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I NTRODUCERE

Paginile care urmează prezintă o serie de extrase din mărturisirile
de credinţă evanghelice publicate după 1950. Aceste texte au fost
selectate şi aranjate într-o ordine tematică. Am avut multe asemenea
documente disponibile întrucât puţine au fost organizaţiile şi
asociaţiile evanghelice care să nu ﬁ elaborat cel puţin un astfel de
document. Toate acestea, într-un sens larg, au un scop deﬁnitoriu: sunt
declarative în ce priveşte crezul unei comunităţi, defensive, mai mult
sau mai puţin, vizavi de abateri şi direcţionale ca indicatori ai
scopurilor şi ai priorităţilor pe care le au autorii acestora. Acestea
întruchipează o interpretare comună a Bibliei, o înţelegere comună a
Evangheliei şi o perspectivă comună asupra Bisericii şi asupra misiunii
ei, iar atunci când ocazional diferă una de cealaltă în detaliu, acest
lucru se întâmplă doar în acest cadru general al acordului. Fiecare
dintre acestea reprezintă o declaraţie de consens din partea şi de
partea circumscripţiei pe care o reprezintă. După cum sper să arătăm,
ﬁecare constituie o dovadă a similarităţii generice între circumscripţii
şi chiar a convergenţei lor asupra lucrurilor care sunt cruciale pentru
evanghelici. Dorim ca cititorii noştri să observe limitele, conţinutul şi
calitatea consensului evanghelic în ansamblu. Iată scopul care ne-a
călăuzit în compilarea cărţii de faţă.

CE

SE ÎNŢELEGE PRIN CONSENS ?

Pentru a explica ce anume înţelegem prin consens, este necesară
referirea la modalitatea de compunere, de adoptare şi de aranjare a
materialului pe care îl vom folosi.
În primul rând, compunerea. Niciuna dintre declaraţiile pe care le
vom cita nu au reprezentat munca unui singur individ. Toate au
13
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rezultat în urma unui proces de discuţii şi de interacţiune. Fiecare
dintre acestea a fost prelucrată de creştinii evanghelici în preocuparea
comună de a aﬁrma esenţa şi miezul convingerilor lor în faţa unei
credinţe efectiv sau posibil eronate sau cel puţin greşit înţelese.
Declaraţiile în cauză expun scopul dublu al autorilor: acela de a se
alinia la ceea ce creştinii ﬁdeli au crezut dintotdeauna şi de a expune
baza propriilor lor eforturi comune. Declaraţiile lor au, astfel, o
dimensiune personală şi una colectivă, de vreme ce nu exprimă doar
consensul autorilor între ei ca indivizi, ci şi consensul lor colectiv cu
ceea ce consideră a ﬁ credinţa autentică a poporului lui Dumnezeu.
În al doilea rând, adoptarea. Multe dintre declaraţiile pe care le vom
aborda au asigurat deja consimţământul unui mare număr de
evanghelici, ceea ce le conferă statut de consens într-un sens mai larg.
Consensul, la acest nivel, devine realitate pe măsură ce indivizii îşi dau
consimţământul liber şi voit la ceea ce li se propune – în acest caz, un
acord viabil asupra unor puncte care au fost cândva controversate sau
neclare. Consimţământul exprimă o armonie a opiniilor, a sentimentelor şi a intenţiilor. A consimţi înseamnă a gândi şi a simţi (lat.
sentire) cu (pref. lat. con-) alţi credincioşi şi a-i accepta pe baza acordului cu aceştia. Acceptarea doar sub protest sau refuzul de a coopera
în mod practic nu sunt o expresie a consensului, ci o negare a acestuia.
La rădăcina şi în centrul solidarităţii naţionale, continentale şi
mondiale a evanghelicilor există un consens cu privire la ceea ce aceste
declaraţii formulează ca ﬁind punctele esenţiale ale credinţei creştine
biblice. Declaraţiile, aşa cum sunt ele susţinute de crezuri şi de
confesiuni din vremurile de odinioară, au fost binevenite, îmbrăţişate
şi agreate, iar organismele care le-au garantat s-au bucurat de sprijin,
de acceptare şi de încredere astfel încât unitatea convingerilor la nivel
transnaţional, transdenominaţional şi transcultural între evanghelici
a devenit un fapt global demonstrabil.
Imaginea larg răspândită a evanghelicilor este aceea a unor oameni
care nu îţi pot garanta că ar putea ajunge la un acord ﬁe între ei, ﬁe cu
restul Bisericii pe glob: oameni faimoşi, chiar notorii, pentru individualismul lor excentric, pentru conﬂictele, pentru separările şi pentru
disensiunile dintre ei. În realitate însă, evanghelicii din întreaga lume
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sunt astăzi uniţi în toate lucrurile esenţiale, iar consensul lor se datorează în mare parte asumării unora dintre documentele pe care le vom
cita. (Din respect, am avut o preocupare de a nu selecta pasajele asupra
cărora consimţământul evanghelic este încă supus unei dezbateri
intense).
Nu poate ﬁ negat faptul că disensiunea în urma ordinii stabilite a
reprezentat adesea ogorul din care credinţa evanghelică a răsărit de o
parte şi de alta a Atlanticului, ceea ce s-ar putea repeta în viitor. Însă
scopul evanghelic a fost dintotdeauna, şi este încă, acela de a realiza o
întoarcere la creştinismul apostolic zugrăvit în Noul Testament, iar
evanghelicii nu trebuie să piardă vreodată din vedere această preocupare majoră. Declaraţiile pe care le vom cita nu ar ﬁ fost asumate dacă
nu ar ﬁ reﬂectat convingerea că poporul lui Dumnezeu progresează în
a aduce roade în ce priveşte transformarea de vieţi şi chiar schimbarea
lumii doar daca se întoarce cu mai multă credinţă la certitudinile şi la
adevărurile apostolice. Această convingere este însăşi esenţa consensului pe care urmărim să îl elucidăm.
Această colecţie adună texte din două ramuri înrudite, dar distinse,
ale istoriei evanghelice moderne: aripa calvinistă, luterană şi baptistă
a Reformei care se distinge ca tonalitate şi accent în câteva moduri de
aripa arminiană, wesleană, a sﬁnţeniei (Holiness, n.tr.), charismatică
şi penticostală. Primul grup a scris extrem de multe documente de tip
confesional, iar ultimul a scris un număr rezonabil. Scopul nostru nu
este acela de a favoriza un grup în faţa celuilalt, ci de a urmări ambele
cursuri revărsându-se în învăţătura evanghelică contemporană
răspândită în întreaga lume şi de a pune în valoare limbajul şi punctele
care demonstrează mai degrabă o convergenţă decât o divergenţă.
În al treilea rând, aranjarea. Scopul vizat de noi în elaborarea
acestei lucrări este mai mult decât informativ; mai mult decât atât,
este devoţional, catehetic, sistematic şi etic. Într-un cuvânt, scopul ei
este acela de a ediﬁca: de a-i ajuta deci pe cititorii noştri să ajungă la o
înţelegere mai profundă a adevărului creştin, la o părtăşie mai bogată
cu Dumnezeu pe baza acestuia şi la o mai mare supunere faţă de
cerinţele acestui adevăr în viaţa de zi cu zi. Astfel, textul este prezentat
într-o ordine menită să sublinieze realitatea şi coerenţa consensului
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teologic evanghelic astfel încât cititorii noştri să poată observa cât mai
uşor convergenţa uniﬁcatoare care devine tot mai evidentă pentru noi.
Sarcina noastră teribilă şi paşnică este aceea de a evidenţia tocmai din
texte similitudinile, congruenţele şi opticile similare, atât cele implicite
cât şi cele explicite, cu privire la ceea ce au în comun evanghelicii.
Refuzăm să discutăm chestiuni mai puţin importante asupra cărora
planează dezacordurile, precum variaţii ale formei de guvernare,
procedeurile şi împrejurările botezului, glosolalia, milenarismul,
epistemologia teologică ori detalii exegetice. Preocuparea noastră este
ca cititorii să nu se focalizeze pe depistarea şi pe explorarea divergenţelor în lumea evanghelică astfel încât să piardă esenţa activităţii
noastre. Această carte celebrează lucrarea lui Dumnezeu prin aducerea
evanghelicilor împreună în aspectele fundamentale; iată realitatea cu
care ne străduim să familiarizăm cât mai multe minţi.

E STE

POSIBIL SĂ PERCEPEM ÎNTREAGA IMAGINE DINTR - O

DATĂ?

Aﬁrmăm că există o imagine coezivă pe care o putem capta aici – o
schiţă cuprinzătoare a realităţii larg întemeiate şi impunătoare a vieţii
de credinţă istorice, aşa cum este aceasta exprimată în scris în teologii,
în liturghii şi în imnuri şi în viaţă prin pocăinţă, prin încredere, prin
recunoştinţă, prin speranţă, prin sﬁnţenie, prin dragoste, prin
comuniunea cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Cristos, şi prin mijlocirea
Duhului Sfânt. Evanghelicii care sunt, de obicei, angajaţi în confruntări
cu alţi evanghelici pe chestiuni mai puţin importante precum cele
enumerate anterior şi persoanele care privesc creştinismul evanghelic
din exterior ar putea avea diﬁcultăţi în captarea întregii imagini. Cu
respectul cuvenit, rugăm această categorie de cititori să depună efortul
necesar pe măsură ce avansează în lecturarea acestei cărţi; iată şi o
analogie pentru a arăta care este natura acestui efort.
Tesserae sunt pietre mici colorate folosite pentru a forma o
imagine. Au fost folosite pentru a face icoane pe pereţii bisericilor,
imagini pe pavajele romane. Fiecare tessera este un cub simplu de rocă
dură pigmentată sau de mineral rezistent. În variate culori, tesserae
au slujit artiştilor la fel cum paletele de culori servesc azi pictorilor
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moderni. Atunci când artiştii utilizează tesserae, ceea ce contează nu
este frumuseţea ﬁecărei pietre în parte, oricât de deosebită ar ﬁ, ci
partea pe care o ocupă în minunatul ansamblu. În acelaşi mod, ﬁecare
propoziţie sau ﬁecare paragraf pe care îl cităm, oricât de impresionant
ar ﬁ, nu trebuie privit în mod izolat, ci ca pe o parte din înţelegerea şi
din experienţa Evangheliei care ne este împărtăşită: Dumnezeu cu noi
prin viaţa întrupată, prin moartea ispăşitoare, prin învierea trupească,
prin Împărăţia prezentă şi prin revenirea lui Isus Cristos Domnul, iar
noi cu Dumnezeu în credinţă şi în dragoste acum şi întotdeauna prin
Cristos şi prin Duhul Sfânt.
Aşa cum tesserae, izolate de imaginea din care fac parte, nu au o
identitate distinctă sau semniﬁcativă şi aşa cum o pată de culoare de
pe pânză, separată de tabloul care o include, nu înseamnă nimic, tot
astfel textele pe care le cităm fac parte dintr-un tablou mai complex.
Nu există nume personale sau cuvinte stranii ataşate acestora. Trebuie
pur şi simplu văzute ca reprezentând parte din rodul eforturilor
conjugate de a cristaliza şi ordona lucrurile pe care Dumnezeu ni le
face cunoscute – ba chiar le împărtăşeşte lumii – în Sfânta Scriptură,
şi anume adevărul deplin despre El şi despre noi.
Presupunând însă că veţi căuta imaginea completă, veţi reuşi să o
distingeţi? Consensul privind înţelegerea adevărului lui Dumnezeu
este un lucru imprecis care trebuie desluşit, după cum este adevărul
însuşi, deşi Scriptura îl face simplu. Problema este mândria, perversitatea şi patimile necuviincioase ale inimilor noastre căzute şi
păcătoase, însuşiri care sunt mai potente ca niciodată să umbrească
judecata noastră cu privire la lucrurile lui Dumnezeu atunci când
suntem inconştienţi de existenţa lor şi hotărâţi să le negăm realitatea.
Pavel face o referire la persoanele care învaţă mereu, dar nu ajung
niciodată la cunoştinţa adevărului (2 Tim. 3:7), o situaţie care se aplică
multor oameni astăzi. Recunoaşterea consensului evanghelic ca
adevărul lui Dumnezeu descoperit în Scripturi şi reprodus cu ﬁdelitate
– măreţ, minunat, încântător, impresionant – este un dar ceresc, o
deschidere a ochilor inimii şi o frângere a mândriei şi a pretenţiozităţii;
este un prilej pentru doxologie şi pentru iluminare, o ocazie de a
aproba şi de a recunoaşte. Ce se aprobă? Adevărul Evangheliei atestat
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de consens. Ce se recunoaşte? Harul lui Dumnezeu în şi prin Domnul
Isus Cristos. De unde vine iluminarea? De la Duhul Sfânt al cărui
ajutor trebuie căutat ori de câte ori se ridică întrebări cu privire la
semniﬁcaţia Scripturii sau cu privire la înţelegerea revelaţiei lui
Dumnezeu.
Consensul evanghelic a fost, şi este, în ﬁecare punct o refracţie a
unui discernământ dat de Dumnezeu cu privire la felul în care întreg
conţinutul Bibliei se constituie ca un singur mesaj de îndurare pentru
păcătoşi care Îl are pe Cristos în centru, în acelaşi mod în care tesserae
se constituie într-o ﬁgură splendidă. Această discernere a Bibliei şi a lui
Cristos este un lucru pe care toţi evanghelicii îl au în comun (nu doar
evanghelicii), iar toate ingredientele consensului evanghelic sunt parte
din aceasta. Formarea acestui discernământ, recunoaşterea într-un
moment revelator a realităţii la care am privit, dar pe care nu am
văzut-o până acum, e ca un dar de la Dumnezeu. Psihologii ar numi-o
recunoaşterea modelului; creştinii o celebrează ca pe învăţătura Duhului
Sfânt, al cărui rol special e acela de a deschide ochii inimii şi ai minţii.
C. S Lewis relatează că, atunci când a pornit spre gradina zoologică
Wipsnade în ataşul motocicletei fratelui său, nu credea că Isus Cristos
este Fiul lui Dumnezeu. Totuşi, când au ajuns, a descoperit că este. Astfel
şi noi, analizând acele tesserae ale consensului evanghelic, ne putem
surprinde împărtăşind discernământul adevărului minunat şi integrat al
lui Dumnezeu care este exprimat cu ﬁecare aﬁrmaţie. Iată felul de
recunoaştere a consensului pe care sperăm ca lucrarea noastră să îl
medieze.
În momentul în care se petrece această recunoaştere, nu va ﬁ nevoie
de niciun expert pentru a o autentiﬁca. Veţi avea deja autentiﬁcarea în
interiorul dumneavoastră – ceea ce Scriptura numeşte mărturia lăuntrică a Duhului Sfânt. Este tocmai percepţia irefutabilă, de netăgăduit
a unităţii susţinătoare a credinţei creştine catolice. O analiză mai
profundă va evidenţia şi conﬁrma în detaliu autoritatea şi coerenţa istorice, intelectuale, metaﬁzice şi morale ale percepţiei dumneavoastră,
însă certitudinea dumneavoastră nu este urmarea sau nu depinde în
acest moment de o asemenea analiză. Ştiţi ce aţi văzut şi nimeni nu vă
poate priva de această cunoaştere.
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Cuvântul catolic (cu c mic), ca o descriere a credinţei creştine,
înseamnă „în conformitate cu întregul” (gr. holos). Motivaţia biblică
pentru a aplica termenul acesta Bisericii sau oricărei părţi a Bisericii
este aceea că integritatea şi deplinătatea revelaţiei adevărului lui
Dumnezeu sunt păstrate cu credincioşie de Biserică. Astăzi, evanghelicii declară din ce în ce mai mult acest adevăr, ceea ce este, fără
îndoială, un fapt îmbucurător. Prin urmare, mărturisirea Duhului
Sfânt este parte integrantă a credinţei catolice, iar mesajul integrat al
Bibliei este fundamentul identităţii catolice şi al vieţii creştine în
adevărata sa integritate.
O imagine se captează şi o ﬁgură se distinge „în conformitate cu
întregul” atunci când ﬁecare parte este văzută ca aparţinând schemei
generale a artistului şi contribuind la produsul ﬁnal proiectat. Catolicismul pretins devine un catolicism mutilat atunci când sunt ignorate
elementele învăţăturii biblice. Astfel, oamenii din tradiţia ortodoxă
răsăriteană care înţeleg Scriptura în termeni de tradiţie patristică îi
vor condamna pe evanghelici pentru că au uitat ceea ce ei disting ca
ﬁind părţi importante ale întregului precum taina euharistiei şi succesiunea apostolică; în acelaşi timp, evanghelicii ar putea condamna
practica ortodoxă pentru omiterea unor elemente ale întregului atât de
importante precum încrederea intimă şi personală în Isus sau
precipitarea Marii Trimiteri. În acelaşi sens, evanghelicii îi vor blama
pe protestanţii liberali pentru lichidarea cu toptanul a învăţăturilor
biblice despre credinţă şi despre conduită. Consensul evanghelic se
aventurează în a declara catolicitatea ca ﬁind, în esenţă, o captare
intuitivă, integrată, sinoptică şi organică a imaginii biblice complete
despre Dumnezeu şi despre Dumnezeire – o imagine esenţialmente
solidă, unitară şi încântătoare, indiferent ce retuşări ar părea să
necesite încă. Iar încrederea evanghelică este că oricine se dedică în
mod serios studiului biblic, cerând în mod umil lumină de la
Dumnezeu, va vedea negreşit ceea ce milioane de creştini au avut
privilegiul să vadă încă de la început, şi anume această imagine
impunătoare în toată splendoarea sa divină.
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Potrivit deﬁniţiei noastre, creştinii evanghelici sunt cei care citesc
Biblia ca ﬁind Cuvântul lui Dumnezeu adresat ﬁecăruia dintre ei în
momentul de faţă şi care experimentează o încredere personală şi o
dragoste pentru Isus Cristos ca singurul Domn şi Mântuitor al întregii
lumi. Aceştia sunt oameni care se văd pe ei înşişi drept păcătoşi
mântuiţi prin har, prin credinţă, pentru slavă, care practică o ascultare
loială faţă de Dumnezeu şi care sunt activi atât în comuniunea plină de
recunoştinţă şi de speranţă cu Dumnezeul triunic, prin rugăciune, cât
şi în iubirea aproapelui, alături de angajamentul energic de a face
discipoli conform Marii Trimiteri.
Diverşi oameni schiţează proﬁlul evanghelicilor în diverse moduri
în lumina propriilor interese. Istoricii îi identiﬁcă pe evanghelici ca
oameni care pun accent pe (1) Biblie drept Cuvântul lui Dumnezeu,
(2) pe Cruce ca locul unde a fost obţinută mântuirea, (3) pe convertire
ca o nevoie universală şi (4) pe activitatea misionară ca o sarcină
universală. Teologii consideră mişcarea evanghelică ca o combinaţie
între trinitarianismul clasic de la Niceea, capadocieni şi Augustin;
cristologia clasică de la Calcedon; soteriologia şi eclesiologia clasică
a Reformei; pneumatologia clasică a puritanilor şi a lui Jonathan
Edwards; şi misiologia clasică a lui Carey, a lui Vann şi a lui Hudson
Taylor.
Autocaracterizările evanghelice sunt variate. Un asemenea
exemplu se găseşte în explicaţia dată de Fuller Theological Seminary
din SUA în 1983 cu privire la „Mărturisirea de credinţă” din 1972 a
acestei instituţii, o încercare de a deﬁni termenul evanghelic în
contextul căutării consensului, văzută în relaţie cu alte două încercări
istorice anterioare de a concentra miezul credinţei biblice:
La scurt timp după marile treziri evanghelice, Evangelical
Alliance condusă de Thomas Chalmers în 1846 a formulat
mărturisirea de credinţă într-un mănunchi de nouă aﬁrmaţii:
1) inspiraţia Bibliei; 2) dreptul şi datoria judecăţii personale în
interpretarea Scripturilor; 3) Trinitatea; 4) depravarea umană;
5) mijlocirea Cristosului-Dumnezeu; 6) justiﬁcarea prin credinţă;
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7) convertirea şi sﬁnţirea prin Duhul Sfânt; 8) revenirea lui Cristos
şi Judecata; 9) lucrarea Cuvântului. Totuşi, mai târziu, în 1910, s-au
identiﬁcat cinci principii fundamentale pentru a distinge mişcarea evanghelică de liberalismul care ameninţa Biserica: 1) minunile lui Cristos; 2) naşterea lui Cristos din fecioară; 3) natura
satisfăcătoare a jertfei; 4) inspiraţia verbală a Scripturilor; şi
5) învierea în trup a lui Cristos. Urmărind acest model evanghelic,
Mărturisirea de credinţă a Fuller Theological Seminary include
zece aﬁrmaţii centrale care „aﬁrmăm că sunt esenţiale” pentru
lucrarea noastră: 1) existenţa, perfecţiunea şi natura triunică a lui
Dumnezeu; 2) revelaţia lui Dumnezeu în creaţie, în istorie şi în
Isus Cristos; 3) inspiraţia şi autoritatea Scripturii; 4) crearea de
către Dumnezeu a lumii şi a omenirii, alături de rebeliunea şi de
depravarea ulterioară a umanităţii; 5) persoana şi lucrarea lui Isus
Cristos, incluzând dumnezeirea Sa, naşterea Sa din fecioară,
natură Sa umană autentică, moartea Sa substituţionară, învierea
Sa în trup şi ridicarea Sa la cer; 6) lucrarea Duhului Sfânt în regenerare şi în justiﬁcare; 7) creşterea în cunoaşterea lui Dumnezeu
şi în ascultarea creştină; 8) Biserica drept creaţia Duhului Sfânt;
9) închinarea, misiunea şi slujirea Bisericii; 10) revenirea lui
Cristos pentru a învia morţii şi pentru a judeca lumea.
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Faptul că există un oarecare model confesional evanghelic ni se
conﬁrmă atunci când punem alături de declaraţia de la Fuller temeiul
doctrinar reconstituit pe care l-a adoptat InterVarsity Christian
Fellowship nu mai devreme de anul 2000.
Noi credem în:

Singurul Dumnezeu adevărat, Creatorul atotputernic al tuturor
lucrurilor, care există în veşnicie în trei persoane –
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt – plin de dragoste şi de slavă.
Inspiraţia divină unică,
deplina credibilitate
şi autoritate ale Bibliei.
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Valoarea şi demnitatea tuturor oamenilor:
creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu pentru a trăi în
dragoste şi în sﬁnţenie,
Dar înstrăinaţi de Dumnezeu şi unii de alţii din cauza păcatelor
şi a vinovăţiei noastre,
şi pe drept supuşi mâniei lui Dumnezeu.
Isus Cristos, om adevărat şi Dumnezeu adevărat,
care a trăit ca un exemplu de perfecţiune,
care Şi-a asumat judecata menită păcătoşilor, murind în locul
nostru,
şi care a fost înviat în trup dintre cei morţi, S-a înălţat la cer ca
Domn şi Mântuitor.

Justiﬁcarea prin harul lui Dumnezeu a tuturor celor care se
pocăiesc şi îşi pun credinţa doar în Isus Cristos pentru mântuire.
Prezenţa lăuntrică şi transformatoare a puterii Duhului Sfânt,
care oferă tuturor credincioşilor o nouă viaţă şi o nouă chemare
la slujire în ascultare.
Unitatea tuturor credincioşilor în Isus Cristos,
manifestată în biserici închinătoare şi mărturisitoare
care fac ucenici în întreaga lume.

Domnia victorioasă şi revenirea lui Isus Cristos în viitor,
care va judeca pe toţi oamenii cu dreptate şi cu îndurare,
sortind pierzării veşnice pe cei care nu s-au pocăit de păcatele lor
şi primind în viaţa veşnică pe cei răscumpăraţi.

Principiul dominant al includerii în aceste două declaraţii reiese din
enunţul „aﬁrmăm că sunt esenţiale”. Evanghelismul identiﬁcă un miez
al adevărului necesar care a rămas central în timpul multor schimbări
care s-au produs pe scena creştinismului de-a lungul timpului. Acest
miez este, în mod evident, conţinutul învăţăturilor protestanto-evanghelice istorice şi este, de fapt, cadrul consensual şi liantul care astăzi
asigură unitatea în diversitate. Acesta este fundamentul doctrinar
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central a ceea ce azi se numeşte nu doar mişcarea evanghelică, ci
Biserica evanghelică. Cândva, mişcările parabisericeşti se considerau
pe sine auxiliare în raport cu denominaţiile, însă pe măsură ce
denominaţiile îşi pierd din importanţă, iar creştinismul evanghelic
parabisericesc devine din ce în ce mai viguros, pare din ce în ce mai
potrivit şi important ca mişcarea evanghelică să îşi proclame în mod
explicit unitatea confesională transdenominaţională, bazată pe Biblie
– aşa cum fac, actualmente, declaraţiile de felul celor citate.
Atât în interiorul cât şi în exteriorul denominaţiilor protestante a
existat o renaştere majoră începând cu a doua jumătate a secolului
al XX-lea. A existat o reînnoire a gândirii evanghelice, o înﬂorire intelectuală proaspătă în studiile exegetice, teologice, istorice şi ﬁlozoﬁce,
marcată de noi instituţii şi organizaţii academice şi de un mare număr de
publicaţii scrise la cele mai înalte standarde ale competenţei şi ale
integrităţii academice. În plus, prin mişcarea charismatică, a existat o
reînnoire a ceea ce am putea numi spiritul evanghelic, redescoperierea
universalităţii darurilor spirituale pentru slujire (în muzică, în închinare,
în slujire pastorală şi în misiune) şi renaşterea învăţăturii biblice. Cifrele
nu înseamnă totul, însă bisericile vechi au crescut, s-au format altele noi
şi, în ultimul timp, au luat ﬁinţă megabisericile. Evanghelicii trec printr-un proces de regenerare a minţii şi a inimii, iar unitatea lor se adânceşte pe măsură ce converg şi cooperează la extinderea inﬂuenţei creştine.
Vigoarea consensului doctrinar care stă la baza acestei mişcări de
înaintare este ceea ce căutăm să expunem în această carte. Acum,
considerăm noi, este timpul propice pentru a încerca acest lucru. După
o jumătate de secol în care evanghelicii au fost în marş în întreaga
lume, practicând unitatea în misiune în baza cooperării în contexte
transdenominaţionale, este oportun să arătăm că, departe de a ﬁ un
pragmatism oportunist, această acţiune comună a fost susţinută de o
unitate în credinţă şi în doctrină.

C UM

AU FOST EXPUSE ACESTE TEXTE CARE DEMONSTREAZĂ

CONSENSUL EVANGHELIC ?

Citatele noastre au fost aranjate cu o interferenţă minimă a interpretărilor
externe. Convergenţele consensuale vor ﬁ evidenţiate de textele în cauză.
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Principiul de selecţie a fost atât cantitativ cât şi calitativ – cantitativ
prin aceea că am căutat declaraţii extrem de reprezentative în
profesiunea de credinţă evanghelică internaţională; calitativ prin aceea
că am căutat să identiﬁcăm declaraţii excelente din punct de vedere
biblic şi teologic.
Principiul aranjării este succesiunea curentă şi familiară a
mărturisirilor de credinţă baptismale timpurii, a crezurilor catolice din
perioada patristică şi a mărturisirilor de credinţă şi a catehismelor
târzii din perioada Reformei. Ordinea triunică pe care o urmărim
(Tatăl – creaţia; Fiul – mântuirea; Duhul Sfânt – transformarea) a
reprezentat principiul de organizare a învăţăturii ortodoxe de la Chiril
al Ierusalimului până la Ioan Damaschinul. În esenţă, este ordinea
urmărită începând de la Calvin şi de la John Pearson până la
W. B. Pope, la Charles Hodge şi la principalii scriitori, teologi şi profesori protestanţi contemporani. Având o astfel de organizare, această
lucrare ar putea ﬁ ca un text, ca o resursă pentru învăţătura creştină în
multe contexte. Oricine caută un studiu coeziv simplu al învăţăturilor
biblice fundamentale, sistematizate în folosul Bisericii, au în lucrarea
de faţă un exemplu.
Ordinea temelor testată din punct de vedere istoric este următoare:
Scriptura, Dumnezeu, omul, Isus Cristos, viaţa, moartea, învierea şi
revenirea Sa, justiﬁcarea prin har, prin credinţă, viaţa în sﬁnţenie,
Biserica şi viitorul. Accentul nostru cade mai mult pe fundamentele
doctrinare decât pe învăţăturile morale, deşi cele din urmă sunt
implicit îmbinate oriunde. Prezentăm mărturisiri de credinţă ale
mişcărilor evanghelice din lumea întreagă sau ale instituţiilor evanghelice cu o semniﬁcaţie mondială sau crezuri evanghelice care cuprind
sau exprimă consensul credincioşilor evanghelici. Mărturisirile de
credinţă denominaţionale, oricât de puternice ar ﬁ în ce priveşte
evanghelismul, au fost excluse cu câteva excepţii, având în vedere că ne
străduim să demonstrăm un consens evanghelic transdenominaţional.
Sub ﬁecare titlu doctrinar începem cu o primă selecţie care, în
opinia noastră, serveşte ca cea mai cuprinzătoare şi cea mai potrivită
expunere sumară a subiectului. Acestea sunt prezentate cu litere aldine.
Restul citatelor ampliﬁcă ceea ce cristalizează extrasele cu litere aldine.
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CONSENSUL EVANGHELIC SEMNIFICATIV DIN PUNCT DE

VEDERE ECUMENIC ?

Trebuie să păşim cu atenţie atunci când discutăm semniﬁcaţia ecumenică a acestei lucrări. Răspunsul nostru la întrebarea dacă lucrarea
de faţă este sau nu semniﬁcativă din punct de vedere ecumenic este
„da” şi „nu” şi necesită o explicaţie amănunţiţă.
În perioada din care provin extrasele noastre, evanghelic şi ecumenic erau termeni care indicau două mişcări foarte diferite şi rivale
în unele privinţe. Într-atât de diferite erau acestea încât termenul
ecumenic continuă să zgârie urechile multor evanghelici, în vreme ce
pentru prea mulţi ecumenişti, dacă pot ﬁ numiţi astfel, evanghelic
rămâne un termen-paria atribuit celor inacceptabili. Realitatea este că
mişcarea ecumenică a fost generată la jumătatea secolului al XIX-lea
(1846) de evanghelici, de evanghelişti şi de misionari care au format
Evangelical Alliance menită să sprijine şi să consolideze în mare
măsură acţiunile de extindere a inﬂuenţei creştine şi, la început, baza
de acţiune a acesteia era solidă din punct de vedere doctrinar. Totuşi,
un secol mai târziu, liberalii protestanţi şi-au refăcut angajamentele şi
şi-au reinterpretat poziţiile doctrinare în mod drastic, parţial prin
politizare, parţial prin secularizare şi parţial prin capitularea în faţa
inﬂuenţelor modernismului. Până la data Conferinţei de la Geneva din
1966 pe tema „Biserica şi societatea”, această asumare a responsabilităţii a fost percepută ca irevocabilă în principiu, iar Conferinţa de
la Bangkok din 1973 pe tema „Credinţă şi ordine”, când misiunea a fost
concepută în primul rând ca un efort socio-economic şi mântuirea ca
rodul acestui efort, a conﬁrmat această judecată. Între timp, principalele organe protestante care au susţinut Consiliul Mondial al
Bisericilor au fost descurajate tot mai mult în interiorul propriilor lor
comunităţi, în vreme ce forţa evanghelică a sporit, un proces dublu
care continuă şi azi.
Prin anul 2000 îşi făcea apariţia ceea ce s-ar putea numi un Nou
Ecumenism, refundamentat în creştinismul clasic şi adunând laolaltă
ortodocşii din punct de vedere biblic din tradiţiile: prereformată,
reformată şi postreformată. Toate aceste eforturi indică o modalitate
de consolidare şi de colaborare mai strânse, necompromiţătoare,
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necompromise şi în limitele admise între circumscripţiile creştine
conservatoare. Bineînţeles, o asemenea evoluţie ar trebui să ﬁe
fundamentată pe primatul Scripturii, pe adevărul Trinităţii, pe o
perspectivă biblică asupra unicităţii şi a universalităţii aﬁrmaţiilor lui
Cristos, pe etica sexuală creştină clasică şi pe un angajament solemn de
a îndeplini Marea Trimitere prin evanghelizarea în vederea plantării de
biserici la nivel mondial – toate acestea ﬁind chestiuni pe marginea
cărora consensul evanghelic intră în opoziţie cu feminismul radical,
cu aşa-numita emancipare sexuală, cu ideologia din spatele cultului
morţilor, cu ideologia anti-familie, cu politicile de protecţionism statal,
respectiv de victimizare, cu relativismul moral şi cu alte aberaţii
similare contemporane. Doar timpul ne va spune cât de convingătoare
poate să se dovedească a ﬁ această viziune a solidarităţii creştine
fundamentate biblic.
Prin urmare, deşi conţinutul acestei lucrări poate părea celor
pasionaţi de Vechiul Ecumenism (cel modernist) ca irelevant şi absurd,
acesta ar putea ﬁ totuşi util în aprofundarea Noului Ecumenism (cel
istoric, nou-descoperit) pentru a recupera unitatea creştină autentică
şi a încuraja acţiunea creştină concertată.
Este adevărat că teologia evanghelică a fost adesea umbrită de
litigii, de disensiuni şi de polemici care nu ar ﬁ trebuit să ﬁe atât de
dure şi că privirile acesteia au fost orientate mai mult spre victorie
decât spre unitate. Totuşi citatele noastre arată că Dumnezeu Se mişcă
în zilele noastre să genereze aﬁrmaţii consensuale care să exprime şi
să avanseze unitatea evanghelică într-un mod care să ne apropie de
alţi creştini cu convingeri ortodoxe. Acesta este, într-adevăr, un fapt
demn de evidenţiat.
Un alt fapt care prezintă interes este acela că în prima jumătate a
secolului al XX-lea, evanghelicii, alături de alţii – deşi din motive
diferite, de regulă –, au adoptat o perspectivă „suprasesionistă” asupra
poporului evreu. Aceştia susţineau că noul Legământ al lui Dumnezeu
cu Biserica, înlocuise vechiul Său Legământ cu Israel şi că poporul
evreu nu are în prezent nicio semniﬁcaţie în planul lui Dumnezeu.
Odată cu dezvăluirea faptelor despre Holocaust, opiniile s-au împărţit
însă: liberalii considerau că într-atât se compromisese creştinismul
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încât evanghelizarea evreilor nu mai era posibilă şi că Legământul lui
Dumnezeu cu Avraam oferea evreilor mântuirea fără Cristos. Evanghelicii, pe de altă parte, au fost impulsionaţi de stigmatul antisemitismului şi de teologia apostolului Pavel în direcţia înnoirii eforturilor
sistematice de a stabili contactul cu poporul evreu, ca un obiectiv de o
importanţă primordială în epoca noastră şi în oricare altă epocă – după
cum atestă citatele noastre.
Este evident că autorii acestor mărturisiri de credinţă evanghelice
erau mult mai preocupaţi de un conţinut doctrinar judicios decât de
stil. Totuşi, în calitate de editori care preţuim argumentele clare şi
concise, considerăm că multe dintre fragmentele pe care le vom cita
sunt impecabile şi elocvente deopotrivă. Unele sunt provocatoare,
altele sunt superbe şi înduioşătoare. Acestea îşi câştigă energia din
faptul că evanghelicii au o mare pasiune pentru adevărurile biblice.
Cei care consideră că evanghelicii sunt mulţumiţi cu ei înşişi şi nu
practică autocritica ar trebui să urmărească intensitatea şi vehemenţa
cu care cei credincioşi sunt chemaţi să se pocăiască de lucruri precum
rasismul, falsa pioşenie şi neglijarea săracilor şi cât de vehement sunt
criticate anumite obiceiuri evanghelice rele.

