 7:22, 23. 2) 1 Ioan 2:3,; 3:14-24; 5:13. 3) Rom. 5:2-5.

2. Aceastã siguranþã nu este o convingere ipoteticã [ceva presupus a fi
adevãrat pe temeiuri ºubrede] sau probabilã, sprijinitã pe o nãdejde trecãtoare,
ci este o siguranþã infailibilã a credinþei(4), ziditã pe sângele ºi dreptatea lui
Cristos revelatã în Evanghelie(5). [Ea se bazeazã pe un act istoric al
Mântuitorului lumii.] De asemenea, ea se sprijinã pe mãrturia lãuntricã a acelor
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haruri ale Duhului [semne sau evidenþe ale harului](6) care sunt în legãturã cu
promisiuni certe fãcute în Scripturi ºi pe mãrturia [evidenþa] Duhului înfierii,
care mãrturiseºte împreunã cu duhurile noastre cã suntem copii ai lui Dumnezeu
[o siguranþã spiritualã simþitã](7). Rodul acestei siguranþe este pãstrarea inimilor
celor credincioºi în smerenie ºi sfinþenie(8).
5) Evr. 6:11, 19. 5) Evr. 6:17, 18. 6) 2 Pet. 1:4-11. 7) Rom. 8:15, 16. 8)
1Ioan 3:1-3.

3. Aceastã siguranþã infailibilã nu este legatã atât de mult de esenþa
credinþei, încât sã fie o experienþã automatã ºi inevitabilã. Un creºtin adevãrat
poate sã aºtepte un timp îndelungat, ºi sã se lupte cu multe dificultãþi pânã sã
ajungã sã o deþinã(9). Totuºi, deoarece creºtinul are capacitatea din partea
Duhului sã cunoascã lucrurile care îi sunt date fãrã platã de Dumnezeu, el poate
sã ajungã la aceastã siguranþã fãrã o descoperire extraordinarã, ci doar prin
folosirea corectã a mijloacelor necesare obþinerii ei(10). De aceea, este de datoria
fiecãruia sã-ºi dea toatã silinþa pentru a fi sigur de chemarea ºi alegerea sa. Prin
aceasta, inima lui poate fi întãritã în pace ºi bucurie, în Duhul Sfânt, în dragoste
ºi mulþumire faþã de Dumnezeu, precum ºi în îndeplinirea cu tãrie ºi bucurie a
slujbelor ascultãrii. Acestea sunt roadele naturale ale siguranþei(11) ºi nicidecum
acele lucruri care l-ar încuraja pe om sã trãiascã mai departe în pãcat(12).
9) Is. 50:10, Ps. 88, Ps. 77:1-12. 10) 1 Ioan 4:13, Evr. 6:11, 12. 11) Rom.
5:15; 14:17, Ps. 119:32. 12) Rom. 6:1, 2, Tit 2:11-14.

4. Este posibil ca siguranþa mântuirii celor cu adevãrat credincioºi sã fie
zguduitã, micºoratã sau chiar întreruptã [suspendatã pentru o vreme] în multe
feluri, prin neglijenþa în pãstrarea ei(13), prin cãderea într-un pãcat oarecare, ce
rãneºte conºtiinþa ºi întristeazã Duhul(14). Acelaºi efect îl poate avea ºi
confruntarea neaºteptatã ºi vehementã cu ispita(15), ºi ascunderea strãlucirii
Feþei lui Dumnezeu, care îi face chiar ºi pe cei ce se tem de El sã umble câteodatã
în întuneric ºi sã nu aibã nici o luminã(16).
Totuºi [indiferent de cauza sau durata întreruperii siguranþei], deoarece
credincioºii niciodatã nu sunt lãsaþi fãrã sãmânþa lui Dumnezeu [identitate
spiritualã esenþialã](17) ºi ei nu pot fi îndepãrtaþi pentru totdeauna de la viaþa
de credinþã [care se þine de valori eterne] (18), de la acea dragoste a lui Cristos
ºi a fraþilor ºi de la acea sinceritate a inimii ºi datorie a conºtiinþei, siguranþa
mântuirii va fi restabilitã la timpul potrivit prin lucrarea Duhului(19), care, în
tot acest timp, prin prezenþa acestor haruri, îi þine sã nu cadã în disperare
totalã(20).
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13) Cânt. 5:2-6. 14) Ps. 51:8-14. 15) Ps. 116:11; 77:7, 8; 31:22. 16) Ps.30:7.
17) 1 Ioan 3:9. 18) Luca 22:32. 19) Ps. 42:5-11. 20) Plân. 3:26-31.

19. DESPRE LEGEA LUI DUMNEZEU
1. Dumnezeu i-a dat lui Adam o lege de ascultare generalã, scrisã în inima
sa, ºi o poruncã particularã de a nu mânca din fructul pomului cunoºtinþei binelui
ºi rãului(1). Prin acestea, Dumnezeu l-a însãrcinat pe Adam ºi pe toþi urmaºii lui
la ascultare personalã, totalã, exactã ºi permanentã(2). Dumnezeu a promis viaþa
în urma împlinirii poruncii, ºi ameninþarea cu moartea în urma cãlcãrii ei. De
asemenea, El l-a înzestrat pe om cu puterea ºi capacitatea de a o împlini(3).
1) Gen 2:17, Ecl. 7:29. 2) Rom. 10:5. 3) Gal. 3:10-12.

2. Aceeaºi lege care fusese scrisã la început în inima omului a continuat
sã fie standardul perfect de neprihãnire ºi dupã cãdere(4). Legea a fost datã de
Dumnezeu pe Muntele Sinai ºi este cuprinsã în cele zece porunci scrise pe douã
table de piatrã. Primele patru legi conþin datoria noastrã faþã de Dumnezeu, iar
celelalte ºase datoria noastrã faþã de semeni(5).
4) Rom. 2:14, 15. 5) Deut. 10:4.

3. Pe lângã aceastã lege, numitã în mod obiºnuit ºi legea moralã,
Dumnezeu a gãsit cu cale sã dea poporului Israel legi ceremoniale, care conþin
câteva orânduieli caracteristice [rituri cu semnificaþii simbolice, referitoare la
alte lucruri]. Pe de-o parte, aceste legi au fost date în vederea închinãrii, ele
prefigurându-L [sau reprezentându-L] pe Cristos împreunã cu atributele ºi
trãsãturile, harurile, faptele, suferinþele ºi beneficiile Sale(6). Pe de altã parte,
ele conþin diferite instrucþiuni cu privire la datoriile morale(7).
Aceste legi ceremoniale, fiind lãsate doar pânã la împlinirea vremii, au
fost abrogate ºi abandonate prin Isus Cristos, adevãratul Mesia, cãruia I s-a dat
pentru aceasta împuternicirea [autoritatea] Tatãlui, singurul dãtãtor al legii(8).
6) Evr. 10:1, Col. 2:17. 7) 1 Cor. 5:7. 8) Col. 2:14-17, Efes. 2:14-16.

4. Dumnezeu a mai dat poporului Israel diferite legi juridice, care ºi-au
pierdut însã valabilitatea dupã desfiinþarea lui ca stat. Ele nu mai sunt obligatorii
pentru nimeni, deoarece erau parte a legislaþiei acelei naþiuni, însã echitatea lor
generalã [principiile de justiþie, de corectitudine aflate la temelia lor] continuã
sã fie aplicabilã în vremurile moderne(9).
9) 1 Cor. 9:8-10.
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5. Legea moralã îi obligã la permanenta ascultare de ea pe toþi oamenii,
atât pe cei justificaþi, cât ºi pe ceilalþi(10), nu doar cu privire la subiectele
conþinute în ea, ci ºi din respect pentru autoritatea lui Dumnezeu Creatorul,
dãtãtorul Legii(11). În Evanghelie, Cristos nu desfiinþeazã cerinþa legii, ci [în
mod contrar] întãreºte ºi mai mult obligaþia noastrã de a asculta de ea (12).
10) Rom. 13:8-10, Iac. 2:8-12. 11) Iac. 2:10, 11. 12) Mat. 5:17-19, Rom.3:31.

