
 

Declarație de credință

SFÂNTA SCRIPTURĂ
Biblia, și doar Biblia, este Cuvântul plin de autoritate al lui Dumnezeu. Ea este autoritatea 
finală  care  stabilește  toate  adevărurile  doctrinare.  În  scrierea  sa  originală,  este  inspirată, 
infailibilă și fără greșeală. (II Timotei 3:16; II Petru 1:20-21; Proverbe 30:5; Romani 16:25-26).

TRINITATEA
Există un singur Dumnezeu, care există în mod etern în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul 
Sfânt. Aceștia trei sunt egali și co-există dintotdeauna (I Ioan 5:7; Geneza 1:26; Matei 3:16-17, 
28:19; Luca 1:35; Isaia 9:6; Evrei 3:7-11).

ISUS CRISTOS
Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, cea de-a doua persoană a trinității. Când era pe pământ, 
Isus era 100% om și 100% Dumnezeu. El este singurul om care a trăit vreodată o viață fără de 
păcat. S-a născut dintr-o fecioară, a trăit o viață fără păcat, a făcut minuni, a murit pe cruce 
pentru omenire, și astfel, ne-a acoperit păcatele prin vărsarea sângelui Său. El a înviat din 
morți a treia zi conform Scripturii, s-a înălțat la dreapta Tatălui, și se va întoarce din nou în 
putere și slavă.  (Ioan 1:1,14, 20:28; I Timotei 3:16; Isaia 9:6; Filipeni 2:5-6; I Timotei 2:5).

NAȘTEREA DINTR-O FECIOARĂ
Isus Cristos a fost conceput de Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt (cea de-a treia persoană 
a trinității) în pântecul fecioarei Maria; prin urmare, El este Fiul lui Dumnezeu (Matei 1:18, 25;
Luca 1:35; Isaia 7:14; Luca 1:27-35).

RĂSCUMPĂRARE
Omul  a  fost  creat  de  Dumnezeu  bun  și  neprihănit,  însă  a  căzut  din  cauza  unui  păcat 
intenționat; singura lui șansă de mântuire este în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu (Gen. 1:26- 
31, 3:1-7; Romani 5:12-21).

REGENERARE
Pentru ca un om să îl poată cunoaște pe Dumnezeu, este neapărat necesară regenerarea 
făcută de Duhul Sfânt. (Ioan 6:44, 65; Matei 19:28; Titus 3:5).

MÂNTUIRE
Suntem mântuiți prin har prin credința în Isus Cristos: în moartea, înmormântarea și învierea 
Lui. Mântuirea este un dar de la Dumnezeu și nu un rezultat al faptelor noastre bune sau a 
eforturilor noastre.  (Efes. 2:8-9; Galateni 2:16, 3:8; Titus 3:5; Romani 10:9-10; Fapte 16:31; Evrei 
9:22).

POCĂINȚA
Pocăința este dedicarea de a ne întoarce de la păcat în orice domeniu al vieții noastre și de 
a-L urma pe Cristos, ceea ce ne permite să fim răscumpărați și regenerați prin Duhul Sfânt. 
Prin urmare, prin pocăință primim iertarea de păcate și ne însușim mântuirea  (Fapte 2:21, 
3:19; I Ioan 1:9).

SFINȚIRE
Sfințirea  este  procesul  continuu  de  a  te  supune  Cuvântului  lui  Dumnezeu  și  Duhul  Său 
pentru a dezvolta caracterul lui Cristos în tine. Creștinul poate trăi o viață evlavioasă doar 
prin lucrarea la prezent a Duhului Sfânt și prin Cuvântul lui Dumnezeu. (I Tesaloniceni 4:3, 
5:23; II Corinteni 3:18, 6:14-18, II Tesaloniceni 2:1-3, Romani 8:29, 12:1-2, Evrei 2:11).