CE

UTILITATE PRACTICĂ AR PUTEA AVEA O CARTE PRECUM CEA

DE FAŢĂ?

Utilitatea acestei cărţi constă în faptul că îndreaptă atenţia evanghelicilor spre limbajul comun al moştenirii lor recente şi contribuie la
corectarea unor stereotipuri păgubitoare comune. De pildă, când
evanghelicii sunt acuzaţi de ipocrizie, de introversie şi de parohialism
ca mod de viaţă, ar putea ﬁ oportună citarea Manifestului de la Manila:
Mesajul nostru care spune că Cristos reconciliază oamenii
înstrăinaţi unii de ceilalţi este perceput ca ﬁind adevărat doar
dacă noi suntem văzuţi iubindu-ne şi iertându-ne unii pe alţii,
slujindu-le altora în umilinţă şi ieşind în afara graniţelor
comunităţii noastre pentru a sluji cu multă compasiune şi cu
abnegaţie celor aﬂaţi în nevoie. Provocarea pe care o facem
altora de a se lepăda de ei înşişi, de a-şi lua crucea şi de a-L urma
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pe Cristos va ﬁ plauzibilă doar dacă noi înşine, în mod evident,
am murit faţă de lucruri ca ambiţiile egoiste, lipsa de onestitate
şi lăcomia şi trăim o viaţă de simplitate, de mulţumire şi de
generozitate.

Chiar dacă evanghelicii nu se ridică întotdeauna la nivelul
idealurilor lor, cu siguranţă şi-au ﬁxat standarde înalte.
Când evanghelicii sunt catalogaţi drept schismatici şi mai puţin
preocupaţi de unitatea Trupului lui Cristos, va ﬁ nimerită o referire la
Evanghelia lui Isus Cristos: o celebrare evanghelică care aﬁrmă: „Toţi
creştinii sunt chemaţi la unitate în dragoste şi în adevăr”. Sau, atunci
când se aﬁrmă că evanghelicii sunt îndrăgostiţi de diviziune şi de
separare, poate părea oportună trimiterea la Declaraţia de la DuPage:
Regretăm profund izolarea şi separarea scandaloase ale
creştinilor unii de alţii. Noi credem că astfel de diviziuni sunt
contrare dorinţei explicite a lui Cristos pentru unitate în poporul
Său şi reprezintă o piedică în calea mărturiei Bisericii în lume.

Atunci când evanghelicii sunt acuzaţi de înjosirea femeilor, putem
să atragem atenţia asupra aﬁrmaţiei din Manifestul de la Manila
conform căreia
Dumnezeu a creat bărbatul şi femeia ca purtători egali ai
chipului Său, îi acceptă în mod egal în Cristos şi Şi-a revărsat
Duhul peste orice făptură, ﬁi şi ﬁice deopotrivă. De asemenea,
deoarece Duhul Sfânt distribuie darurile femeilor ca şi
bărbaţilor, trebuie să li se ofere oportunitatea de a le exercita.

Deşi toate acestea lasă câteva întrebări deschise, pun totuşi în
discuţie stereotipurile.
În timp ce mass-media îi descrie pe evanghelici drept conservatori
politici inveteraţi care se împotrivesc mereu săracilor, ar putea ﬁ luată
în considerare dorinţa reprezentativă a World Vision ca Isus să ﬁe
centrul vieţilor noastre individuale şi corporative. Căutăm să Îl
urmăm – în ce priveşte identiﬁcarea Sa cu cei săraci, împovăraţi,
oprimaţi şi marginalizaţi; în ce priveşte preocuparea Sa specială
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pentru copii; în ce priveşte denunţarea atitudinilor şi a
sistemelor nedrepte; în ce priveşte chemarea Sa de a ne împărţi
resursele cu alţii; în ce priveşte dragostea Sa pentru toţi oamenii
fără discriminare şi fără condiţii; în ce priveşte darul vieţii noi
prin credinţa în El.
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Sau, în cazurile în care, în urma dezvăluirii unor scandaluri, oamenii presupun că toţi creştinii evanghelici sunt înclinaţi să treacă cu
vederea fraudele ﬁnanciare în lucrare şi să accepte o etică a
consumatorului, am putea cita Legământul de la Lausanne care
aﬁrmă că:
o Biserică care predică Crucea trebuie să ﬁe ea însăşi însemnată
de această Cruce. Ea devine o piatră de poticnire în calea
evanghelizării atunci când trădează Evanghelia sau îi lipseşte
credinţa vie în Dumnezeu, dragostea adevărată pentru oameni
sau onestitatea desăvârşită în toate lucrurile, inclusiv în aspecte
care ţin de promovare şi de ﬁnanţare. Biserica este comunitatea
poporului lui Dumnezeu, nu o instituţie, şi nu trebuie
identiﬁcată cu o cultură anume, cu un sistem social sau politic
anume ori cu o anumită ideologie umană.

Cele mai sus menţionate sunt doar mostre (nicidecum o listă
completă) ale „ruşinilor evanghelice” pe care le evidenţiază criticii.
Ceva anume cu privire la evanghelism provoacă atacuri ironice intense
şi susţinute. Însă credinţa evanghelică nu este nici mai mult, nici mai
puţin decât un ecou ﬁdel al învăţăturilor biblice, iar obiectul criticii
acuzatorilor îl reprezintă tocmai creştinismul biblic. Sperăm ca
lucrarea de faţă să clariﬁce acest lucru.
Pe lângă criticii obraznici şi sarcastici sunt astăzi cei care doresc cu
adevărat să ştie ce anume îi însuﬂeţeşte pe evanghelici şi de ce numărul
lor creşte exponenţial. Se estimează că aproximativ jumătate de
miliard dintre locuitorii de pe glob practică o anumită formă de
credinţă evanghelică. La nivel mondial, aproximativ unul din patru
creştini sunt evanghelici, numărul lor în emisfera sudică ﬁind uriaş şi
într-o creştere rapidă.

30

O SINGURĂ CREDINŢĂ

Care sunt sursele acestei tenacităţi şi ale acestei energii? Sperăm să
putem da un răspuns acestei întrebări, expunând mărturisiri de
credinţă reprezentative în vederea corectării stereotipurilor marcate
de o predispoziţie.

C INE

SUNT CITITORII VIZAŢI ?

Cine sunt părţile interesate cărora ne adresăm? Pastori, studenţi,
erudiţi, profesori, oratori, sociologi, jurnalişti, mireni creştini educaţi în
versiuni neevanghelice ale credinţei şi laici contemplativi care se
întreabă din când în când ce este creştinismul cu adevărat. Agnosticii,
musulmanii şi susţinătorii altor religii sperăm să ﬁe printre cercetătorii
imparţiali ai acestei chestiuni. Mai înainte de toate însă sperăm ca
mirenii evanghelici de rând să ﬁe îmbogăţiţi şi încurajaţi, văzându-şi
moştenirea expusă în faţa lor într-un mod larg întemeiat şi convingător.
Cu toate că lucrarea de faţă este gândită în primul rând pentru laicii
evanghelici, aceasta poate ﬁ socotită şi ca o lucrare de referinţă cu
privire la documentele-cheie ale credinţei evanghelice. Aşadar,
mărturisim că publicul nostru ţintă este format în primul rând din
laicii evanghelici şi din cititorii ﬁdeli ai Scripturii care sunt conştienţi
de forţa crescândă şi plauzibilitatea intelectuală a învăţăturilor
evanghelice, dar care doresc să vadă unitatea nou-formată a acestora,
explicată atent şi exprimată textual. În şi prin această lucrare îi invităm
pe critici şi pe cercetători să examineze convingerile pe care
evanghelicii le consideră cruciale pentru credinţa lor.
Pe lângă cititorii laici, după cum precizam anterior, sperăm ca
textele cuprinse aici să ﬁe, de asemenea, utile următoarelor categorii
de experţi:
•

•

pastori şi lideri de biserici care predică sau predau doctrinele
fundamentale ale creştinismului (creaţia, Crucea, harul, viitorul – o
adevărată mină de aur pentru predici aşteaptă să ﬁe descoperită în
aceste capitole);

persoane care urmează cursurile de doctrină creştină fundamentală, de misiologie, de evanghelizare sau de istorie modernă a
bisericilor din cadrul unor biserici, colegii, facultăţi şi seminarii;
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•
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istorici, teologi, ecumenişti şi sociologi care nu au avut încă şansa
unei introduceri exacte în învăţăturile biblice;

jurnalişti, bibliotecari şi profesori care sunt interesaţi de o lucrare
de referinţă bună despre mişcarea evanghelică.

C ARE

SUNT SURSELE ?

Colecţiile timpurii de documente ale crezului au fost adesea prezentate
ca moştenirea confesională a familiilor de biserici organizate după
criterii geograﬁce sau denominaţionale. Asemenea documente sunt,
de pildă: The creeds of Christendom [Crezurile creştinătăţii], de Peter
Schaﬀ (ultima ediţie, Grand Rapids: Baker 1985), care se încheie cu
Prima Conferinţă Mondială „Credinţă şi Organizare” de la Lausanne,
1927; Confessions and Catechisms of the Reformation [Confesiuni şi
catehisme ale Reformei], de Mark A. Noll (Grand Rapids: Baker, 1991),
care se încheie cu cele 39 de articole ale Bisericii Angliei, 1571; Creeds
of the Churches [Crezurile bisericilor], de John Lieth (Atlanta: John
Knox Press, 1982), care în cea de-a treia ediţie se încheie cu Adunarea
Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor de la Nairobi, 1975;
A Harmony of the Westminster Presbyterian Standards [O armonizare
a standardelor prezbiteriene de la Westminster], de James Benjamin
Green (Richmond: John Knox Press, 1951), care include exclusiv texte
din tradiţia reformată; şi Doctrinal Standards in the Wesleyan Tradition
[Standardele doctrinare în tradiţia wesleană], de Thomas C. Oden
(Grand Rapids: Zondervan, 1988), care este restrânsă în mod similar.
În schimb, documentele care urmează provin aproape în întregime
din surse transdenominaţionale, parabisericeşti şi multitradiţionale,
ceea ce le plasează într-o categorie distinctă de mărturisirile
bisericeşti. Organismele şi întrunirile care le-au produs au inclus
evanghelici din toate familiile de biserici reformate şi postreformate
care au înregistrat progrese în ultimii 50 de ani, fapt care le-a conferit
o direcţie ecumenică, uniﬁcatoare, biblică şi reînsuﬂeţitoare şi un
caracter distinct. Toate au scopuri practice precum evanghelizarea,
creşterea, maturizarea şi întărirea comunităţilor şi a congregaţiilor
avute clar şi permanent în vedere. Toate îşi propun să vorbească despre
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şi pentru slujirea reală a oamenilor reali. Toate se focalizează, într-un
fel sau în altul, pe aﬁrmarea, pe conﬁrmarea, pe clariﬁcarea, pe
celebrarea şi pe aplicarea adevărului revelat al Evangheliei lui Isus
Cristos. În această direcţie recomandăm volumul lui John Scott,
Making Christ Known [Să Îl facem cunoscut pe Cristos] (Grand Rapids:
Eerdmans, 1996), o colecţie de documente misionare istorice ale
mişcării de la Lausanne, 1974–1989. Această compilaţie se focalizează
mai mult asupra misiunii decât asupra doctrinei şi este aranjată după
criteriul cronologic, în vreme ce colecţia noastră este aranjată în mod
sistematic, cu o focalizare doctrinaro-confesională fermă.
O persoană se evidenţiază ca un catalizator uman pentru producerea acestor materiale: dr. Billy Graham. Cu toate că nu a conceput
forma, nici nu a elaborat textele, el are meritul de a ﬁ iniţiat întrunirile
consultative şi interactive pentru evanghelizarea mondială în urma
cărora au rezultat declaraţii de o primă importanţă ca deschizătoare de
drumuri. Urmând după Congresul de la Berlin din 1966, Congresul
Internaţional pentru Evanghelizarea Mondială s-a întrunit la Lausanne
în 1974, ocazie cu care reprezentanţi din 150 de ţări au aprobat şi au
adoptat Legământul de la Lausanne. Aﬁrmaţiile de la Amsterdam în 15
puncte au fost formulate în cadrul Conferinţei Internaţionale a
Evangheliştilor Itineranţi (1983), cu participarea a peste patru sute de
persoane, iar în 1989 participanţii la cel de-al Doilea Congres
Internaţional pentru Evanghelizarea Mondială au explicat Legământul
de la Lausanne în Manifestul de la Manila. În cele din urmă, peste zece
mii de lideri, teologi şi strategi misionari din peste două sute de ţări
s-au întrunit din nou în 2000 la Amsterdam şi au oferit lumii
Declaraţia de la Amsterdam ca pe o „cartă a evanghelismului în secolul
al XXI-lea”: „Evanghelicii provin din multe biserici, au diferite limbi şi
culturi, însă noi împărtăşim o înţelegere comună a Evangheliei lui Isus
Cristos, a misiunii Bisericii şi a responsabilităţii creştine în ce priveşte
evanghelizarea.” Aceste texte care au făcut obiectul conferinţelor sunt
folosite în mod generos în cele ce urmează.
O mărturisire consensuală importantă care exprimă o convingere
evanghelică larg acceptată în lumea anglofonă este Evanghelia lui Isus
Cristos: o celebrare evanghelică. Elaborat în 1999, acest document a
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dispus de cel mai mare număr de semnături din partea liderilor
evanghelici (provenind din tradiţiile: magisterială şi charismatică,
reformată şi arminiană, baptistă şi pedobaptistă), în comparaţie cu
restul documentelor incluse în acest studiu. Mărturisirile evanghelice
care l-au precedat s-au axat pe autoritatea Scripturii, pe închinarea
creştină, pe etica politică, pe responsabilitatea socială, pe mediul
social, la fel ca şi pe evanghelizare, însă aceasta a fost cea dintâi care
s-a focalizat asupra Evangheliei şi, mai precis, asupra aspectelor
speciﬁce ale justiﬁcării prin credinţă.
Alte mărturisiri de credinţă prezentate în paginile următoare au
fost elaborate de organisme precum World Evangelical Alliance,
InterVarsity Christian Fellowship, Christianity Today şi World Vision.
De asemenea, cităm diferite fundamente doctrinare ale unor şcoli
teologice internaţionale şi transdenominaţionale precum Fuller,
Trinity, Gordon-Conwell, Asbury şi Tyndale în America de Nord şi
altele analoge acestora, Japan Bible Seminary, China Graduate School
of Theology, London Bible College şi Faculté Libre de Théologie
Evangélique din Franţa. De asemenea, am extras fragmente din
declaraţii speciale ca Apelul de la Chicago, Society for Pentecostal
Studies, Arab World Ministries, Christian Witness to the Jewish People
şi Declaraţia Consiliului Internaţional pentru Ineranţa Bibliei (1978),
pe lângă Declaraţia de la DuPage a Association for Church Renewal
care s-a născut din dorinţa specială de a combate subminarea şi
diluarea Evangheliei în bisericile tradiţionale.
Unele dintre documente provin de la colegii şi universităţi dedicate
învăţăturii evanghelice. Declaraţia următoare este un exemplu tipic în
acest sens:
Poziţia doctrinară a Wheaton College, reaﬁrmată anual de
Bordul Administrativ, de facultate şi de cadre oferă un sumar al
doctrinei biblice care este consonant cu creştinismul evanghelic.
Această mărturisire reaﬁrmă caracteristici marcante ale
crezurilor istorice ale creştinismului, identiﬁcând, astfel,
colegiul nu numai cu Scriptura, ci şi cu reformatorii şi cu
mişcarea evanghelică din ultimii ani.
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Declaraţia de misiune a organizaţiei World Vision este una care s-a
născut în contextul serviciilor sociale internaţionale oferite de
evanghelici.
World Vision este un parteneriat internaţional între creştinii a
căror misiune este aceea de a-L urma pe Domnul şi Mântuitorul
nostru Isus Cristos în lucrarea cu cei săraci şi oprimaţi pentru a
promova transformarea umană, a înfăptui dreptatea şi a duce
Vestea Bună a Împărăţiei lui Dumnezeu.

În aceste documente apar tendinţe şi motivaţii distincte. Unele
dintre acestea declară simplu ceea ce cred evanghelicii. Unele sunt
elaborate ca acte de angajament faţă de obiectivele şi sarcinile
evanghelice. Altele identiﬁcă instituţii cu o poziţie fermă pe scena
consensului evanghelic. Noi ne folosim de toate acestea ca resurse în
deﬁnirea a ceea ce susţine azi cu adevărat acest consens despre sine.
Scopul nostru nu este, în mod exhaustiv, acela de a trata toate
chestiunile, ci, în mod selectiv, acela de a pune în ordine chestiunile
care exprimă cel mai bine consensul evanghelic în termenii cei mai
generali şi mai clari.

1

V ESTEA B UNĂ

Esenţa Evangheliei
Esenţa mesajului biblic este Vestea Bună a mântuirii lui

Dumnezeu, care se primeşte exclusiv prin har, prin credinţa în
Domnul Isus Cristos înviat şi prin moartea Sa ispăşitoare pe
cruce pentru păcatele noastre.

AFIRMAŢIILE DE L A AMSTERDAM 1983

1. E VANGHELIA

Planul lui Dumnezeu din eternitate. Evanghelia este Vestea
Bună a mântuirii divine de puterea răului, a stabilirii Împărăţiei Lui
veşnice şi a victoriei Sale ﬁnale asupra tuturor lucrurilor care sﬁdează
scopul Său. În dragostea Sa, Dumnezeu a intenţionat să realizeze
aceste lucruri înainte de crearea lumii, stabilind un plan pentru
eliberarea de păcat, de moarte şi de judecată prin moartea Domnului
Isus Cristos. Cristos este Cel care ne eliberează şi ne uneşte într-o
comuniune răscumpărată. M ANIFESTUL DE LA M ANILA , 1989,
INTRODUCERE
Evanghelia lui Dumnezeu. Noi aﬁrmăm că Evanghelia încredinţată Bisericii, este în primul rând Evanghelia lui Dumnezeu (Mc. 1:14,
Rom. 1:1). Dumnezeu este autorul ei şi o descoperă oamenilor în şi prin
Cuvântul Său. Autoritatea şi adevărul Evangheliei sunt bazate exclusiv
pe persoana Sa.
Negăm faptul că adevărul şi autoritatea Evangheliei sunt rezultatul
intuiţiei sau al vreunei invenţii umane (Gal. 1:1–11). Negăm, de asemenea,
că adevărul sau autoritatea Evangheliei se bazează pe autoritatea unei
35
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anumite biserici sau instituţii omeneşti. EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS,
AFIRMAŢII ŞI NEGAŢII 1
Deﬁnirea Evangheliei. Evanghelia este Vestea Bună a planului
etern al Creatorului de a-Şi împărtăşi viaţa şi dragostea cu ﬁinţele
umane decăzute, prin trimiterea Fiului Său Isus Cristos, singurul
Mântuitor al lumii. Fiind puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea
oamenilor, Evanghelia pune accent pe viaţa, pe moartea, pe învierea şi
pe revenirea lui Isus, conducând la o viaţă de sﬁnţenie, la creştere în
har şi la ucenicizarea plină de bucurie, deşi costisitoare, în părtăşia
Bisericii. Evanghelia include înştiinţarea lumii cu privire la triumful
lui Isus peste puterile întunericului şi domnia Lui supremă peste
univers. DECLARAŢIA DE LA AMSTERDAM, 2000, DEFINIŢII 6

2. P UTEREA

LUI

D UMNEZEU

PENTRU MÂNTUIREA OAMENILOR

Puterea Evangheliei. Noi aﬁrmăm că Evanghelia este puterea
mântuitoare a lui Dumnezeu prin aceea că Evanghelia produce
mântuirea tuturor celor care cred, fără nicio diferenţiere (Rom. 1:16).
Această eﬁcienţă a Evangheliei se datorează lui Dumnezeu Însuşi
(1 Cor. 1:18). Negăm faptul că puterea Evangheliei rezidă în elocvenţa
predicatorului, în tehnica evanghelistului ori în persuasiunea
argumentului raţional (1 Cor. 1:21; 2:1–5). EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS,
AFIRMAŢII ŞI NEGAŢII 2
Povestea lui Isus. Ne bucurăm de faptul că Dumnezeu nu ne-a
lăsat pradă pierzaniei şi disperării noastre. În dragostea Sa, a venit
după noi prin Isus Cristos pentru a ne salva şi regenera. Astfel, Vestea
Bună se focalizează asupra personajului istoric Isus, care a venit pentru
a proclama Împărăţia lui Dumnezeu şi viaţa veşnică într-o slujire
umilă, care a murit pentru noi, devenind păcat şi blestem în locul
nostru şi pe care Dumnezeu L-a reabilitat înviindu-L dintre cei morţi.
[…] Noi aﬁrmăm faptul că Evanghelia revelată în Biblie este mesajul lui
Dumnezeu peste veacuri pentru lumea noastră şi decidem să o
apărăm, să o proclamăm şi să o îmbrăţişăm. MANIFESTUL DE LA MANILA,
1989, A, FRAGMENT DIN CLAUZA 2; 21 DE AFIRMAŢII 3
Simplitatea Veştii Bune. Evanghelia lui Isus Cristos este o veste,
o veste bună: cea mai bună şi mai importantă veste pe care o poate
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auzi o ﬁinţă umană. Aceasta Evanghelie declară că singura modalitate
de a-L cunoaşte pe Dumnezeu în pace, în dragoste şi în bucurie este
prin moartea reconciliatoare a lui Isus Cristos, Domnul cel înviat.
Această Evanghelie este mesajul central al Sﬁntei Scripturi şi reprezintă soluţia reală pentru înţelegerea ei. Această Evanghelie Îl
identiﬁcă pe Isus Cristos, Mesia al lui Israel, drept Fiul lui Dumnezeu
şi Dumnezeu-Fiul, a doua persoană a Trinităţii ale cărui întrupare,
lucrare, moarte, înviere şi înălţare au împlinit voia mântuitoare a
Tatălui. Moartea Sa pentru păcate şi învierea Sa din morţi au fost
promise dinainte prin profeţi şi susţinute de martori oculari. La timpul
şi în modalitatea hotărâtă de Dumnezeu, Isus Cristos se va întoarce
ca Domn şi ca Judecător măreţ al tuturor oamenilor (1 Tes. 4:13–18;
Mt. 25:31–32). Acum, El dă Duhul Sfânt de la Tatăl tuturor acelor care
sunt cu adevărat ai Săi. Astfel, cele trei Persoane ale Trinităţii se unesc
în lucrarea de mântuire a oamenilor. Această Evanghelie Îl prezintă
pe Isus Cristos drept Mântuitorul viu, Stăpânul, Viaţa şi Speranţa
tuturor celor care îşi pun credinţa în El. Ea ne spune că destinul etern
al oamenilor depinde de existenţa unei relaţii mântuitoare cu Isus
Cristos. Această Evanghelie este singura Evanghelie: nu există o alta;
iar modiﬁcarea esenţei ei echivalează cu pervertirea şi cu distrugerea
ei. Această Evanghelie este atât de simplă încât poate ﬁ înţeleasă de
copiii mici şi atât de profundă încât studiile celor mai înţelepţi teologi
nu vor reuşi vreodată să îi epuizeze bogăţiile. EVANGHELIA LUI ISUS
CRISTOS, PREAMBUL

3. R ĂSPÂNDIREA V EŞTII

BUNE

Comoară în vase de lut. [Dumnezeu] A chemat din lume un
popor al Său şi a trimis pe oamenii Săi înapoi în lume pentru a-I ﬁ
slujitori şi martori, pentru extinderea Împărăţiei Sale, pentru
ediﬁcarea Trupului lui Cristos şi pentru slava Numelui Său. Mărturisim
ruşinaţi că adesea ne-am negat chemarea şi am eşuat în misiunea
noastră, asemănându-ne cu lumea sau retrăgându-ne din aceasta.
Totuşi ne bucurăm că, deşi purtată în vase de lut, Evanghelia rămâne
o comoară preţioasă. Decidem să ne dedicăm trimiterii de a răspândi
această comoară prin puterea Duhului Sfânt. (Is. 40:28; Mt. 28:19;
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Ef. 1:11; F. ap. 15:14; In 17:6, 18; Ef. 4:12; 1 Cor. 5:10; Rom. 12:2; 2 Cor. 4:7).
LEGĂMÂNTUL DE LA LAUSANNE, 1974, FRAGMENT DIN CLAUZA 1
Vestirea Evangheliei. Evanghelizarea reprezintă proclamarea
Evangheliei lui Cristos cel cruciﬁcat şi înviat, singurul Mântuitor al
lumii potrivit Scripturilor, cu scopul de a convinge pe păcătoşii
condamnaţi şi pierduţi să îşi pună încrederea în Dumnezeu, primindu-L şi acceptându-L pe Cristos ca Mântuitor prin puterea Duhului
Sfânt, şi să Îl slujească pe Cristos ca Domn în ﬁecare aspect al vieţii şi
în părtăşia Bisericii Sale, privind către ziua revenirii Sale în slavă.
DECLARAŢIA DE LA BERLIN, 1966 (CONGRESUL MONDIAL PENTRU EVANGHELIZARE,
BERLIN, 1966)
Chemarea de a ﬁ martori. Toţi creştinii sunt chemaţi să joace un
rol în îndeplinirea Marii Trimiteri a lui Isus, însă unii creştini au o
chemare specială şi un dar spiritual de a-L vesti pe Cristos şi a aduce
alţi oameni la El. Pe aceştia îi numim evanghelişti, după exemplul
Noului Testament. DECLARAŢIA DE LA AMSTERDAM, 2000, DEFINIŢII 12
Prezenţa creştinilor în lume. A evangheliza înseamnă a răspândi
Vestea Bună că Isus Cristos a murit pentru păcatele noastre şi a înviat
din morţi potrivit Scripturii şi că, în calitatea Sa de Domn-Stăpânitor,
oferă acum iertarea de păcate şi darul eliberator al Duhului Sfânt
tuturor acelora care se pocăiesc şi cred. Prezenţa noastră în lume în
calitate de creştini este indispensabilă evanghelizării precum este şi
acel gen de dialog al cărui scop este acela de a asculta cu sensibilitate
pentru a înţelege. Însă, evanghelizarea în sine reprezintă proclamarea
lui Cristos cel istoric, biblic, ca Domn şi ca Mântuitor în vederea convingerii oamenilor de a se înfăţişa înaintea Lui în mod personal, pentru
ca, astfel, să se împace cu Dumnezeu. Făcând invitaţia Evangheliei, nu
avem libertatea de a ascunde preţul uceniciei. Isus încă îi cheamă pe
toţi aceia care vor să Îl urmeze să se lepede de sine, să îşi ia crucea şi
să se identiﬁce cu noua Sa comunitate. Rezultatele evanghelizării
includ ascultarea de Cristos, integrarea în Biserica Sa şi slujirea cu
reponsabilitate în lume. (1 Cor. 15:3, 4; F. ap. 2:32–39; In 20:21; 1 Cor.
1:23; 2 Cor. 4:5; 5:11, 20; Luca 14:25–33; Mc. 8:34; F. ap. 2:40, 47;
Mc. 10:43–45). LEGĂMÂNTUL DE LA LAUSANNE, 1974, CLAUZA 4

2

B IBLIA

Autoritatea Sfintei Scripturi
Noi aﬁrmăm că în Vechiul Testament şi în Noul Testament
Dumnezeu ne-a oferit o descoperire plină de autoritate
a caracterului şi a voii Sale,
a actelor Sale de mântuire şi a semniﬁcaţiei acestora,
şi a mandatului Său pentru misiune.
MANIFESTUL DE L A MANIL A, 1989,
21 DE AFIRMAŢII 2

1. P UTEREA C UVÂNTULUI

Discursul lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Noi credem că prin
puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu ne vorbeşte în Scripturi astăzi
pentru a-Şi îndeplini scopul de mântuire prin Isus Cristos. T YNDALE
UNIVERSITY COLLEGE AND SEMINARY
Mărturia lui Dumnezeu despre Sine. Dumnezeu, care este Însuşi
Adevărul şi rosteşte doar adevărul, a inspirat Sfânta Scriptură pentru
a se revela pe Sine omenirii prin Isus Cristos drept Creator şi Domn,
Răscumpărător şi Judecător. Sfânta Scriptură este mărturia lui
Dumnezeu despre Sine Însuşi. DECLARAŢIA DE LA CHICAGO PRIVIND
INERENŢA BIBLIEI, 1978, SUMAR 1

2. P ENTRU

TOATE CULTURILE

Răspândirea în limbile materne ale tuturor popoarelor. Biblia este
indispensabilă evanghelizării veritabile. Însuşi Cuvântul lui Dumnezeu
furnizează conţinutul şi autoritatea evanghelizării. Afară de acesta nu
39

40

O SINGURĂ CREDINŢĂ

există niciun mesaj care să ﬁe predicat celor pierduţi. Oamenii trebuie
ajutaţi să înţeleagă cel puţin câteva dintre adevărurile fundamentale
conţinute de Scripturi înainte de a putea da un răspuns semniﬁcativ
Evangheliei. Astfel, trebuie să proclamăm şi să răspândim Sfânta
Scriptură în limba maternă a tuturor celor cărora suntem chemaţi să
îi evanghelizăm şi să îi ucenicizăm.
Ne angajăm să păstrăm Scripturile în centrul mesajului nostru de
evanghelizare şi să înlăturăm toate barierele culturale care se opun
înţelegerii Evangheliei de către ascultătorii noştri. DECLARAŢIA DE LA
AMSTERDAM, 2000, CARTA 8
Puterea Cuvântului scris în orice cultură. Aﬁrmăm, de
asemenea, puterea Cuvântului lui Dumnezeu de a împlini scopul Său
de mântuire. Mesajul Bibliei se adresează tuturor oamenilor. Revelaţia
lui Dumnezeu în Cristos şi în Scriptură este imuabilă, iar prin aceasta,
Duhul Sfânt continuă să vorbească în prezent. Acesta luminează
minţile oamenilor lui Dumnezeu în ﬁecare cultură pentru a primi
adevărul ei proaspăt prin propriii lor ochi, descoperind, astfel, Bisericii
înţelepciunea felurită a lui Dumnezeu. (2 Tim. 3:16; 2 Pet 1:21; In 10:35;
Is. 55:11; 1 Cor. 1:21; Rom. 1:16; Mt. 5:17, 18; Iuda 3; Ef. 1:17, 18; 3:10, 18).
LEGĂMÂNTUL DE LA LAUSANNE, 1974, FRAGMENT DIN CLAUZA 2
Capabilă să mântuiască. În toate timpurile şi în toate locurile,
această Biblie învestită cu autoritate prin puterea Duhului, este
eﬁcientă în lucrarea de mântuire prin mărturia Sa despre Isus Cristos.
DECLARAŢIA DE LA AMSTERDAM, 2000, DEFINIŢII 4
Păstrată de-a lungul timpului. [Noi credem că] Duhul Sfânt
păstrează Cuvântul lui Dumnezeu azi în Biserică, comunicând prin
aceasta adevărul lui Dumnezeu pentru popoarele din toate timpurile.
ASBURY THEOLOGICAL SEMINARY
Cuvântul lui Dumnezeu transcende cuvintele omului. Noi
aﬁrmăm că Dumnezeu a fost Cel care a comunicat cel dintâi Evanghelia mântuirii, nu omul; proclamăm voia mântuitoare a lui Dumnezeu
şi lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu doar pentru că proclamăm
Cuvântul Mântuitor al lui Dumnezeu. Suntem convinşi că azi, la fel ca
în timpul Reformei, poporul lui Dumnezeu este din nou chemat să
pună Cuvântul lui Dumnezeu mai presus de cuvântul omului.
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Ne bucurăm că acest Cuvânt al lui Dumnezeu rămâne nezdruncinat de
speculaţiile umane şi că rămâne revelaţia veşnică a naturii şi a voii lui
Dumnezeu pentru omenire. Respingem orice teologie sau critică care
refuză să se supună autorităţii divine a Sﬁntelor Scripturi şi orice
tradiţionalism care slăbeşte această autoritate, făcând adăugiri la
Cuvântul lui Dumnezeu. DECLARAŢIA DE LA BERLIN, 1966 (CONGRESUL
MONDIAL PENTRU EVANGHELIZARE, BERLIN, 1966)
Trebuie crezută, ascultată şi acceptată. Sfânta Scriptură, ﬁind
însuşi Cuvântul lui Dumnezeu scris de oameni pregătiţi şi supravegheaţi de Duhul Său, are o autoritate divină infailibilă în toate
problemele pe care le abordează: trebuie crezută ca reprezentând
indicaţiile lui Dumnezeu în tot ceea ce aﬁrmă; ascultată ca ﬁind porunca lui Dumnezeu în tot ceea ce pretinde; acceptată, ca Legământul
lui Dumnezeu în tot ceea ce promite. DECLARAŢIA DE LA CHICAGO PRIVIND
INERANŢA BIBLIEI, 1978, SUMAR 2