6. Chiar dacã cei credincioºi nu sunt sub lege ca într-un legãmânt al
faptelor, prin care sã fie justificaþi sau condamnaþi(13), totuºi, legea ca regulã
de viaþã este de mare folos pentru ei ºi pentru alþii, prin faptul cã îi informeazã
despre voia lui Dumnezeu ºi datoria lor, îi îndeamnã ºi îi obligã sã umble în
conformitate cu ea.
Aceasta descoperã ºi expune contaminarea pãcãtoasã a firii, inimii ºi vieþii
lor. Prin ea, în cercetarea lor de sine ei pot ajunge la o ºi mai mare recunoaºtere
a pãcatului, la o smerire mai accentuatã ºi la o urã mai mare faþã de pãcatele
lor(14). La aceasta se adaugã o înþelegere mai bunã a nevoii lor de Cristos ºi a
perfecþiunii ascultãrii Lui [faþã de lege în favoarea lor].
Pentru cei nãscuþi din nou, care sunt eliberaþi de blestemul legii ºi de
rigoarea ei neabãtutã, legea lucreazã [prin cercetarea vieþii proprii] la
restrângerea stricãciunii [tendinþelor pãcãtoase ale] lor prin faptul cã interzice
pãcatul, iar prin atenþionãrile ei slujeºte la a arãta plata pentru pãcatele lor ºi
necazurile ce vin din cauza acestora.
Tot astfel promisiunile legate de lege aratã credincioºilor atât faptul cã
Dumnezeu aprobã ascultarea, cât ºi binecuvântãrile la care se pot aºtepta dacã
trãiesc în ascultare, care însã nu vor veni pentru cã au satisfãcut legea ca pe un
legãmânt al faptelor. [A face acest lucru ar necesita, bineînþeles, o ascultare
perfectã faþã de fiecare parte ºi întotdeauna.] Astfel, când omul face binele ºi
se fereºte de rãu, pentru cã legea încurajeazã binele ºi descurajeazã rãul, nu
înseamnã cã el a ieºit de sub har ºi a intrat sub lege(15).
13) Rom. 6:14, Gal. 2:16, Rom. 8:1; 10:4. 14) Rom. 3:20; 7:7, etc. 15) Rom.
6:12-14. Puteþi sã verificaþi la 1 Pet. 3:8-13.

7. Modurile de raportare la lege, menþionate mai sus, nu sunt în
contradicþie cu harul Evangheliei [Evanghelia harului ºi a îndurãrii nemeritate],
ci ele se îmbinã armonios(16). Duhul lui Cristos este cel ce supune ºi capaciteazã
voinþa omului pentru a face liber ºi cu bucurie acele lucruri pe care voia lui
Dumnezeu, revelatã în lege, le cere a fi fãcute (17).
16) Gal. 3:21. 17) Ezec. 36:27.
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20. DESPRE EVANGHELIE ªI INFLUENÞA EI
1. Pentru cã legãmântul faptelor a fost rupt de pãcat ºi astfel a ajuns
nefolositor pentru viaþã [nefolositor în a da viaþã], Dumnezeu a gãsit cu cale
sã-L ofere pe Cristos cel promis, sãmânþa femeii [din Geneza 3], ca mijloc de
chemare a celor aleºi, prin care sã nascã în ei credinþa ºi pocãinþa(1). În aceastã
promisiune [dintâi], Evanghelia a fost revelatã în esenþa [partea esenþialã ºi
miezul] ei, ºi prin aceastã promisiune ea este eficace [validã ºi eficientã] pentru
convertirea ºi mântuirea pãcãtoºilor(2).
1) Gen. 3:15. 2) Apoc. 13:8.

2. Aceastã promisiune a lui Cristos ºi mântuirea ce vine prin El este
revelatã doar de Cuvântul lui Dumnezeu(3). Lucrãrile creaþiei ºi ale providenþei
pot sã-L reveleze pe Cristos ºi harul Lui doar într-un mod general ºi obscur
[neclar](4). De aceea, cei lipsiþi de revelaþia Lui venitã prin promisiunea
Evangheliei(5) pot cu atât mai puþin sã ajungã la credinþa mântuitoare sau la
pocãinþã prin lumina naturii [etc.].
3) Rom. 1:17. 4) Rom. 10:14-17. 5) Prov. 29:18, Is. 25:7; 60:2, 3.

[Aici textul original este pãstrat intact, fiind urmat de o parafrazare.]
3. Revelarea Evangheliei celor pãcãtoºi este fãcutã la vremuri diferite ºi
în moduri diverse, împreunã cu promisiunile ºi rânduielile necesare pentru
ascultarea cerutã de Evanghelie. Atât pentru popoarele, cât ºi pentru persoanele
cãrora le-a fost datã, revelarea Evangheliei izvorãºte doar din voia suveranã ºi
buna plãcere a lui Dumnezeu(6). Ea nu a fost adãugatã datoritã speranþelor de
îmbunãtãþire a condiþiei naturale a omului, prin revelaþia generalã în creaþie sau
în conºtiinþã, stare la care de altfel nimeni nu a ajuns ºi nici nu va ajunge(7). De
aceea, în ce priveºte rãspândirea sau restrângerea ei, Evanghelia a fost
propovãduitã la diferite persoane ºi popoare, în mare varietate, dupã sfatul voii
lui Dumnezeu.
Parafrazare: 
3). Revelaþia Evangheliei datã pãcãtoºilor în vremuri diferite ºi în multe
porþiuni separate, conþinând promisiunile ºi instrucþiunile despre rãspunsul cerut,
a fost acordatã naþiunilor ºi persoanelor individuale exclusiv conform voinþei
suverane ºi bunei plãceri a lui Dumnezeu (6).
Niciodatã nu le-a fost acordatã în virtutea promisiunii lor (sau prezentãrii
vreunei intenþii favorabile) de a-ºi dedica viaþa lucrurilor potrivite ºi de a-ºi
schimba viaþa conduºi exclusiv de bunul simþ; deoarece nimeni n-a fãcut vreodatã
o asemenea promisiune în aceste împrejurãri ºi nici nu poate (7).
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De aceea, în toate epocile, predicarea Evangheliei a fost încuviinþatã
persoanelor individuale ºi naþiunilor, fie într-o mãsurã mai mare sau una limitatã
(cu variaþii considerabile) conform cu sfatul voinþei lui Dumnezeu.
6) Ps. 147:20, Fapte 16:7. 7) Citiþi Romani cap. 1.

4. Evanghelia este singurul mijloc vizibil [extern] de revelare a lui Cristos
ºi a harului mântuitor ºi este suficientã pe deplin pentru acest scop. Totuºi,
pentru ca oamenii care sunt morþi în greºeli sã poatã fi nãscuþi din nou, aduºi la
viaþã ºi regeneraþi, mai este necesarã lucrarea eficientã ºi de neînvins [irezistibl]
a Duhului Sfânt în întreaga fiinþã [fiecare parte a ei], pentru a produce în ei o
viaþã spiritualã nouã(8). Fãrã aceastã lucrare, nici un alt mijloc nu va putea
realiza convertirea oamenilor la Dumnezeu(9).
8) Ps. 110:3, 1 Cor. 2:14, Efes. 1:19, 20. 9) Ioan 6:44, 2 Cor. 4:4-6.