SÂNGELE LUI ISUS
Sângele  vărsat  de  Isus  Cristos  la  crucea  Calvarului  era  fără  păcat  și  este  100%  suficient 
pentru a curăți întreaga omenire de păcat. Isus a primit asupra Sa pedeapsa atât pentru 
păcătoșenie, cât și pentru păcat, iar prin asta toți cei ce cred în El pot fi liberi de pedeapsa 
păcatului, care este moartea  (I Ioan 1:7; Apocalipsa 1:5, 5:9; Coloseni 1:20; Romani 3:10-12, 23, 
5:9; Ioan 1:29).

ISUS CRISTOS LOCUIEȘTE ÎN INIMILE TUTUROR CREDINCIOȘILOR
Creștinii sunt oamenii care l-au invitat pe Domnul Isus să vină și să trăiască în interiorul lor 
prin Duhul Său. Ei se predau autorității lui Cristos și se supun Lui, iar astfel Isus devine nu 
doar Mântuitorul, ci și Domnul lor. Ei se încred în ce a făcut Isus pentru ei când a murit, a 
fost îngropat și a înviat din morți. (Ioan 1:12; Ioan 14:17, 23; Ioan 15:4; Romani 8:11; Apocalipsa 
3:20).

BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT
Duhul  Sfânt  venit  la  Cincizecime  este  promisiunea  Tatălui  și  a  fost  trimis  de  Isus  după 
înălțarea Lui, pentru a împuternici Biserica să predice Evanghelia pe întreg pământul.  (Ioel 
2:28-29; Matei 3:11; Marcu 16:17; Fapte 1:5,2:1-4, 17, 38-39, 8:14-17, 10:38, 44-47, 11:15-17, 19:1-6).

DARURILE DUHULUI SFÂNT
Duhul  Sfânt  se  manifestă  printr-o  varietate  de  daruri  spirituale  menite  să  zidească  și 
să  sfințească  Biserica,  să  demonstreze  validitatea  învierii  Lui,  și  să  confirme  puterea 
Evangheliei. Lista acestor daruri din Biblie nu este în mod necesar exhaustivă, iar darurile 
se pot manifesta în diverse combinații.  Tuturor creștinilor li se poruncește să își dorească 
cu  ardoare  manifestarea  darurilor  Duhului  Sfânt  în  viețile  lor.  Aceste  daruri  funcționează 
întotdeauna  în  armonie  cu  Scriptura  și  nu  trebuie  folosite  cu  nesocotirea  parametrilor 
biblici  (Evrei  2:4;  Romani  1:11,  12  :4-8;  Efeseni  4:16;  I  Timotei  4:14;  II  Timotei  1:6-7;  I  Corinteni 
12:1-31, 14:1-40; I Petru 4:10).

BISERICA
Biserica  este  Trupul  lui  Cristos,  este  locuită  de  Dumnezeu  prin  Duhul  Sfânt  și  a  primit 
împuternicirea divină de a împlini Marea Trimitere. Orice persoană născută din Duhul Sfânt 
este parte integrantă a bisericii ca și membru al unei biserici locale. Toți creștinii se bucură 
de unitate spirituală.  (Efeseni 1:22, 2:19-22; Evrei 12:23; Ioan 17:11, 20-23).

SACRAMENTE
Botezul în apă: Următorul pas al noului creștin după ce îl primește pe Isus în inimă este să 
se boteze în apă în Numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt – iar asta este o poruncă biblică. 
(Matei 28:19; Fapte 2:38; Marcu 16:16; Fapte 8:12, 36-38; 10:47-48).

CINA DOMNULUI
Un timp special și unic de comuniune în prezența lui Dumnezeu când pâinea și vinul (care 
simbolizează  trupul  și  sângele  lui  Cristos)  se  iau  în  amintirea  jertfei  lui  Isus  de  pe  cruce 
(Matei 26:26-29; I Corinteni 10:16, 11:23-25).