3. C ANONUL

Autoritatea în creştinism. Cuvântul canon, având semniﬁcaţia
de regulă sau standard, este un indicator al autorităţii, deci al dreptului
de a conduce şi de a exercita controlul. În creştinism, autoritatea Îi
aparţine lui Dumnezeu în revelaţia Sa, ceea ce, pe de o parte, înseamnă
Isus Cristos, Cuvântul Viu, iar pe de altă parte, Sfânta Scriptură,
Cuvântul scris. Însă autoritatea lui Isus Cristos şi autoritatea Scripturii
sunt una şi aceeaşi. În calitate de profet al nostru, Cristos a mărturisit
că Scriptura nu poate ﬁ anulată. În calitate de Preot şi Împărat, El Şi-a
dedicat viaţa pământească împlinirii Legii şi Profeţilor, chiar murind
în ascultare de profeţiile mesianice. La fel cum a înţeles că rolul
Scripturii este acela de a-L atesta pe El Însuşi şi autoritatea Sa, tot
astfel, prin supunere voită faţă de Scriptură, Isus a atestat autoritatea
Scripturii. După cum El s-a supus voii Tatălui Său descoperită în Biblia
Sa (Vechiul Testament din prezent), tot astfel îi îndeamnă şi pe ucenicii
Săi să procedeze – însă nu în mod izolat, ci în combinaţie cu mărturia
apostolică despre Sine pe care a găsit cu cale să o inspire darul Său care
este Duhului Sfânt. Aşadar, creştinii se prezintă drept slujitori
credincioşi ai Domnului lor prin supunerea faţă de directivele divine
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prezentate în scrierile profetice şi în cele apostolice care împreună
alcătuiesc Biblia noastră. DECLARAŢIA DE LA CHICAGO PRIVIND INERANŢA
BIBLIEI, 1978, EXPUNERE: AUTORITATE: CRISTOS ŞI SCRIPTURA
Conservarea providenţială a Scripturii. Biblia este Cuvântul
scris al lui Dumnezeu, inspirat în mod unic şi deplin (2 Tim. 3:16; 2 Pt.
1:20–21). Este în întregime Cuvântul lui Dumnezeu, furnizat de
oameni inspiraţi de Dumnezeu. Iniţiativa divină, activitatea şi supravegherea procesului de inspiraţie conferă ineranţă documentelor
originale (Mt. 5:18). Prin providenţa supranaturală a lui Dumnezeu,
cele 66 de cărţi ale canonului Vechiului Testament şi al Noului
Testament au fost conservate cu o asemenea integritate încât, practic,
traducerile noastre se bazează în prezent pe echivalente veritabile ale
manuscriselor Scripturii. Pentru noi, reprezintă voia lui Dumnezeu
în formă scrisă (Ps. 119:11, Mt. 4:4), iar cuvintele Scripturii reprezintă
astăzi pentru noi Cuvântul lui Dumnezeu (Evr 3:7). Biblia este
autoritatea noastră ﬁnală şi suﬁcientă pentru credinţă şi pentru
practică (Is. 8:20; Mt. 24:35; In 12:48). OMS INTERNATIONAL
Cele 66 de cărţi ale canonului. Cele 66 de cărţi canonice ale
Bibliei, în forma lor originală, au fost inspirate de Dumnezeu, motiv
pentru care nu conţin erori. Acestea constituie unicul ghid infailibil
pentru credinţă şi pentru practică. CHRISTIANITY TODAY INTERNATIONAL
Canonul nu poate ﬁ revizuit. După cum se pare, canonul
Vechiului Testament a fost stabilit până în timpul vieţii lui Isus. Tot
astfel, canonul Noului Testament este astăzi închis, dat ﬁind că în
prezent nu se poate aduce nicio mărturie apostolică nouă despre
Cristos cel istoric. Nu va ﬁ dată nicio altă revelaţie (distinctă de
înţelegerea revelaţiei existente prin descoperirea Duhului Sfânt) până
la întoarcerea lui Cristos. Canonul a fost creat în principiu prin
inspiraţie divină. Rolul Bisericii era de a discerne Canonul pe care îl
crease Dumnezeu, nu de a elabora unul propriu. DECLARAŢIA DE LA
CHICAGO PRIVIND INERANŢA BIBLIEI, 1978, EXPUNERE: AUTORITATE: CRISTOS ŞI
SCRIPTURA
Norma credinţei şi a practicii. Noi aﬁrmăm inspiraţia divină,
veridicitatea şi autoritatea atât ale Vechiului Testament cât şi ale
Noului Testament în întregime ca ﬁind singurul Cuvânt scris al lui
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Dumnezeu, fără erori în tot ceea ce aﬁrmă, şi singura normă de
credinţă şi de practică infailibilă. LEGĂMÂNTUL DE LA LAUSANNE, 1974,
FRAGMENT DIN CLAUZA 2
Varianta originală, neafectată de erori. [Mărturisim] inspiraţia
divină şi autoritatea suverană a Bibliei care este Cuvântul lui
Dumnezeu lipsit de erori în forma originală (exempté d’erreur
dans les originaux). FACULTÉ LIBRE DE THÉOLOGIE EVANGÉLIQUE
(VAUX-SUR-SEINE, FRANŢA)
Păstrarea modestiei în declaraţiile de infailibilitate. Noi
suntem în părtăşie deplină cu apostolii, cu Reformatorii şi cu
misionarii evanghelici din toate secolele. Nimeni dintre noi nu neagă
infailibilitatea Bibliei. Nimeni dintre noi nu declară infailibilitatea
facultăţilor noastre. Nu suntem perfecţi. Nu trebuie să ﬁm. Avem
Cuvântul cert al lui Dumnezeu să ne îndrume paşii; avem harul cert al
lui Isus Cristos care ne iartă greşelile; avem bunăvoinţa continuă a
Bisericii, pe măsură ce îndeplinim misiunea noastră şi a acesteia, spre
slava lui Dumnezeu. FULLER THEOLOGICAL SEMINARY: CONVINGERILE ŞI
ÎNVĂŢĂTURILE NOASTRE

4. AUTORUL

Autorul ultim. Pe muntele Sinai, Dumnezeu a scris clauzele
Legământului Său pe tăbliţe de piatră, ca mărturie veşnică şi pentru
accesibilitate permanentă, iar de-a lungul perioadei revelaţiei profetice
şi apostolice, El i-a îndemnat pe oameni să scrie mesajele transmise
lor şi prin ei, împreună cu consemnările evocatoare despre relaţia Sa
cu poporul Său, la care se adaugă reﬂecţiile morale asupra vieţii de
legământ şi asupra formelor de laudă şi de rugăciune pentru îndurarea
care decurge din Legământ. Realitatea teologică a inspiraţiei în
elaborarea documentelor biblice corespunde realităţii cuvintelor
profetice rostite: deşi personalităţile scriitorilor se regăsesc exprimate
în ceea ce au scris, cuvintele au fost alcătuite într-un mod divin. Astfel,
ceea ce spune Scriptura, spune Dumnezeu; Autoritatea acesteia este
autoritatea Sa, deoarece El este Autorul ei ultim care a dat omenirii
Scriptura prin minţile şi prin cuvintele unor oameni aleşi şi pregătiţi
care, în deplină libertate şi credincioşie, „au vorbit dela Dumnezeu,
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mînaţi de Duhul Sfînt” (2 Pt. 1:21). Sfânta Scriptură trebuie recunoscută
drept Cuvântul lui Dumnezeu în virtutea originii sale divine.
DECLARAŢIA DE LA CHICAGO PRIVIND INERANŢA BIBLIEI, 1978, EXPUNERE: CREAŢIE,
REVELAŢIE ŞI INSPIRAŢIE
Limbajul omenesc – vehicul al revelaţiei. Noi aﬁrmăm că
Dumnezeu care a creat omenirea după chipul Său S-a folosit de limbaj
ca un mijloc de revelare. Negăm faptul că limbajul uman ar ﬁ într-atât
de limitat de condiţia noastră de ﬁinţe create încât acesta să devină
un vehicul inadecvat pentru revelaţia divină. De asemenea, negăm
faptul că, ﬁind corupte prin păcat, cultura şi limbajul uman ar ﬁ
împiedicat lucrarea de inspirare a lui Dumnezeu. DECLARAŢIA DE LA
CHICAGO PRIVIND INERANŢA BIBLIEI, 1978, ARTICOLUL IV
Autoritate supremă în toate problemele asupra cărora se
pronunţă. Singurul fundament al credinţei noastre este Biblia,
Cuvântul scris, infailibil al lui Dumnezeu, conţinând cele 66 de cărţi
ale Vechiului Testament şi ale Noului Testament. Noi credem că a fost
în mod unic, verbal şi deplin inspirată de Duhul Sfânt şi că a fost scrisă
fără erori (în mod inerant) în manuscrisele originale. Aceasta
reprezintă autoritatea ﬁnală şi supremă în toate problemele asupra
cărora se pronunţă. CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST
Inspiraţia divină reﬂectată prin personalităţi diferite. Noi aﬁrmăm că inspiraţia a fost lucrarea prin care Dumnezeu prin Duhul Său,
prin oameni, ne-a dat Cuvântul Său. Originea Scripturii este una divină. Modalitatea prin care s-a realizat inspiraţia divină rămâne în mare
parte un mister pentru noi. Negăm faptul că inspiraţia poate ﬁ redusă
la înţelegerea umană sau la stări superioare de conştienţă de orice fel.
Noi aﬁrmăm că Dumnezeu a folosit în lucrarea Sa de inspiraţie
personalităţile şi stilurile literare distincte ale scriitorilor pe care îi
alesese şi îi pregătise. Negăm faptul că Dumnezeu, determinându-i pe
aceşti autori să folosească cuvintele alese de El, a neutralizat personalităţile acestora.
Noi aﬁrmăm că inspiraţia, deşi nu asigură omniscienţa, a
reprezentat garantul unor aﬁrmaţii adevărate şi demne de încredere în
toate problemele asupra cărora autorii biblici au fost îndemnaţi să se
pronunţe sau să scrie. Negăm faptul că limitarea sau condiţia căzută a
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acestor scriitori i-a determinat să includă distorsiuni sau neadevăruri
în Cuvântul lui Dumnezeu, din necesitate sau din orice alte motive.
Noi aﬁrmăm că inspiraţia, strict vorbind, se aplică doar textului
autograﬁc al Scripturii, care prin providenţa lui Dumnezeu, poate ﬁ
conﬁrmat prin manuscrisele disponibile cu mare precizie. De asemenea, aﬁrmăm că traducerile şi copiile Scripturilor reprezintă Cuvântul
lui Dumnezeu în măsura în care acestea reprezintă cu ﬁdelitate
originalul. Negăm, astfel, că lipsa textelor autograﬁce afectează vreun
element esenţial al credinţei creştine. Negăm, de asemenea, că această
absenţă determină ca aﬁrmarea ineranţei Bibliei să ﬁe invalidă sau
irelevantă.
Noi aﬁrmăm că Scriptura, ﬁind dată prin inspiraţie divină, este
infailibilă şi, astfel, departe de a ne pune pe un făgaş greşit, este
adevărată şi de încredere în toate problemele asupra cărora se
pronunţă. Negăm faptul că este posibil ca Biblia să ﬁe în acelaşi timp
infailibilă şi eronată în aﬁrmaţiile sale. Infailibilitatea şi ineranţa Bibliei
pot ﬁ distincte, dar nu separate. DECLARAŢIA DE LA CHICAGO PRIVIND
INERANŢA BIBLIEI, 1978, ART. VII, VIII, IX, X, XI

5. D UHUL

ŞI

C UVÂNTUL

Duhul ne deschide minţile. Duhul Sfânt, autorul divin al
Scripturii, o autentiﬁcă pentru noi prin mărturia Sa interioară şi ne
deschide minţile pentru a-i înţelege semniﬁcaţia. D ECLARAŢIA DE LA
CHICAGO PRIVIND INERANŢA BIBLIEI, 1978, SUMAR 3
Instrucţiunile Duhului prin Cuvânt. Prin [Cuvânt], Duhul Sfânt,
care a inspirat scrierea sa, continuă să lumineze (Ps. 119:18, 105, 130), să
înveţe (2 Tim. 3:16–17), să convingă (Ev. 4:12–13), să regenereze (Iacov
1:18; 1 Pt. 1:23) şi să sﬁnţească (In 17:17; Ef. 5:26). Orice aspect care nu
este descoperit sau stabilit de Scriptură nu poate ﬁ privit ca pe
un punct esenţial al credinţei în vederea mântuirii (2 Tim. 3:15–17).
OMS INTERNATIONAL
Chemarea la ascultarea de Cuvântul scris. Autoritatea Sﬁntei
Scripturi este un aspect de maximă importanţă pentru Biserica creştină
în veacul acesta şi în toate veacurile. Aceia care cred în Isus Cristos ca
Domn şi ca Mântuitor sunt chemaţi să demonstreze realitatea
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uceniciei lor prin ascultare umilă şi ﬁdelă faţă de Cuvântul scris.
Îndepărtarea de Scriptură în credinţă sau în conduită reprezintă lipsă
de loialitate faţă de Stăpânul nostru. Recunoaşterea adevărului şi a
credibilităţii totale a Sﬁntei Scripturii este esenţială înţelegerii depline
şi mărturisirii autorităţii acesteia. DECLARAŢIA DE LA CHICAGO PRIVIND
INERANŢA BIBLIEI, 1978, PREFAŢĂ

6. D EPLINĂTATEA

REVELAŢIEI

Cuvântul scris în integritatea sa. Noi aﬁrmăm că acest Cuvânt
scris reprezintă în întregime revelaţia lui Dumnezeu. Negăm faptul că
Biblia este doar o mărturie a revelaţiei Sale sau că devine revelaţie în
contactul cu oamenii sau în funcţie de răspunsul pe care îl dau oamenii
vizavi de validitatea acestuia. DECLARAŢIA DE LA CHICAGO PRIVIND INERANŢA
BIBLIEI, 1978, ARTICOLUL III
Deplinătatea revelaţiei voii lui Dumnezeu. Noi credem că
Scriptura, atât Vechiul Testament cât şi Noul Testament, reprezintă
Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, lipsit de erori în scrierile originale,
revelaţia completă a voii Sale pentru mântuirea oamenilor şi autoritatea divină şi ﬁnală pentru credinţa şi pentru viaţa creştine. TRINITY
EVANGELICAL DIVINITY SCHOOL
Conţinutul Scripturii. [Scriptura] conţine tot ceea ce Dumnezeu
a dorit să descopere oamenilor cu privire la mântuire. JAPAN BIBLE
SEMINARY

7. I NSPIRAŢIA S CRIPTURII

Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Noi credem că Biblia este
Cuvântul lui Dumnezeu inspirat, singurul infailibil şi plin de
autoritate. THE NATIONAL ASSOCIATION OF EVANGELICALS: MĂRTURISIRE DE

CREDINŢĂ

Credibilitate deplină. [Noi credem în] inspiraţia divină a Sﬁntei
Scripturi şi, ca atare, în credibilitatea deplină şi în autoritatea supremă
ale acesteia în toate problemele de credinţă şi de conduită. WORD IN
ACTION (CONVENŢIA DE LA BATH, CONVENŢIA DE LA KESWICK)
Biblia şi părţile acesteia. Noi aﬁrmăm că întreaga Scriptură şi
toate părţile acesteia, ﬁecare cuvânt în parte al originalului au fost
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furnizate prin inspiraţie divină. Negăm faptul că inspiraţia Scripturii
poate ﬁ aﬁrmată cu privire la întreg, excluzând părţile acesteia, sau la
anumite părţi, excluzând întregul. DECLARAŢIA DE LA CHICAGO PRIVIND
INERANŢA BIBLIEI, 1978, ART. VI

8. R EVELAŢIA

ÎN ISTORIE

Întreaga istorie este cuprinsă în revelaţia biblică. Odată cu
căderea lui Adam, Creatorul nu a abandonat omenirea unei judecăţi
ﬁnale, ci a făcut promisiunea mântuirii începând să se descopere pe
Sine Însuşi ca Răscumpărător într-o succesiune de evenimente istorice
centrate pe familia lui Avraam şi culminând în moartea, în viaţa, în
învierea, în lucrarea cerească prezentă şi în întoarcerea promisă ale lui
Isus Cristos. În acest cadru, Dumnezeu a rostit din când în când
cuvinte speciﬁce de judecată şi de milă, anumite promisiuni şi porunci
în dreptul ﬁinţelor umane, atrăgându-i, astfel, spre o relaţie de
Legământ, de credincioşie reciprocă între El şi ei, în care El îi
binecuvântează cu har, iar ei Îl binecuvântează cu închinarea lor.
Moise, care a fost folosit de Dumnezeu ca mediator pentru a duce
cuvintele Sale poporului Său în perioada Exodului, este primul
dintr-un şir lung de profeţi în ale căror gură şi scrieri Dumnezeu a pus
cuvintele Sale pentru a ﬁ trimise poporului Israel. Scopul lui
Dumnezeu în succesiunea mesajelor Sale era de a-Şi respecta
Legământul ca, astfel, oamenii să cunoască numele Său – în fond,
natura Sa – şi voia Sa în ce priveşte atât preceptele cât şi scopurile
pentru prezent şi pentru viitor. Acest şir de purtători de cuvânt profetici
ai lui Dumnezeu s-a încheiat cu Isus Cristos, Cuvântul întrupat al lui
Dumnezeu care era El Însuşi profet – mai mult decât un profet, dar nu
mai puţin – şi în apostolii şi profeţii primei generaţii de creştini.
DECLARAŢIA DE LA CHICAGO PRIVIND INERANŢA BIBLIEI, 1978, EXPUNERE: CREAŢIE,
REVELAŢIE ŞI INSPIRAŢIE
Coeziunea revelaţiei lui Dumnezeu în istorie. Noi aﬁrmăm că
revelaţia lui Dumnezeu în Sﬁntele Scripturi a fost progresivă. Negăm
faptul că o revelaţie ulterioară, care poate împlini revelaţia anterioară,
o poate corecta sau contrazice. De asemenea, negăm transmiterea
vreunei revelaţii cu rol normativ ulterior completării scrierilor Noului

48

Testament. DECLARAŢIA
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DE LA
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O SINGURĂ CREDINŢĂ

PRIVIND

INERANŢA BIBLIEI, 1978,

Toate problemele de credinţă şi de conduită. Noi credem în
Sfânta Scriptură în formula ei originală, dată de Dumnezeu, inspirată
în mod divin, infailibilă, demnă de încredere şi în autoritatea supremă
în toate problemele de credinţă şi de conduită. WORLD EVANGELICAL
ALLIANCE
Autoritate în materie de credinţă şi conduită. Reprezintă autoritatea supremă în toate problemele de credinţă şi de conduită.
UNIVERSITIES AND COLLEGES CHRISTIAN FELLOWSHIP (UCCF – REGATUL UNIT)
Sursa învăţăturii creştine. Sfânta Scriptură este sursa inspirată,
infailibilă, investită cu autoritate a doctrinei şi a preceptelor creştine.
R EGENT U NIVERSIT Y (V IRGINIA )
Supunerea sub autoritatea acesteia. Noi credem că Biblia
reprezintă Cuvântul inspirat şi investit cu autoritate al lui
Dumnezeu. Nu conţine nicio eroare în toate învăţăturile acesteia,
inclusiv cele privind creaţia, istoria, propriile sale origini şi
mântuirea. Creştinii trebuie să se supună autorităţii divine ale
acesteia, atât în mod individual cât şi în mod colectiv, în toate
problemele de credinţă şi de conduită, fapt demonstrat într-o viaţă
neprihănită. PRISON FELLOWSHIP
Judecă tot ce gândim şi facem. Acest angajament doctrinar este
fundamentat pe supunerea faţă de autoritatea Scripturii care trebuie
să îndeplinească rolul de învăţător şi judecător al tuturor acţiunilor şi
al gândurilor noastre. Inspiră şi corectează în acelaşi timp doctrina şi
conduita noastră. Pentru noi, evanghelicii, este fundamentală o
înţelegere clară a faptului că Scripturile primează asupra tuturor
declaraţiilor noastre doctrinare, chiar şi asupra declaraţiilor scrise cu
atenţie şi susţinute cu o convingere puternică precum cele conţinute
de Mărturisirea de credinţă. FULLER THEOLOGICAL SEMINARY: CONVINGERILE
ŞI ÎNVĂŢĂTURILE NOASTRE
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Transmiterea demnă de încredere a textului original prin
intermediul traducerilor. Dat ﬁind că Dumnezeu nu a promis
nicăieri o transmitere infailibilă a Scripturii, este necesară aﬁrmarea
faptului că doar textul autograﬁc al documentelor originale a fost
inspirat, încurajându-se, astfel, critica textuală ca pe o modalitate de
detectare a potenţialelor scăpări care s-ar ﬁ putut strecura în text, în
cursul transmiterii. Însă verdictul acestei ştiinţe este că textele ebraice
şi greceşti par să ﬁe conservate neaşteptat de bine, astfel că suntem pe
deplin îndreptăţiţi să aﬁrmăm, în consens cu Mărturisirea de la
Westminster, că providenţa divină s-a manifestat în această chestiune
şi să declarăm că autoritatea Scripturii nu este în niciun fel periclitată
prin faptul că transcrierile de care dispunem nu sunt în întregime
lipsite de erori.
De asemenea, nicio traducere nu este şi nu poate ﬁ perfectă, iar
toate traducerile sunt cu încă un pas înainte faţă de autographa. Totuşi
verdictul lingvisticii este că cel puţin creştinii vorbitori de limba
engleză beneﬁciază azi din plin de traduceri excelente şi nu au niciun
motiv să ezite în a trage concluzia că adevăratul Cuvânt al lui
Dumnezeu se aﬂă în mâinile lor. Într-adevăr, având în vedere atât
frecvenţa cu care Scriptura repetă chestiunile majore pe care le
tratează cât şi mărturia constantă a Duhului Sfânt despre şi prin
Cuvânt, nicio traducere importantă a Sﬁntei Scripturi nu ar putea să
distrugă sensul astfel încât să ﬁe anulată capacitatea acesteia de a oferi
cititorului „înţelepciunea care duce la mîntuire, prin credinţa în
Cristos Isus” (2 Tim. 3:15). DECLARAŢIA DE LA CHICAGO PRIVIND INERANŢA
BIBLIEI, 1978, EXPUNERE: TRANSMITEREA ŞI TRADUCEREA
Nu conţine erori. Fiind transmisă de Dumnezeu în întregime şi în
mod verbal, Scriptura nu conţine erori sau lipsuri în niciuna dintre
învăţăturile sale, nu mai puţin în ceea ce aﬁrmă despre acţiunile lui
Dumnezeu în creaţie, despre evenimentele istoriei lumii şi despre
originile sale literare în Dumnezeu decât în mărturisirea acesteia
privind harul mântuitor al lui Dumnezeu în vieţile individuale.
Autoritatea Scripturii este inevitabil subminată dacă această
ineranţă divină totală este în vreun fel limitată sau ignorată, sau este
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considerată a ﬁ relativă la o concepţie cu privire la adevăr contrară
concepţiei biblice; astfel de scăpări aduc pierderi semniﬁcative atât
individului cât şi Bisericii. DECLARAŢIA DE LA CHICAGO PRIVIND INERANŢA
BIBLIEI, 1978, SUMAR 4, 5
Semniﬁcaţia ineranţei. Noi aﬁrmăm că Scriptura este inerantă în
totalitate şi este lipsită de orice urmă de falsitate, fraudă sau de
înşelăciune. Negăm faptul că infailibilitatea şi ineranţa Bibliei se
limitează la aspecte care privesc mântuirea şi la aspecte de ordin
spiritual sau religios, excluzând aserţiunile istorice sau ştiinţiﬁce. De
asemenea, negăm faptul că ipoteza ştiinţiﬁcă poate ﬁ folosită pentru
a răsturna învăţătura Scripturii privind creaţia sau potopul.
Conﬁrmăm oportunitatea folosirii termenului de ineranţă ca
termen teologic cu referire la veridicitatea absolută a Scripturii. Negăm
faptul că este oportună evaluarea Scripturii după standardele de adevăr
şi de eroare străine de scopul şi de uzul acesteia. De asemenea, negăm
faptul că infailibilitatea este negată de fenomene biblice precum lipsa
preciziei tehnice moderne, abateri de la normele gramaticale sau
ortograﬁce, descrieri ale naturii bazate pe observaţie, semnalarea unor
neadevăruri, folosirea hiperbolei şi a numerelor rotunde, aranjarea pe
subiecte a materialului, selecţiuni de material variate în expunerile
paralele sau folosirea citatelor libere.
Aﬁrmăm unitatea şi consecvenţa internă a Scripturii. Negăm faptul
că presupusele erori şi discrepanţe care nu au fost rezolvate încă
viciază aﬁrmaţiile Bibliei cu privire la adevăr.
Noi aﬁrmăm că doctrina ineranţei este fundamentată în învăţăturile Bibliei privind inspiraţia. Negăm faptul că învăţăturile lui Isus
despre Scriptură pot ﬁ respinse invocând acomodarea sau orice
limitare naturală a umanităţii Sale.
Noi aﬁrmăm că doctrina infailibilităţii a fost parte integrantă a
credinţei Bisericii de-a lungul istoriei sale. Negăm faptul că
infailibilitatea este o doctrină inventată de teologii protestanţi sau o
poziţie aﬁrmată ca răspuns la critica înaltă negativă. DECLARAŢIA DE LA
CHICAGO PRIVIND INERANŢA BIBLIEI, 1978, ARTICOLELE 12, 13, 14, 15, 16
Semniﬁcaţia infailibilităţii. Sfânta Scriptură, în calitatea sa de
Cuvânt inspirat al lui Dumnezeu, mărturisind cu autoritate despre Isus

Biblia

51

Cristos, poate ﬁ numită infailibilă. Aceşti termeni negativi au o valoare
specială, întrucât protejează în mod explicit adevăruri pozitive
esenţiale.
Infailibil înseamnă calitatea de a nu înşela şi de a nu ﬁ înşelată,
protejând, de asemenea, în termeni categorici adevărul că Sfânta
Scriptură este un regulament şi un îndreptar considerate precise,
sigure şi demne de încredere în orice problemă.
În mod similar, inerant înseamnă calitatea de a nu conţine
neadevăruri sau erori şi protejează totodată adevărul că Sfânta
Scriptură este adevărată în întregime şi demnă de încredere în toate
aﬁrmaţiile sale.
Noi aﬁrmăm că Scriptura canonică ar trebui interpretată întotdeauna pe baza caracterului său infailibil şi inerant. Totuşi, pentru a
determina în ﬁecare pasaj aserţiunile scriitorului îndrumat de
Dumnezeu, trebuie să acordăm maximă atenţie aﬁrmaţiilor din aceste
pasaje care sunt producţii umane prin caracterul lor. În procesul de
inspirare, Dumnezeu S-a folosit de cultura şi de convenţiile din mediul
scribului Său, un mediu pe care Dumnezeu îl controlează în
providenţa Sa suverană; orice altă reprezentare este o interpretare
defectuoasă.
Astfel, istoria trebuie tratată ca istorie, poezia ca poezie, hiperbola
şi metafora ca hiperbolă şi, respectiv, ca metaforă, generalizarea şi
aproximarea ca atare ş.a.m.d. Trebuie, de asemenea, observate diferenţele dintre convenţiile literare din timpurile biblice şi cele din prezent:
de vreme ce, de pildă, naraţiunea necronologică şi citarea inexactă
erau convenţionale şi acceptabile, necontravenind exigenţelor acelor
zile, nu trebuie să privim aceste lucruri ca greşeli atunci când le
întâlnim la scriitorii Bibliei. Când nu se aştepta nici nu se urmărea o
precizie absolută de un anumit fel, nerealizarea acesteia nu este o
eroare. Scriptura este inerantă nu prin faptul că este absolut precisă
după standardele moderne, ci prin faptul că izbuteşte să îşi veriﬁce
aﬁrmaţiile şi să obţină acea măsură de adevăr concentrat pe care l-au
urmărit autorii săi.
Veridicitatea Scripturii nu este negată de faptul că în text sunt
semnalate abateri de la normele gramaticale sau ortograﬁce, descrieri
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fenomenale ale naturii, expuneri ale unor aﬁrmaţii false (de exemplu,
minciunile lui Satana) sau aparente discrepanţe între un pasaj şi un
altul. Este incorect să folosim aşa-numitul „fenomen” al Scripturii
împotriva învăţăturilor Scripturii despre sine însăşi. Aparentele
inconsecvenţe nu ar trebui ignorate. Soluţionarea acestora, acolo unde
acest lucru e posibil într-un mod convingător, va avea efectul de a ne
încuraja credinţa, iar acolo unde momentan nu se întrevede o soluţie
convingătoare, Îl vom onora pe Dumnezeu crezând în asigurarea pe
care ne-o oferă cu privire la veridicitatea Cuvântului Său, în poﬁda
acestor aparenţe şi menţinându-ne credinţa că într-o zi vor ﬁ dovedite
a ﬁ fost iluzii.
Având în vedere că întreaga Scriptură este produsul unei singure
minţi divine, interpretarea trebuie să rămână în limitele analogiei
Scripturii, evitând ipotezele care ar corecta un pasaj Biblic printr-un
altul, ﬁe în numele relaţiei progresive, ﬁe în numele iluminării
imperfecte a minţii scriitorului inspirat.
Deşi Sfânta Scriptură nu prezintă restricţii de ordin cultural în
sensul că învăţăturile sale nu ar avea o validitate universală, aceasta
este uneori condiţionată din punct de vedere cultural prin obiceiurile
şi prin concepţiile convenţionale ale unei anumite perioade astfel încât
aplicarea principiilor sale în prezent impune un alt tip de acţiune.
DECLARAŢIA DE LA CHICAGO PRIVIND INERANŢA BIBLIEI, 1978, EXPUNEREA:
INFAILIBILITATEA, INERANŢA, ÎNTERPRETAREA
Biblia, unicul Cuvânt al lui Dumnezeu. Doar Biblia, în
totalitatea sa, este Cuvântul scris al lui Dumnezeu şi, ca atare, inerant
în textele autograﬁce. EVANGELICAL THEOLOGICAL SOCIETY
Protejarea împotriva utilizării eronate a termenului
ineranţă. Recunoaştem importanţa pe care şi-a câştigat-o termenul
ineranţă în rândul multor teologi şi al instituţiilor pe care le reprezintă.
Apreciem modalitatea în care aceştia folosesc termenul pentru a
sublinia faptul că Scriptura este într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu,
demn de încredere în tot ceea ce aﬁrmă. Acolo unde ineranţa face
referire la ceea ce spune Duhul Sfânt bisericilor prin scriitorii biblici,
sprijinim utilizarea sa. Acolo unde focalizarea se mută pe un accent
impropriu asupra unor chestiuni cum ar ﬁ detalii cronologice,
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succesiunea exactă a evenimentelor şi aluzii numerice considerăm că
termenul induce în eroare şi este nepotrivit. Pericolele în cazul unei
deﬁniţii improprii a termenului sunt acelea că 1) implică o precizie
străină de scriitorii Bibliei şi de modul în care aceştia folosesc
Scriptura; 2) abate atenţia de la mesajul mântuirii şi de la învăţătura
dreptăţii care sunt temele principale ale Bibliei; 3) poate încuraja
armonizări artiﬁciale şi nejudicioase în detrimentul unor împotriviri
serioase faţă de implicaţia aﬁrmaţiilor biblice care pot părea
divergente; 4) îndeamnă pe cei care consideră că există o eroare
dovedită în Biblie (indiferent cât de minoră) să considere întreaga sa
învăţătură îndoielnică; 5) prea adesea a subminat încrederea noastră
în Biblie printr-o retragere sau printr-un refugiu în manuscrisele
originale (pe care nu le deţinem) atunci când problemele nu pot ﬁ
rezolvate în altă modalitate; 6) ne instigă la o atitudine defensivă
disproporţionată vizavi de Scriptură, atitudine care pare neadecvată
în comparaţie cu încrederea îndrăzneaţă cu care profeţii, apostolii şi
Domnul nostru au proclamat-o. FULLER THEOLOGICAL SEMINARY:
CONVINGERILE ŞI ÎNVĂŢĂTURILE NOASTRE

Vitală pentru o credinţă sănătoasă. Noi aﬁrmăm că mărturisirea
autorităţii depline, a infailibilităţii şi a ineranţei Scripturii este vitală
pentru înţelegerea în mod corespunzător a credinţei creştine în
ansamblul ei. De asemenea, aﬁrmăm că din această mărturisire ar
trebui să rezulte o conformare tot mai mare la chipul lui Cristos.
Negăm faptul că această mărturisire este necesară în vederea
mântuirii. De asemenea, negăm totuşi faptul că ineranţa poate ﬁ
respinsă fără consecinţe grave, atât asupra individului cât şi asupra
Bisericii. DECLARAŢIA DE LA CHICAGO PRIVIND INERANŢA BIBLIEI, 1978,
ARTICOLUL 19