21. DESPRE LIBERTATEA CREªTINÃ ªI
LIBERTATEA DE CONªTIINÞÃ
1. Libertatea pe care Cristos a cumpãrat-o pentru cei credincioºi ce trãiesc
în ascultarea Evangheliei constã în eliberarea de sub vina pãcatului, de sub
mânia condamnatoare a lui Dumnezeu ºi de sub rigoarea ºi blestemului legii(1).
Ei sunt eliberaþi de lumea rea de acum(2), de robia lui Satan(3) ºi de domnia
pãcatului(4), de rãul pe care necazurile îl pot aduce(5), de teama ºi de boldul
morþii, de biruinþa mormântului(6) ºi de pedeapsa veºnicã(7).
 De asemenea, ei sunt eliberaþi ca sã poatã avea intrare liberã la Dumnezeu,
ºi sã I se supunã Lui în ascultare, nu din teamã slugarnicã(8), ci dintr-o dragoste
de copil, fãcând lucrul acesta cu toatã inima(9).
Toate aceste libertãþi erau experimentate în esenþa lor ºi de credincioºii de
sub legea veterotestamentalã(10). Faþã de condiþiile în care se gãseau credincioºii
de sub lege în mod obiºnuit, în Noul Testament libertatea creºtinilor este lãrgitã
ºi mai mult prin eliberarea de sub jugul legii ceremoniale, la care a fost supusã
biserica evreiascã. Aceeaºi lãrgire a libertãþii creºtine este doveditã în plus de
accesul cu mai mare îndrãznealã la tronul harului ºi de dãruirea mai deplinã ºi
fãrã platã a Duhului lui Dumnezeu(11), faþã de ce experimentau în mod normal
credincioºi aflaþi sub lege.
1) Gal. 3:13. 2) Gal. 1:4. 3) Fapte 26:18. 4) Rom. 8:3. 5) Rom. 8:28. 6) 1
Cor. 15:54-57. 7) 1 Tes. 1:10. 8) Rom. 8:15. 9) Luca 1:73-75, 1 Ioan 4:18.
10) Gal. 3:9-14. 11) Ioan 7:38, 39, Evr. 10:19-21.
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2. Dumnezeu este singurul Domn al conºtiinþei(12), pe care El a lãsat-o
liberã faþã de orice doctrinã sau poruncã a oamenilor, când acestea sunt împotriva
Cuvântului Sãu sau nu sunt conþinute în el(13). De aceea, a crede astfel de
doctrine sau a asculta astfel de porunci din îndemnul conºtiinþei înseamnã a
trãda adevãrata libertate de conºtiinþã(14). De asemenea, a cere credinþa oarbã
sau o ascultare absolutã ºi oarbã înseamnã a distruge libertatea conºtiinþei ºi a
raþiunii(15). [O credinþã oarbã se referã aici la un fel de credinþã generalã.
O persoanã poate avea credinþã, de exemplu, în toate învãþãturile unei anumite
biserici. Poate cã nu practicã o credinþã independentã în cazul nici unei doctrine. Acceptã pachetul ca fiind parte a credinþei sale într-o bisericã sau un
sistem.]
12) Iac. 4:12, Rom. 14:4. 13) Fapte 4:19,5:29, 1 Cor. 7; 23, Mat. 15:9.
14) Col. 2:20-23. 15) 1 Cor. 3:5, 2 Cor. 1:24.

3. Cei care, sub pretextul libertãþii creºtine trãiesc în pãcat sau nutresc
pofte pãcãtoase, pervertesc prin aceasta principalul rol al harului Evangheliei,
spre propria lor nimicire(16). Ei distrug complet scopul pentru care a fost datã
libertatea creºtinã. Acest scop este ca, fiind izbãviþi din mâinile tuturor
vrãjmaºilor noºtri [spirituali], sã putem sluji lui Dumnezeu fãrã teamã, în
sfinþenie ºi neprihãnire înaintea Lui, în toate zilele vieþilor noastre(17). [Unii
au pretins cã doctrina libertãþii creºtine este o protecþie împotriva mustrãrii
pentru pãcat sau pentru conduitã necuviincioasã. Obiectul libertãþii este sã ne
facã sã-I slujim ºi sã ascultãm pe Dumnezeu mai mult, dar nu într-o sclavie
spiritualã.]
16) Rom. 6:1, 2. 17) Gal. 5:13, 2 Pet. 2:18-21.

22. DESPRE ÎNCHINAREA CREªTINÃ ªI
ZIUA SABATULUI
1. Revelaþia generalã aratã faptul cã existã un Dumnezeu, care are domnie
ºi stãpânire suveranã asupra tuturor lucrurilor. El este drept, bun ºi face bine
tuturor. De aceea trebuie sã fie temut, iubit, lãudat, chemat, crezut ºi slujit din
toatã inima, din tot sufletul ºi cu toatã tãria(1). Cu toate acestea, calea acceptabilã
de închinare înaintea adevãratului Dumnezeu este instituitã de El Însuºi(2) ºi,
de aceea, limitatã de cãtre voia Sa revelatã, pentru ca nimeni sã nu I se închine
conform imaginaþiilor ºi procedurilor umane, nici conform sugestiilor lui Satan, nici folosind vreo reprezentare vizibilã [idoli, statui, icoane etc.] ºi nici în
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orice alt fel neprescris de Sfintele Scripturi(3).
1) Ier. 10:7, Mar. 12:33. 2) Deut. 12:32. 3) Exod 20:4-6.

2. Închinarea creºtinã trebuie adusã lui Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt ºi numai Lui(4), nu îngerilor, sfinþilor sau oricãror alte creaturi(5). Dupã
cãdere, închinarea nu mai poate fi fãcutã fãrã un mijlocitor(6), nici prin vreun
alt mijlocitor decât Cristos(7).
4) Mat. 4:9, 10, Ioan 4:23, Mat. 28:19. 5) Rom. 1:25, Col. 2:18, Apoc. 19:10.
6) Ioan 14:6. 7) 1 Tim. 2:5.

3. Rugãciunea, cu mulþumire, fiind o parte naturalã a închinãrii, este cerutã
de Dumnezeu tuturor oamenilor(8). Pentru a fi acceptatã, ea trebuie fãcutã în
numele Fiului(9), cu ajutorul Duhului(10) ºi conform voii Lui(11), cu
discernãmânt, reverenþã, umilinþã, râvnã, credinþã, dragoste ºi stãruinþã ºi întro limbã cunoscutã, atunci când sunt ºi alþii de faþã(12). [În cazul acestui paragraf,
Mãrturisirea avea în gând liturghia latinã, însã principiile sunt valabile în egalã
mãsurã cu privire la vorbirea în limbi cu ocazia rugãciunilor în comun practicate
de penticostali ºi carismatici.]
8) Ps. 95:1-7; 65:2. 9) Ioan 14:13, 14. 10) Rom. 8:26. 11) 1 Ioan 5:14. 12)
1Cor. 14:16, 17.

4. Rugãciunea trebuie fãcutã pentru acele lucruri legitime, pentru toþi
oamenii care trãiesc sau vor trãi(13), ºi nu pentru cei morþi(14) sau pentru cei
cunoscuþi a fi sãvârºit pãcatul care duce la moarte(15).
13) 1 Tim. 2:1, 2, 2 Sam. 7:29. 14) 2 Sam. 12:21-23. 15) 1 Ioan 5:16.

5. Citirea Scripturilor(16), predicarea ºi ascultarea Cuvântului lui
Dumnezeu(17), învãþarea ºi îndrumarea reciprocã prin psalmi, imnuri ºi cântãri
spirituale, cântarea cu mulþumire în inimile noastre pentru Domnul(18), precum
ºi administrarea botezului(19) ºi a Cinei Domnului(20) fac parte din închinarea
creºtinã înaintea lui Dumnezeu ºi trebuie fãcute în ascultare de El, cu înþelegere,
credinþã, reverenþã ºi teamã sfântã. În plus, smerirea solemnã în posturi(21) ºi
aducerea de mulþumiri în ocazii speciale trebuie folosite într-un mod sfânt ºi
reverent(22).
16) 1 Tim. 4:13. 17) 2 Tim. 4:2, Luca 8:18. 18) Col. 3:16, Efes. 5:19. 19)
Mat. 28:19, 20. 20) 1 Cor. 11:26. 21) Est. 4:16, Ioel 2:12. 22) Exod. 15:1-19,
Ps. 107.
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6. Pentru cei care se aflã în epoca Evangheliei [epoca Noului Testament],
nici rugãciunea, nici o altã parte a închinãrii creºtine nu este legatã, nici acceptatã
condiþionat de efectuarea ei într-un anume loc sau întorºi cu faþa spre un loc
anume. Cine se închinã lui Dumnezeu trebuie oriunde sã I se închine în Duh ºi
în adevãr(23). Aceastã închinare poate avea loc în familii(24), zilnic(25), sau
de unul singur într-un loc retras(26) sau în mod solemn în adunãri publice.
Acestea nu trebuie neglijate sau pãrãsite, fie din neglijenþã, fie voit, deoarece la
aceasta ne-a chemat Dumnezeu prin Cuvântul Sãu(27).
23) Ioan 4:21, Mal. 1:11, 1 Tim. 2:8. 24) Fapte 10:2. 25) Mat. 6:11, Ps. 55:17.
26) Mat. 6:6. 27) Evr. 10:25, Fapte 2:42.