LEGĂMÂNTUL CĂSĂTORIEI
Credem  că  căsătoria  este  definită  în  Biblie  ca  fiind  un  legământ,  o  unire  sfântă  dintre  un 
bărbat și o femeie, instituită de Dumnezeu și făcută în mod public înaintea lui. (Matei 19:4-6).

VINDECAREA BOLNAVILOR
Vindecarea bolnavilor este ilustrată în viața și în lucrarea lui Isus pe pământ, și este inclusă 
în  Marea  Trimitere  dată  de  Isus  ucenicilor  Săi.  Este  dată  ca  semn  care  trebuie  să  urmeze 
credincioșii.  Este  de  asemenea,  parte  a  lucrării  lui  Isus  de  pe  cruce  și  unul  din  darurile 
Duhului Sfânt (Psalmi 103:2-3; Isaia 53:5; Matei 8:16-17; Marcu 16:17-18; Fapte 8:6-7; Iacov 5:14- 
16; I Corinteni 12:9, 28; Romani 11:29).

PURTAREA DE GRIJĂ A LUI DUMNEZEU
Este  voia  lui  Dumnezeu  ca  creștinii  să  devină  compleți,  sănătoși  și  de  succes  în  toate 
domeniile vieții lor. Însă pe pământ, mulți nu vor primi toate beneficiile voii lui Dumnezeu 
din cauza păcatului. Acest lucru însă nu ar trebui să îi împiedice pe creștini să caute toate 
beneficiile proviziei lui Dumnezeu pentru a-i sluji mai bine pe alții.
• Beneficii spirituale
(Ioan 3:3-11; II Corinteni 5:17-21; Romani 10:9-10)
• Beneficii mentale și emoționale
(II Timotei 1:7, 2:11; Filipeni 4:7-8; Romani 12:2; Isaia 26:3).
• Beneficii fizice
(Isaia 53:4,5; Matei 8:17; I Petru 2:24).
• Beneficii financiare
(Iosua  1:8;  Maleahi  3:10-11;  Luca  6:38;  II  Corinteni  9:6-10;  Deuteronom  28:1-14;  Psalmi  34:10, 
84:11; Filipeni 4:19).

ÎNVIERE
Isus Cristos a înviat în trup din morți într-un trup de slavă la trei zile după moartea Sa pe  
cruce. Mai  mult, atât  cei  mântuiți  cât  și  cei  pierduți  vor  fi  înviați; cei  mântuiți, spre viață  
veșnică, iar  cei  pierduți, spre  pierzarea  veșnică  (Luca  24:16, 36, 39; Ioan  2:19-21, 20:26-28,      
21:4; Fapte 24:15; I Corinteni 15:42, 44; Filipeni 1:21-23, 3:21).

RAIUL
Raiul  este  locuința  veșnică  a  tuturor  celor  ce  cred  în  Evanghelia  lui  Isus  (Matei  5:3,  12,  20, 
6:20, 19:21, 25:34; Ioan 17:24; II Corinteni 5:1; Evrei 11:16; I Petru 1:4).

IADUL
După sfârșitul vieții lor pe pâmânt, cei pierduți vor fi judecați de Dumnezeu și trimiși în iad 
unde vor fi chinuți pe veci alături de diavol și de îngerii săi căzuți (Matei 25:41; Marcu 9:43- 
48; Evrei 9:27; Apocalipsa 14:9-11, 20:12-15, 21:8).

CEA DE-A DOUA VENIRE A LUI ISUS
Isus  Cristos  se  va  întoarce  în  mod  fizic  și  vizibil  pentru  a  doua  oară  pe  pământ  pentru  a 
instaura  Împărăția  Lui.  Acest  lucru  se  va  întâmpla  la  o  dată  care  nu  ni  se  descoperă  în 
Scripturi.   (Matei  24:30,  26:63-64;  Fapte  1:9-11;  I  Tesaloniceni  4:15-17;  II  Tesaloniceni  1:7-8;
Apocalipsa 1:7)