11. PĂZIREA C UVÂNTULUI

Călăuzirea Duhului şi darurile învăţării.
Noi credem că Vechiul Testament şi Noul Testament sunt inspirate de
Dumnezeu de vreme ce scriitorii lor au vorbit îndemnaţi de
Dumnezeu pe măsură ce erau inspiraţi de Duhul Sfânt;
În consecinţă, sunt demne de încredere în tot ceea ce aﬁrmă;
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Şi, în calitatea pe care o au de Cuvântul scris al lui Dumnezeu, acestea
reprezintă autoritatea noastră supremă în chestiuni de credinţă şi de
conduită.
Recunoaştem necesitatea interpretării adecvate a Scripturii sub călăuzirea Duhului Sfânt şi prin folosirea darurilor de înţelegere şi de
învăţare pe care Dumnezeu le-a dat poporului Său.
LONDON BIBLE COLLEGE
Răspunzând criticismului sceptic. Odată cu perioada renascentistă şi, mai cu seamă, odată cu iluminismul s-au dezvoltat concepţii
la nivel mondial care presupun un anumit scepticism cu privire la
punctele doctrinare fundamentale ale creştinismului. Se disting, astfel,
agnosticismul care neagă faptul că Dumnezeu poate ﬁ cunoscut,
raţionalismul care neagă faptul că El este incomprehensibil şi existenţialismul care neagă faptul că Dumnezeu are o abordare raţională în
relaţie cu noi. Atunci când aceste principii nebiblice şi antibiblice se
strecoară în teologia omului la nivele presupoziţionale, aşa cum se
întâmplă adesea în prezent, interpretarea ﬁdelă a Sﬁntei Scripturi
devine imposibilă. DECLARAŢIA DE LA CHICAGO PRIVIND INERANŢA BIBLIEI,
1978, EXPUNERE: SCEPTICISM ŞI CRITICISM
Ne opunem unei uniformităţi de exprimare obstinate. Există
[…] o anumită urgenţă în felul în care abordăm activitatea noastră. Nu
agreăm diversiunile inutile; ne opunem diversiunilor nebiblice. Este
posibil ca toate activităţile să ﬁe suspendate până când toţi evanghelicii ajung la un consens în aspecte doctrinare precise? Fără
îndoială că nu. Sute de misionari aşteaptă să îi sprijinim în răspândirea
Evangheliei acolo unde aceasta nu a fost auzită niciodată. Zeci de
pastori contează pe noi pentru a evalua misiunea congregaţiilor lor în
vederea încurajării creşterii acestora. În plus, mii de studenţi aşteaptă
în ﬁecare an ca noi să îi echipăm pentru lucrarea în biserici, în misiuni
transculturale şi în clinici de consiliere. Fără îndoială că a ﬁ evanghelic
înseamnă mai mult decât a dezbate ce sunt evanghelicii şi cine merită
acest nume. Aceasta înseamnă a ne ţine de obiectivul evanghelic. Nu
suntem o organizaţie care îi supraveghează pe membrii ei atent,
transmiţându-le informaţii secrete. Noi evanghelicii facem parte din
Biserică, recunoscători pentru mântuirea noastră şi ascultători faţă
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Ne opunem unui subiectivism instabil. Aﬁrmând autoritatea
Scripturii ca incluzând întregul adevăr al acesteia, ne alăturăm în mod
conştient lui Cristos şi apostolilor Săi, în fapt învăţăturilor Bibliei şi
istoriei Bisericii din primele zile până nu de mult. Suntem preocupaţi
de modul neaşteptat, inadvertent şi aparent necugetat în care mulţi au
renunţat în prezent la o credinţă de o asemenea importanţă.
De asemenea, suntem conştienţi că eşecul în păstrarea adevărului
integral al Scripturii a cărei autoritate o mărturisim dă naştere unei
mari şi grave confuzii. Rezultatul unei asemenea acţiuni este că Biblia
pe care a dat-o Dumnezeu îşi pierde autoritatea, această autoritate
revenind, în schimb, unei Biblii reduse în ce priveşte conţinutul în
acord cu exigenţele raţionamentelor critice şi reductibile în continuare
odată ce primul pas a fost făcut. Aceasta se traduce prin faptul că raţiunea independentă ar avea astfel autoritate, nu învăţătura scripturală.
Dacă acest lucru încă nu se observă şi dacă, pentru moment, doctrinele
evanghelice fundamentale continuă să ﬁe respectate, persoanele care
neagă întregul adevar al Scripturii îşi pot asuma identitatea evanghelică în vreme ce, din punct de vedere metodologic, s-au îndepărtat de
principiul evanghelic al cunoaşterii spre un subiectivism instabil şi nu
se vor putea opri aici.
Noi aﬁrmăm că ceea ce spune Scriptura, spune Dumnezeu. El să ﬁe
slăvit. Amin, Amin. DECLARAŢIA DE LA CHICAGO PRIVIND INERANŢA BIBLIEI,
1978, EXPUNERE: INERENŢĂ ŞI AUTORITATE

12. D ISCERNEREA

CORECTĂ A

C UVÂNTULUI A DEVĂRULUI

Precauţie în interpretarea Scripturii. Dacă ar ﬁ să distingem
poziţia noastră de cea a unora dintre fraţii noştri şi dintre surorile
noastre care îşi percep punctul de vedere propriu asupra Scripturii ca
ﬁind mai ortodox decât punctul nostru de vedere ar trebui urmărite
câteva aspecte: 1) am accentua nevoia de a ﬁ conştienţi de procesul
istoric şi literar prin care Dumnezeu ne-a adus Cuvântul Său; 2) am
spori atenţia care trebuie acordată atât contextelor istorice şi culturale
în care au trăit şi au scris autorii diverşi cât şi scopurilor avute în vedere
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de ﬁecare – convinşi asemeni nouă că Duhul lui Dumnezeu a folosit
abilităţile umane şi circumstanţele autorilor astfel încât Cuvântul
rezultat să ﬁe cu adevărat divin; 3) suntem convinşi că o asemenea
investigare a contextului, a scopului şi a genului literar este esenţială
pentru înţelegerea corectă a oricărui fragment din Cuvântul lui
Dumnezeu; 4) am insista ca accentul să ﬁe pus acolo unde Biblia însăşi
îl pune – pe mesajul mântuirii şi pe îndrumarea la o trăire corespunzătoare, nu pe detaliile geograﬁce sau ştiinţiﬁce, deşi recunoaştem
caracterul demn de încredere al Scripturii ca o sursă istorică; 5) ne-am
strădui ca, dezvoltând o doctrină pe baza Scripturii, să ascultăm tot
ceea ce spune Biblia, mai cu seama decât să impunem Bibliei un
raţionament ﬁlozoﬁc propriu privind modalitatea în care Dumnezeu
a inspirat Cuvântul. FULLER THEOLOGICAL SEMINARY: CONVINGERILE ŞI
ÎNVĂŢĂTURILE NOASTRE

O exegeză demnă de încredere. Noi aﬁrmăm că textul Scripturii
se interpretează prin exegeză gramatico-istorică, luând în considerare
formele şi instrumentele sale literare şi că Scriptura interpretează
Scriptura. Negăm legitimitatea oricărei prelucrări a textului sau
legitimitatea căutării de surse din spatele acestuia care au ca efect
relativizarea, deistoricizarea sau subestimarea învăţăturilor sale, sau
respingerea pretenţiei asupra paternităţii. DECLARAŢIA DE LA CHICAGO
PRIVIND INERANŢA BIBLIEI, 1978, ARTICOLUL 18
O înţelegere spirituală a întregului. Noi aﬁrmăm credinţa
biblică istorică; inspiraţia totală a Vechiului Testament şi a Noului
Testament, autoritatea, suﬁcienţa şi ineranţa acestora, neînţelegând
că acestea nu doar conţin Cuvântul lui Dumnezeu, ci sunt ele însele
Cuvântul lui Dumnezeu. ARAB WORLD MINISTRIES
Interpretarea textului în context. Toate cărţile Vechiului
Testament şi ale Noului Testament, furnizate prin inspiraţie divină,
reprezintă Cuvântul scris al lui Dumnezeu, singurul îndrumar infailibil
în materie de credinţă şi de practică. Acestea se interpretează în acord
cu contextul şi cu scopul lor şi în ascultare reverenţioasă de Domnul
care vorbeşte prin acestea cu o putere vie. FULLER THEOLOGICAL SEMINARY:
MĂRTURISIRE DE CREDINŢĂ

Biblia

13. S INGURA
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Cristos şi Scriptura. Validându-şi reciproc autoritatea, Cristos şi
Biblia se contopesc într-o sursă unică de autoritate. Cristos cel interpretat conform Bibliei şi Biblia centrată pe Cristos şi proclamându-L
pe El sunt, din acest punct de vedere, una. În ce priveşte inspiraţia, noi
deducem că ceea ce spune Biblia spune Dumnezeu, astfel că, din
relaţia aﬁrmată între Isus Cristos şi Scriptură, suntem în aceeaşi
măsură îndreptăţiţi să aﬁrmăm că ceea ce spune Scriptura spune
Cristos. DECLARAŢIA DE LA CHICAGO PRIVIND INERANŢA BIBLIEI, 1978,
EXPUNEREA: AUTORITATE: CRISTOS ŞI SCRIPTURA
Primatul Scripturii asupra tuturor celorlalte surse de
autoritate religioasă. Noi aﬁrmăm că Sfânta Scriptură este Cuvântul
scris al lui Dumnezeu, mărturia inspirată în mod unic a dezvăluirii de
Sine a lui Dumnezeu în istoria Israelului biblic culminând în Isus
Cristos. Vechiul Testament şi Noul Testament au întâietate asupra
experienţei, a tradiţiei şi a raţiunii şi reprezintă, ca atare, standardul
nostru infailibil în materie de credinţă şi de practică. Negăm faptul că
Sfânta Scriptură este doar un document omenesc care consemnează
experienţa religioasă a unui popor din trecut, că este doar un ajutor
pentru înţelegerea experienţelor noastre în prezent, nu o normă
folosită de Duhul Sfânt pentru a îndruma poporul lui Dumnezeu din
toate veacurile. DECLARAŢIA DE LA DUPAGE, 1990
Unitatea revelaţiei. Noi credem că Dumnezeu S-a descoperit pe
Sine şi adevărul Său în creaţia Sa, în Scripturi şi, în mod suprem, în
Isus Cristos; şi că Vechiul Testament şi Noul Testament sunt inspirate
în mod verbal de Dumnezeu şi inerante în scrierile originale, astfel că
sunt demne de încredere deplină şi au autoritate ﬁnală şi supremă în
tot ceea ce aﬁrmă. WHEATON COLLEGE

14. C REZURILE

ŞI MĂRTURISIRILE

SCRIPTURALE

–

SINTEZE ALE ÎNVĂŢĂTURII

Crezurile – sinteze ale învăţăturii biblice. Având în vedere că o
reprezentare generală mai completă a poziţiei noastre teologice poate
ﬁ găsită în Crezul apostolic, în Crezul calcedonean, în Catehismul de
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la Heidelberg şi în Mărturisirea de credinţă de la Westminster şi având
în vedere că Biblia este sursa, conţinutul şi criteriul teologiei reale,
următoarele puncte sintetizează elementele fundamentale ale convingerilor noastre creştine conform cărora credem: că Biblia, conţinând
Vechiul Testament şi Noul Testament, este Cuvântul inspirat şi
infailibil al lui Dumnezeu, revelaţia necesară şi completă a voii Sale
pentru mântuirea oamenilor şi este autoritatea ﬁnală în materie de
credinţă şi de viaţă creştină. CHINA GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY
Crezurile şi mărturisirile istorice. Această Evanghelie a lui Isus
Cristos pe care Dumnezeu o prezintă în Scriptura infailibilă, combină
propria declaraţie a lui Isus cu privire la realitatea prezentă a
Împărăţiei lui Dumnezeu cu relatarea apostolilor privind persoana,
locul şi lucrarea lui Cristos şi modalitatea prin care oamenii păcătoşi
beneﬁciază de pe urma acesteia. Regula de credinţă patristică,
crezurile istorice, mărturisirile Reformei şi fundamentele doctrinare
ale organismelor evanghelice ulterioare conﬁrmă esenţa acestui mesaj
biblic. EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS, EVANGHELIA
Tradiţia Scripturii şi tradiţia Bisericii. Noi aﬁrmăm că Sfânta
Scriptură trebuie primită în calitate de Cuvântul lui Dumnezeu plin de
autoritate. Negăm faptul că Biserica, tradiţia sau orice altă sursă
umană conferă autoritate Scripturii.
Noi aﬁrmăm că Scriptura este norma scrisă supremă prin care
Dumnezeu întăreşte conştiinţa şi că autoritatea Bisericii este
subordonată autorităţii Scripturii. Negăm faptul că crezurile, conciliile
sau declaraţiile au o autoritate mai mare sau egală cu cea a Bibliei.
DECLARAŢIA DE LA CHICAGO PRIVIND INERANŢA BIBLIEI, 1978, ARTICOLELE 1, 2

3

S INGURUL D UMNEZEU

ADEVĂRAT

Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt

Noi aﬁrmăm credinţa noastră în singurul Dumnezeu veşnic,
Creator şi Domn al lumii,

Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt,

care domneşte peste toate lucrurile după scopul voii Sale.
LEGĂMÂNTUL DE L A L AUSANNE, 1974,
FRAGMENT DIN CL AUZA 1

1. UN SINGUR DUMNEZEU

Unitatea Dumnezeului triunic. Noi credem că există un singur
Dumnezeu care există pentru eternitate în trei persoane: Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt. THE NATIONAL ASSOCIATION OF EVANGELICALS: MĂRTURISIRE DE

CREDINŢĂ

Dumnezeul cel viu. Singurul Dumnezeu viu şi adevărat (1 Împ.
8:60; Is. 43:10–11; Mc. 12:29, 32; 1 Tes. 1:9) este Duhul etern, personal. El
este inﬁnit şi neschimbător în putere, în înţelepciune, în sﬁnţenie şi în
dragoste (Is. 6:3; Iacov 1:17). El este Creatorul, Domnul Suveran şi
Susţinătorul lucrurilor văzute şi nevăzute (1 Pt. 4:19; Ps. 103:19; Ev. 1:3).
În unitatea divină a Dumnezeirii Sale, există în eternitate trei persoane
de o esenţă, o perfecţiune şi o putere unice: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt
(Mt. 3:16–17; 28:19; 2 Cor. 13:14). OMS INTERNATIONAL
Dumnezeu revelat. Dumnezeul despre care [vorbim] este
Creatorul, Susţinătorul, Guvernatorul şi Domnul universului care S-a
descoperit pe Sine Însuşi. Acest Dumnezeu este etern în existenţa Sa
independentă şi neschimbător în dragostea, în bunătatea, în
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dreptatea, în înţelepciunea şi în credincioşia sfântă faţă de promisiunile Sale. Dumnezeu, în ﬁinţa Sa, este o comunitate a trei Persoane
egale şi eterne care ne sunt descoperite în Biblie ca Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfânt. Toţi trei sunt implicaţi într-un model de cooperare invariabil în
toate relaţiile cu şi în lumea aceasta. Dumnezeu este Domnul istoriei,
în cursul căreia Îşi binecuvântează poporul, învinge şi judecă pe rebelii
umani şi angelici împotriva domniei Sale şi, în cele din urmă, va reînnoi întreaga lume creată. DECLARAŢIA DE LA AMSTERDAM, 2000, DEFINIŢII 1

2. ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU

Suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran în creaţie,
în revelaţie, în mântuire şi în judecata ﬁnală. UNIVERSITIES AND COLLEGES
CHRISTIAN FELLOWSHIP (UCCF – REGATUL UNIT)
Inﬁnitatea lui Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu, Creatorul
şi Susţinătorul tuturor lucrurilor, inﬁnit în ﬁinţa şi în perfecţiunea Sa.
El există etern în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt care sunt de
aceeaşi esenţă şi egali în putere şi în slavă. CHRISTIANITY TODAY
INTERNATIONAL
Unitatea dragostei, a judecăţii şi a milei lui Dumnezeu. [Noi
credem] în singurul Dumnezeu, Creator şi Susţinător al tuturor
lucrurilor, inﬁnit în dragoste, perfect în judecăţi şi neschimbător în
milă. ASBURY THEOLOGICAL SEMINARY

3. UNITATEA DUMNEZEULUI TRIUNIC

Trinitatea – necreată. Dumnezeu Se constituie într-o trinitate,
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, ﬁecare o persoană necreată, una în esenţă,
egali în putere şi în slavă. EVANGELICAL THEOLOGICAL SOCIETY
Taina triunică. Noi aﬁrmăm numele trinitar al lui Dumnezeu –
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Negăm că aceste desemnări ar ﬁ simple
metafore rezultate din experienţa culturală a trecutului, ﬁind, astfel,
substituibile cu noi simboluri care să reﬂecte ethosul cultural modern.
DECLARAŢIA DE LA DUPAGE, 1990
Coeternitatea Dumnezeului triunic. Noi credem într-un singur
Dumnezeu, Creator şi Domn al universului, trinitatea coeternă; Tatăl,
Fiul şi Duhul Sfânt. PRISON FELLOWSHIP MINISTRIES

Singurul Dumnezeu adevărat
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Trei persoane. Noi credem într-un singur Dumnezeu suveran care
există etern în trei persoane – Tatăl veşnic, unicul Său Fiu născut, Isus
Cristos Domnul nostru şi Duhul Sfânt, dătătorul de viaţă. WHEATON
COLLEGE
Trei persoane distincte. Credem, de aemenea, că singurul
Dumnezeu există etern în trei Persoane – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt –
având aceeaşi natură, aceleaşi atribute şi perfecţiuni, dar care
întreprind acţiuni distincte şi totuşi armonioase în lucrarea de creaţie
şi de mântuire. TYNDALE UNIVERSITY COLLEGE & SEMINARY
Egalitatea persoanelor. Există un singur Dumnezeu adevărat
care există etern în trei persoane – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt –, ﬁecare
posedând în mod egal toate atributele Dumnezeirii şi caracteristicile
personalităţii. CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST

4. DUMNEZEU CREATOR

Creare prin Cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu
a creat cerurile şi pământul din nimic prin Cuvântul Său rostit şi
pentru slava Sa. WHEATON COLLEGE
Crearea tuturor lucrurilor din nimic. Dumnezeu a creat prin
Cuvântul Său toate lucrurile, văzute şi nevăzute, din nimic, acestea
ﬁind subordonate suveranităţii Sale absolute. JAPAN BIBLE SEMINARY
Caracterul bun al creaţiei. Dumnezeu a creat universul şi a
aﬁrmat că este bun. EVANGELICAL SEMINARY OF SOUTH AFRICA
Distincţia între Creator şi creaţie. Noi credem […] că
Dumnezeul triunic este Creatorul, Susţinătorul şi Domnul întregii
creaţii, dar o precedă şi Se distinge de aceasta. CHINA GRADUATE SCHOOL
OF THEOLOGY

5. PROVIDENŢĂ

Revelaţia lui Dumnezeu în creaţie şi în istorie. Dumnezeu
care Se descoperă pe Sine prin creaţia Sa, a vorbit prin cuvintele şi
prin evenimentele istoriei mântuirii. Această istorie se împlineşte în
Isus Cristos, Cuvântul întrupat, care ne este descoperit de Duhul
Sfânt în Sfânta Scriptură. FULLER THEOLOGICAL SEMINARY: MĂRTURISIRE DE
CREDINŢĂ

62

O SINGURĂ CREDINŢĂ

Dumnezeu – Susţinător şi Guvernator. Există un singur
Dumnezeu viu şi adevărat, Creatorul, Susţinătorul şi Guvernatorul
tuturor lucrurilor care este Duh, inﬁnit în ﬁinţa Sa şi în orice
perfecţiune. TYNDALE UNIVERSITY COLLEGE & SEMINARY
Scopurile providenţei.
Noi credem că Domnul Dumnezeul nostru […]
împlineşte scopurile suverane ale providenţei Sale
– în creaţie, în revelaţie, în mântuire, în judecată
şi în venirea Împărăţiei Sale –
chemând din lume un popor
unit cu El şi cu ﬁecare în dragoste.
LONDON BIBLE COLLEGE

V IAŢA

4
UMANĂ SUBORDONATĂ LUI

D UMNEZEU

Creaţia căzută în păcat
Noi credem că ﬁinţele umane sunt create după chipul lui
Dumnezeu ca bărbat şi femeie, având demnitate. Toţi oamenii
sunt chemaţi să Îl slăvească pe Dumnezeu, să trăiască în relaţie
cu Dumnezeu şi unii cu alţii şi să ﬁe ispravnici ai creaţiei. De
asemenea, credem că primii noştri părinţi, prin neascultarea lor
de Dumnezeu, au păcătuit şi, ca atare, au atras moartea ﬁzică şi
separarea spirituală de Dumnezeu, aducând păcatul, vina,
depravarea şi mizeria peste întreaga omenire.
T YNDALE UNIVERSIT Y COLLEGE & SEMINARY

1. BĂRBATUL ŞI FEMEIA DUPĂ CHIPUL LUI DUMNEZEU

Purtător al chipului lui Dumnezeu. Dumnezeul triunic care a
format toate lucrurile prin rostirea Sa creatoare şi domneşte asupra
tuturor lucrurilor prin Cuvântul Său a făcut omul după chipul Său
pentru o viaţă de comuniune cu Sine, după modelul părtăşiei eterne în
comunicarea plină de dragoste din Trinitate. În calitate de purtător al
chipului lui Dumnezeu, omul trebuia să audă Cuvântul lui Dumnezeu
care i se adresa şi să răspundă cu bucuria închinării în ascultare. Pe
lângă descoperirea de Sine a lui Dumnezeu în lumea creată şi succesiunea evenimentelor din această lume, ﬁinţele umane începând cu
Adam şi cu Eva au primit mesaje verbale de la El, ﬁe în mod direct, aşa
cum se aﬁrmă în Scriptură, ﬁe în mod indirect sub forma unei părţi sau
a întregii Scripturi. APELUL DE LA CHICAGO, 1977
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Libertate în condiţia umană iniţială. Omul a fost creat după
chipul lui Dumnezeu (Gen. 1:27) şi era inocent şi pur (Rom. 5:12).
Asemănarea cu Dumnezeu includea capacitatea sa de a alege între
bine şi rău, ﬁind, astfel, responsabil din punct de vedere moral (Gen.
3:3; Deut. 30:19; Rom. 2:15). OMS INTERNATIONAL
Bărbatul şi femeia – coroana creaţiei. Dumnezeu, prin Cuvântul
Său şi pentru Slava Sa, a creat lumea ca un act de voinţă proprie, din
nimic. El a făcut bărbatul şi femeia după chipul Său, coroana creaţiei,
astfel încât aceştia să aibă părtăşie cu El. FULLER THEOLOGICAL SEMINARY:
MĂRTURISIRE DE CREDINŢĂ
Demnitatea intrinsecă a bărbatului şi a femeii. Bărbatul şi femeia au
o demnitate şi o valoare intrinseci, deoarece au fost creaţi după chipul
lui Dumnezeu ca să Îl cunoască, să Îl iubească şi să Îl slujească.
MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CLAUZA A.1

2. CĂDEREA

Tensiunea dintre demnitatea umană şi păcat. Noi credem în
[…] valoarea şi demnitatea tuturor oamenilor: creaţi după chipul lui
Dumnezeu pentru a trăi în dragoste şi în sﬁnţenie, dar înstrăinaţi de
Dumnezeu şi unii de alţii din cauza păcatului şi a vinei noastre, expuşi
pe bună dreptate mâniei lui Dumnezeu. INTERVARSITY CHRISTIAN
FELLOWSHIP
Căderea creaţiei umane.
Noi recunoaştem că, deşi Dumnezeu a făcut umanitatea
după chipul Său şi după asemănarea Sa,
conferindu-ne, astfel, demnitate şi valoare
şi dându-ne posibilitatea să Îi răspundem,
suntem acum membrii unei rase căzute,
care au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
LONDON BIBLE COLLEGE
Ispita şi căderea. Adam, strămoşul omenirii, a fost creat după
chipul lui Dumnezeu şi s-a bucurat de o relaţie justă cu Dumnezeu.
Fiind însă ispitit de Satana, el a respins porunca lui Dumnezeu, a
păcătuit, a suferit pedeapsa şi efectele păcatului şi a fost supus
controlului morţii spirituale şi ﬁzice. Din acest motiv, toţi oamenii
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sunt născuţi cu o natură păcătoasă şi sunt păcătoşi în gândire, în
vorbire şi în faptă. JAPAN BIBLE SEMINARY
Alegerea neascultării. Însă omul a ales să păcătuiască prin
neascultare de Dumnezeu şi, în consecinţă, a fost înstrăinat de
Creatorul Său şi a ajuns sub condamnarea divină. Astfel, toate ﬁinţele
umane se nasc cu o natură coruptă şi fără viaţă spirituală şi sunt
absolut incapabile să facă voia lui Dumnezeu în şi prin ele însele. GCM
(GREAT COMMISSION MINISTRIES)
Consecinţele căderii. Noi credem că Dumnezeu a creat omul şi
femeia fără păcat şi sﬁnţi printr-un act imediat. Apoi i-a supus unui
test moral. Ei au cedat ispitei lui Satana şi, printr-o neascultare de
Dumnezeu în mod voit, nu au reuşit să menţină acea condiţie sfântă
în care au fost creaţi. Prin acest act de neascultare, depravarea şi
moartea s-au răsfrânt asupra întregii omeniri. Deşi toţi oamenii au
moştenit o natură păcătoasă din cauza păcatului lui Adam şi al Evei,
totuşi nu toţi se fac vinovaţi de actul original de neascultare. Cei care
pier pe veci pier doar din cauza propriului lor păcat. Cel mai regretabil
păcat este acela de a-L refuza pe Isus Cristos ca Domn şi Mântuitor.
Omul, ca o creatură căzută, este egocentric, cu voinţă proprie, rebel
faţă de Dumnezeu, refuzând supunerea faţă de Cristos, incapabil să
rupă legăturile păcatului şi se aﬂă, ca atare, sub judecata divină. Noi
credem că, pe măsură ce copiii se maturizează, se manifestă natura lor
păcătoasă. În momentul când ajung să înţeleagă că sunt responsabili
înaintea lui Dumnezeu, trebuie să se pocăiască şi să creadă în Cristos
pentru a ﬁ mântuiţi. La vârsta inocenţei, păcatele copiilor sunt ispăşite
prin jertfa lui Isus Cristos. Cristos Însuşi ne-a asigurat că aceştia sunt
în Împărăţia lui Dumnezeu. O MĂRTURISIRE DE CREDINŢĂ MENONITĂ, 1990,
ARTICOLUL 4

3. CONDIŢIA UMANĂ PIERDUTĂ

Condiţia umană pierdută – o premisă necesară pentru
proclamarea Evangheliei. Noi aﬁrmăm că ﬁinţele umane, deşi sunt
create după chipul lui Dumnezeu, sunt păcătoase, vinovate şi pierdute
fără Cristos şi că acest adevăr este un preambul necesar al Evangheliei.
MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, 21 DE AFIRMAŢII 4
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Condiţia radical pierdută a omenirii. Noi aﬁrmăm că diagnosticul pus de Evanghelie în dreptul condiţiei umane universale este
rebeliune păcătoasă împotriva lui Dumnezeu, iar această condiţie,
neschimbată ﬁind, va cauza pierderea eternă a ﬁecărei persoane aﬂate
sub condamnarea lui Dumnezeu. Negăm orice respingere a căderii
naturii umane sau orice aﬁrmare a bunătăţii naturale, sau a divinităţii
rasei umane. EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS, AFIRMAŢII ŞI NEGAŢII 3
Condiţia umană rebelă. Atât Legea cât şi Evanghelia descoperă o
condiţie umană care întrece sentimentele de durere, de nefericire, de
frustrare, de captivitate, de neputinţă şi de nemulţumire faţă de viaţă.
Biblia ne revelează că toţi oamenii sunt prin natura lor într-o stare de
rebeliune împotriva lui Dumnezeu care i-a făcut, şi de a cărui existenţă
sunt mai puţin conştienţi; ei sunt înstrăinaţi de El şi privaţi de toată
bucuria cunoaşterii şi a slujirii Sale care reprezintă adevărata împlinire
a naturii umane. Noi, oamenii, am fost creaţi să purtăm chipul lui
Dumnezeu într-o viaţă eternă de dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă
de oameni, dar egocentrismul inimilor noastre decăzute şi păcătoase
face imposibil acest lucru. Adesea, ticăloşia noastră ne determină să ne
folosim chiar şi de respectarea ritualurilor religioase pentru a-L ţine
pe Dumnezeu la distanţă, ca astfel să Îl evităm pe Dumnezeu
confruntându-ne în legătură cu închinarea de sine păcătoasă. Ca atare,
toate ﬁinţele umane aşteaptă acum judecata ﬁnală a lui Cristos
Judecătorul şi nimicirea eternă, separaţi de prezenţa lui Dumnezeu.
Noi ne angajăm să ﬁm credincioşi şi plini de compasiune în
împărtăşirea către oameni a adevărului despre starea lor spirituală,
avertizându-i cu privire la judecata şi la iadul care îi aşteaptă pe cei
impenitenţi şi preamărind dragostea lui Dumnezeu care şi-a dat
singurul Fiu pentru mântuirea noastră. DECLARAŢIA DE LA AMSTERDAM,
2000, CARTA 5
Moartea transmisă tuturor. Omul, deşi creat de Dumnezeu
după chipul Său, a căzut în păcat prin neascultare astfel încât „moartea
a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit…”
(Rom. 5:12). WORLD GOSPEL MISSION
Posteritatea lui Adam. Noi credem că primul om, Adam, a fost
creat de Dumnezeu după chipul Său, dar a căzut din starea sa originală,
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păcătuind împotriva lui Dumnezeu, şi, astfel, a atras asupra sa şi
asupra posterităţii vina păcatului, condamnarea şi moartea; în
consecinţă, întreaga omenire are nevoie de mântuire, însă este absolut
incapabilă să se mântuiască pe sine. CHINA GRADUATE SCHOOL OF
THEOLOGY
Natura căzută care duce la păcat şi la moarte. Noi credem că
primii noştri părinţi au păcătuit împotrivindu-se voii revelate a lui
Dumnezeu şi, astfel, au atras asupra lor moartea ﬁzică şi spirituală şi
că, drept urmare, toate ﬁinţele umane se nasc cu o natură păcătoasă
care îi determină să păcătuiască în gândire, în vorbire şi în faptă.
WHEATON COLLEGE

4. PĂCATUL

Natura păcătoasă se distinge de faptele păcătoase. Prin
alegerea sa liberă păcătoasă, Adam s-a răzvrătit împotriva lui
Dumnezeu, a căzut din inocenţa şi din puritatea sa iniţială, primind o
natură decăzută şi păcătoasă (Rom. 5:12). Orice ﬁinţă umană se naşte
azi cu o natură păcătoasă (Ps. 51:5; Gal. 3:22) şi, prin propriile sale fapte
păcătoase, a devenit păcătoasă înaintea lui Dumnezeu (Rom. 3:11–23).
OMS INTERNATIONAL
Drumul larg spre distrugere. Acum însă, prin păcat, ﬁecare parte
a umanităţii lor a fost distorsionată. Oamenii au devenit rebeli
egocentrici, slujitori ai propriilor interese, care nu Îi iubesc pe
Dumnezeu sau pe aproapele aşa cum ar trebui. În consecinţă, ei sunt
înstrăinaţi atât de Creatorul lor cât şi de restul creaţiei, ceea ce este în
fapt cauza principală a durerii, a dezorientării şi a singurătăţii de care
atât de mulţi oameni suferă în prezent. De asemenea, păcatul erupe în
mod frecvent într-un comportament antisocial, în exploatarea violentă
a celorlalţi şi în reducerea dramatică a resurselor pe care Dumnezeu
le-a încredinţat oamenilor. Omenirea este vinovată, fără scuză, şi pe
drumul cel larg spre distrugere. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, FRAGMENT
DIN CLAUZA A.1
Sentinţa morţii. Dumnezeu i-a creat pe Adam şi pe Eva după
chipul şi asemănarea Sa. Prin neascultare, ei au căzut din starea
neprihănită din cauza ispitirii lui Satana. Această cădere a aruncat
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omenirea într-o stare de păcat şi moarte spirituală, aducând sentinţa
morţii veşnice asupra întregii rase umane. Din această condiţie nu
putem ﬁ salvaţi decât prin harul lui Dumnezeu, prin credinţă, pe baza
lucrării lui Isus Cristos, şi prin mijlocirea Duhului Sfânt. CHRISTIANITY
TODAY INTERNATIONAL
Consecinţa universală a păcatului. Din momentul căderii,
întreaga omenire este păcătoasă şi vinovată astfel încât toţi suntem
pasibili de mânia şi de condamnarea lui Dumnezeu. UNIVERSITIES AND
COLLEGES CHRISTIAN FELLOWSHIP (UCCF – REGATUL UNIT)
Judecata divină. Toţi oamenii de pretutindeni sunt pierduţi şi
pasibili de judecata lui Dumnezeu şi trebuie să ajungă la cunoaşterea
mântuitoare a lui Isus Cristos prin sângele vărsat pe cruce. BILLY
GRAHAM EVANGELISTIC ASSOCIATION
Învăţând ascultarea. Un credincios care se opune lucrării pline de
har a Duhului Sfânt şi nu creşte în ascultare este corijat în dragostea
inﬁnită a Tatălui său Ceresc astfel încât să înveţe ascultarea. BACK TO THE
BIBLE

5. PLATA PĂCATULUI

Imposibilitatea de a-L satisface pe Dumnezeu în condiţia
noastră coruptă. La origine, omul a fost creat după chipul lui
Dumnezeu. Acesta a păcătuit neascultând de Dumnezeu; astfel s-a
înstrăinat de Creatorul său. Această cădere istorică a adus întreaga
omenire sub condamnarea divină. Natura omului este coruptă şi omul,
astfel, este totalmente incapabil să Îl satisfacă pe Dumnezeu. Fiecare
om are nevoie de regenerare şi de reînnoire prin Duhul Sfânt. CAMPUS
CRUSADE FOR CHRIST
Incapabili de întoarcere fără har. Ispitiţi de Satana, oamenii s-au
răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Înstrăinaţi acum de Făcătorul lor şi
totuşi răspunzători înaintea Lui, ei au ajuns pasibili de mânia divină,
depravaţi în interior şi, în lipsa harului, incapabili să se întoarcă la
Dumnezeu. FULLER THEOLOGICAL SEMINARY: MĂRTURISIRE DE CREDINŢĂ
Lipsa receptivităţii faţă de Dumnezeu. Prin Evanghelie învăţăm
că noi, ﬁinţele umane, care am fost creaţi cu scopul de a avea părtăşie
cu Dumnezeu, suntem prin natură – „în Adam” (1 Cor. 15:22) – morţi
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în păcat, nereceptivi şi separaţi de Creatorul nostru. Distorsionăm în
mod constant adevărul Său, încălcăm Legea Lui, diminuând importanţa scopurilor şi a standardelor Sale şi ofensând sﬁnţenia Sa prin
lipsa sﬁnţeniei noastre astfel încât noi suntem cu adevărat „fără
nădejde şi fără Dumnezeu în lume” (Rom. 1:18–32, 3:9–20; Ef. 2:1–3, 12).
Totuşi, în harul Său, Dumnezeu a luat iniţiativa de a ne împăca cu Sine
prin viaţa fără păcat şi prin moartea în locul altuia ale Fiului Său
preaiubit (Ef. 2:4–10; Rom. 3:21–24). EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS,
EVANGHELIA