7. La modul general, Dumnezeu, prin hotãrârea Lui, a lãsat prin lege
naturalã ca o perioadã sã fie pusã deoparte pentru închinarea înaintea lui
Dumnezeu. De asemenea, prin Cuvântul Sãu, printr-o poruncã pozitivã, moralã,
ºi perpetuã, care se rãsfrânge asupra tuturor oamenilor, în toate timpurile, El a
aºezat în particular o zi din ºapte, ca zi de odihnã, pentru a fi þinutã sfântã
pentru El(28). Aceastã zi a fost ultima zi a sãptãmânii, de la Creaþie pânã la
învierea lui Cristos din morþi, iar de la învierea lui Cristos a fost schimbatã în
prima zi a sãptãmânii, zi numitã, Ziua Domnului(29). Aceastã zi va continua sã
fie pânã la sfârºitul lumii Sabatul creºtin. Þinerea ultimei zile a
sãptãmânii[sâmbãta] a fost desfiinþatã.
28) Exod 20:8. 29) 1 Cor. 16:1, 2, Fapte 20:7, Apoc. 1:10.

8. Sabatul trebuie pãstrat sfânt pentru Domnul. El este o zi în care oamenii,
dupã pregãtirea potrivitã a inimilor lor ºi punerea în rânduialã mai dinainte a
treburilor lor [obiºnuite sau casnice], se limiteazã la þinerea unei zile de odihnã
sfântã, abþinându-se de la muncã, vorbele ºi gândurile lor cu privire la angajarea
ºi recreerea lor lumeascã(30), ºi îºi dedicã întregul timp exersãrii publice ºi
personale a închinãrii înaintea Lui, precum ºi executãrii faptelor necesare ºi de
milostenie(31).
30) Is. 58:13, Neem. 13:15-22. 31) Mat. 12:1-13.
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23. DESPRE JURÃMINTELE ªI
FÃGÃDUINÞELE ÎNGÃDUITE
[Notã: un jurãmânt este o declaraþie solemnã a ceva sau o promisiune de
a face ceva, care se rosteºte înaintea (sau cãtre) oamenilor, în timp ce Dumnezeu
este chemat ca martor. O fãgãduinþã este o promisiune solemnã ºi obligatorie
fãcutã lui Dumnezeu.]
1. Un jurãmânt îngãduit este un act de închinare religioasã prin care o
persoanã jurã în adevãr, dreptate ºi cu discernãmânt [sincer], chemându-L solemn pe Dumnezeu ca martor al jurãmântului sãu(1) ºi supunându-se judecãþii
acestuia conform adevãrului sau falsitãþii jurãmântului(29).
1) Exod 20:7, Deut. 10:20, Ier. 4:2. 2) 2 Cron. 6:22, 23.

2. Oamenii pot jura doar pe numele lui Dumnezeu, nume care trebuie
folosit cu toatã teama ºi reverenþa sfântã. Astfel, a face un jurãmânt nechibzuit
sau în pripã, folosind acest nume glorios ºi înfricoºat, sau a jura pe orice alt
lucru este un pãcat ºi un lucru detestabil(3). Totuºi, în probleme de importanþã
extremã, precum ºi în momente cruciale, pentru confirmarea [reîntãrirea ]
adevãrului, ºi încetarea oricãror dispute, a face un jurãmânt este un lucru justificat
de Cuvântul lui Dumnezeu(4). De aceea, un jurãmânt îngãduit trebuie fãcut în
astfel de cazuri, atunci când este cerut de autoritãþile legitime(5).
[La încheierea unei certe în bisericã, pãrþile pot fi rugate de cãtre prezbiteri
sã se oblige în mod solemne înaintea lui Dumnezeu de a umbla pe o cale
neprihãnitã în viitor. Unui bârfitor i se poate cere în anumite împrejurãri serioase
sã declare veridicitatea mãrturiei sale înaintea lui Dumnezeu. Un jurãmânt
este definit în continuare ca  o invocare a lui Dumnezeu sã mãrturiseascã
adevãrul celor spuse de cãtre noi ca fiind adevãrate; sau o asumare voluntarã
a unei obligaþii de a face ceva în viitor  cu un blestem implicit a dezaprobãrii
lui Dumnezeu în caz cã minþim sau ne dovedim a fi necredincioºi angajamentelor
luate.]
2) Mat. 5:34-37, Iac. 5:12. 4) Evr. 6:16, 2 Cor. 1:23. 5) Neem. 13:25.

3. Oricine face un jurãmânt permis de Cuvântul lui Dumnezeu trebuie sã
ia în considerare cu seriozitate greutatea acestui act solemn ºi în el sã declare
doar acele lucruri pe care le ºtie ca adevãrate. Dumnezeu este întãrâtat la mânie
de jurãmintele pripite, false sau nechibzuite ºi din cauza acestora þara plânge(6).
[Jurãmintele ºi fãgãduinþele deºarte ºi nesincere fãcute de monarhi ºi aºa ziºi
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lideri religioºi ºi clerici traseazã calea compromisului spiritual, a apostaziei ºi
declinului din þara noastrã.]
6) Lev. 19:12, Ier. 23:10.

4. Un jurãmânt trebuie fãcut folosind sensul propriu ºi comun al
cuvintelor, fãrã echivoc [ambiguitate sau cu douã sensuri] ºi fãrã tãinuirea
unor aspecte ale adevãrului(7).
7) Ps. 24:4.

5. Un jurãmânt nu trebuie fãcut faþã de nici o altã fãpturã decât Dumnezeu.
El trebuie fãcut ºi îndeplinit cu toatã grija ºi credincioºia(8). Însã jurãmintele
monastice preoþeºti (de exemplu în Biserica Ortodoxã sau în cea RomanoCatolicã) cu privire la celibat(9), la trãirea unei vieþi de sãrãcie(10) ºi la ascultarea
acestor reguli omeneºti nu sunt grade mai înalte de perfecþiune, ci sunt superstiþii
ºi capcane ale pãcatului. Nici un creºtin nu ar trebui sã se încurce în ele(11).
8) Ps. 76:11, Gen. 28:20-22. 9) 1 Cor. 7:2, 9. 10) Efes. 4:28. 11) Mat. 19:11.

24. DESPRE STÃPÂNIREA CIVILÃ
1. Dumnezeu, Domnul ºi Împãratul suprem al lumii întregi, a orânduit
magistraþi [demnitari ºi funcþionari] civili sub autoritatea Lui, care au autoritate
asupra oamenilor, pentru slava Sa ºi binele public. Pentru acest scop El i-a
înzestrat cu puterea sãbiei [autoritatea de a folosi forþa], pentru apãrarea ºi
încurajarea celor ce fac binele [pentru siguranþa, ºi ca un stimulent pentru
cetãþenii care respectã legea] ºi pedepsirea celor ce fac rãul(1).
1) Rom. 13:1-4.

2. Unui creºtin îi este îngãduit sã accepte ºi sã execute slujba de magistrat
[un termen care se referã la toate funcþiile publice], dacã este chemat la aceasta.
În implicarea în aceste probleme ei trebuie sã caute în mod special sã menþinã
dreptatea ºi pacea(2), aplicând legile binefãcãtoare ale naþiunii. Astfel, sub Noul
Testament, ei pot în mod legitim sã declare rãzboi, în ocazii juste ºi necesare(3).
2) 2 Sam. 23:3, Ps. 82:3, 4. 3) Luca 3:14.

3. Pentru cã autoritãþile civile au fost rânduite de Dumnezeu pentru
lucrurile mai sus menþionate, noi trebuie sã ne supunem lor în Domnul, în toate
lucrurile îngãduite pe care le poruncesc [legislaþiei] ei , nu doar ca sã evitãm
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pedeapsa, ci ºi datoritã îndemnului conºtiinþei(4). Pentru împãraþi ºi toþi cei
înãlþaþi în dregãtorii trebuie sã mijlocim ºi sã ne rugãm, ca sub conducerea lor
sã putem trãi o viaþã paºnicã ºi liniºtitã, cu toatã evlavia ºi cinstea(5).
4) Rom. 13:5-7, 1 Pet. 2:17. 5) 1 Tim. 2:1, 2.

25. DESPRE CÃSÃTORIE
1. Cãsãtoria poate fi fãcutã doar între un bãrbat ºi o femeie. Nu este
îngãduit ca, în acelaºi timp un bãrbat sã aibã mai multe soþii sau o femeie sã
aibã mai mulþi soþi(1).
1) Gen. 2:24, Mal. 2:15, Mat. 19:5, 6.

2. Cãsnicia a fost lãsatã pentru ajutorul reciproc dintre soþ ºi soþie(2),
pentru înmulþirea rasei umane prin copii legitimi(3) [copiii trebuie sã se nascã
în familii organizate conform planului lui Dumnezeu] ºi pentru prevenirea
necurãþiei(4) [imoralitãþii].
2) Gen. 2:18. 3) Gen. 1:28. 4) 1 Cor. 7:2, 9.

3. Cãsãtoria este îngãduitã tuturor oamenilor care pot sã-ºi dea
consimþãmântul cu folosirea raþiunii(5) [dacã sunt lucizi]. Totuºi, este de datoria
creºtinilor sã se cãsãtoreascã în Domnul(6). De aceea, cei ce practicã adevãrata
credinþã nu se pot cãsãtori cu necredincioºii sau cu idolatrii. Cei credincioºi nu
pot sã se înjuge prin cãsãtorie la un jug nepotrivit cu cei care duc o viaþã rea,
nici cu cei ce se þin de erezii care sunt condamnate(7) [de cãtre Cuvântul lui
Dumnezeu].
5) Evr. 13:4, 1 Tim. 4:3. 6) 1 Cor. 7:39. 7) Neem. 13:25-27.

4. Cãsãtoria nu poate avea loc în domeniul relaþiilor de consanguinitate
sau rudenie, aceasta fiind interzisã de Cuvânt(8). O astfel de cãsãtorie
incestuoasã, care ar avea ca urmare convieþuirea celor doi ca soþ ºi soþie, nu
poate fi legiferatã de nici o lege omeneascã ºi nici de consimþãmântul celor
implicaþi(9).
8) Cititorul este trimis la Lev. 18. 9) Marcu 6:18, 1 Cor. 5:1.
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26. DESPRE BISERICÃ
1. Biserica universalã, care poate fi numitã biserica nevãzutã (cu privire
la lucrarea internã a Duhului ºi a adevãrului harului), constã în întreg numãrul
celor aleºi, care au fost, sunt sau vor fi adunaþi într-unul, în Cristos, capul lor.
Ea este mireasa, trupul ºi plinãtatea Celui ce plineºte totul în toþi(1).
[adicã: biserica universalã este biserica adevãratã a aleºilor ºi trebuie
consideratã ca invizibilã, deoarece ºi bisericile cele mai pure pot avea printre
membrii creºtini practicanþi care sunt fãþarnici, greºiþi sau înºelaþi cu privire la
starea lor spiritualã. În acelaºi fel, Domnul are credincioºi adevãraþi în medii
în care este greu de crezut cã ar putea exista creºtini adevãraþi. Adevãrul
harului se referã la realitatea convertirii.]
1) Evr. 12:23, Col. 1:18, Efes. 1:10, 22, 23; 5:23-32.

2. Toate persoanele din întreaga lume, care mãrturisesc credinþa
Evangheliei ºi ascultare de Cristos în condiþiile impuse de El, care nu îºi distrug
mãrturia prin erori ce surpã temelia credinþei sau printr-o trãire nesfântã, se
cheamã sfinþi vãzuþi ºi trebuie consideraþi ca atare(2). Din astfel de credincioºi
trebuie constituite toate adunãrile(3) [în mãsura în care putem asigura acest
lucru].
2) 1 Cor. 1:2, Fapte 11:26. 3) Rom. 1:7, Efes. 1:20-22.

3. Chiar ºi cele mai pure biserici de sub ceruri sunt supuse [predispuse
sã fie afectate de] erorii ºi impuritãþii(4). Unele au degenerat atât de mult, încât
nu mai pot fi numite biserici ale lui Cristos, ci au ajuns sã se numeascã adunarea
Satanei(5). Cu toate acestea, Cristos a avut întotdeauna ºi va avea (pânã la
sfârºitul veacului) o împãrãþie în lumea aceasta, compusã din cei ce cred în El ºi
mãrturisesc numele Lui(6).
4) Citiþi 1 Cor. 5 ºi Apoc. 2, 3. 5) Apoc. 18:2, 2 Tes. 2:11, 12. 6) Mat. 16:18,
Ps. 72:17; 102:28, Apoc. 12:17.

4. Domnul Isus Cristos este Capul Bisericii, în El fiind investitã, prin
hotãrârea Tatãlui, într-un mod suprem ºi suveran, toatã puterea [autoritatea]
pentru chemarea [formarea], instituirea, ordinea ºi guvernarea Bisericii(7).
Papa de la Roma nu poate fi capul Bisericii în nici un sens al cuvântului,
ci el este antihristul, omul nelegiuirii, fiul pierzãrii, cel ce se înalþã pe sine în
Bisericã în locul lui Cristos ºi deasupra a tot ce se numeºte Dumnezeu(8). Pe el
Domnul îl va nimici cu strãlucirea venirii Lui.
47

[Acest paragraf din urmã este considerat de cãtre mulþi care aderã la
aceastã Mãrturisire ca singura afirmaþie discutabilã. Nu existã însã divergenþe
între ei în ce priveºte erezia ºi întunericul Bisericii Romano-Catolice, nici cu
privire la faptul, cã aceasta fusese o unealtã a diavolului de-a lungul secolelor.
Sistemul papal este în mod sigur unul absolut anti-creºtin în spiritul, forma ºi
efectul sãu. Întrebarea este dacã ultimul papã din istorie va fi slujitorul viitorului
Anticrist sau va fi însuºi Anticristul? Sau Biserica Romano-Catolicã se va dovedi
a fi Anticristul? Omul fãrãdelegii s-ar putea dovedi a fi o persoanã sau
chiar o ideologie ateistã, dar foarte puþin învãþãtori doresc sã facã astãzi o
identificare decisivã. Totuºi, trebuie spus mãcar atât, cã slujba papei de la
Roma se desfãºoarã în puterea anticristului ºi cã fiecare papã în exerciþiu
este un om al fãrãdelegii ºi un fiu al pierzãrii care se înalþã pe sine deasupra
adevãratului Cuvânt ºi a mesajului harului.]
7) Col. 1:18, Mat. 28:18-20, Efes. 4:11, 12. 8) Cititorul este trimis la 2 Tes.
2:1-9.

5. În exersarea autoritãþii cu care a fost învestit, Domnul Isus cheamã la
El, din lume, prin lucrarea Cuvântului ºi prin Duhul Sãu, pe aceia pe care Tatãl
I-a dat(9), ca ei sã poatã trãi înaintea Lui în toate cãile ascultãrii, care au fost
prescrise pentru ei în Cuvântul Sãu(10). Pe aceia pe care i-a chemat, El îi
îndeamnã sã umble împreunã în grupuri [de indivizi] special formate, numite
biserici, pentru edificarea [beneficiu spiritual] reciprocã ºi pentru îndeplinirea
cuvenitã a închinãrii publice, pe care El le-a cerut-o în lume [adicã: cât timp se
aflã pe lume](11).
9) Ioan 10:16; 12:32. 10) Mat. 28:20. 11) Mat. 18:15-20.

6. Membrii acestor biserici sunt numiþi sfinþi, pentru cã au fost chemaþi
[personal ºi individual] de cãtre Cristos ºi pentru cã ei manifestã [în mod clar]
ºi evidenþiazã în mod vizibil ascultarea lor faþã de chemarea lui Cristos prin
practica ºi umblarea lor (12). Aceºti sfinþi, de bunãvoie consimt sã trãiascã
împreunã viaþa lor de credinþã conform instrucþiunilor lui Cristos, dãruindu-se
pe ei înºiºi Domnului, ºi dãruindu-se unii altora, conform voii lui Dumnezeu,
în supunere fãþiºã faþã de rânduielile [poruncile] Evangheliei(13). [Sfinþii
adevãraþi nu sunt membrii solitari ºi retraºi ai bisericii. Domnul ºi cauza Lui
ocupã în mod sincer locul întâi în vieþile lor deoarece ei s-au dedicat Lui ºi
confraþilor lor.]
12) Rom. 1:7, 1 Cor. 1:2. 13) Fapte 2:41, 42; 5:13,14, 2 Cor. 9:13.
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7. Acestor biserici astfel constituite, conform planului Sãu declarat în
Cuvânt, El le-a dat toatã puterea ºi autoritatea necesarã pentru ca sã ducã la
îndeplinire modelul [sau ordinea] de închinare ºi disciplinã instituite [organizate
ºi stabilite] de cãtre El pentru vieþile lor, împreunã cu poruncile ºi regulile
pentru folosirea ºi îndeplinirea potrivitã ºi dreaptã a acelei puteri(14).
[Deoarece toatã puterea ºi autoritatea care se cere în orice caz este
datã bisericilor locale, nu existã nici o funcþie lãsatã sinoadelor, conciliilor,
adunãrilor generale, supraveghetorilor teritoriali, episcopilor, secretarilor
generali sau vreunui alt tip de autoritate denominaþionalã. Domnul guverneazã
ºi autorizeazã în mod direct ºi personal bisericile locale, care sunt autonome,
independente ºi autoguvernatoare din punct de vedere uman. Acest articol
susþine, de asemenea, cã Noul Testament oferã un model clar pentru toate
activitãþile legitime ºi pentru guvernarea bisericilor Domnului, un fapt neglijat
de foarte mulþi.]
14) Mat. 18:17-18, 1Cor. 5:4-5; 5:13; 2Cor. 2:6-8.