Imagine deteriorată. [Noi credem] că ﬁinţele umane au fost
create după chipul lui Dumnezeu. Acest chip a fost deteriorat în
ﬁecare detaliu prin neascultarea primilor noştri părinţi, iar părtăşia cu
Dumnezeu a fost întreruptă. Dumnezeu, prin harul Său prevăzător,
restaurează sensibilitatea morală a întregii omeniri şi dă tuturor
posibilitatea de a răspunde dragostei Sale şi de a accepta harul Său
mântuitor în mod voluntar. ASBURY THEOLOGICAL SEMINARY
Morţi în fărădelege. Separat de lucrarea regeneratoare a lui
Dumnezeu, omul este pierdut în păcat, este mort în fărădelege şi în
păcate, fără Dumnezeu şi fără nădejde (2 Cor. 4:3; Ef. 2:1–3, 12). OMS
INTERNATIONAL
Realizări umane viciate. Deşi chipul lui Dumnezeu în ﬁinţele
umane a fost corupt, aceştia continuă să ﬁe capabili de a avea relaţii
afective, de a face fapte nobile şi de a crea artă admirabilă. Totuşi până
şi cea mai deosebită realizare umană este viciată într-un mod fatal şi nu
poate face pe nimeni apt să intre în prezenţa lui Dumnezeu. Oamenii
sunt, de asemenea, ﬁinţe spirituale, însă practicile spirituale şi tehnicile
de autoajutorare pot cel mult să uşureze nevoile resimţite; acestea nu
se pot adresa păcatului, vinei şi judecăţii ca realităţi solemne. Nici
religia umană, nici neprihănirea omenească, nici programele socio-politice nu pot mântui pe oameni. Mântuirea proprie de orice fel este
imposibilă. Prin forţele proprii, ﬁinţele umane sunt pierdute pentru
totdeauna. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CLAUZA A.1
Neputinţa omului de a se mântui singur. Omul a fost creat după
chipul lui Dumnezeu însă, în urmă păcatului, este pierdut şi incapabil
să se salveze singur. REGENT UNIVERSITY (VIRGINIA)
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Dragostea şi judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu iubeşte toate
ﬁinţele umane care, necrezând în Cristos, sunt sub judecată şi sunt
destinaţi pentru iad. AFIRMAŢIILE DE LA AMSTERDAM, 1983
Nesăbuinţa optimismului. Respingem evangheliile false care
neagă păcatul uman, judecata divină, dumnezeirea şi întruparea lui
Isus Cristos şi necesitatea crucii şi a învierii. De asemenea, respingem
evangheliile incomplete care minimalizează păcatul şi confundă harul
lui Dumnezeu cu efortul uman. Mărturisim că noi înşine am trivializat
uneori Evanghelia. Hotărâm însă ca, în activitatea noastră de evanghelizare, să ne amintim de diagnosticul radical pus de Dumnezeu şi
de remediul său la fel de radical. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989,
FRAGMENT DIN CLAUZA A.1

6. CĂSĂTORIA, FAMILIA ŞI VALOAREA VIEŢII

Sanctitatea vieţii umane. Noi aﬁrmăm sanctitatea vieţii umane
în orice etapă pe baza creării noastre după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu şi alegerea noastră de către Dumnezeu pentru slujirea în
Împărăţia Sa. Negăm, spre exemplu, că alegerea personală a oricărui
părinte primează asupra dreptului copilului nenăscut la viaţă în slujba
slavei lui Dumnezeu. Regretăm traﬁcul continuu de avorturi ca pe un
masacru al unor ﬁinţe inocente, ﬁind fără îndoială o ofensă cumplită
adusă lui Dumnezeu. DECLARAŢIA DE LA DUPAGE, 1990
Sexualitate agreată de Dumnezeu. Noi aﬁrmăm principiile
biblice care privesc sexualitatea umană: castitatea în afara căsătoriei,
ﬁdelitatea şi sﬁnţenia până la moarte în căsătorie şi celibatul în
vederea slujirii în Împărăţie. Negăm faptul că relaţiile sexuale
premaritale, extraconjugale, căsătoriile de probă, concubinajul în afara
căsătoriei, relaţiile homosexuale şi aşa-numitele uniuni homosexuale
pot ﬁ în acord real cu voia şi cu scopul lui Dumnezeu pentru poporul
Său. DECLARAŢIA DE LA DUPAGE, 1990
Daruri, atât bărbaţilor cât şi femeilor. Noi aﬁrmăm că darurile
Duhului Sfânt sunt distribuite întregului popor al lui Dumnezeu,
bărbaţi şi femei, şi că trebuie acceptat parteneriatul lor în
evanghelizare pentru binele comun. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989,
21 DE AFIRMAŢII 14
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Relaţia dintre bărbat şi femeie. Dumnezeu i-a creat pe bărbat şi
pe femeie ca purtători egali ai chipului Său, îi acceptă în mod egal în
Cristos şi Şi-a revărsat Duhul peste orice făptură, ﬁi şi ﬁice deopotrivă.
De asemenea, deoarece Duhul Sfânt distribuie darurile femeilor ca şi
bărbaţilor, trebuie să li se ofere oportunitatea de a le exercita. Ne
bucură activitatea distinsă a acestora în istoria misionară şi suntem
convinşi că Dumnezeu acordă femeilor şi azi roluri similare. Deşi nu
suntem în acord deplin cu privire la forma de conducere pe care ele o
pot realiza, suntem de acord asupra parteneriatului în evanghelizarea
mondială de care Dumnezeu vrea ca atât bărbaţii cât şi femeile să se
bucure. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CLAUZA B.6
Egalitate în cadrul diferenţelor. Noi credem [că] în ordinea
creaţiei, Dumnezeu i-a pregătit pe bărbat şi pe femeie pentru a
îndeplini funcţii diferite. Bărbatului i-a fost acordat un rol principal
de conducere; femeia este în special înzestrată pentru creşterea şi
îngrijirea copiilor. Noi credem că în relaţia lor cu Dumnezeu, bărbaţii
şi femeile sunt egali, deoarece în Cristos nu se face distincţia între
bărbat şi femeie. Faptul că sunt în Cristos, nu anulează înzestrările lor
naturale, ﬁe acasă, ﬁe la biserică. O MĂRTURISIRE DE CREDINŢĂ MENONITĂ,
1990, ARTICOLUL 14
Căsătoria şi căminul. Noi credem că Dumnezeu a instituit doar
căsătoriile heterosexuale la începutul istoriei umane, conform relatării
creaţiei din Geneza. Prin aceasta, Dumnezeu a rânduit ca bărbatul să
îşi părăsească tatăl şi mama şi să se alipească de nevasta sa, iar cei doi
vor deveni un singur trup în dragoste şi în supunere reciprocă. Este
voia lui Dumnezeu să existe căsătorii monogame, sﬁnte şi indisolubile,
mai puţin prin moarte. Creştinii trebuie să se căsătorească doar în
Domnul, iar în vederea unităţii spirituale în cămin este recomandat
să devină membri ai aceleiaşi congregaţii. Căsătoria a fost instituită
pentru fericirea soţului şi a soţiei şi pentru procrearea şi creşterea
copiilor după principiile creştine. O MĂRTURISIRE DE CREDINŢĂ MENONITĂ,
1990, ARTICOLUL 15
Darul familiei. Familiile noastre sunt o responsabilitate primită de
la Dumnezeu şi trebuie păstrate în sﬁnţenie şi cu credincioşie precum
chemarea noastră de a sluji altora. AFIRMAŢIILE DE LA AMSTERDAM, 1983
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Ucenicizarea copiilor. Noi admitem cu recunoştinţă rolul copiilor
şi al tinerilor în îmbogăţirea închinării şi a lucrării Bisericii prin
entuziasmul şi credinţa lor. Trebuie să îi formăm pentru ucenicizare şi
pentru evanghelizare astfel încât să poată câştiga generaţia lor pentru
Cristos. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CLAUZA B.6

5

I SUS C RISTOS

Persoana şi lucrarea Domnului Isus – o sinteză
Canonul Noului Testament susţin şi crezurile şi confesiunile

creştine istorice atestă că: El a fost şi este a doua Persoană a

Trinităţii, întrupat acum şi pentru totdeauna. S-a născut din

fecioară, a trăit o viaţă în sﬁnţenie desăvârşită, a murit pe cruce

ca jertfa substituitoare pentru păcatele noastre, a fost înviat din
morţi în trup, S-a înălţat la cer, domneşte acum peste univers şi
Se va întoarce personal pentru judecată şi pentru reînnoirea
tuturor lucrurilor. Ca Dumnezeu-om, odată răstignit, acum
întronat, El este Domnul şi Mântuitorul care în dragoste,

împlineşte faţă de noi lucrarea de mijlocire în trei ipostaze:

profet, preot şi rege. Titlul Său, „Cristos”, Îl proclamă ca Robul

uns al lui Dumnezeu care împlineşte toate speranţele mesianice
ale canonului Vechiului Testament.

DECL ARAŢIA DE L A AMSTERDAM, 2000,
DEFINIŢII 2

1. PERSOANA SA

Cristos cel istoric. Isus Cristos, ca Mesia cel profeţit, este tema
centrală a Scripturii. Vechiul Testament privea înainte la Cristos, Noul
Testament priveşte în urmă la Prima Sa Venire şi înainte la cea de-a
Doua Sa Venire. Canonul Scripturii este mărturia inspirată în mod
divin şi, ca atare, de factură normativă. În consecinţă, nicio abordare
hermeneutică a cărei focalizare nu este Cristos cel istoric nu este acceptabilă. Sfânta Scriptură trebuie tratată drept ceea ce este în esenţa
73
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sa – mărturia Tatălui despre Fiul întrupat. DECLARAŢIA DE LA CHICAGO
BIBLIEI, 1978, EXPUNEREA: AUTORITATEA: CRISTOS ŞI BIBLIA
Întruparea Sa. Noi aﬁrmăm că Isus Cristos este Dumnezeu
întrupat în om, pe deplin om şi pe deplin Dumnezeu, diferit de orice
altă ﬁinţă umană, diferit ca gen, nu doar în grad. Negăm faptul că Isus
este în esenţă ﬂoarea umanităţii, un maestru spiritual, o paradigmă a
ceea ce pot deveni toţi oamenii. DECLARAŢIA DE LA DUPAGE, 1990
Cuvântul întrupat. Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu care este
Cuvântul făcut trup, Profetul, Preotul şi Regele nostru, este
mediatorul suprem al comunicării lui Dumnezeu către om precum şi
al darurilor harului lui Dumnezeu. Revelaţia pe care ne-a dat-o El a
fost mai mult decât verbală; El L-a descoperit pe Tatăl prin prezenţa
şi prin faptele Sale. Şi totuşi cuvintele Sale erau de o importanţă
crucială; pentru că El era Dumnezeu, vorbea de la Tatăl, iar cuvintele
Sale vor judeca pe toţi oamenii în ziua din urmă. DECLARAŢIA DE LA
CHICAGO PRIVIND INERANŢA BIBLIEI, 1978, EXPUNEREA: AUTORITATEA: CRISTOS
ŞI BIBLIA
PRIVIND INERANŢA

2. DUMNEZEIREA SA

Dumnezeu adevărat, devenit om. Noi credem în Isus Cristos,
[care], fără a ﬁ alterată dumnezeirea Sa eternă (In 10:33–36), a devenit
om prin conceperea de către Duhul Sfânt şi prin naştere din fecioară
(Luca 1:31–35), că a murit pe cruce (Mc. 15:23–26; In 19:16–18), un
sacriﬁciu perfect şi complet, în locul nostru şi pentru păcatele noastre,
după Scriptură (Ev. 9:13–15; Ef. 1:6–7). A înviat în trup dintre cei morţi
şi S-a urcat la cer (1 Cor. 15:3–4; F. ap. 1:6–11) unde, la dreapta măririi,
este acum Marele-preot şi Mijlocitor al nostru (Ev. 2:16–17). NETWORK
OF INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOLS (NICS)
Dumnezeirea Sa. Noi aﬁrmăm că credinţa în Isus Cristos,
Cuvântul divin (sau Logos, In 1:1), a doua persoană a Trinităţii, coetern
şi de aceeaşi esenţă cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt (Ev. 1:3), este
fundamentul credinţei în Evanghelie. Negăm faptul că o poziţie care
reduce sau respinge dumnezeirea totală a lui Isus Cristos este o
credinţă bazată pe Evanghelie, ducând la mântuire. EVANGHELIA LUI ISUS
CRISTOS, AFIRMAŢII ŞI NEGAŢII 6
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Conceperea miraculoasă. Isus Cristos este Dumnezeu, Cuvântul
viu care a devenit trup prin conceperea miraculoasă cu ajutorul
Duhului Sfânt şi prin naşterea din fecioară. Ca atare, El este Dumnezeu
desăvârşit şi om adevărat unite într-o persoană pe vecie. CAMPUS
CRUSADE FOR CHRIST
Originea Sa divină. Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, trimis de
Tatăl, născut prin Duhul Sfânt, din Fecioara Maria. CHINA GRADUATE
SCHOOL OF THEOLOGY

3. UNITATEA NATURII SALE UMANE ŞI DIVINE

Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Domnul Isus Cristos, Fiul
întrupat al lui Dumnezeu, este Dumnezeu pe deplin; S-a născut
dintr-o fecioară; umanitatea Sa este autentică şi fără păcat; a murit pe
cruce, a fost înviat în trup dintre cei morţi, iar acum domneşte peste
cer şi peste pământ. UNIVERSITIES AND COLLEGES CHRISTIAN FELLOWSHIP
(UCCF – REGATUL UNIT)
Unitatea naturilor: divină şi umană. Noi credem că Isus Cristos,
Fiul etern al lui Dumnezeu, în întruparea Sa, a unit în natura Sa divină
o natură umană adevărată, continuând, astfel, să ﬁe atât om cât şi
Dumnezeu în două naturi distincte, însă într-o singură persoană, pe
vecie. TYNDALE UNIVERSITY COLLEGE & SEMINARY
Cele două naturi ale lui Cristos într-o singură persoană. Isus
Cristos este Fiul veşnic, născut, a două persoană a Trinităţii. El a fost
dintotdeauna una cu Tatăl (In 1:1; 10:30) şi, prin conceperea Duhului
Sfânt, S-a născut din Fecioara Maria (Luca 1:27, 35; Mt.1:20). Astfel,
două naturi integrale şi perfecte s-au unit pentru totdeauna într-o
personalitate perfectă în Isus Cristos. El este Cuvântul veşnic făcut
trup, singurul Fiu născut al Tatălui şi Fiul Omului (In 1:14; In 3:16; Mt.
16:13). El este Dumnezeu-om, Dumnezeu adevărat şi deplin şi om
adevărat şi deplin. A dus o viaţă fără păcat (1 In 3:5). El şi numai El S-a
caliﬁcat pentru a ﬁ înlocuitorul nostru, Mântuitorul nostru (1 Tim. 2:5;
Iuda 25). OMS INTERNATIONAL
O singură persoană care reuneşte trei naturi. Fiul veşnic
preexistent S-a întrupat fără un tată uman, fiind născut din
Fecioara Maria. Astfel, în Domnul Isus Cristos natura umană şi cea
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divină au fost unite într-o singură persoană, ambele naturi fiind
complete, perfecte şi distincte. GORDON – CONWELL THEOLOGICAL
SEMINARY
Dumnezeu vizibil în trup. Domnul nostru Isus Cristos este
Dumnezeu vizibil în trup, născut din Fecioara Maria. El a trăit o viaţă
fără păcat. În timpul lucrării Sale pământeşti a înfăptuit miracole.
A murit în locul nostru pentru a ispăşi păcatele noastre. A fost
îngropat, iar a treia zi a înviat din morţi. S-a înălţat la cer. El este
singurul mijlocitor şi Mântuitor al lumii. Se va întoarce personal cu
autoritate şi cu putere. EVANGELICAL SEMINARY OF SOUTH AFRICA

4. UMANITATEA SA

Este asemeni nouă, însă fără păcat. Noi aﬁrmăm că Isus Cristos
este Dumnezeu întrupat (In 1:14). Descendent al lui David, născut din
fecioară (Rom. 1:3), a avut o natură umană adevărată, a fost supus Legii
lui Dumnezeu (Gal. 4:5) şi a fost asemeni nouă în toate lucrurile, însă
fără păcat (Ev. 2:17; 7:26–28). EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS, AFIRMAŢII ŞI

NEGAŢII

Viaţa Sa fără păcat. El a trăit o viaţă fără păcat, a luat asupra Sa
toate păcatele noastre, a murit şi a înviat şi stă la dreapta Tatălui ca
mijlocitor şi avocat. BILLY GRAHAM EVANGELISTIC ASSOCIATION
Continuitatea persoanei Sale în viaţa, în moartea şi în
învierea Sa. Noi aﬁrmăm că Isus cel istoric şi Cristosul slavei sunt
aceeaşi persoană şi că acest Isus Cristos este absolut unic, întrucât doar
El este Dumnezeu întrupat, purtătorul păcatelor noastre, biruitorul
morţii şi judecătorul care va veni. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, 21 DE
AFIRMAŢII 5
Umanitatea Sa adevărată. Noi aﬁrmăm că pentru credinţa în
Evanghelie este esenţială credinţa în umanitatea lui Isus Cristos.
Negăm faptul că cineva care respinge umanitatea lui Cristos,
întruparea Sa sau viaţa Sa fără păcat sau care susţine că aceste
adevăruri nu sunt esenţiale pentru Evanghelie va ﬁ mântuit (1 In
4:2–3). EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS, AFIRMAŢII ŞI NEGAŢII 7
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Ascultarea de Lege. El a fost conceput prin Duhul Sfânt, născut
din Fecioara Maria şi a ascultat întru totul de Legea lui Dumnezeu
TYNDALE UNIVERSITY COLLEGE & SEMINARY
Exemplul Său perfect. Noi credem în […] Isus Cristos, pe deplin
om şi pe deplin Dumnezeu, care a trăit ca un exemplu perfect, care
Şi-a asumat judecata menită păcătoşilor, murind în locul nostru, şi
care a fost înviat din morţi în trup şi S-a înălţat ca Domn şi Mântuitor.
INTERVARSITY CHRISTIAN FELLOWSHIP
Ascultare absolută. Singurul mijlocitor între om şi Dumnezeu
este Isus Cristos, Domnul nostru, Fiul etern al lui Dumnezeu, care,
conceput prin Duhul Sfânt şi născut din Fecioara Maria, Şi-a asumat
pe deplin şi a desăvârşit umanitatea într-o viaţă de ascultare perfectă.
FULLER THEOLOGICAL SEMINARY: MĂRTURISIRE DE CREDINŢĂ
În viaţă şi în moarte. Noi aﬁrmăm că lucrarea de mântuire a lui
Cristos a inclus atât viaţa cât şi moartea Sa pentru noi (Gal. 3:13). Noi
declarăm că credinţa în ascultarea desăvârşită a lui Cristos prin care a
împlinit toate cerinţele Legii lui Dumnezeu în locul nostru este un
aspect esenţial al Evangheliei. Negăm faptul că mântuirea noastră a
fost obţinută doar sau exclusiv prin moartea lui Isus Cristos fără
referire la viaţa Sa sau la neprihănirea Sa desăvârşită. EVANGHELIA LUI
ISUS CRISTOS, AFIRMAŢII ŞI NEGAŢII 9

L UCRAREA

6

LUI

C RISTOS

PE CRUCE

DE ÎMPĂCARE

Substituirea Sa pentru păcatele noastre
Pentru a înfăptui mântuirea, El a trăit o viaţă fără păcat
şi a murit pe cruce ca înlocuitor al păcătosului,
vărsându-Şi sângele pentru ispăşirea păcatelor.
CHRISTIANIT Y TODAY INTERNATIONAL

1. PĂCATELE NOASTRE, ISPĂŞITE PRIN MOARTEA SA

Cruciﬁcarea Sa. Noi aﬁrmăm că pe cruce, Isus Cristos a luat locul
nostru, a purtat păcatele noastre şi a murit de o moarte care ni se
cuvenea nouă şi că doar din acest motiv Dumnezeu iartă cu
bunăvoinţă pe cei care sunt aduşi la credinţă şi la pocăinţă. MANIFESTUL
DE LA MANILA, 1989, 21 DE AFIRMAŢII 6
Moartea Sa biruitoare. Prin moartea Sa în locul nostru, El ne-a
descoperit dragostea divină şi dreptatea divină susţinută, îndepărtând
vina noastră şi împăcându-ne cu Dumnezeu. FULLER THEOLOGICAL
SEMINARY: MĂRTURISIRE DE CREDINŢĂ
Moartea prin sacrificiu a Fiului întrupat. [Noi credem în]
ispăşirea de vină, de pedeapsă, de stăpânirea şi de poluarea
păcatului doar prin moartea jertfitoare a Domnului Isus Cristos,
Fiul Întrupat al lui Dumnezeu. GRADUATES’ CHRISTIAN FELLOWSHIP
(SINGAPORE)
Ispăşirea în locul altuia. [El] a murit pe cruce ca un înlocuitor şi
ca o ispăşire în locul altuia pentru păcat şi a înviat în trup a treia zi
pentru justiﬁcarea noastră. TYNDALE UNIVERSITY COLLEGE & SEMINARY
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Lucrarea Sa de ispăşire, realizată prin moarte jertﬁtoare.
Tatăl L-a trimis pe Fiul pentru a ne elibera de sub stăpânirea păcatului
şi a lui Satana şi pentru a ne face copiii şi prietenii lui Dumnezeu. Isus
a achitat pedeapsa noastră pe crucea Sa în locul nostru, satisfăcând
cerinţele dreptăţii divine prin vărsarea sângelui Său în jertfă, făcând,
astfel, posibilă justiﬁcarea tuturor celor care cred în El (Rom. 3:25–26).
Biblia descrie această tranzacţie substituitoare ca un act de răscumpărare, de reconciliere, de ispăşire, de împăcare şi de învingere a
puterii răului (Mt. 20:28; 2 Cor. 5:18–21; Rom. 3:23–25; In 12:31; Col.
2:15). Aceasta ne asigură o relaţie restaurată cu Dumnezeu care aduce
iertare şi pace, acceptare şi acces şi adoptare în familia lui Dumnezeu
(Col. 1:20; 2:13–14; Rom. 5:1–2; Gal. 4:4–7; 1 Pt. 3:18). Credinţa în
Dumnezeu şi în Cristos la care ne cheamă Evanghelia este o abdicare
cu încredere a inimilor noastre pentru a se bucura de aceste beneﬁcii
promise şi oferite. EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS, EVANGHELIA
Satisfacerea dreptăţii divine. Noi aﬁrmăm că ispăşirea lui Cristos
prin care, în ascultarea Sa, a oferit un sacriﬁciu perfect, împăcându-L
pe Tatăl prin achitarea păcatelor noastre şi satisfăcând dreptatea divină
în locul nostru după planul etern al lui Dumnezeu, este un element
esenţial al Evangheliei. Noi negăm că o poziţie care respinge
satisfacerea substituţionară a dreptăţii divine este compatibilă cu
învăţăturile Evangheliei. EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS, AFIRMAŢII ŞI NEGAŢII
Pentru răscumpărarea noastră. Fiul, Domnul nostru Isus
Cristos, manifestat în trup prin naşterea din fecioară, a murit pe Calvar
şi a înviat pentru răscumpărarea familiei umane, care poate ﬁ mântuită
de păcat prin credinţa în El. WORLD GOSPEL MISSION

2. CUM PARTICIPĂ CREDINCIOŞII LA MOARTEA SA

Mântuirea celor care cred în El. El a trăit o viaţă fără păcat şi a
ispăşit de bună voie păcatele oamenilor, murind pe cruce în locul lor,
satisfăcând, astfel, dreptatea divină şi obţinând mântuirea tuturor
celor care cred numai în El. CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST
Împăcarea păcătoşilor cu Dumnezeu.
Dragostea supremă a Tatălui se arată în mod suprem
prin faptul că L-a dat pe Isus Cristos, singurul Său Fiu, pentru noi
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atunci când, prin fărădelegea noastră şi prin vina noastră, eram
expuşi mâniei şi condamnării Sale;
şi prin aceea că dragostea Lui este arătată într-un mod suprem
prin împăcarea păcătoşilor cu Sine
când aceştia îşi pun încrederea în Fiul Său.
LONDON BIBLE COLLEGE
Meritele sângelui lui Cristos. Mântuirea omenirii pierdute şi
păcătoase este posibilă doar prin meritele sângelui vărsat al Domnului
Isus Cristos, este primită prin credinţă, fără fapte şi se caracterizează
de regenerarea prin Duhul Sfânt. EVANGELICAL FELLOWSHIP OF CANADA
Ispăşire făcută o dată pentru totdeauna. Isus Cristos a făcut o
ispăşire totală pentru păcatele întregii lumi (1 In 2:2), vărsându-Şi
propriul sânge pe cruce ca jertfă perfectă şi suﬁcientă (Ev. 9:13, 14, 26).
Jertfa Sa nu mai trebuie repetată niciodată şi nici nu mai trebuie
adăugat nimic la aceasta, întrucât Isus a înfăptuit mântuirea o dată
pentru totdeauna (Ev. 10:10, 14, 15; In 19:30). Moartea Sa înlocuitoare
este singurul fundament pentru mântuirea noastră (F. ap. 4:12; 1 Cor.
3:11; 15:3). Este o ispăşire suﬁcientă pentru păcatele întregii lumi (1 Tim.
2:6; 4:10). Această ispăşire este eﬁcace pentru mântuirea copiilor aﬂaţi
la vârsta inocenţei şi pentru cei iresponsabili (Rom. 2:15; 5:13;
Mt.19:13–15). Este eﬁcace pentru cei care au ajuns la vârsta
responsabilităţii doar atunci când aceştia se pocăiesc şi cred Evanghelia
(F. ap. 3:19). OMS INTERNATIONAL
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D OMNUL

ÎNĂLŢAT

Învierea, înălţarea şi întronarea lui Isus
După ce ne-a salvat de păcat,

a treia zi, a înviat în trup din mormânt,

biruitor asupra morţii şi asupra puterilor întunericului.
S-a înălţat la cer unde, la dreapta lui Dumnezeu,
mijloceşte pentru poporul Său şi

domneşte ca Domn asupra tuturor.

FULLER THEOLOGICAL SEMINARY: MĂRTURISIRE DE CREDINŢĂ

1. ÎNVIEREA SA

Felul în care credincioşii sunt uniţi cu Domnul lor. Această
Evanghelie proclamă, de asemenea, învierea în trup, înălţarea şi
întronarea lui Isus ca dovadă a eﬁcacităţii jertfei Sale aduse o dată
pentru totdeauna, a realităţii lucrării Sale personale în prezent între
noi şi a siguranţei reîntoarcerii Sale pentru a ne duce în slavă (1 Cor. 15;
Ev. 1:1–4; 2:1–18; 4:14–16; 7:1–10:25). În viaţa de credinţă, aşa cum este
prezentată în Evanghelie, credincioşii sunt uniţi cu Domnul lor cel
înviat, în comuniune cu El şi privind spre El cu pocăinţă şi cu nădejdea
de a ﬁ întăriţi de Duhul Sfânt pentru ca din acest moment să nu mai
păcătuiască, ci să Îl slujească cu adevărat. EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS,
EVANGHELIA

Învierea celui răstignit. Noi credem în învierea trupului răstignit
al Domnului nostru, în înălţarea Sa la cer şi în viaţa Lui actuală în cer
pentru noi ca Domn al tuturor, Mare-preot şi Avocat. WHEATON
COLLEGE
81
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Moartea şi învierea Sa. [Noi credem că] El a murit pentru
păcatele tuturor, luând asupra Sa, în locul celor păcătoşi, judecata lui
Dumnezeu pentru păcat. În trup, a înviat din mormânt şi S-a înălţat
la dreapta Tatălui unde mijloceşte pentru noi. ASBURY THEOLOGICAL
SEMINARY
Învierea Sa în trup. Noi aﬁrmăm că învierea lui Cristos în trup
este un aspect fundamental al Evangheliei biblice (1 Cor. 15:14). Negăm
validitatea oricărei aşa-numite evanghelii care neagă realitatea istorică
a învierii lui Cristos în trup. EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS, AFIRMAŢII ŞI
NEGAŢII 10
Acelaşi trup gloriﬁcat. A înviat dintre cei morţi în acelaşi trup,
deşi gloriﬁcat, în care a trăit şi a murit. CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST
Învierea Sa şi a noastră. Domnul nostru Isus Cristos, prin
învierea Sa din morţi în sens literal, este garanţia vie a învierii tuturor
oamenilor; cei mântuiţi care cred vor învia pentru bucurie eternă
conştientă, iar cei pierduţi care nu cred vor învia pentru pedeapsă
eternă conştientă. WORLD GOSPEL MISSION

2. ÎNĂLŢAREA ŞI ÎNTRONAREA SA

Domnia Sa. El S-a înălţat la dreapta Tatălui de unde acum
domneşte şi mijloceşte pentru răscumpăraţii Săi. TYNDALE UNIVERSITY
COLLEGE & SEMINARY
Înălţarea Sa. A înviat în trup dintre cei morţi (1 Cor. 15:17, 20, 23;
Flp. 3:21). S-a înălţat la cer la dreapta Tatălui, a Măririi în locurile prea
înalte (F. ap. 1:9, 11; Ev. 1:3; 8:1), unde este acum întronat. OMS
INTERNATIONAL
Aşezarea la dreapta Tatălui. S-a ridicat în trup la cer şi S-a aşezat
la dreapta lui Dumnezeu Tatăl, unde El, unicul Mijlocitor între om şi
Dumnezeu, mijloceşte pentru ai Săi. GCM (GREAT COMMISSION
MINISTRIES)

3. MIJLOCIREA SA

Lucrarea Sa de mijlocire. În cea de-a treia zi a înviat din morţi în
trupul care fusese pus în mormânt. S-a înălţat la dreapta Tatălui unde
împlineşte lucrarea de mijlocire. Se va reîntoarce, în mod personal şi
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vizibil, pentru a-Şi desăvârşi lucrarea de mântuire şi pentru a împlini
planul etern al lui Dumnezeu. CHRISTIANITY TODAY INTERNATIONAL
Marele-preot al nostru. El S-a înălţat la cer şi stă la dreapta lui
Dumnezeu împlinind lucrarea de Mare-preot în locul nostru. JAPAN
BIBLE SEMINARY
Avocatul nostru. A murit pe cruce ca jertfă pentru păcatele
noastre după Scripturi. Apoi a înviat în trup dintre cei morţi, S-a
înălţat la cer unde, la dreapta Măririi în locurile preaînalte, este acum
Avocatul şi Marele-preot al nostru. TRINITY EVANGELICAL DIVINITY SCHOOL
Promisiunea revenirii Sale. Se va întoarce din cer la o a doua
venire personală înainte de domnia Sa de o mie de ani (F. ap. 1:11;
Ev. 9:28; Apoc. 20:6). El va ﬁ judecătorul tuturor oamenilor (F. ap.
10:42; 2 Tim 4:1). Va domni cu dreptate şi Îşi va împlini misiunea de
răscumpărare (Apoc. 11:15; 22:12–13). Această speranţă binecuvântată
a creştinului ne îndeamnă la o trăire sfântă, la o mărturisire misionară
şi la slujire jertﬁtoare (Tit 2:13; Luca 19:13; Mt. 16:27). OMS
INTERNATIONAL
Pe scurt. Noi credem în dumnezeirea lui Isus Cristos, în naşterea
Sa din fecioară, în viaţa Sa fără păcat, în minunile Sale, în moartea Sa
înlocuitoare şi ispăşitoare prin sângele Său vărsat, în învierea Sa în
trup, în înălţarea Sa la dreapta Tatălui, în întoarcerea Sa personală în
putere şi în slavă. WORLD VISION
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J USTIFICAREA

PRIN HAR PRIN CREDINŢĂ
Achitarea

Justiﬁcarea este actul de judecată prin har al lui Dumnezeu, prin
care păcătosul credincios este achitat pe deplin (Rom. 3:24–26;
5:1). Dumnezeu acordă iertare deplină pentru orice vină,

eliberare de sub pedeapsa păcatelor comise şi acceptare ca

neprihănit nu pe baza meritelor sau eforturilor păcătosului,
ci pe baza ispăşirii lui Isus Cristos şi a credinţei păcătosului
(Rom. 3:28; Gal. 2:16; Tit 3:7).
OMS INTERNATIONAL

1. JUSTIFICAREA PRIN HAR

Trecerea neprihănirii lui Dumnezeu în contul păcătoşilor.
Justiﬁcarea de către Dumnezeu a celor care cred în El, potrivit
Evangheliei, este o tranziţie decisivă, aici şi acum, de la o stare de
condamnare şi mânie din cauza păcatelor lor, la o stare de acceptare
şi favoare în virtutea ascultării desăvârşite a lui Isus Cristos care a
culminat cu moartea Sa voluntară împovărată de păcate. Dumnezeu
„socoteşte pe păcătos neprihănit” (neevlavios: Rom. 4:5), atribuindu-i
(punând în socoteală, trecând în cont, socotind, considerând)
neprihănirea şi încetând să îi mai ţină în seamă păcatele (Rom. 4:1–8).
Păcătoşii primesc prin credinţa în Isus Cristos „darul neprihănirii”
(Rom. 1:17; 5:17; Flp. 3:9), devenind, astfel, „neprihănirea lui
Dumnezeu” prin Cel care a fost „făcut păcat” pentru ei (2 Cor. 5:21).
După cum păcatele noastre au fost puse în socoteala lui Cristos, tot
astfel neprihănirea lui Cristos este pusă în socoteala noastră. Aceasta
84
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este justiﬁcarea prin atribuirea neprihănirii lui Cristos. Tot ceea ce
aducem în tranzacţie este nevoia noastră de a ﬁ justiﬁcaţi. EVANGHELIA
LUI ISUS CRISTOS, AFIRMAŢII ŞI NEGAŢII 11
O învăţătură intrinsecă Evangheliei. Noi aﬁrmăm că doctrina
biblică a justiﬁcării doar prin credinţa în Isus Cristos este esenţială în
Scriptură. (Rom. 3:28; 4:5; Gal. 2:16). Negăm faptul că vreo persoană
poate să creadă Evanghelia biblică şi în acelaşi timp să respingă
învăţătura apostolică a justiﬁcării doar prin credinţa numai în Cristos.
De asemenea, negăm faptul că există mai multe evanghelii (Gal. 1:6–9).
EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS, AFIRMAŢII ŞI NEGAŢII
Atribuirea păcatelor noastre lui Cristos şi a neprihănirii Sale
nouă. Noi afirmăm că doctrina imputării (a punerii în socoteală sau
a socotirii) atât a păcatelor noastre lui Cristos cât şi a neprihănirii
Sale nouă, prin care păcatele noastre sunt iertate pe deplin iar noi
suntem acceptaţi pe deplin, este o învăţătură esenţială a Evangheliei
(2 Cor. 5:19–21). Negăm faptul că suntem îndreptăţiţi prin
neprihănirea lui Cristos insuflată în noi sau printr-o neprihănire
inerentă nouă.
Noi afirmăm că neprihănirea lui Cristos prin care suntem îndreptăţiţi este a Sa de fapt şi a obţinut-o în şi prin ascultarea Sa desăvârşită, fără aportul nostru. Această neprihănire este pusă în socoteala
noastră, atribuită şi imputată nouă prin declaraţia judiciară a lui
Dumnezeu ca singurul fundament al neprihănirii noastre. Negăm
faptul că vreo faptă personală săvârşită în orice etapă a existenţei
noastre se adaugă meritului lui Cristos sau ne atrage vreun merit care
să contribuie în vreun fel la fundamentul justificării noastre
(Gal. 2:16; Ef. 2:8–9; Tit 3:5) EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS, AFIRMAŢII ŞI
NEGAŢII 12, 13
Iertarea plenară pentru toate păcatele regretate. Cei care cred
în Cristos sunt iertaţi de toate păcatele lor şi sunt acceptaţi înaintea lui
Dumnezeu doar datorită neprihănirii lui Cristos atribuite lor; această
justiﬁcare este actul de clemenţă nemeritată a lui Dumnezeu, primită
doar prin credinţa în El şi nu prin eforturile proprii. UNIVERSITIES AND
COLLEGES CHRISTIAN FELLOWSHIP (UCCF – REGATUL UNIT)
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Doar harul doar prin credinţă. Noi aﬁrmăm că, în vreme ce
Duhul Sfânt locuieşte în toţi credincioşii care sunt în procesul de sﬁnţire şi de modelare după chipul lui Dumnezeu, aceste consecinţe ale
justiﬁcării nu reprezintă fundamentul ei. Dumnezeu ne declară drepţi,
ne şterge păcatele şi ne adoptă în calitate de copii ai Săi, exclusiv prin
harul Său şi exclusiv prin credinţă, exclusiv datorită lui Cristos, în
vreme ce noi suntem încă păcătoşi (Rom. 4:5). Negăm faptul că credincioşii trebuie să ﬁe neprihăniţi prin ei înşişi în virtutea cooperării lor
cu harul lui Dumnezeu care schimbă vieţi înainte ca Dumnezeu să îi
declare îndreptăţiţi în Cristos. Suntem îndreptăţiţi în vreme ce suntem
încă păcătoşi. EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS, AFIRMAŢII ŞI NEGAŢII 14
Credinţa doar în Cristos. [Noi credem în] justiﬁcarea prin harul lui
Dumnezeu a tuturor celor care se pocăiesc şi îşi pun încrederea exclusiv
în Isus Cristos pentru mântuire. INTERVARSITY CHRISTIAN FELLOWSHIP
Credinţa ca rod al harului. Credinţa noastră în Dumnezeul care
ne-o dă, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt este ea însăşi fructul harului lui
Dumnezeu. Credinţa ne leagă într-un mod mântuitor de Cristos însă,
după cum implică recunoaşterea faptului că nu avem niciun merit al
nostru, aceasta nu este o lucrare în chip mărturisit meritorie.
EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS, EVANGHELIA
Încrederea personală în El. Noi aﬁrmăm că credinţa mântuitoare
presupune acordul intelectual în ce priveşte conţinutul Evangheliei,
recunoaşterea nevoilor noastre şi a propriului nostru păcat şi încredere
personală în Cristos şi lucrarea Sa. Negăm faptul că credinţa
mântuitoare presupune doar acceptarea intelectuală a Evangheliei şi
că justiﬁcarea se asigură prin simpla mărturisire a credinţei. De
asemenea, negăm că un element al credinţei mântuitoare este o faptă
meritorie sau câştigă mântuirea noastră. EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS,
AFIRMAŢII ŞI NEGAŢII 16

3. POCĂINŢA

Deﬁniţia pocăinţei. Pocăinţa este acea părere de rău faţă de păcat
care rezultă în urma lucrării de convingere a Duhului Sfânt (In 16:7–11;
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2 Cor. 7:9). Implică experimentarea unui sentiment de vinovăţie personală înaintea lui Dumnezeu (Ps 51:4), o îndepărtare voluntară de păcat
(F. ap. 26:20; Is. 55:7) şi mărturisirea, respectiv îndreptarea păcatului
acolo unde este posibil (Pr. 28:13; 1 In 1:9; Ez. 33:15; Luca 19:8). Este pregătirea esenţială (Mc. 1:15; Mt. 3:8; F. ap. 3:19; 20:21; 26:20) pentru credinţa
mântuitoare – încrederea în Cristos pentru mântuire (In 20:31; Rom. 1:16;
Ef. 2:8; 1 Cor. 12:13). […] Din acel moment, credinciosul Îl are pe Duhul
Sfânt ca ajutor şi ca martor (In 14:26; Rom. 8:9, 15–16). OMS INTERNATIONAL
Doar Dumnezeu este în stare să întoarcă păcătoşii de la
păcat. Avem nevoie şi dorim să ﬁm umpluţi şi controlaţi de Duhul
Sfânt atunci când mărturisim Evanghelia lui Isus Cristos deoarece doar
Dumnezeu poate să întoarcă păcătoşii de la păcatul lor şi să îi aducă la
viaţa veşnică. AFIRMAŢIILE DE LA AMSTERDAM, 1983
Întoarcerea noastră la Dumnezeu. Doar Duhul Sfânt face
lucrarea lui Cristos efectivă în dreptul păcătoşilor în mod individual,
dându-le, astfel, puterea de a se întoarce de la păcat la Dumnezeu şi de
a se încrede în Isus Cristos. UNIVERSITIES AND COLLEGES CHRISTIAN
FELLOWSHIP (UCCF – REGATUL UNIT)
Predicând pocăinţa. Ioan Botezătorul a predicat pocăinţa, Isus a
proclamat-o, iar apostolii au subliniat importanţa ei atât pentru evrei
cât şi pentru neamuri. (F. ap. 2:38; 11:18; 17:30). GOSPEL CONNECTION
INTERNATIONAL

4. ELIBERAREA DIN ROBIA PĂCATULUI

Biruinţa Sa asupra oricărui rău. Noi credem că Domnul Isus
Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturii, ca jertfa
reprezentativă şi substituţionară, biruind asupra răului şi că toţi cei
care cred în El sunt îndreptăţiţi prin sângele vărsat şi sunt iertaţi de
toate păcatele lor. WHEATON COLLEGE
Eliberare din robia păcatului. Datorită morţii substituţionare a
Domnului nostru Isus Cristos, Dumnezeu îi justiﬁcă pe toţi cei care
cred în El, îi iartă de păcate şi de pedeapsa cuvenită şi îi eliberează de
stăpânirea lui. JAPAN BIBLE SEMINARY
Oricine va crede. Harul lui Dumnezeu prin Isus Cristos este oferit
fără plată tuturor oamenilor, dând posibilitatea tuturor celor care se
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vor întoarce de la păcat la neprihănire şi prin credinţa în Isus Cristos,
să primească iertare şi curăţare de păcat (In 1:4, 9; Rom. 5:17–18; 1 In
1:9). În consecinţă, avem o Evanghelie pentru întreaga lume pentru ca
oricine doreşte să vină (Apoc. 22:17), oricine însetează să vină (In 7:37)
şi oricine vrea să poată să crească şi să aibă viaţă veşnică (In 3:16). OMS
INTERNATIONAL

5. NAŞTEREA DIN NOU

Lucrarea de regenerare a Duhului. Regenerarea sau naşterea din
nou este lucrarea harului lui Dumnezeu, schimbând natura morală a
credinciosului care se pocăieşte de la întuneric la lumină, de la natură
la har, de la moarte la viaţă, de la robia păcatului la libertatea în Cristos
(F. ap. 26:18; Rom. 6:22; Ef. 2:1; Tit 3:5). Credinciosul devine o făptură
nouă în Isus Cristos, este născut din Duhul şi întră într-o viaţă de
pace cu Dumnezeu, de ascultare de voia lui Dumnezeu şi de dragoste
pentru toţi oamenii (2 Cor. 5:17; Rom. 5:1; 6:13, 18–19). OMS
INTERNATIONAL
Necesitatea naşterii din nou. Noi credem că pentru mântuirea
oamenilor pierduţi şi păcătoşi este absolut necesară regenerarea prin
Duhul Sfânt. Noi credem în lucrarea actuală a Duhului Sfânt prin care
creştinul are posibilitatea să ducă o viaţă sfântă. THE NATIONAL
ASSOCIATION OF EVANGELICALS: MĂRTURISIRE DE CREDINŢĂ
Reînnoirea constantă a Bisericii. Noi credem în necesitatea
lucrării Duhului Sfânt pentru naşterea din nou şi pentru maturizarea
individului şi pentru reînnoirea constantă a Bisericii în adevăr, în
înţelepciune, în credinţă, în sﬁnţenie, în dragoste, în putere şi în
misiune. PRISON FELLOWSHIP MINISTRIES
Harul care justiﬁcă şi regenerează. [Noi credem că] Dumnezeu
justiﬁcă şi regenerează prin har pe toţi cei care cred în Isus Cristos.
Credincioşii devin copii ai lui Dumnezeu şi încep să trăiască în
sﬁnţenie prin credinţa în Isus Cristos şi Duhul care sﬁnţeşte. ASBURY
THEOLOGICAL SEMINARY
Creştere în har. Noi credem că Dumnezeu, prin mila şi prin harul
Său, îi răscumpără pe toţi cei care se pocăiesc de păcatul lor şi se încred
doar în Isus Cristos pentru mântuirea lor, justiﬁcându-i prin credinţa
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în Mântuitorul şi dăruindu-le o viaţă nouă prin Duhul Sfânt. De
asemenea, Dumnezeu vrea ca creştinii să crească în har şi în cunoştinţa
Domnului şi a Mântuitorului Isus Cristos. TYNDALE UNIVERSITY COLLEGE
& SEMINARY

6. ADOPTAREA ÎN FAMILIA LUI DUMNEZEU

Devenind copii ai lui Dumnezeu. Noi credem că toţi cei care Îl
primesc pe Domnul Isus Cristos prin credinţă sunt născuţi din nou
prin Duhul Sfânt şi devin, astfel, copiii lui Dumnezeu şi li se dă
posibilitatea de a aduce o închinare spirituală vrednică de a ﬁ acceptată
de Dumnezeu. WHEATON COLLEGE
Acces la Tatăl. Noi credem […] că oamenii sunt mântuiţi prin har,
prin credinţa în Isus Cristos, ca răspuns la Evanghelia predicată sau
altminteri prezentată prin puterea Duhului Sfânt prin care păcătoşii
răscumpăraţi devin ﬁi ai lui Dumnezeu şi moştenitori ai vieţii veşnice
[…]. Isus Cristos este singurul mediator între om şi Dumnezeu; prin
El şi doar prin El, credinciosul are acces la Tatăl. CHINA GRADUATE
SCHOOL OF THEOLOGY
Moştenirea împreună cu Cristos. Adoptarea este actul divin al
harului lui Dumnezeu prin care credinciosul îndreptăţit şi regenerat
este numit ﬁu al lui Dumnezeu cu privilegiul de a avea acces la Tatăl,
de a ﬁ membru al familiei lui Dumnezeu, de a moşteni împreună cu
Cristos (In 1:12; Rom. 8:15, 17). Justiﬁcarea, regenerarea şi adoptarea se
petrec simultan în inima credinciosului care se pocăieşte. OMS
INTERNATIONAL
Posibilitatea de a-L numi pe Dumnezeu Tată. Dumnezeu ne
adoptă prin har în familia Sa, oferindu-ne posibilitatea de a-L numi
tată. Îndrumaţi de Duhul, noi creştem în cunoaşterea Domnului,
respectând de bunăvoie poruncile Sale şi străduindu-ne să trăim în
lume astfel încât toţi să vadă faptele noastre bune şi să Îl slăvească pe
Tatăl care este în ceruri. FULLER THEOLOGICAL SEMINARY: MĂRTURISIRE DE
CREDINŢĂ

9

S EMNIFICAŢIA

MÂNTUIRII

Dumnezeu mântuieşte păcătoşii
Mântuire. Acest cuvânt înseamnă eliberare de vină, de necurăţie,
de orbire, respectiv moarte spirituală, de înstrăinare de

Dumnezeu şi de siguranţa pedepsei veşnice în iad, ceea ce

reprezintă condiţia tuturor celor care se aﬂă sub stăpânirea

păcatului. Această eliberare presupune justiﬁcarea, împăcarea
cu Dumnezeu şi adoptarea în familia Sa în prezent, alături de

regenerarea şi darul sﬁnţitor al Duhului Sfânt care ne îndeamnă
la fapte neprihănite şi la slujire aici şi acum, şi promisiunea

gloriﬁcării totale în părtăşie cu Dumnezeu, în viitor. În viaţa
prezentă, aceasta presupune bucurie, pace, libertate şi

transformare a caracterului şi a relaţiilor şi o garanţie a
vindecării totale la viitoarea înviere a trupului. Suntem

îndreptăţiţi doar prin credinţă, iar mântuirea pe care credinţa o
aduce este doar prin har, doar prin Isus Cristos, doar pentru
slava lui Dumnezeu.

DECL ARAŢIA DE L A AMSTERDAM, 2000,
DEFINIŢII 7

1. MÂNTUIREA ÎN TRECUT, ÎN PREZENT ŞI ÎN VIITOR

Mântuiţi de vina, de puterea şi de prezenţa păcatului. Mântuirea, în sensul său deplin, este eliberare de vina păcatului din trecut, de
puterea păcatului din prezent şi de prezenţa păcatului în viitor. Astfel,
deşi credincioşii gustă acum din bucuria mântuirii, încă îi aşteaptă
împlinirea desăvârşită (Mc. 14:61–62; Ev. 9:28). Mântuirea este o
90
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realitate trinitară, iniţiată de Tatăl, implementată de Fiul şi aplicată de
Duhul Sfânt. Are o dimensiune globală, deoarece planul lui Dumnezeu
este acela de a mântui pe credincioşi din orice seminţie şi de orice
limbă (Apoc. 5:9) pentru a forma Biserica Sa, o nouă umanitate,
poporul lui Dumnezeu, Trupul şi Mireasa lui Cristos şi comunitatea
Duhului Sfânt. Toţi moştenitorii mântuirii ﬁnale sunt chemaţi aici şi
acum să slujească Domnului lor şi unii altora în dragoste, să ﬁe părtaşi
la suferinţele lui Cristos şi să lucreze împreună pentru a-L face pe
Cristos cunoscut întregii lumi. EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS, EVANGHELIA
Deﬁniţia mântuirii. Noi credem că mântuirea înseamnă iertarea
păcatelor, imputarea neprihănirii lui Cristos şi darul vieţii veşnice
primit doar prin credinţă, fără fapte. INTERDENOMINATIONAL FOREIGN
MISSION ASSOCIATION

2. HAR MÂNTUITOR

Mântuirea – lucrarea harului în întregime. Mântuirea oamenilor este în întregime o lucrare a harului lui Dumnezeu şi nu este
defel lucrarea faptelor umane, a bunătăţii sau a ceremoniei religioase.
Dumnezeu impută neprihănirea Sa celor care îşi pun credinţa doar în
Cristos pentru mântuirea lor şi îi justiﬁcă, astfel, în ochii Săi. CAMPUS
CRUSADE FOR CHRIST
Mântuirea nu se bazează pe faptele noastre. [Noi credem în]
mântuirea oamenilor pierduţi şi păcătoşi prin sângele vărsat al
Domnului Isus Cristos prin credinţă, fără fapte, sau [în] regenerarea
prin Duhul Sfânt. WORLD EVANGELICAL ALLIANCE
Modalitatea în care mântuirea devine eﬁcace. Mântuirea
devine eﬁcace când o persoană, printr-un act de credinţă, îl recunoaşte
pe Isus Cristos ca Mântuitor şi Domn personal. Beneﬁciile acestei
mântuiri includ iertarea păcatelor şi o nouă poziţie înaintea lui
Dumnezeu, împărtăşirea noii vieţi şi a tuturor privilegiilor care
însoţesc o nouă relaţie de familie cu Dumnezeu. Asigurarea mântuirii
ca o posesiune actuală este privilegiul tuturor celor care cred în Cristos.
BACK TO THE BIBLE
Dovada interioară şi exterioară a mântuirii. Dovada interioară
a mântuirii este mărturia directă a Duhului (Romani 8:16). Dovada
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exterioară vizibilă pentru oameni este o viaţă neprihănită şi cu
adevărat sfântă (Ef. 4:24; Tit 2:12). INTERNATIONAL PENTECOSTAL CHURCH
OF CHRIST

3. SEMNIFICAŢIA UNIVERSALĂ A LUCRĂRII MÂNTUITOARE A LUI
CRISTOS

Calea. Esenţa Scripturii este aceea că Creatorul nostru iubitor şi
sfânt, confruntat cu ostilitatea şi cu rebeliunea umană, a ales în propria
Sa libertate şi credincioşie să devină Răscumpărătorul şi Restauratorul
nostru iubitor. Acest Tată a trimis pe Fiul Său să ﬁe Mântuitorul lumii
(1 In 4:14): singurul plan de mântuire al lui Dumnezeu se implementează prin singurul Său Fiu. Astfel, Petru aﬁrma: „În nimeni altul
nu este mîntuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor,
în care trebuie să ﬁm mîntuiţi.” (F. ap. 4:12). Însuşi Cristos îi învăţa pe
oameni: „Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît
prin Mine.” (In 14:6). EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS, EVANGHELIA
Niciun alt nume. Noi aﬁrmăm că este un singur Mântuitor şi o
singură Evanghelie, deşi există o varietate de abordări în evanghelizare. Recunoaştem faptul că orice bărbat sau femeie deţine o
anumită cunoaştere despre Dumnezeu prin revelarea Sa generală în
natură. Negăm însă faptul că această cunoaştere este în măsură să
aducă mântuirea, întrucât bărbaţii şi femeile suprimă adevărul prin
propria lor fărădelege. De asemenea, respingem orice fel de sincretism
sau dialog care implică faptul că Cristos vorbeşte în mod egal prin
toate religiile şi ideologiile, considerând că acestea Îl prejudiciază pe
Cristos şi Evanghelia. Isus Cristos, ﬁind El Însuşi singurul
Dumnezeu-om, care S-a dat pe Sine ca unică răscumpărare pentru
păcătoşi, este singurul mediator între om şi Dumnezeu. Nu este niciun
alt nume în care să ﬁm mântuiţi. Toţi oamenii pier din cauza
păcatului, însă Dumnezeu îi iubeşte pe toţi, dorind ca niciunul să nu
piară, ci toţi să se pocăiască. Însă cei care Îl resping pe Cristos, resping
bucuria mântuirii şi se autocondamnă la separare eternă de
Dumnezeu. A-L proclama pe Isus Cristos ca „Mântuitor al lumii” nu
înseamnă a aﬁrma că toţi oamenii sunt mântuiţi ﬁe în mod automat,
ﬁe în cele din urmă, şi, cu atât mai puţin, că toate religiile oferă
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mântuirea în Cristos. Acest lucru înseamnă mai cu seamă proclamarea
dragostei lui Dumnezeu pentru lumea păcătoasă prin invitarea
tuturor oamenilor de a-I răspunde ca Domn şi Mântuitor printr-un
angajament personal de pocăinţă şi de credinţă, făcut din inimă. Isus
Cristos a fost înălţat deasupra oricărui nume; tânjim să trăim ziua în
care orice genunchi se va pleca înaintea Lui şi orice limbă Îl va
mărturisi ca Domn (Gal. 1:6–9; Rom. 1:18–32; 1 Tim. 2:5–6; F. ap. 4:12;
In 3:16–19; 2 Pt. 3:9; 2 Tes. 1:7–9; In 4:42; Mt. 11:28; Ef. 1:20–21; Flp.
2:9–11). LEGĂMÂNTUL DE LA LUUSANNE, 1974
Singura temelie a mântuirii. Noi credem că sângele vărsat al lui
Isus Cristos şi învierea Sa reprezintă singura temelie pentru justiﬁcarea
şi mântuirea celor care cred şi doar cei care Îl primesc pe Isus Cristos
sunt născuţi din Duhul Sfânt, devenind, astfel, copii ai lui Dumnezeu.
TRINITY EVANGELICAL DIVINITY SCHOOL
Mântuirea – realizată de Cristos prin Duhul Sfânt. Mântuirea
este disponibilă doar prin lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus
Cristos. Omul îl poate primi pe Isus Cristos şi mântuirea Sa prin
pocăinţă şi prin credinţă, fără eforturi umane, pe măsură ce Duhul
Sfânt realizează naşterea din nou. EVANGELICAL SEMINARY OF SOUTH
AFRICA
Răscumpărarea. Fiinţele umane păcătoase sunt eliberate de vina,
de pedeapsa şi de puterea păcatului doar prin moartea jertﬁtoare,
odată pentru totdeauna, a reprezentantului şi a înlocuitorului lor, Isus
Cristos, singurul mediator între ei şi Dumnezeu. UNIVERSITIES AND
COLLEGES CHRISTIAN FELLOWSHIP (UCCF – REGATUL UNIT)
Combaterea păcii false a universalismului. Ca atare, respingem
ideea că prin cruciﬁcarea şi prin învierea lui Isus Cristos toţi oamenii
din toate timpurile sunt deja născuţi din nou şi au deja pace cu El,
indiferent de cunoaşterea actului istoric de mântuire a lui Dumnezeu
sau credinţa în acesta. Printr-o asemenea înţelegere greşită, trimiterea
în vederea evanghelizării îşi pierde atât puterea şi autoritatea deplină
cât şi caracterul imperios. Oamenii neconvertiţi se amăgesc, astfel, cu
un sentiment fatal de siguranţă în ce priveşte destinul lor etern.
DECLARAŢIA DE LA FRANKFURT, 1970
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Mijlocirea Sa o dată pentru totdeauna.
Noi Îl mărturisim pe Isus Cristos, Fiul etern al Tatălui;
ca om adevărat, născut din Fecioara Maria;
ca Slujitor, fără păcat, plin de har şi de adevăr;
ca singurul Mijlocitor şi Mântuitor al lumii întregi,
care a murit pe cruce în locul nostru,
reprezentându-ne înaintea lui Dumnezeu,
izbăvindu-ne de sub puterea, vina şi judecata păcatului;
ca al doilea Adam, capul noii umanităţi,
care a trăit o viaţă în ascultare desăvârşită,
învingând moartea şi putrezirea,
înviind din morţi în trup de slavă,
ﬁind luat la cer pentru a ﬁ împreună cu Tatăl,
urmând ca într-o zi să Se întoarcă personal în glorie pentru judecată
pentru a aduce viaţă veşnică celor răscumpăraţi şi moarte veşnică
celor pierduţi,
pentru a crea un pământ nou şi un cer nou, locul celor neprihăniţi,
unde nu va mai exista rău, suferinţă sau moarte;
ca Biruitor asupra lui Satana şi a tuturor forţelor sale,
salvându-ne de sub stăpânirea întunericului şi
ducându-ne în Împărăţia Sa;
drept Cuvântul care Îl face cunoscut pe Dumnezeu.
LONDON BIBLE COLLEGE
Lucrarea Sa de mijlocire. [Noi credem în] Domnul nostru Isus
Cristos, Dumnezeu întrupat, [în] naşterea Sa din fecioară, [în] viaţa
Sa umană fără păcat, [în] miracolele Sale divine, [în] moartea Sa
ispăşitoare, [în] învierea Sa în trup, [în] înălţarea Sa, [în] lucrarea Sa
de mijlocire şi [în] întoarcerea personală în putere şi în slavă. WORLD
EVANGELICAL ALLIANCE
Singurul mijlocitor. Noi credem că Isus Cristos, singurul Fiu al
lui Dumnezeu a fost conceput de Duhul Sfânt, născut din Fecioara
Maria, a trăit o viaţă fără păcat, a murit pe cruce de o moarte
ispăşitoare substituţionară, a înviat în trup dintre cei morţi şi S-a
înălţat la cer unde, ca om adevărat şi ca Dumnezeu adevărat, El este
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singurul Mijlocitor între om şi Dumnezeu. PRISON FELLOWSHIP
MINISTRIES
Promisiunea Duhului. Dumnezeu L-a înviat dintre cei morţi, L-a
înălţat ca Domn şi ca Cristos deopotrivă şi I-a dat promisiunea
Duhului Sfânt pentru Biserica Sa. CHINA GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY

10

T RIMITEREA D UHULUI S FÂNT

Unirea celor credincioşi în Cristos
Noi credem în Duhul Sfânt

care, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, este vrednic de închinarea
noastră,

care convinge lumea de vină în ce priveşte păcatul,
neprihănirea şi judecata,

care face ca moartea lui Cristos să aibă efect asupra păcătoşilor,
dându-le posibilitatea de a se întoarce la Dumnezeu prin pocăinţă
şi să îşi îndrepte încrederea spre Domnul Isus Cristos;

care prin naşterea din nou ne uneşte cu Cristos,
şi care este prezent în toţi credincioşii;

şi ne face părtaşi vieţii Cristosului înviat,
îndreptându-ne spre Isus,

eliberându-ne din robia păcatului,
producând în noi roadele Sale,
dându-ne darurile Sale şi

împuternicindu-ne pentru a sluji în lume.
LONDON BIBLE COLLEGE

1. P ERSOANA

LUI

DUMNEZEU-DUHUL SFÂNT

Prezenţa activă a lui Dumnezeu în lume. [Noi credem că] Duhul
Sfânt este Dumnezeu prezent şi activ în lume. Duhul Sfânt a fost dat
Bisericii pe deplin în Ziua Cincizecimii. Prin Duhul Sfânt, Cristos
locuieşte în Biserica Sa, este proclamată Evanghelia şi este manifestată
Împărăţia lui Dumnezeu în lume. ASBURY THEOLOGICAL SEMINARY
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Duhul pune în aplicare lucrarea Fiului. Duhul Sfânt este cea
de-a treia persoană a Dumnezeului triunic. El aplică lucrarea lui
Cristos la om. Prin justiﬁcare şi prin adoptare, noi suntem îndreptăţiţi
înaintea lui Dumnezeu; prin regenerare, prin sﬁnţire şi prin gloriﬁcare,
natura noastră este reînnoită. CHRISTIANITY TODAY INTERNATIONAL
Persoana Duhului Sfânt. Înţelegând din cuvintele lui Isus că El e
cea de-a treia persoană a divinităţii a cărei nume, „Duh”, ilustrează
energia suﬂului şi a vântului, Duhul Sfânt este o prezenţă personală
dinamică a Trinităţii în procesele lumii create, în comunicarea
adevărului divin, în atestarea lui Isus Cristos, în regenerarea, prin El,
a credincioşilor şi a Bisericii şi în părtăşia şi în slujirea continue.
DECLARAŢIA DE LA AMSTERDAM, 2000, DEFINIŢII 3
Coegalitatea Duhului cu Tatăl şi cu Fiul. Duhul Sfânt este cea
de-a treia persoană a Divinităţii triunice. El este de aceeaşi esenţă cu
Tatăl şi cu Fiul de la care a purces (In 15:26) şi este coegal cu Aceştia în
eternitate, în har şi în putere. OMS INTERNATIONAL

2. LUCRAREA LUI DUMNEZEU-DUHUL SFÂNT

Slujba Duhului Sfânt. Slujba Sa este aceea de a-L gloriﬁca pe Isus
Cristos (Ioan 16:14), ﬁind în permanenţă prezent şi activ în Biserica lui
Cristos (In 14:16–17). El convinge lumea de păcat (In 16:7–8), îi
regenerează pe cei care se pocăiesc şi cred (In 3:7–8) şi sﬁnţeşte şi îi
împuterniceşte pe credincioşi în vederea unei trăiri şi a unei slujiri
sﬁnte (Rom. 15:16; F. ap. 1:8). OMS INTERNATIONAL
Lucrarea lui Dumnezeu-Duhul. Scriptura declară că Dumnezeu
Însuşi este evanghelistul cel dintâi. Aceasta deoarece Duhul lui
Dumnezeu este Duhul adevărului, al dragostei, al sﬁnţeniei şi al
puterii, iar evanghelizarea este imposibilă fără El. El este cel care unge
mesagerul, adevereşte Cuvântul, pregăteşte ascultătorul, îi convinge
pe cei păcătoşi, îi luminează pe cei orbi, le dă viaţă celor morţi, ne dă
posibilitatea de a ne pocăi şi de a crede, ne uneşte în Trupul lui Cristos,
ne asigură că suntem copiii lui Dumnezeu, ne îndeamnă la un caracter
şi la o trăire asemănătoare lui Cristos şi ne trimite, la rândul nostru, să
ﬁm martorii lui Cristos. În toate acestea, principala preocupare a
Duhului Sfânt este aceea de a-L gloriﬁca pe Isus Cristos prin arătarea
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Lui faţă de noi şi prin modelarea chipului Său în noi. MANIFESTUL DE LA
MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CLAUZA B.5
Împuternicirea eﬁcace. Recunoaştem că energia umană nu poate
înlocui activitatea divină şi nici succesul spiritual nu poate ﬁ măsurat
prin realizări umane. Eﬁcienţa eforturilor noastre nu rezidă în
expertiza umană, ci în activitatea suverană a Duhului Sfânt. MANIFESTUL
MARII TRIMITERI, 1989
Face posibilă încrederea în mila lui Dumnezeu. Duhul Sfânt,
prin proclamarea Evangheliei, reînnoieşte inimile noastre, convingându-ne să ne pocăim de păcatele noastre şi să Îl mărturisim pe Isus ca
Domn. Suntem îndrumaţi şi ne încredem în mila divină prin acelaşi
Duh prin care suntem iertaţi de toate păcatele noastre, suntem
îndreptăţiţi doar prin credinţă, prin meritele lui Cristos Mântuitorul
nostru, şi ne este oferit darul fără plată al vieţii veşnice. FULLER
THEOLOGICAL SEMINARY: MĂRTURISIRE DE CREDINŢĂ
Călăuză în tot adevărul. Noi credem […] în Duhul Sfânt care
convinge de păcat, Îl mărturiseşte pe Cristos, dă posibilitatea credinciosului să ducă o viaţă biruitoare şi călăuzeşte în tot Adevărul.
LIEBENZELL MISSION OF USA