8. Fiecare bisericã particularã [o adunare localã aparþinând lui Cristos],
adunatã ºi organizatã în întregime [în mod corect] conform gândului lui Cristos,
este formatã din slujitori ºi membri. Slujitorii numiþi de Cristos, chemaþi ºi puºi
deoparte de bisericã, sunt episcopii sau bãtrânii (prezbiterii) [de fapt una ºi
aceeaºi slujbã] ºi diaconii. Aceºtia trebuie numiþi pentru administrarea specialã
[sau exclusivã] a actelor de cult [botezul ºi Cina Domnului] ºi pentru îndeplinirea
[sau ducerea la bun sfârºit] puterii sau a datoriei [lucrarea de conducere ºi
lucrãri speciale precum învãþarea ºi disciplinarea] cu care El i-a însãrcinat ºi la
care au fost chemaþi. Acest model de bisericã trebuie continuat pânã la sfârºitul
lumii(15).
15) Fapte 20:17, 28, Filip. 1:1; [1 Tim 3:1-13; Tit 1:5-7; 1 Petru 5:2.]

[Mãrturisirea se þine tare de principiul unei conduceri responsabile în
biserica localã. O asemenea conducere trebuie sã aibã susþinere ca sã
funcþioneze ºi trebuie ascultatã pentru a-ºi putea desfãºura munca, aºa cum o
aratã textele despre conducãtori din Noul Testament, însã nu are voie sã fie
stãpânã peste moºtenirea lui Dumnezeu. Lucrarea ei include datoria de a
face ca toatã adunarea sã fie dedicatã lucrãrilor bisericii. Punctul cheie este
cã Mãrturisirea nu susþine perspectiva congregaþionalã extremã despre
guvernarea bisericii adoptatã de baptiºtii arminieni ºi generali mai târziu.
Echilibrul biblic ºi distribuirea deciziei între adunarea generalã a membrilor
ºi comitetul de conducere al slujitorilor erau vãzute clar ºi practicate în zilele
când s-a nãscut aceastã Mãrturisire.]
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9. Într-o bisericã, modalitatea hotãrâtã de Cristos pentru chemarea unei
persoane, pregãtitã [calificatã] ºi înzestratã de Duhul Sfânt, la slujba de episcop
sau bãtrân (prezbiter) este aceea a alegerii prin sufragiul comun al bisericii respective(16). El este pus deoparte în mod solemn prin post ºi rugãciune, prin
punerea mâinilor de cãtre grupul de bãtrâni ai bisericii, dacã un astfel de grup
este deja constituit în biserica respectivã(17). Pentru slujba de diacon, alegerea
se face tot prin sufragiu, iar punerea deoparte se face prin rugãciune ºi punerea
mâinilor(18).
16) Fapte 14:23; [6:1-7.] 17) 1 Tim. 4:14; [5:22.] 18) Fapte 6:3-6.

10. Lucrarea pãstorilor este aceea de a se ocupa constant de slujirea lui
Cristos în bisericile Lui, prin lucrarea Cuvântului ºi în rugãciune, în
supravegherea sufletelor credincioºilor pentru care ei vor da socotealã înaintea
lui Cristos(19). Este de datoria bisericilor pe care ei le slujesc, nu doar sã le dea
tot respectul cuvenit, ci ºi sã-i sprijine, oferindu-le o parte din toate bunurile lor
[provizii materiale], în mãsura posibilitãþilor lor(20).
Astfel, ei pot avea întreþinerea asiguratã [sã fie aprovizionaþi în aºa fel
încât sã fie eliberaþi de greutãþi, dureri ºi necazuri], fãrã sã fie nevoiþi sã se
implice în aceste treburi lumeºti(21). În felul acesta, ei pot sã arate ospitalitatea
faþã de alþii(22). Acest lucru este cerut de însãºi legea fireascã, precum ºi de
porunca directã a Domnului Isus, care a poruncit ca aceia ce propovãduiesc
Evanghelia sã trãiascã din Evanghelie(23).
19) Fapte 6:4, Evr. 13:17. 20) 1 Tim. 5:17, 18, Gal. 6:6, 7. 21) 2 Tim. 2:4.
22) 1 Tim. 3:2. 23) 1 Cor. 9:6-14.

11. Cu toate cã este de datoria pãstorilor sau a prezbiterilor fiecãrei biserici
sã se îndeletniceascã cu propovãduirea insistentã a Cuvântului, în virtutea poziþiei
lor, totuºi lucrarea de propovãduire a Cuvântului nu este numai datoria lor. ªi
alþii pot sã îndeplineascã aceastã lucrare, dacã sunt chemaþi ºi înzestraþi de Duhul
Sfânt pentru aceasta ºi aprobaþi ºi chemaþi de bisericã(24).
24) Fapte 11:19-21, 1 Pet. 4:10, 11.

12. Toþi credincioºii sunt nevoiþi [obligaþi] sã se uneascã în biserici
particulare, când ºi unde au aceastã posibilitate; ei se bucurã de privilegiile
bisericii pentru toþi cei admiºi, dar totodatã se supun voit disciplinei [mustrãrilor]
ºi conducerii acesteia, conform rânduielii lui Cristos(25).
25) 1 Tes. 5:14, 2 Tes. 3:6, 14,15.
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13. Nici un membru al bisericii, faþã de care un alt membru a pãcãtuit, nu
trebuie, dupã ce a fãcut ceea ce îi spune Cuvântul, sã deranjeze ordinea în bisericã
sau sã se retragã de la frecventarea bisericii sau de la participarea la actele de
cult [botezul ºi Cina Domnului] în urma vreunei ofensãri de acest gen [sentiment de supãrare]. El trebuie, bazându-se pe Cristos, sã aºtepte rezultatul
hotãrârii pe care biserica trebuie sã o ia(26). [Ei trebuie sã relateze chestiunea
slujitorilor rânduiþi de Cristos pentru implementarea disciplinei bisericii.]
26) Mat. 18:15-17, Efes. 4:2,3.

14. Fiecare bisericã ºi toþi membrii ei, trebuie sã se roage în mod continuu
pentru binele ºi progresul tuturor bisericilor lui Cristos(27), din orice loc. Cu
orice ocazie, ei trebuie sã contribuie la înaintarea ei, fiecare [asemenea
credincioºilor intineranþi la care se face referire în pasajele doveditoare] în
limitele locului ºi chemãrii lor [probabil o referinþã la cercurile lor de
comercianþi sau oameni de afaceri], în exersarea darurilor ºi a harurilor lor
[calitãþile lor spirituale].
De aici urmeazã în mod clar cã atunci când sunt plantate biserici, prin
bunãtatea lui Dumnezeu, ele trebuie sã aibã pãrtãºie pentru a promova pacea,
creºterea dragostei ºi zidirea reciprocã în timp ce se bucurã de ocazia de a face
aceste lucruri spre beneficiul lor [beneficiu spiritual] (28).
27) Efes. 6:18, Ps. 122:6. 28) 3 Ioan 8-10, Rom. 16:1, 2.