3. LOCUIREA DUHULUI SFÂNT ÎN CREDINCIOŞI

Locuirea Duhului sfânt. Noi credem că Duhul Sfânt locuieşte în
credincioşi dându-le viaţă, făcându-i în stare să înţeleagă Scripturile,
împuternicindu-i pentru o trăire sfântă şi echipându-i pentru slujire şi
pentru mărturisire. WHEATON COLLEGE
Umplerea credinciosului. Noi credem în lucrarea prezentă şi
continuă de sﬁnţire a Duhului Sfânt prin a cărui umplere creştinul
credincios este curăţat şi împuternicit pentru o viaţă de sﬁnţenie şi de
slujire. AZUSA PACIFIC UNIVERSITY
Deplinătatea lucrării Duhului Sfânt. Deplinătatea lucrării
Duhului Sfânt în relaţie cu cunoaşterea lui Cristos şi cu bucuria vieţii
noi în El îşi are începutul la revărsarea din Ziua Cincizecimii relatată
în Faptele apostolilor 2. Fiind inspiratorul şi interpretul divin al Bibliei,
Duhul Sfânt împuterniceşte pe oameni să prezinte Evanghelia într-un
mod clar, pătrunzător, care să transforme vieţi şi face din comunicarea
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lor un mijloc roditor al harului pentru ascultători. DECLARAŢIA DE
AMSTERDAM, 2000, DEFINIŢII 3
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Împărtăşirea unei vieţi noi. Duhul Sfânt a venit în lume pentru
a-L descoperi şi gloriﬁca pe Cristos şi pentru a aplica lucrarea
mântuitoare a lui Cristos la oameni. El convinge şi atrage pe păcătoşi
la Cristos, le face parte de o viaţă nouă, locuieşte în ei permanent din
momentul naşterii spirituale şi îi pecetluieşte până în ziua cea din
urmă. Credinciosul îşi însuşeşte plinătatea, puterea şi controlul
Duhului Sfânt pentru viaţa sa, prin credinţă. CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST
Primind puterea de a trăi o viaţă sfântă. Duhul Sfânt convinge
şi regenerează oamenii păcătoşi, făcându-i copii ai lui Dumnezeu, le dă
puterea de a trăi o viaţă de consacrare şi de slujire cu sﬁnţenie, modelându-i pe cei răscumpăraţi după chipul lui Cristos. JAPAN BIBLE SEMINARY
Viaţa după voia lui Dumnezeu. Noi credem în lucrarea actuală a
Duhului Sfânt prin a cărui locuire creştinul este împuternicit să
trăiască o viaţă după voia lui Dumnezeu. FOCUS ON THE FAMILY
Duhul Sfânt autorizează caracterul şi mărturia. Duhul Sfânt
locuieşte în toţi cei pe care îi regenerează. Îi determină să se asemene
tot mai mult lui Cristos în caracter şi în conduită şi le dă putere pentru
a ﬁ o mărturie în lume. UNIVERSITIES AND COLLEGES CHRISTIAN FELLOWSHIP
(UCCF – REGATUL UNIT)
Rodirea. Fiecare credincios este chemat să trăiască prin puterea
Duhului care sălăşluieşte în el astfel încât să nu împlinească pofta
cărnii, ci să rodească spre gloria lui Dumnezeu. CAMPUS CRUSADE FOR
CHRIST
Evidenţe ale vieţii împuternicite de Duhul. Duhul Sfânt este
propriul Său martor în suﬂetul omului (Rom. 8:16; Ev. 10:14–15).
Prezenţa Sa sfântă se distinge în special prin transmiterea sﬁnţeniei
Sale vieţii credinciosului (Ez. 36:26–27; Gal. 5:16; Ef. 1:4 cu Rom. 5:5) şi
prin producerea în credincios a roadelor îmbelşugate ale Duhului
Sfânt (Gal. 5:22–25). Dovada vieţii umplute şi întărite de Duhul Sfânt
nu este prezenţa vreunui dar sau a vreunei manifestări (1 Cor. 12:4, 5,
11). OMS INTERNATIONAL
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Mărturia Duhului. Duhul Sfânt este martorul mântuirii prin
siguranţa interioară pe care o transmite copilului lui Dumnezeu (Rom.
8:16; 1 In 3:24; 4:13; 5:6, 10; Rom. 8:9) şi prin roadele vieţii Sale în suﬂet:
pacea cu Dumnezeu (Rom. 5:1 8:1), dragostea pentru copii lui
Dumnezeu (1 In 3:14; 4:12), bucuria în Cristos (Rom. 15:13; Gal. 5:22;
1 Tes. 1:6), îndrumarea Duhului (Rom. 8:14) şi conduita dreaptă (1 In
2:3–5; 3:9–10). Faptele bune sunt rodul vizibil al unei vieţi trăite în
Cristos; acestea nu reprezintă o condiţie a mântuirii, ci un rezultat al
acesteia (Ef. 2:8; In 15:8, 16). OMS INTERNATIONAL
Lucrare şi mărturie. [Noi credem în] Duhul Sfânt prin a cărui locuire creştinul este împuternicit să trăiască o viaţă sfântă, să mărturisească
şi să trăiască pentru Domnul Isus Cristos. WORLD EVANGELICAL ALLIANCE
Roada Duhului. În momentul în care ne-am întors la Dumnezeu
printr-o credinţă penitentă în Isus Cristos, suntem răspunzători
înaintea lui Dumnezeu să trăim o viaţă separată de păcat şi caracterizată de roada Duhului. Este responsabilitatea noastră să contribuim
prin cuvânt şi prin faptă la răspândirea universală a Evangheliei.
CHRISTIANITY TODAY INTERNATIONAL
Umblarea în Duhul. Noi credem […] că ﬁecare credincios este o
nouă făptură în Cristos şi este chemat să umble în Duhul, să moară
faţă de păcat şi să trăiască pentru neprihănire şi, astfel, să manifeste
roada Duhului, conformându-se chipului lui Cristos; aceste fapte bune
sunt rodul vieţii creştine şi, prin ele însele, nu sunt modalităţi de
justiﬁcare. CHINA GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY
Să nu întristăm pe Duhul. Noi aﬁrmăm că mărturia Duhului
Sfânt despre Cristos este indispensabilă activităţii de evanghelizare şi
că, fără lucrarea supranaturală a acestuia, nici naşterea din nou şi nici
viaţa nouă nu sunt posibile. Ne pocăim de toate încercările făcute cu
încrederea în sine, ﬁe aceea de a evangheliza prin propriile puteri, ﬁe
aceea de a dicta Duhului Sfânt. Hotărâm pentru viitor să nu „întristăm”
sau să nu „stingem” Duhul, ci mai cu seamă să căutăm să răspândim
Vestea Bună „cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu mare îndrăzneală” (Ef.
4:30; 1 Tes. 5:19; 1 Tes. 1:5). MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, 21 DE AFIRMAŢII
10; FRAGMENTUL DIN CLAUZA B.5
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Marele privilegiu al celor născuţi din Dumnezeu. Este
privilegiul tuturor celor născuţi din Duhul să primească siguranţa
mântuirii din momentul în care îşi pun încrederea în Cristos ca
Mântuitor al lor. Această asigurare nu este bazată pe niciun fel de
merite umane, ci este produsă de mărturia Duhului Sfânt care
conﬁrmă în credincios mărturia lui Dumnezeu în Cuvântul Său scris.
CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST
Siguranţa credincioşilor. Noi aﬁrmăm că Duhul Sfânt adevereşte
Scriptura, asigurându-i pe credincioşi de veridicitatea Cuvântului scris
al lui Dumnezeu. Negăm faptul că această mărturie a Duhului Sfânt
operează aparte de Scriptură sau împotriva ei. DECLARAŢIA DE LA CHICAGO
PRIVIND INERANŢA BIBLIEI, 1978, ARTICOLUL 17
Mărturia lăuntrică a Duhului lui Dumnezeu împreună cu
duhul nostru. Credincioşii primesc siguranţa că ei sunt copiii lui
Dumnezeu prin mărturia lăuntrică a Duhului lui Dumnezeu împreună
cu duhurile lor, prin credinţa în promisiunile pline de îndurare ale
Cuvântului lui Dumnezeu şi prin roadele Duhului Sfânt în vieţile lor.
ASBURY THEOLOGICAL SEMINARY
Încrezători în har – începutul unei noi vieţi în Duhul.
Evanghelia ne asigură că toţi cei care şi-au încredinţat vieţile lui Isus
Cristos sunt copii ai lui Dumnezeu născuţi din nou (In 1:12), locuiţi,
împuterniciţi şi asiguraţi în ce priveşte statutul şi nădejdea lor de
Duhul Sfânt (Rom. 7:6; 8:9–17). În momentul în care credem cu
adevărat în Cristos, Tatăl ne declară neprihăniţi în El şi începe să ne
modeleze după chipul şi după asemănarea Sa. Credinţa autentică Îl
recunoaşte pe Isus şi depinde de El ca Domn şi se dovedeşte în
ascultarea de poruncile divine, deşi acest fapt nu contribuie cu nimic
la justiﬁcarea noastră (Iacov 2:14–26; Ev. 6:1–12). EVANGHELIA LUI ISUS
CRISTOS, EVANGHELIA

V IAŢA
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SFÂNTĂ

Harul sfinţitor

Prin harul Său sﬁnţitor, Cristos lucrează în noi prin credinţă,
reînnoind natura noastră căzută şi călăuzindu-ne spre

maturitatea adevărată, acea măsură a dezvoltării care traduce
„plinătatea lui Cristos” (Ef. 4:13). Evanghelia ne îndeamnă să

trăim ca slujitori ascultători ai lui Cristos şi ca trimişi ai Săi în

lume, înfăptuind dreptatea, iubind mila şi ajutându-i pe toţi cei
aﬂaţi în nevoie, căutând, astfel, să ﬁm martori ai
Împărăţiei lui Cristos.

EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS, EVANGHELIA

1. H ARUL

SFINŢITOR

Relaţia inerentă dintre justiﬁcare şi sﬁnţire. Respingem orice
concepţie privind justiﬁcarea care o separă de unirea noastră cu
Cristos şi de asemănarea noastră tot mai mult cu El prin rugăciune,
prin pocăinţă, prin purtarea crucii şi prin trăirea în Duhul. EVANGHELIA
LUI ISUS CRISTOS, AFIRMAŢII ŞI NEGAŢII 15
Răspunzând harului. Răspunzând harului lui Dumnezeu,
credinciosul experimentează setea după plinătatea lui Dumnezeu (In
7:37–39), se umileşte (Is. 6:3–7; Rom. 7:24–25) şi se consacră total
(Rom. 6:13, 16, 19). În acest moment de dedicare totală (Rom. 12:1–2) şi
de credinţă (F. ap. 26:18), Duhul Sfânt curăţă natura lăuntrică a
credinciosului (F. ap. 15:9) şi îl îmbracă cu putere (Luca 24:49; F. ap.
1:8). Astfel, Cristos botează cu Duhul Sfânt (In 1:33; F. ap. 1:4–5),
împlinind marea „promisiune a Tatălui” pusă la dispoziţia ﬁecărui
102
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creştin (Luca 24:49; F. ap. 1:4; 2:39). Aspectul progresiv al sﬁnţirii este
acel proces de creştere în maturitate creştină, în asemănare cu Cristos
şi în acea evlavie practică care rezultă din umblarea în mod supus în
lumină (1 In 1:7), din creşterea şi disciplina spirituale (Rom. 12:2;
2 Cor. 3:17–18), din umplerile repetate cu Duhul Sfânt şi din lucrarea Sa
continuă în credinciosul curăţat şi supus (F. ap. 4:31; Ef. 3:19; 5:18; Rom.
8:26). OMS INTERNATIONAL
Cum se realizează sﬁnţirea în viaţa credinciosului. Sﬁnţirea se
realizează în credincios prin identiﬁcarea sa cu Cristos în moartea şi în
învierea Sa şi prin credinţă, depinzând zilnic de această uniune şi
încredinţând mereu stăpânirii Duhului Sfânt ﬁecare înzestrare a
noastră (Rom. 6:1–11, 13; 8:1, 2, 13; Gal. 2:20; Flp. 2:12, 13; 1 Pt. 1:5).
INTERNATIONAL PENTECOSTAL CHURCH OF CHRIST
Nici conformitate cu lumea, nici retragere din lume. Astfel,
Isus nu doreşte ca cei care Îl urmează să se retragă din lume pentru
a-şi păstra sﬁnţenia, nici ca aceştia să îşi piardă sﬁnţenia prin
conformarea la lume, ci ca ei, concomitent, să pătrundă în lume şi să
păstreze distincţiile celor două împărăţii. Doar în felul acesta pot ei să
împărtăşească cu credibilitate Vestea Bună. EVANGHELIZAREA ŞI RESPONSABILITATEA SOCIALĂ, 1982
Sﬁnţire şi păcat în păcătoşi. [Noi credem că] prin harul sﬁnţitor,
Duhul Sfânt îi eliberează de orice urmă de rebeliune împotriva lui
Dumnezeu, făcând posibilă dragostea sinceră pentru Dumnezeu şi
pentru ceilalţi. Acest har nu îi face pe credincioşi fără greşeli şi nici nu
exclude posibilitatea căderii în păcat. Ei trebuie să trăiască zilnic prin
credinţa în iertarea şi în curăţarea care le sunt oferite în Isus Cristos.
ASBURY THEOLOGICAL SEMINARY
Pocăinţă continuă. Noi aﬁrmăm că harul sﬁnţitor are ca rezultat
sﬁnţirea, o transformare a vieţii după chipul lui Cristos prin puterea
Duhului Sfânt. Sﬁnţirea înseamnă pocăinţă continuă, o viaţă de
renunţare la păcat în schimbul slujirii lui Cristos cu o încredere plină
de recunoştinţă în El ca Domn şi Stăpân (Gal. 5:22–25; Rom. 8:4, 13–14).
EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS, AFIRMAŢII ŞI NEGAŢII 15
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Eliberare din robie. Orice convertire autentică presupune o
confruntare de puteri, în care este demonstrată autoritatea superioară
a lui Cristos. Nu există un miracol mai mare decât acela prin care
credinciosul este eliberat din robia lui Satana şi a păcatului, de frică,
de inutilitate, de întuneric şi de moarte. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989,
FRAGMENT DIN CLAUZA B.5
Chemarea la slujire. Noi credem […] în prezenţa lăuntrică şi în
puterea transformatoare a Duhului Sfânt care dă o viaţă nouă tuturor
credincioşilor şi o nouă chemare la slujire în ascultare. INTERVARSITY
CHRISTIAN FELLOWSHIP
Primind puterea de a iubi. O persoană umplută de Duhul Sfânt
primeşte puterea de a-L iubi pe Dumnezeu cu întreaga sa ﬁinţă
(Mt. 22:37–38; Rom. 5:5), de a-şi iubi aproapele ca pe sine însuşi
(Mt.22:37–38; Rom. 5:5) şi de a experimenta o adevărată sﬁnţenie a
vieţii (Luca 1:75; Ef. 5:25–27; Mt. 5:8; Tit 2:12). OMS INTERNATIONAL

3. TRĂIREA ÎN SFINŢENIE

Trăire în sﬁnţenie. Noi credem în trăirea în sﬁnţenie a creştinului
şi că trebuie să ﬁm preocupaţi de suferinţele şi de nevoile sociale ale
semenilor noştri. Trebuie să ne rededicăm slujirii Domnului nostru şi
autorităţii Sale asupra vieţilor noastre. BILLY GRAHAM EVANGELISTIC
ASSOCIATION
Exempliﬁcarea Evangheliei. Aﬁrmăm că noi cei care proclamăm
Evanghelia trebuie să o exempliﬁcăm printr-o viaţă de sﬁnţenie şi de
dragoste; în caz contrar, mărturia noastră îşi pierde credibilitatea.
MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, 21 DE AFIRMAŢII 15
Întruchiparea mărturiei într-o viaţă sfântă. Duhul Sfânt
locuieşte, împuterniceşte şi echipează ﬁecare credincios, acesta ﬁind,
astfel, obligat şi capabil să trăiască o viaţă sfântă, să Îl mărturisească
şi să Îl slujească pe Domnul Isus Cristos în preocupările pentru
Împărăţia Sa: închinare, rugăciune, evanghelizare, ucenicizare,
compasiune, dreptate şi neprihănire. EVANGELICAL SEMINARY OF SOUTH
AFRICA
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Conformarea la Cristos. Noi credem că Dumnezeu aşteaptă ca
ﬁecare credincios să trăiască o viaţă de ascultare în care ﬁecare
domeniu al vieţii sale este supus domniei lui Isus Cristos, roadele
Duhului Sfânt devenind din ce în ce mai vizibile în viaţa acestuia.
Scopul vieţii creştine este conformarea la chipul lui Cristos. Această
viaţă se caracterizează în mod suprem prin dragoste jertﬁtoare pentru
Dumnezeu şi pentru ceilalţi. Viaţa şi caracterul lui Isus care se
formează prin Duhul Sfânt se disting în mod evident de viaţa lumii.
BACK TO THE BIBLE
Duhul Sfânt face posibilă o viaţă sfântă. Noi credem în lucrarea
actuală a Duhului Sfânt prin a cărui locuire creştinul este împuternicit
să trăiască o viaţă sfântă. PENTECOSTAL / CHARISMATIC CHURCHES OF NORTH
AMERICA (ÎNAINTE PENTECOSTAL FELLOWSHIP OF NORTH AMERICA)

4. INTEGRITATEA CREDINŢEI ŞI A VIEŢII

Integritatea mărturiei. Nimic nu recomandă Evanghelia mai
elocvent decât o viaţă transformată şi nimic nu o discreditează atât de
mult ca inconsecvenţa personală. Ni se cere să ne purtăm într-un mod
vrednic de Evanghelia lui Cristos şi chiar să îi „facem cinste”, sporind
frumuseţea ei prin vieţile noastre sﬁnte. Pentru că lumea care priveşte,
pe bună dreptate caută dovezi care să conﬁrme aﬁrmaţiile pe care
discipolii lui Cristos le fac despre El. Integritatea noastră este o dovadă
puternică.
Proclamând faptul că Cristos a murit pentru a ne aduce la
Dumnezeu, stârnim interesul oamenilor însetaţi din punct de vedere
spiritual. Însă ei nu ne vor crede dacă nu facem dovada că Îl cunoaştem
noi înşine pe Domnul cel viu sau dacă închinarea noastră publică nu
este reală şi relevantă.
Mesajul nostru care spune că Cristos reconciliază oamenii
înstrăinaţi unii de ceilalţi este perceput ca ﬁind adevărat doar dacă noi
suntem văzuţi iubindu-ne şi iertându-ne unii pe alţii, slujindu-le altora
în umilinţă şi ieşind în afara graniţelor comunităţii noastre pentru a
sluji cu multă compasiune şi cu abnegaţie celor aﬂaţi în nevoie.
Provocarea pe care o facem altora de a se lepăda de ei înşişi, de a-şi
lua crucea şi de a-L urma pe Cristos va ﬁ plauzibilă doar dacă noi
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înşine, în mod evident, am murit faţă de lucruri ca ambiţiile egoiste,
lipsa de onestitate şi lăcomia şi trăim o viaţă de simplitate, de
mulţumire şi de generozitate. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, FRAGMENT
DIN CLAUZA B.7
Împotrivirea faţă de pierderea integrităţii. Regretăm profund
inconsecvenţa pe care o vedem atât la creştini cât şi în biserici: lăcomia
materială, mândria profesională şi rivalitatea, competiţia în slujirea
creştină, gelozia liderilor mai tineri, pierderea standardelor creştine
privind sexualitatea şi discriminarea pe criterii: rasiale, sociale şi
sexuale. Toate acestea sunt deşertăciune, permiţând culturii existente
să submineze Biserica în loc ca Biserica să provoace şi să schimbe
cultura. Momentele în care, atât ca indivizi cât şi în comunităţile
noastre creştine, L-am aﬁrmat pe Cristos prin vorbe şi L-am negat prin
fapte, ne produc o mare ruşine. Inconsecvenţa noastră privează
mărturia noastră de credibilitate. Recunoaştem zbuciumul şi eşecurile
noastre constante. Dar hotărâm, de asemenea, ca prin harul lui
Dumnezeu să dezvoltăm integritatea în noi înşine şi în Biserică.
MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CLAUZA B.7
Departe de păgânătate. Noi credem că suntem chemaţi cu o
chemare sfântă la o viaţă de separare de lume şi de nebuniile ei, de
practicile şi de metodele ei păcătoase; de asemenea, credem că este
datoria Bisericii să se separe de mişcările care caută să reformeze
societatea într-un mod independent de meritele morţii lui Isus Cristos
şi de experienţa naşterii din nou. 1 Pt. 2:9; Tit 2:11–14; 2:15; Mt. 28:19, 20;
18:15–18; Ef. 4:11–16; Ev. 13:17; F. ap. 14:21–23; 1:15–26. MĂRTURISIREA DE
CREDINŢĂ A GARDEN CITY, 1998, ARTICOLUL 10
Integritate în administrare. Astfel, chemarea la un stil de viaţă
responsabil nu trebuie separată de chemarea la mărturie responsabilă.
Credibilitatea mesajului nostru scade semniﬁcativ ori de câte ori îl
contrazicem cu vieţile noastre. Este imposibil să proclamăm mântuirea
lui Cristos dacă, în mod evident, aceasta nu ne-a salvat de lăcomie sau
domnia Lui dacă nu suntem buni ispravnici ai posesiunilor noastre,
sau dragostea Lui dacă ne închidem inimile înaintea celor aﬂaţi în
nevoie. UN ANGAJAMENT EVANGHELIC PENTRU UN STIL DE VIAŢĂ SIMPLU, 1980
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Diferitele daruri ale Duhului Sfânt. Noi credem în lucrarea lui
Dumnezeu-Duhul Sfânt care ne luminează minţile, produce
regenerarea şi locuieşte în credincios, împuternicindu-l să trăiască o
viaţă sfântă şi, de asemenea, să mărturisească şi să lucreze pentru
Domnul Isus Cristos. FACULTATEA TEOLOGICĂ EVANGHELICĂ (EVANGELISCHE
THEOLOGISCHE FACULTEIT, BELGIA)
Darurile spirituale. Noi credem că [Duhul Sfânt] a fost trimis de
Tatăl prin Fiul să convingă lumea de păcat, să îi regenereze pe cei care
se încred în Cristos şi să locuiască în ei, să îi boteze în Trupul lui
Cristos, să îi pecetluiască pentru ziua ﬁnală, să îi călăuzească în
Adevăr, să îi umple pentru o viaţă de sﬁnţenie şi de victorie şi să îi
împuternicească pentru a ﬁ martori şi slujitori. Noi credem că El dă
daruri spirituale credincioşilor pentru buna funcţionare a Trupului lui
Cristos care este Biserica. BACK TO THE BIBLE
Distribuirea darurilor. Duhul Sfânt acordă şi distribuie în mod
suveran darurile Sale în Biserica Sa (1 Cor. 12:11, 18). Niciun dar al
Duhului nu este distribuit tuturor credincioşilor (1 Cor. 12:29–30).
Membrii individuali primesc un dar al Duhului în scopul lucrării şi al
ediﬁcării Bisericii (Ef. 4:12). Exemple de liste cu câteva daruri sunt
înregistrate în Rom. 12:6–8 şi în 1 Cor. 12:8–10. Duhul Sfânt acordă
prioritate harului şi roadei Duhului înaintea darurilor (1 Cor. 12:31; 14:1,
12), iar între daruri acordă prioritate darurilor: de prorocie şi de
învăţătură (1 Cor. 12:28; 14:1–5). Oamenii lui Dumnezeu înzestraţi astfel
de Duhul Sfânt (sunt amintiţi apostolii, prorocii, evangheliştii, păstorii
şi învăţătorii) devin darul lui Dumnezeu pentru Biserica Sa (Ef. 4:11).
Duhul Sfânt prevede restricţii detaliate doar pentru folosirea unui
singur dar – vorbirea în limbi (1 Cor. 12–14). OMS INTERNATIONAL

6. SEMNE ŞI MINUNI

Semne şi minuni. Noul Testament ne demonstrează puterea supranaturală a Duhului care face minuni şi semne, dând daruri de multe
feluri şi învingând puterea lui Satana în vieţile oamenilor în vederea
propăşirii Evangheliei. Creştinii sunt de acord că puterea Duhului
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Sfânt este o necesitate vitală în evanghelizare şi că deschiderea spre
lucrarea Sa ar trebui să îi caracterizeze pe toţi credincioşii. DECLARAŢIA
DE LA AMSTERDAM, 2000, DEFINIŢII 3
Miracole. Deşi miracolele lui Isus au fost speciale, ﬁind semne ale
mesianităţii Sale şi anticipări ale domniei Sale perfecte când întreaga
ﬁre Îi va ﬁ supusă, nu avem în prezent libertatea de a pune limite
puterii Creatorului celui viu. Respingem atât scepticismul care neagă
minunile cât şi prezumţia care le reclamă, atât timiditatea care reduce
din plinătatea Duhului cât şi triumfalismul care reduce slăbiciunea în
care puterea lui Cristos este făcută desăvârşită. MANIFESTUL DE LA
MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CLAUZA B.5
Semnele Împărăţiei. [Unul dintre] semnele Împărăţiei au fost
vindecările şi miracolele înfăptuite asupra naturii – vindecarea orbilor,
a surzilor, a ologilor, a bolnavilor şi învierea morţilor (Luca 7:22),
potolirea furtunii şi înmulţirea pâinilor şi a peştilor. Suntem cu toţii de
acord că acestea nu au fost doar semne care indicau realitatea venirii
Împărăţiei, ci şi anticipări ale Împărăţiei ﬁnale din care orice boală,
foametea şi moartea vor ﬁ excluse pentru totdeauna. De asemenea,
suntem de acord că Dumnezeu are şi azi libertate şi putere, înfăptuind
minuni, în special în situaţii-limită când Împărăţia avansează în teritoriul deţinut de inamic. EVANGHELIZAREA ŞI RESPONSABILITATEA SOCIALĂ, 1982
Perioade speciale de trezire. În momente speciale în istoria Bisericii, trezirile şi biruinţele spirituale au fost precedate de acordul explicit
şi de unitatea poporului lui Dumnezeu în vremuri de pocăinţă, de
rugăciune şi de post. Astăzi, pe măsură ce căutăm să ducem Evanghelia
grupurilor umane care nu au fost expuse acesteia, avem nevoie de o mai
mare dependenţă de Dumnezeu şi de o mai mare unitate în rugăciune.
Ne angajăm să ne rugăm cu credincioşie ca Domnul secerişului să
trimită lucrători pentru secerişul Său. De asemenea, ne rugăm pentru
toţi cei implicaţi în evanghelizarea mondială şi încurajăm chemarea
la rugăciune în familii, în biserici locale, în adunări speciale, în centre
de misiune şi în organizaţii transdenominaţionale. DECLARAŢIA DE LA
AMSTERDAM, 2000, CARTA 10
Vindecarea celor bolnavi. Credinciosul are privilegiul de a-L ruga
pe Dumnezeu să îi vindece pe cei bolnavi (Iacov 5:14–15), pentru că
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Dumnezeu este preocupat de trupurile noastre (1 Cor. 6:13). Posibil ca
voia lui Dumnezeu să nu ﬁe întotdeauna vindecarea (Gal. 6:11; 2 Cor.
12:7–9). OMS INTERNATIONAL
Avertisment împotriva magiei. Chemăm la discernământ privind
folosirea unor termeni creştini în magie şi atenţionăm practicanţii să
evite transformarea conﬂictului spiritual în magie creştină. Orice
sugestie că o anumită tehnică sau metodă aplicată în conﬂictul
spiritual asigură succesul este o înţelegere de tip magic, subcreştină a
lucrărilor lui Dumnezeu. […] Avertizăm împotriva folosirii escatologiei
ca o scuză de a nu lupta împotriva tuturor formelor prezente ale răului.
DECLARAŢIA CONSULTĂRII „IZBĂVEŞTE-NE DE CEL RĂU”, 2000, AVERTISMENTE 3, 11

7. PERSEVERENŢĂ ÎN RĂZBOIUL SPIRITUAL

Opoziţie previzibilă. Însemnările despre evanghelizarea din
timpurile apostolice, starea lumii contemporane şi cunoaşterea
opoziţiei lui Satana dintotdeauna faţă de răspândirea Evangheliei luate
împreună ne asigură că evanghelizarea în secolul al XXI-lea va ﬁ o
avansare în mijlocul opoziţiei. Printre formele contemporane de
opoziţie pe care Satana le exploatează în mod evident se numără
ideologiile seculare care văd credinţa creştină ca un obstacol în calea
progresului uman; structurile forţelor politice care văd primatul
loialităţii creştinilor faţă de Domnul lor ca o ameninţare la adresa
regimului şi expresiile militante ale religiilor necreştine care sunt ostile
creştinilor pentru faptul că sunt diferiţi. Trebuie să aşteptăm şi să ﬁm
pregătiţi pentru multe suferinţe întrucât noi nu luptăm împotriva
unor duşmani în carne şi oase, ci împotriva forţelor spirituale ale răului
din locurile cereşti.
Ne angajăm că vom urmări mereu să înaintăm cu înţelepciune în
evanghelizarea personală, în evanghelizarea familială, în evanghelizarea în biserica locală şi în evanghelizarea prin cooperare în
diferitele sale forme şi să perseverăm în aceste lucruri în ciuda
opoziţiei pe care o întâlnim. Vom ﬁ solidari cu fraţii noştri şi cu surorile
noastre în Cristos care suferă persecuţia şi chiar martirajul pentru
credincioşia cu care mărturisesc Evanghelia. DECLARAŢIA DE LA
AMSTERDAM, 2000, CARTA 13
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Războiul spiritual. Noi credem că suntem angrenaţi într-un
război spiritual permanent cu domniile şi cu stăpânirile răului care urmăresc să distrugă Biserica şi să îi îngreuneze sarcina de evanghelizare
a lumii. Recunoaştem nevoia de a ne echipa cu armura lui Dumnezeu
şi de a lupta această luptă cu armele spirituale care sunt adevărul şi
rugăciunea. Activitatea inamicului poate ﬁ detectată nu doar în
ideologiile false din exteriorul Bisericii, ci şi în interiorul acesteia, în
evangheliile false care răstălmăcesc Scriptura, punându-L pe om în locul lui Dumnezeu. Avem nevoie atât de veghere cât şi de discernământ
pentru a proteja Evanghelia biblică. Recunoaştem că noi înşine nu
suntem feriţi de păgânătatea gândirii şi a acţiunilor, adică imuni faţă
de capitularea înaintea secularismului. De pildă, deşi studiile riguroase
privind creşterea Bisericii atât din punct de vedere spiritual cât şi
numeric sunt importante şi valoroase, le-am neglijat uneori. Alteori,
din dorinţa de a stârni o reacţie la Evanghelie, ne-am compromis
mesajul, ne-am manipulat ascultătorii prin tehnici de constrângere şi
am devenit extrem de preocupaţi de statistici ori chiar le-am utilizat
într-un mod necinstit. Toate acestea sunt conduite lumeşti. Biserica
trebuie să ﬁe în lume; lumea nu trebuie să ﬁe în Biserică. (Ef. 6:12;
2 Cor. 4:3, 4; Ef. 6:11, 13–18; 2 Cor. 10:3–5; 1 In 2:18–26; 4:1–3; Gal. 1:6–9;
2 Cor. 2:17; 4:2; In 17:15). DECLARAŢIA DE LA LAUSANNE, 1974
Domniile şi stăpânirile. Noi aﬁrmăm că războiul spiritual
necesită arme spirituale şi că trebuie atât să predicăm Cuvântul prin
puterea Duhului cât şi să ne rugăm constant să avem parte de biruinţa
lui Cristos asupra domniilor şi a stăpânirilor răului. […] Orice acţiune
de evanghelizare implică existenţa unui război spiritual cu domniile şi
stăpânirile răului, în care doar armele spirituale pot învinge, în special
Cuvântul şi Duhul, alături de rugăciune. În consecinţă, îndemnăm pe
toţi creştinii să manifeste diligenţă în rugăciunile lor atât pentru
reînnoirea Bisericii cât şi pentru evanghelizarea lumii. MANIFESTUL DE LA
MANILA, 1989, 21 DE AFIRMAŢII 11; FRAGMENT DIN CLAUZA B.5
Adversarul a fost activ de-a lungul istoriei. Există similitudini
evidente între ceea ce s-a întâmplat in istoria Bisericii antice şi ceea ce
se întâmplă în timpul confruntărilor şi a eliberărilor demonice în prezent. Eliberarea de puterile şi de inﬂuenţele satanice şi demonice în
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Biserica antică a fost folosită de părinţii Bisericii ca pe o dovadă a
învierii şi a veridicităţii aﬁrmaţiilor lui Cristos. Pregătirea pentru botez
includea renunţarea la diavol, la legăturile demonice şi religioase
anterioare din viaţa celui care se convertea, precum şi pocăinţa. Lipsa
voinţei sau a capacităţii Bisericii vestice contemporane de a crede în
realitatea convingerilor spirituale şi de a se implica în conﬂictul spiritual rezultă dintr-o concepţie deﬁcitară asupra lumii inoculată de iluminism şi nu este reprezentativă pentru istoria Bisericii în ansamblul
ei în raport cu conﬂictul spiritual, nici nu caracterizează creştinismul
în celelalte două treimi ale lumii în istoria contemporană. DECLARAŢIA
CONSULTĂRII „IZBĂVEŞTE-NE DE CEL RĂU”, 2000, CONFLICTUL SPIRITUAL ÎN PRACTICĂ
Păstraţi prin puterea lui Dumnezeu. Credincioşii sunt păstraţi
prin puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea veşnică şi sunt
îndemnaţi la o viaţă de ucenicie şi de sﬁnţenie, ascultând cu bucurie
de Isus Cristos. TYNDALE UNIVERSITY COLLEGE & SEMINARY

8. ÎNVINGEREA INAMICULUI

Învingerea lui Satana. Noi credem în existenţa lui Satana, a
păcatului şi a forţelor răului şi credem că toate acestea au fost învinse
de Dumnezeu prin Crucea lui Cristos. WHEATON COLLEGE
Scopul lui Satana. Noi credem în […] existenţa personală a lui
Satana, a cărui intenţie este să ia locul lui Dumnezeu şi să împiedice
atingerea scopurilor Sale şi al cărui sfârşit ﬁnal este condamnarea la
pedeapsă veşnică. EVANGELICAL ASSOCIATION OF THE CARIBBEAN
Marele duşman. Noi credem în personalitatea şi în caracterul
corupt al lui Satana care este marele inamic al lui Dumnezeu şi al
omului. Noi credem că El, împreună cu demonii care îl slujesc, îşi duc
la îndeplinire planurile diabolice prin sistemul corupt al lumii, ﬁind
limitat doar de domnia suverană a lui Dumnezeu. Noi credem că a fost
judecat de Cristos la Cruce şi îşi va primi în ﬁnal pedeapsa în iazul de
foc unde va rămâne pentru veşnicie. BACK TO THE BIBLE
Puternic, dar deja condamnat. Noi credem în realitatea lui
Satana, o ﬁinţa creată, duşmanul lui Dumnezeu şi al omenirii. În ciuda
puterii sale în acest veac, el este condamnat prin moartea ispăşitoare
a lui Cristos. SOUTH AMERICA MISSION
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Adversarul căzut din creaţia originală. Noi credem că Satana a
fost iniţial creat perfect. El s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu.
Drept consecinţă, a devenit corupt, diavolul şi adversarul lui
Dumnezeu şi al poporului Său, conducătorul unui număr de îngeri
care au căzut împreună cu el. Satana a fost judecat şi învins la Cruce.
INTERNATIONAL PENTECOSTAL CHURCH OF CHRIST
Lucrarea vrăjmaşului. Satana şi „căpeteniile, domniile,
stăpânitorii întunericului acestui veac şi duhurile răutăţii care sunt în
locurile cereşti” acţionează prin înşelăciune şi prin distorsionare; prin
ademenirea la păcat; prin afectarea trupului, a sentimentelor, a minţii
şi a voinţei; prin preluarea controlului asupra unei persoane; prin
dereglarea naturii, prin distorsionarea rolurilor deţinute de structurile:
sociale, economice şi politice; prin găsirea unor ţapi ispăşitori ca un
mijloc de legitimizare a violenţei; prin promovarea interesului propriu,
a nedreptăţii, a oprimării şi a abuzului; prin ocultism; prin religii false;
prin toate formele de opoziţie faţă de lucrarea de mântuire a lui
Dumnezeu şi faţă de lucrarea Bisericii. DECLARAŢIA CONSULTĂRII
„IZBĂVEŞTE-NE DE CEL RĂU”, 2000, AFIRMAŢII TEOLOGICE 6
Rămânere în părtăşie cu Cristos. Credinciosul este ocrotit de
puterea lui Dumnezeu când rămâne în părtăşia vitală cu Cristos. OMS
INTERNATIONAL

9. RUGĂCIUNEA ŞI DISCIPLINA SPIRITUALĂ

Disciplină duhovnicească. Recunoaştem obligaţia noastră în
calitate de slujitori ai lui Dumnezeu de a ne trăi vieţile în sﬁnţenie şi
în puritate morală, ştiind că Îl reprezentăm pe Cristos înaintea Bisericii
şi înaintea lumii. O viaţă de rugăciune consecventă şi de studiere a
Bibliei este esenţială creşterii noastre spirituale şi puterii în lucrarea
noastră. AFIRMAŢIILE DE LA AMSTERDAM, 1983
Scopurile disciplinei. Scopurile disciplinei sunt clariﬁcarea pentru
ﬁecare membru a semniﬁcaţiei uceniciei creştine, aducerea ﬁecărui
membru la statura deplină a lui Cristos, promovarea purităţii Bisericii,
avertizarea celor slabi şi imaturi în ce priveşte gravitatea păcatului şi
a neascultării faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, restabilirea părtăşiei
depline cu membrii care cad în păcat şi păstrarea unui nume bun şi a
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unei mărturii bune ale Bisericii înaintea lumii. O MĂRTURISIRE DE
CREDINŢĂ MENONITĂ, 1990, ARTICOLUL 8
Rugăciune. Dumnezeu ne-a dat darul rugăciunii astfel încât, în
suveranitatea Sa, El să răspundă prin binecuvântare şi prin putere
strigătelor copiilor Săi. Rugăciunea este un mijloc esenţial pe care
Dumnezeu l-a hotărât pentru trezirea Bisericii şi pentru ducerea
Evangheliei în toată lumea. Din primele zile ale Bisericii nou-testamentare, Dumnezeu a folosit rugăciunea ﬁerbinte şi stăruitoare a
poporului Său pentru a întări mărturia lor în Duhul, pentru a înfrunta
opoziţia faţă de lucrarea lui Dumnezeu şi pentru a deschide minţile şi
inimile celor care aud mesajul lui Cristos. DECLARAŢIA DE LA AMSTERDAM,
2000, CARTA 10
Chemarea la rugăciune. Chemăm evanghelicii de pretutindeni
la rugăciune – pentru unitate şi pentru răspândirea Evangheliei […] –
lăudându-L pe Dumnezeu şi închinându-ne înaintea Lui, chemând
Numele Său, mărturisindu-ne păcatul şi nevoia de har, căutând
înţelepciunea şi sfatul Său, mijlocind pentru alţii şi oferindu-ne pe noi
înşine Lui şi slujirii Sale. THE NATIONAL ASSOCIATION OF EVANGELICALS:
UN MANIFEST EVANGHELIC
O spiritualitatea echilibrată. Suferim, pe de o parte, de
neglijenţă faţă de spiritualitatea autentică şi, pe de altă parte, de exces
de spiritualitate nedisciplinată. Prea adesea am urmărit o spiritualitate
supraomenească mai degrabă decât un model biblic al unei umanităţi
reale eliberate din robia păcatului şi reînnoite de Duhul Sfânt. În
consecinţă, facem apel la spiritualitatea care să accepte prin credinţă
întreaga lucrare de răscumpărare a lui Cristos: eliberarea de vina şi de
puterea păcatului şi înnoirea vieţii prin prezenţa lăuntrică şi prin
revărsarea Duhului Sfânt. Noi aﬁrmăm caracterul central al predicării
Cuvântului lui Dumnezeu ca cel mai important mijloc prin care
lucrează Duhul Său pentru reînnoirea Bisericii în viaţa sa comunitară
şi în vieţile individuale ale credincioşilor. O spiritualitate autentică va
necesita atât o identiﬁcare cu suferinţele lumii cât şi cultivarea pietăţii
personale. APELUL DE LA CHICAGO, 1977

U NITATE

12
ÎN ADEVĂRUL

E VANGHELIEI

Unitatea tuturor credincioşilor

Noi credem în unitatea tuturor credincioşilor în Isus Cristos,
care se manifestă în închinarea şi în mărturia bisericilor
făcând ucenici în toată lumea.