15. Când apar dificultãþi sau diferenþe, fie de naturã doctrinarã sau
administrativã [guvernarea bisericii sau metode], în care sunt implicate una
sau mai multe biserici, ºi care afecteazã pacea, unitatea ºi zidirea lor, precum ºi
atunci când unul sau mai mulþi membri ai unei biserici sunt afectaþi din cauza
vreunei acuzaþii aduse asupra lor ºi neconforme adevãrului sau stãrii de fapt,
este potrivit cu gândul lui Cristos ca mai multe biserici, care au pãrtãºie reciprocã,
[bisericile care împãrtãºesc aceleaºi doctrine], prin reprezentanþii lor, sã se
întâlneascã pentru consfãtuire ºi sã ofere sfatul lor în problema în cauzã, care sã
fie adus la cunoºtinþa tuturor bisericilor implicate(29).
Cu toate acestea, adunarea reprezentanþilor nu este împuternicitã cu nici
o aºa-numitã putere bisericeascã, nici cu vreo jurisdicþie asupra vreunei biserici
în parte, prin care sã exercite cenzurã, asupra vreunei biserici sau asupra unor
membri. Adunarea nu poate impune hotãrârea [concluziile sau soluþiile] ei
bisericilor sau slujitorilor acestora(30).
29) Fapte 15:2-6, 22-25. 30) 2 Cor. 1:24, 1 Ioan 4:1.
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27. DESPRE COMUNIUNEA SFINÞILOR
[Împãrtãºirea sfinþilor]
1. Toþi sfinþii care sunt uniþi cu Isus Cristos, Capul lor, prin Duhul Lui ºi
prin credinþã, chiar dacã nu sunt una ºi aceeaºi persoanã cu El, au pãrtãºie în
harurile, suferinþele, moartea, învierea ºi gloria Lui(1). [Ei obþin ºi se bucurã
de beneficiile reale ºi eterne ale tuturor acestora].
Prin faptul cã sunt uniþi unii cu alþii în dragoste, ei au pãrtãºie [sunt pãrtaºi]
în darurile ºi harurile fiecãruia(2). Ei trebuie sã îndeplineascã aceste slujbe
publice sau private [slujbele înºirate în pasajele doveditoare], într-un mod
ordonat ºi astfel sã contribuie la binele reciproc al omului dinãuntru ºi din afarã
[spiritual ºi fizic](3).
[ordonat face aici referire la oamenii care trãiau în neorânduialã,
pomeniþi în 1 Tes. 5,14. Totul trebuie fãcut în contextul unei pãrtãºii reglementate
în mod adecvat.]
1) 1 Ioan 1:3, Ioan 1:16, Filip. 3:10, Rom. 6:5, 6. 2) Efes. 4:15, 16, 1 Cor.
12:7; 3:21-23. 3) 1 Tes. 5:11, 14, Rom. 1:12, 1 Ioan 3:17, 18, Gal. 6:10.

2. În urma pretenþiei de a fi sfinþi [cã aparþin de Cristos ºi împãrãþia
Lui], ei trebuie [sunt dedicaþi] sã menþinã o pãrtãºie ºi convieþuire sfântã în
închinarea înaintea lui Dumnezeu ºi în îndeplinirea slujbelor menite sã ducã la
zidirea [beneficiul spiritual] sufleteascã reciprocã(4). Ei trebuie sã-ºi poarte
sarcinile [sã aline durerile, necazul sau frica] unii altora, conform posibilitãþilor
ºi necesitãþilor lor(5).
Aceastã comuniune dupã regula Evangheliei se extinde în mod special la
relaþiile lor, fie la cele de familie(6), fie la cele din bisericã(7), însã, dupã cum
Dumnezeu deschide anumite oportunitãþi, comuniunea trebuie extinsã la întreaga
familie a credincioºilor, la toþi cei ce cheamã numele Domnului Isus Cristos,
din orice loc. Totuºi, aceastã comuniune a unora cu alþii, în calitate de sfinþi, nu
poate anula sau nesocoti titlul sau proprietatea cuiva în bunuri sau posesiuni(8).
4) Evr. 10:24, 25; 3:12, 13. 5) Fapte 11:29, 30. 6) Efes. 6:4. 7) 1 Cor. 12:1427. 8) Fapte 5:4, Efes. 4:28.

28. DESPRE BOTEZ ªI CINA DOMNULUI
1. Botezul ºi Cina Domnului sunt acte de cult instituite pozitiv ºi în
suveranitate, hotãrâte de Domnul Isus, singurul dãtãtor al legii. Aceste acte de
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cult trebuie continuate în Biserica Lui pânã la sfârºitul lumii(1). [Pozitiv
înseamnã aici cã aceste acte de cult se gãsesc nu doar implicit în Scripturã, ci
în mod hotãrât, poruncite în mod pozitiv. El sunt stabilite în mod explicit de
cãtre Cristos.]
1) Mat. 28:19, 20, 1 Cor. 11:26.

2. Aceste acte de cult sfinte pot fi administrate doar de cei calificaþi ºi
chemaþi la aceasta, potrivit cu însãrcinarea lui Cristos(2).
2) Mat. 28:19, 1 Cor. 4:1.

29. DESPRE BOTEZ
1. Botezul este un act de cult nou-testamental, hotãrât de Isus Cristos,
care, pentru cei ce se boteazã, este un semn al pãrtãºiei cu El, în moartea ºi
învierea Lui. De asemenea, botezul este un semn al altoirii în El(1), al iertãrii
pãcatelor(2), al renunþãrii la viaþa proprie pentru Dumnezeu, prin Isus Cristos,
pentru a trãi ºi umbla într-o viaþã nouã(3).
1) Rom. 6:3-5, Col. 2:12, Gal. 3:27. 2) Marcu 1:4, Fapte 22:16.

3) Rom. 6:4

2. Singurii candidaþi potriviþi [legitimi sau adecvaþi] pentru acest act de
cult sunt aceia care dovedesc pocãinþã faþã de Dumnezeu, credinþã în ºi ascultare
de Domnul nostru Isus(4).
4) Marcu 16:16, Fapte 8:36, 37; 2:41; 8:12; 18:8.

3. Elementul vizibil folosit pentru acest act este apa, în care candidatul
este botezat, în numele Tatãlui, al Fiului ºi al Duhului Sfânt(5).
5) Mat. 28:19, 20, Fapte 8:38.

4. Imersiunea  cufundarea persoanei în apã  este necesarã [esenþialã]
pentru administrarea corectã [legitimã sau adecvatã] a acestui act(6).
6) Mat. 3:16, Ioan 3:23.

30. DESPRE CINA DOMNULUI
1. Cina Domnului Isus a fost instituitã de El în noaptea în care a fost
vândut, pentru a fi comemoratã în bisericile Lui pânã la sfârºitul lumii, spre
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pomenirea Lui din veac în veac. Ea prezintã jertfirea Sa proprie în moartea
Lui(1), confirmarea pentru cei credincioºi a credinþei în toate beneficiile morþii
Sale, hrãnirea lor spiritualã ºi creºterea în El, precum ºi implicarea lor în toate
activitãþile cu care ei Îi sunt datori. Cina trebuie sã fie o legãturã ºi o pecete a
pãrtãºiei lor cu El ºi a unora cu alþii(2).
1) 1 Cor. 11:23-26. 2) 1 Cor. 10:16-21.

2. În acest act de cult, Cristos nu este jertfit Tatãlui ºi nici nu se aduce
vreo altã jertfã pentru cei vii sau morþi, ci doar se comemoreazã acea jertfã a
Lui de pe cruce, adusã o datã pentru totdeauna(3). Ea este un prinos spiritual al
tuturor laudelor posibile aduse lui Dumnezeu pentru aceastã jertfã(4).
Astfel, jertfa adusã de preoþi [romano-catolici], aºa-numita mesã, este
cea mai mare urâciune [atât spiritual, cât ºi fizic] ºi ofensã adusã jertfei de Sine
a lui Cristos, care a fost ºi rãmâne singura jertfã pentru împãciuirea [ispãºirea]
tuturor pãcatelor celor aleºi.
3) Evr. 9:25-28. 4) 1 Cor. 11:24, Mat. 26:26, 27.

3. Pentru acest act, Domnul Isus a stabilit ca slujitorii Lui sã se roage ºi
sã binecuvânteze elementele, pâinea ºi vinul, ºi prin aceasta sã le punã deoparte,
deosebindu-le de folosinþa lor obiºnuitã. Ei trebuie sã ia pâinea ºi sã o frângã,
apoi sã ia paharul ºi sã împartã ambele elemente între ei ºi la toþi participanþii,
împãrtãºindu-se ºi pe ei înºiºi(5) [în acelaºi timp].
5) 1 Cor. 11:23-26 etc.

4. Cei care refuzã sã dea paharul oamenilor, cei care se închinã
elementelor, care le înalþã ºi le poartã ca pe un lucru de adorat, pãstrându-le
pentru aºa-numita folosinþã religioasã, acþioneazã contra naturii [ºi sensului
adevãrat al] acestui act ºi a modului în care a fost instituit de Cristos(6).
6) Mat. 26:26-28; 15:9, Exod 20:4, 5.

5. Elementele vizibile folosite în acest act de cult, puse deoparte pentru
folosirea lor corectã aºa cum a rânduit Cristos, Îl zugrãvesc atât de fidel pe Isus
cel rãstignit, încât, în termeni figurativi, pentru descrierea lor sunt folosiþi deseori
termenii proprii, ºi anume trupul ºi sângele lui Cristos(7). Cu toate acestea [în
timp ce termeni de acest gen pot fi folosiþi în mod corect pentru elemente], în
esenþa ºi natura lor, elementele rãmân cu adevãrat doar pâine ºi vin, ele pãstrânduºi starea lor de dinainte(8).
7) 1 Cor. 11:27. 8) 1 Cor. 11:26-28.
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6. Doctrina care susþine cã prin acþiunea de consacrare a preotului, are
loc o transformare a esenþei pâinii ºi vinului în esenþa trupului ºi sângelui lui
Cristos, aºa numita transsubstanþiere, este în contradicþie nu doar cu Scriptura(9),
ci ºi cu bunul simþ ºi cu raþiunea. Ea rãstoarnã natura acestui act ºi a fost ºi
continuã sã fie cauza multor superstiþii ºi, în adevãr, a unor idolatrii ordinare(10)
[o închinare vãdit repulsivã a imaginii unei divinitãþi, care este interzisã ºi
condamnatã de Domnul].
9) Fapte 3:21, Luca 24:6, 39. 10) 1 Cor. 11:24, 25.

7. Cei ce sunt vrednici sã ia parte la acest act, împãrtãºindu-se din
elementele vizibile fac, în mod real acelaºi lucru ºi lãuntric prin credinþã. Ei
primesc ºi se hrãnesc cu Cristos cel rãstignit, nu în carne sau corporal [ei nu
primesc carnea umanã realã], ci spiritual, împreunã cu toate beneficiile aduse
de moartea Lui. În acest act, pentru credinþa celor credincioºi care iau parte la
actul de împãrtãºire, trupul ºi sângele lui Cristos nu sunt prezente corporal [ca
trupul material] sau carnal [fiind carne fizicã], ci spiritual. De asemenea, ele
sunt la fel de reale dupã cum elementele înseºi sunt reale pentru simþurile
exterioare ale celor ce participã(11).
11) 1 Cor. 10:16; 11:23-26.

8. Întrucât toþi oamenii neºtiutori ºi neevlavioºi nu sunt capabili sã aibã
comuniune cu Cristos, nu sunt nici vrednici de masa Domnului. Ei nu pot, fãrã
a comite un pãcat grozav împotriva Lui, sã ia parte ºi sã fie admiºi la aceste
taine(12), atât timp cât rãmân în aceastã stare. Cãci, oricine se va împãrtãºi întrun mod nevrednic, se va face vinovat de trupul ºi sângele Domnului ºi îºi
mãnâncã ºi bea osânda lui însuºi(13).
12) 2 Cor. 6:14, 15. 13) 1 Cor. 11:29, Mat. 7:6.

31. DESPRE CONDIÞIA OMULUI DUPÃ
MOARTE ªI ÎNVIEREA DIN MORÞI
1. Dupã moarte, trupurile oamenilor se întorc în pãmânt ºi putrezesc [se
descompun](1), dar sufletele lor, care nu mor, nici nu adorm [nu devin
inconºtiente], având subzistenþã nemuritoare [mijloace de existenþã], se întorc
imediat la Dumnezeu, care le-a dat(2).
Sufletele celor drepþi devin perfecte în sfinþenie ºi sunt primite în paradis,
unde sunt împreunã cu Cristos. Acestea vãd faþa lui Dumnezeu în luminã ºi
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slavã ºi aºteaptã rãscumpãrarea deplinã a trupurilor lor(3).
Sufletele celor rãi sunt aruncate în iad, unde rãmân în chinuri ºi întuneric
total, fiind pãstrate pentru judecata din ziua cea mare(4). Scriptura nu cunoaºte
alt loc [sau stare] decât acestea douã pentru sufletele care au fost despãrþite de
trupul lor.
1) Gen. 3:19, Fapte 13:36. 2) Ecl. 12:7. 3) Luca 23:43, 2 Cor. 5:1, 6-8, Filip.
1:23, Evr. 12:23. 4) Iuda 6, 7, 1 Pet. 3:19, Luca 16:23, 24.

2. În ziua cea din urmã, acei sfinþi care vor mai fi în viaþã nu vor adormi
[nu vor muri], ci vor fi transformaþi(5), ºi toþi cei care au murit înainte vor învia
în trupurile lor, ºi nu în altele(6). Aceste trupuri vor avea calitãþi diferite ºi vor
fi unite cu sufletele lor pentru eternitate(7).
5) 1 Cor. 15:51, 52, 1 Tes. 4:17. 6) Iov 19:26, 27. 7) 1 Cor. 15:42, 43.

3. Trupurile celor nedrepþi, prin puterea lui Cristos, vor învia pentru
necinstire. Trupurile celor drepþi, prin Duhul Sãu, vor învia pentru cinstire ºi
vor fi fãcute asemenea [transformate, refãcute, adaptate la, fãcute similare cu]
trupului slavei Lui(8).
8) Fapte 24:15, Ioan 5:28, 29, Filip. 3:21.

32. DESPRE JUDECATA DE APOI
1. Dumnezeu a pregãtit o zi în care va judeca lumea cu dreptate prin Isus
Cristos(1). Tatãl I-a dat Lui toatã puterea ºi judecata [toatã autoritatea
judecãtoreascã]. În ziua aceea vor fi judecaþi nu doar îngerii care au cãzut(2),
ci ºi toate persoanele care au trãit pe pãmânt. Acestea vor apãrea înaintea
scaunului de judecatã al lui Cristos ca sã dea socotealã de toate gândurile,
cuvintele ºi faptele lor ºi ca sã primeascã rãsplata [judecata] pentru ceea ce au
fãcut în trup, fie bine fie rãu(3).
1) Fapte17:31, Ioan 5:22, 27. 2) 1 Cor. 6:3, Iuda 6. 3) 2 Cor. 5:10, Ecl. 12:14,
Mat. 12:36, Rom. 14:10, 12, Mat. 25:32-46.

2. Scopul pentru care Dumnezeu a pregãtit aceastã zi este acela de a-ªi
manifesta slava îndurãrii Sale [aºa cum se vede ea] în mântuirea veºnicã a
celor aleºi, precum ºi slava dreptãþii Sale în condamnarea veºnicã a celor respinºi
[ neacceptaþi ºi condamnaþi], a celor rãi ºi neascultãtori(4). Atunci cei drepþi
vor merge în viaþa veºnicã ºi vor primi plinãtatea bucuriei ºi slavei, împreunã
cu recompensa veºnicã, în prezenþa Domnului. Cei nedrepþi, care nu Îl cunosc
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pe Dumnezeu ºi nu ascultã de Evanghelia lui Isus Cristos, vor fi aruncaþi în
chinul cel veºnic(5), vor fi pedepsiþi cu îndepãrtare veºnicã din prezenþa
Domnului ºi de la slava puterii Lui(6).
4) Rom. 9:22, 23. 5) Mat. 25:21, 34, 2 Tim. 4:8. 6) Mat. 25:46, Marcu 9:48, 2
Tes. 1:7-10.

3. Dupã cum Cristos vrea sã fim pe deplin convinºi de venirea acelei
zile, atât pentru ca oamenii sã se fereascã de pãcat(7), cât ºi pentru mângâierea
mai mare a celor evlavioºi în necazurile lor(8), tot aºa El nu a fãcut cunoscut
oamenilor care anume va fi ziua aceea, ca astfel ei sã nu se bizuie pe o siguranþã
fireascã [automulþumire pãcãtoasã], ci sã vegheze totdeauna, întrucât nu ºtiu
ziua ºi nici ceasul în care va veni Domnul(9) ºi pentru ca oamenii [credincioºii]
sã fie influenþaþi în aºa fel încât sã spunã totdeauna: VINO, DOAMNE ISUSE,
VINO CURÂND!(10) AMIN.
7) 2 Cor. 5:10, 11. 8) 2 Tes. 1:5-7. 9) Marcu 13:35-37, Luca 12:35-40. 10)
Apoc. 22:20.
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