INTERVARSIT Y CHRISTIAN FELLOWSHIP

1. ADEVĂR ŞI UNITATE

Adevărul creştin – baza unităţii creştine. Toţi creştinii sunt
chemaţi la unitate în dragoste şi în adevăr. În calitate de evanghelici
al căror nume derivă din însăşi Evanghelia, considerăm că această
Veste Bună deosebită a lucrării de mântuire a lui Dumnezeu prin Isus
Cristos este adevăratul liant al unităţii creştine, ﬁe în rândul bisericilor
şi al denominaţiilor organizate, ﬁe în numeroasele iniţiative de
colaborare interdenominaţională ale creştinilor. Biblia spune că toţi
cei care cred cu adevărat în Isus Cristos şi în Evanghelia Sa sunt ﬁii şi
ﬁicele lui Dumnezeu prin har şi, ca atare, sunt fraţii şi surorile noastre
în Cristos. Toţi cei care sunt îndreptăţiţi experimentează împăcarea
cu Tatăl, iertarea completă de păcat, tranziţia din Împărăţia
întunericului în Împărăţia luminii, realitatea de a ﬁ o făptură nouă în
Cristos şi părtăşia Duhului Sfânt. Ei se bucură de accesul la Tatăl,
împreună cu pacea şi cu bucuria pe care o aduce. Evanghelia pretinde
tuturor credincioşilor închinare, ceea ce înseamnă laudă şi mulţumiri
permanente aduse lui Dumnezeu, supunere faţă de tot ceea ce ne-a
revelat El în Cuvântul Său scris, dependenţa de El în rugăciune şi
vigilenţă pentru ca adevărul Său să nu ﬁe compromis sau obscurizat în
114
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mod involuntar. A trăi bucuria şi speranţa acestei Evanghelii este un
privilegiu suprem. Este însă şi o obligaţie întrucât Marea Trimitere a lui
Isus Cristos este încă valabilă: vestiţi Evanghelia pretutindeni, a spus,
învăţând, botezând şi făcând ucenici. EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS,
PREAMBUL

Unitatea în adevăr şi unitatea aparentă. Noi aﬁrmăm că
unitatea vizibilă în adevăr a Bisericii este scopul lui Dumnezeu. Evanghelizarea ne constrânge, de asemenea, la unitate, întrucât coeziunea
noastră întăreşte mărturia noastră, aşa cum lipsa unităţii noastre
subminează Evanghelia reconcilierii. Totuşi, recunoaştem că unitatea
organizaţională poate îmbrăca multe forme şi nu favorizează în mod
necesar evanghelizarea. Cu toate acestea, noi cei care împărtăşim
aceeaşi credinţă biblică ar trebui să ﬁm strâns uniţi în părtăşie, în
lucrare şi în mărturie. Recunoaştem că mărturia noastră a fost uneori
compromisă de atitudini individualiste păcătoase şi divizări inutile.
Ne angajăm să urmărim o unitate mai profundă în adevăr, în
închinare, în sﬁnţenie şi în misiune. Impunem dezvoltarea unor
cooperări regionale şi funcţionale pentru propăşirea misiunii Bisericii,
pentru planiﬁcări strategice, pentru încurajare reciprocă şi pentru
împărtăşirea resurselor şi a experienţelor. (In 17:21, 23; Ef. 4:3, 4; In
13:35; Flp. 1:27; In 17:11–23). LEGĂMÂNTUL DE LA LAUSANNE, 1974
Rugăciune pentru unitatea Trupului. Facem apel la Trupul lui
Cristos ca să ni se alăture în rugăciune şi să facă eforturi pentru pace
în lume, pentru trezire şi pentru o rededicare faţă de prioritatea biblică
a evanghelizării în Biserică şi pentru unitatea credincioşilor în Cristos
în vederea împlinirii Marii Trimiteri, până la revenirea lui Cristos.
AFIRMAŢIILE DE LA AMSTERDAM, 1983

2. UNITATE CREŞTINĂ ÎN EVANGHELIE

Evanghelia şi unitatea creştină. Evanghelizarea şi unitatea
creştină sunt în strânsă legătură în Noul Testament. Isus Cristos S-a
rugat ca unitatea poporului Său să reﬂecte propria Sa unitate cu Tatăl
astfel încât lumea să creadă în El, iar Pavel i-a îndemnat pe ﬁlipeni să
„lupte cu un suﬂet pentru credinţa Evangheliei”. În contrast cu această
viziune biblică, ne arătăm ruşinaţi de suspiciuni şi de rivalităţi, de
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dogmatismul în aspecte neesenţiale, de luptele pentru putere şi de
construirea de imperii care compromit mărturia evanghelistică. Noi
aﬁrmăm că este indispensabilă cooperarea în evanghelizare, în primul
rând pentru că este voia lui Dumnezeu, dar şi pentru că Evanghelia
reconcilierii este discreditată de lipsa noastră de unitate şi pentru că,
dacă vrem ca trimiterea de a evangheliza lumea să ﬁe îndeplinită,
trebuie să ne implicăm şi unii şi alţii. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989,
FRAGMENT DIN CLAUZA B.9
Rezolvarea dezacordurilor între creştini. Isus S-a rugat Tatălui
ceresc ca ucenicii Săi să ﬁe una astfel încât lumea să creadă. Unul
dintre obstacolele majore în calea evanghelizării lumii este lipsa
unităţii în poporul lui Cristos, o condiţie care se înrăutăţeşte atunci
când creştinii întră în competiţie şi luptă unii împotriva altora în loc
să caute împreună gândul lui Cristos. Nu putem rezolva încă toate
dezacordurile dintre creştini deoarece încă nu înţelegem perfect tot
ceea ce ne-a descoperit Dumnezeu. Însă, în toate lucrurile care nu
violează conştiinţele noastre, trebuie să urmărim cooperarea şi
parteneriatul cu alţi credincioşi în sarcina evanghelizării, respectând
regula de mult veriﬁcată a părtăşiei creştine: „În lucrurile necesare,
unitate; în lucrurile neesenţiale, libertate; în toate lucrurile, toleranţă”.
Ne angajăm să ne rugăm şi să depunem eforturi pentru unitatea în
adevăr a tuturor credincioşilor în Isus şi să cooperăm cât mai strâns în
lucrarea de evanghelizare cu alţi fraţi şi surori în Cristos astfel încât
întreaga Biserică să ducă Evanghelia în toată lumea. DECLARAŢIA DE LA
AMSTERDAM, 2000, CARTA 14
Până când vom atinge unitatea în credinţă. [Noi căutăm] să
promovăm curtoazia şi înţelegerea reciprocă, „căutăm să păstrăm
unirea Duhului, prin legătura păcii, […] până vom ajunge toţi la unirea
credinţei”. (Ef. 4:3, 13). SOCIETY FOR PENTECOSTAL STUDIES
Libertatea de convingeri în ce priveşte aspectele neesenţiale.
Acceptăm acele aspecte ale învăţăturii doctrinare asupra cărora, a
existat în istorie un consens general între toţi creştinii veritabili.
Datorită chemării speciale a mişcării noastre, dorim să permitem
libertatea de convingeri în ce priveşte alte aspecte doctrinare, cu
condiţia ca orice interpretare să ﬁe bazată exclusiv pe Biblie şi ca nicio

Unitate în adevărul Evangheliei

117

astfel de interpretare să nu devină o problemă care să împiedice
lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu. CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST
Evitarea competiţiei. Aﬁrmăm nevoia urgentă a bisericilor, a
agenţiilor misionare şi a altor organizaţii creştine de a coopera în
evanghelizare şi în acţiuni sociale, refuzând competiţia şi evitând
divizările. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, 21 DE AFIRMAŢII 170
Încurajarea cooperării în misiune. Ne bucură începutul unei noi
ere misionare. Rolul dominant al misiunilor vestice dispare rapid.
Dumnezeu ridică din bisericile mai tinere o nouă resursă pentru
evanghelizarea lumii şi demonstrează astfel că responsabilitatea de a
evangheliza aparţine întregului Trup al lui Cristos. În consecinţă, toate
bisericile ar trebui să se întrebe şi să Îl întrebe pe Dumnezeu ce ar
trebui să facă atât pentru a avea inﬂuenţă în zona lor cât şi pentru a
trimite misionari în alte părţi ale lumii. Este necesară reevaluarea
continuă a responsabilităţii şi a rolului nostru misionar. Astfel, se va
dezvolta un număr din ce în ce mai mare de parteneriate între biserici,
iar caracterul universal al Bisericii lui Cristos va ﬁ mai vizibil. De
asemenea, Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru agenţiile care sunt
preocupate de traducerea Bibliei, de educaţia teologică, de mass-media, de literatura creştină, de evanghelizare, de misiune, de restaurarea
Bisericii şi de alte domenii speciﬁce. (Rom. 1:8; Flp. 1:5; 4:15; F. ap. 13:1-3;
1 Tes. 1:6–8). LEGĂMÂNTUL DE LA LAUSANNE, 1974, FRAGMENT DIN CLAUZA 8
Promovarea unităţii. Noi aﬁrmăm şi promovăm unitatea în
Trupul lui Cristos. Urmărim stabilirea unor relaţii cu toate bisericile şi
dorim o participare comună în lucrare. Căutăm să contribuim la
misiunea holistică a Bisericii. Păstrăm o atitudine de cooperare şi un
spirit de deschidere spre alte organizaţii umanitare. WORLD VISION
Iubirea unii faţă de alţii. Noi credem în unitatea spirituală a
credincioşilor în Domnul nostru Isus Cristos […] „Vă dau o poruncă
nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi
unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă
veţi avea dragoste unii pentru alţii” (In 13:34–35). Facem apel către
comunitatea evanghelică să lucreze împreună cu sârguinţă pe baza
dedicării noastre comune faţă de Isus Cristos ca Domn şi singur
Mântuitor. În plus, câtă vreme adevărul nu este compromis,
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îndemnăm comunitatea evanghelică să lucreze, într-o dovadă de
dragoste, alături de alţii care nu au în mod necesar o identitate
evanghelică în ce priveşte unele chestiuni speciﬁce. MĂRTURISIRE DE
CREDINŢĂ THE NATIONAL ASSOCIATION OF EVANGELICALS: UN MANIFEST
EVANGHELIC
Scandalul izolării. Regretăm profund izolarea şi separarea
scandaloasă a creştinilor unii de alţii. Noi credem că astfel de diviziuni
sunt contrare dorinţei explicite a lui Cristos de unitate în poporul Său
şi reprezintă o piedică în calea mărturiei Bisericii în lume. Prea adesea,
comunitatea evanghelică este caracterizată de o mentalitate aistorică,
sectară. Nu reuşim să ne însuşim catolicitatea creştinismului istoric şi
dimensiunea revelaţiei biblice. APELUL DE LA CHICAGO, 1977
Mărturisirea divizării trupului lui Cristos. Recunoaştem partea
noastră de responsabilitate pentru divizarea Trupului lui Cristos care
este un mare obstacol în calea evanghelizării mondiale. Decidem să
căutăm în continuare această unitate în adevăr pentru care S-a rugat
Cristos. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CLAUZA B.9

3. MANIFESTAREA UNITĂŢII NOASTRE ÎN CRISTOS

Cooperarea fără compromis. Facem un apel către denominaţiile
şi mişcările evanghelice să lucreze în cooperare fără compromis –
menţinând trăsăturile noastre distincte, dar rămânând împreună după
porunca Domnului nostru Isus Cristos din Ioan 13:34–35. THE NATIONAL
ASSOCIATION OF EVANGELICALS: UN MANIFEST EVANGHELIC
Căutarea unor exprimări vizibile ale unităţii în Cristos. În
consecinţă, facem un apel către evanghelici de a ne întoarce la
preocupările ecumenice ale reformatorilor şi ale celor din urmă mişcări
de reînnoire evanghelică. Trebuie să analizăm cu umilinţă şi într-un
mod critic tradiţiile noastre, să renunţăm la şiboleturile noastre sacre
şi să recunoaştem că Dumnezeu lucrează în diferite curente istorice.
Trebuie să ne opunem eforturilor de a promova unitatea Bisericii cu
orice preţ, însă trebuie, de asemenea, să evităm simplele concepte
spiritualizate ale unităţii Bisericii. Suntem convinşi că unitatea în
Cristos presupune expresii vizibile şi concrete. Având această
convingere, dezvoltarea confruntării şi a cooperării în Trupul lui
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Cristos este binevenită. Evitând indiferentismul doctrinar şi un fals
irenism, încurajăm evanghelicii să cultive dialogul şi cooperarea tot
mai largi, atât în interiorul cât şi în exteriorul tradiţiilor proprii,
căutând cu sârguinţă zone comune de înţelegere. APELUL DE LA
CHICAGO, 1977
Evitarea prezumţiozităţii. Referirea noastră la „întreaga Biserică”
nu este o aﬁrmaţie pretenţioasă că Biserica universală şi comunitatea
evanghelică sunt sinonime. Noi recunoaştem că sunt multe biserici
care nu sunt parte a mişcării evanghelice […]. Acolo unde e cazul şi
câtă vreme adevărul biblic nu este compromis, cooperarea poate ﬁ
posibilă în domenii precum traducerea Bibliei, studiul problemelor
teologice şi etice contemporane, asistenţa socială sau activitatea
politică. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CLAUZA B.9
Renunţarea la ataşamentul nepotrivit faţă de termenii
controversaţi. Uneori, creştinii s-au ataşat într-un mod nepotrivit
faţă de unele formulări exacte ale doctrinei – ﬁe în legătură cu
evenimentele din zilele de pe urmă, cu semniﬁcaţia botezului sau cu
utilizarea unei sintagme precum „ineranţa Scripturii”. Este însă bine
să ne amintim că toate formulările noastre privind adevărul creştin
trebuie să ﬁe în cele din urmă conforme nu unei aﬁrmaţii prestabilite,
ci Scripturii, ale cărei părţi sunt integral inspirate în mod divin […].
Cât priveşte o doctrină a Scripturii, care este mereu un pivot pentru
credinţa evanghelică, avem un singur scop: să credem şi să învăţăm
exact ceea ce ne învaţă Biblia despre ea însăşi. FULLER THEOLOGICAL
SEMINARY: CONVINGERILE ŞI ÎNVĂŢĂTURILE NOASTRE
Unitate şi evalvie. Astăzi însă, această nevoie critică de evlavie
între creştini este întâmpinată de o dorinţă puternică pentru o
asemenea transformare şi se răspândeşte peste toată suﬂarea Bisericii.
Este posibil ca Trupul lui Cristos să ﬁe pregătit acum pentru a permite
rugăciunii pastorale a Fiului lui Dumnezeu din Ioan 17:20–23 să ﬁe
reînnointă în vieţile noastre. „Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi
pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvîntul lor. Mă rog ca toţi să ﬁe
una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine; ca şi ei să ﬁe una în noi,
pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care
Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să ﬁe una, cum şi noi suntem una, – Eu în

120

O SINGURĂ CREDINŢĂ

ei şi Tu în Mine; pentru ca ei să ﬁe în chip desăvârşit una, ca să
cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe
Mine.” THE NATIONAL ASSOCIATION OF EVANGELICALS: UN MANIFEST
EVANGHELIC

13

B ISERICA

Poporul lui Dumnezeu
Noi credem că Biserica este poporul lui Dumnezeu, Trupul lui

Cristos şi o părtăşie în Duhul a tuturor celor mântuiţi prin harul
lui Dumnezeu. De asemenea, credem că această unică, sfântă,
catolică şi apostolică Biserică se exprimă într-un trup local de
credincioşi şi cuprinde şi transcende diferitele expresii locale,

denominaţionale şi transdenominaţionale ale vieţii comunităţii
credincioase. Biserica este chemată şi trimisă în lume de Tatăl

triunic pentru a vesti şi demonstra Vestea Bună a lui Isus Cristos
prin puterea Duhului Sfânt.

T YNDALE UNIVERSIT Y COLLEGE & SEMINARY

1. SEMNELE BISERICII

Biserica – semn al Împărăţiei. Dumnezeu a intenţionat ca
Biserica să ﬁe un semn al Împărăţiei Sale, mai exact un indiciu al felului
în care arată comunitatea umană atunci când se aﬂă sub domnia Sa
caracterizată de dreptate şi de pace. Atât în cazul indivizilor cât şi al
bisericilor, Evanghelia trebuie trăită pentru a ﬁ comunicată cu
eﬁcienţă. Prin dragostea noastră unii pentru alţii, Dumnezeul invizibil
se descoperă azi, în special când părtăşia noastră se exprimă în grupuri
mici şi când transcende barierele de rasă, de statut, de sex şi de vârstă
care divizează alte comunităţi.
Regretăm profund că multe dintre comunităţile noastre sunt
rezervate, organizate pentru întreţinere, nu pentru misiune, sau sunt
preocupate de activităţile în Biserică în detrimentul mărturiei.
121
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Hotărâm să revoluţionăm bisericile noastre astfel încât acestea să se
implice în evanghelizarea permanentă, până când Dumnezeu va
adăuga zilnic pe cei care sunt mântuiţi. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989,
FRAGMENT DIN CLAUZA B.8
Cele dintâi roade ale noii omeniri. Biserica este comunitatea în
care este descoperită domnia împărătească a lui Dumnezeu care, în
consecinţă, mărturiseşte despre domnia divină, ﬁind cele dintâi roade
ale omenirii răscumpărate (Iacov 1:18). Aceasta trăieşte conform unor
valori şi standarde noi, iar relaţiile ei au fost transformate de dragoste.
Totuşi continuă să greşească deoarece trăieşte într-o tensiune deloc
uşoară între „deja” şi „nu încă”, între realitatea prezentă şi aşteptarea
în viitor a Împărăţiei. EVANGHELIZAREA ŞI RESPONSABILITATEA SOCIALĂ, 1982
Chemarea lui Dumnezeu pentru comunitatea Legământului.
Mântuirea continuă cu noua comunitate deoarece mântuirea în Biblie
nu este niciodată un concept pur individualist. În Vechiul Testament
ca şi în Noul Testament, Dumnezeu cheamă un popor pentru Sine şi
îl leagă de Sine printr-un legământ solemn. Membrii acestei noi
societăţi, împăcaţi cu Dumnezeu şi unii cu ceilalţi prin Cristos, sunt
chemaţi din toate rasele şi culturile. Această omenire nouă, unică – pe
care Cristos a creat-o şi în care nu este tolerată nicio barieră – este o
parte esenţială a Veştii Bune (Ef. 2:11–22). EVANGHELIZAREA ŞI RESPONSABILITATEA SOCIALĂ, 1982
Chemarea Bisericii. Noi credem într-o Biserică sfântă, universală
şi apostolică. Chemarea acesteia este de a-L mărturisi pe Isus Cristos
şi de a se închina Lui, de a predica Evanghelia tuturor naţunilor şi de
a demonstra devotamentul prin întâmpinarea plină de compasiune a
nevoilor umane şi promovând dreptatea şi neprihănirea. PRISON
FELLOWSHIP MINISTRIES
Sarcina Bisericii. Noi credem că acea Biserică unică, sfântă şi
universală reprezintă Trupul lui Cristos şi este compusă din
comunităţile de oameni ai lui Cristos. Sarcina poporului lui Cristos în
această lume este să ﬁe comunitatea răscumpărată a lui Dumnezeu,
întrupând dragostea Sa prin închinarea înaintea lui Dumnezeu cu
mărturisire, cu rugăciune şi cu laude; proclamând Evanghelia
dragostei răscumpărătoare a lui Dumnezeu prin Domnul nostru Isus
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Cristos până la marginile lumii prin cuvânt şi prin faptă; arătând
preocupare faţă de întreaga creaţie a lui Dumnezeu şi căutând binele
tuturor într-un mod activ, în special cel al săracilor şi al nevoiaşilor.
WHEATON COLLEGE
Părtăşie în Trupul lui Cristos. Dumnezeu, prin Cuvântul şi prin
Duhul Său, creează Biserica cea unică, sfântă, catolică şi apostolicească, chemând păcătoşii din întreaga rasă umană la părtăşia
Trupului lui Cristos. Prin acelaşi Cuvânt şi prin acelaşi Duh, El
călăuzeşte şi păstrează pentru eternitate omenirea cea nouă,
răscumpărată, care, ﬁind formată în ﬁecare cultură, este una în duh
cu poporul lui Dumnezeu din toate veacurile. FULLER THEOLOGICAL
SEMINARY: MĂRTURISIRE DE CREDINŢĂ

2. UNITATEA CREDINCIOŞILOR

Mădulare unii altora. Biserica este Trupul universal al lui Cristos
format din toţi cei care cred cu adevărat în Cristos, avându-L pe Cristos
drept Cap (Col. 1:18). Toţi cei care sunt născuţi din nou sunt botezaţi
în această Biserică unică de Duhul Sfânt (1 Cor. 12:12–13). Cristos îşi
zideşte Biserica (Mt. 16:18). Această Biserică nu este divizată prin faptul
că există mai multe denominaţii, nici nu devine una prin unirea
bisericilor, întrucât nu poate exista niciodată mai mult decât un Trup
adevărat al lui Cristos (Ef. 4:4), iar evidenţa membrilor este ţinută în
cer, nu pe pământ (Ev. 12:23). Toţi creştinii adevăraţi îşi sunt mădulare
unii altora (1 Cor. 12:12–27; Ef. 4:25). Biserica şi ﬁecare dintre membrii
ei au responsabilitatea de a se supune Marii Trimiteri a lui Cristos şi de
a răspândi Evanghelia în toată lumea (Mt. 28:18–20; Mc. 16:15; Luca
24:47–49; In 20:21–22; F. ap. 1:8). OMS INTERNATIONAL
Unitatea Duhului. [Noi credem în] unitatea Duhului tuturor
credincioşilor adevăraţi, Biserica, Trupul lui Cristos. WORLD EVANGELICAL
ALLIANCE
Unitatea spirituală a credincioşilor. Noi credem în […] unitatea
spirituală a tuturor celor care, crezând în Isus Cristos pentru
mântuirea lor, au fost regeneraţi de Duhul Sfânt şi, ca atare, formează
Biserica, Trupul lui Cristos, al cărui Cap este El. EVANGELICAL ASSOCIATION
OF THE CARIBBEAN
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Uniţi în Cristos. Toţi cei care cred în Domnul Isus Cristos sunt
uniţi unii cu alţii din punct de vedere spiritual. Ei compun Biserica,
Trupul lui Cristos, al cărei Cap este El. EVANGELICAL SEMINARY OF SOUTH
AFRICA
Răscumpăraţii din toate veacurile. Biserica este poporul lui
Dumnezeu, Mireasa şi Trupul lui Cristos şi Templul Duhului Sfânt.
Biserica unică şi universală este familia transnaţională, transculturală,
transdenominaţională şi multietnică care locuieşte în căminul
credinţei. În sensul cel mai larg, Biserica îi cuprinde pe toţi cei
răscumpăraţi din toate veacurile, ﬁind Trupul unitar al lui Cristos
extins în timp şi în spaţiu. DECLARAŢIA DE LA AMSTERDAM, 2000, DEFINIŢII 9
O familie. În calitate de evanghelici uniţi în Evanghelie, promitem
să veghem unii asupra altora, să ﬁm preocupaţi unii de alţii, să ne
rugăm unii pentru alţii, să ne iertăm unii pe alţii şi să sprijinim în dragoste poporul lui Dumnezeu de pretutindeni, întrucât suntem o familie, una în Duhul, una în Cristos. EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS, ANGAJAMENT

3. TRUPUL LUI CRISTOS

Trupul viu al lui Cristos. Noi credem […] că Biserica formată din
toţi credincioşii adevăraţi care aparţin lui Cristos şi în care locuieşte
Duhul Sfânt este Trupul lui Cristos, Biserica invizibilă; că Biserica este
sfântă, universală şi una în Cristos. CHINA GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY
Trupul regenerat. Noi credem că Biserica este formată din oameni
care, prin credinţa mântuitoare în Isus Cristos, au fost regeneraţi de
Duhul Sfânt şi sunt uniţi împreună în Trupul lui Cristos al cărui Cap
este El. TRINITY EVANGELICAL DIVINITY SCHOOL
Formată de Duhul Sfânt. Noi credem că Biserica adevărată, care
este Trupul lui Cristos (Ef. 1:23), este formată prin lucrarea Duhului Sfânt
în toţi cei care cred în Cristos ca Mântuitorul lor personal (Ef. 2:22;
1 Cor. 12:13) HCJB WORLD RADIO / WORLD RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP

4. CRISTOS ŞI BISERICA

Capul Trupului. Isus Cristos este Capul Bisericii, Trupul Său, care
este compus din toţi oamenii vii şi morţi care au fost uniţi cu El prin
credinţa mântuitoare. CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST
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Uniţi cu Cristos prin credinţă. Noi credem […] că Biserica este
Trupul lui Cristos; că toţi cei care sunt uniţi prin credinţă cu Cristos
sunt mădularele acestui trup şi că, devenind astfel mădulare unii
altora, este datoria noastră solemnă şi de a trăi în pace unii cu alţii şi
de a ne iubii unii pe alţii cu inimi curate, arzânde. WORLD GOSPEL
MISSION
Supunerea înaintea lui Cristos. Biserica este Trupul lui Cristos.
Cristos este Capul, iar toţi cei născuţi din Duhul sunt mădularele
acestui Trup. Biserica de pe pământ se supune lui Cristos, Capul ei, îşi
păstrează credinţa şi curăţia, ascultă de poruncile Lui şi vesteşte
Evanghelia tuturor oamenilor. JAPAN BIBLE SEMINARY 8
Mireasa lui Cristos. Noi credem în Biserică, Mireasa lui Cristos,
care include pe toţi cei care au fost născuţi din Duhul; şi în expresia sa
locală constituită pentru închinare, pentru ediﬁcare reciprocă şi
pentru mărturie. NORTH AMERICAN INDIAN MINISTRIES

5. VIZIBILĂ ŞI INVIZIBILĂ, LOCALĂ ŞI GLOBALĂ

Invizibilul se manifestă în vizibil. Noi credem […] că Biserica
invizibilă se manifestă în Biserica vizibilă, iar congregaţiile locale sunt
formate din toţi cei care mărturisesc credinţa în Cristos şi sunt
botezaţi; că în calitate de popor al lui Dumnezeu şi Împărăţie de preoţi,
Biserica este chemată să crească la statura plinătăţii lui Cristos şi să îşi
îndeplinească sarcina misionară prin exercitarea darurilor Duhului
Sfânt în închinare, în sacramente, în părtăşie, în disciplină şi în slujire.
CHINA GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY
Biserica vizibilă în lume. Aici în lume, Biserica devine vizibilă în
toate congregaţiile locale care se întâlnesc pentru a face împreună ceea
ce face Biserica potrivit Scripturii. Cristos este capul Bisericii. Toţi cei
care sunt uniţi în mod personal cu Cristos prin credinţă aparţin
Trupului Său şi sunt uniţi prin Duhul cu toţi ceilalţi credincioşi
adevăraţi. DECLARAŢIA DE LA AMSTERDAM, 2000, DEFINIŢII 9
Deﬁniţia creştinului. Creştinul este o persoană care crede în
Dumnezeu care este capabil prin Duhul Sfânt să se supună lui Isus
Cristos ca Domn şi Mântuitor într-o relaţie personală de ucenic-învăţător şi să trăiască viaţa în Împărăţia lui Dumnezeu. Cuvântul creştin
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nu trebuie echivalat cu o anumită tradiţie sau cu un anumit grup
cultural, etnic, politic sau ideologic. Cei care Îl cunosc şi Îl iubesc pe
Isus sunt, de asemenea, denumiţi urmaşii lui Cristos, credincioşi şi
ucenici. DECLARAŢIA DE LA AMSTERDAM, 2000, DEFINIŢII 8
Biserica la nivel local şi global. O Biserică care trimite misionari
nu trebuie să îşi neglijeze comunitatea locală, iar o Biserică care îşi
evanghelizează cartierul nu trebuie să ignore restul lumii.
În toate acestea, toate congregaţiile şi denominaţiile ar trebui, acolo
unde este cu putinţă, să lucreze împreună cu alţii, căutând să transforme orice spirit de competiţie într-un spirit de cooperare. Bisericile
trebuie, de asemenea, să lucreze cu organizaţiile parabisericeşti, în
special în evanghelizare, în ucenicizare şi în serviciul în folosul
comunităţii, întrucât aceste agenţii fac parte din Trupul lui Cristos şi
deţin o expertiză valoroasă care poate ﬁ de mare utilitate Bisericii.
MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CLAUZA B.8
O părtăşie globală, experimentată la nivel local.
Noi recunoaştem Biserica
drept Trupul lui Cristos al cărui Cap este El,
reunită şi maturizându-se în El prin Duhul;
atât sub forma unei comuniuni totale în toată lumea
cât şi sub forma congregaţiilor locale în care credincioşii se adună
pentru a se închina lui Dumnezeu,
crescând în har prin Cuvânt, prin rugăciune şi prin frângerea pâinii.
LONDON BIBLE COLLEGE
Exprimarea vizibilă a Bisericii unice şi universale. Biserica
unică şi universală, Trupul lui Cristos, a cărei expresie vizibilă este dată
de ﬁecare Biserică locală, este formată din toţi credincioşii adevăraţi
născuţi din nou prin Duhul Sfânt. Fiind o comunitate de credincioşi,
Biserica este chemată să se închine lui Dumnezeu, să crească în har şi
să Îl mărturisească pe Cristos şi Împărăţia Sa în întreaga lume.
EUROPEAN CHRISTIAN MISSION INTERNATIONAL

6. PĂRTĂŞIA CREDINCIOŞILOR

Martori umani ai Veştii Bune a lui Dumnezeu. Dumnezeu,
aducătorul Veştii Bune, acordă poporului Său privilegiul de a ﬁ
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„colaboratorii” Săi. Ca atare, deşi nu putem mărturisi fără El, El alege
să mărturisească prin noi. Doar unii sunt chemaţi de Dumnezeu să ﬁe
evanghelişti, misionari sau păstori, însă El îşi cheamă întreaga Biserică
şi ﬁecare membru al acesteia să ﬁe martori ai Lui. MANIFESTUL DE LA
MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CLAUZA B.6
Preoţia credincioşilor. Noi credem în preoţia tuturor credincioşilor care, împreună, constituie Biserica universală, Trupul lui Cristos,
al cărui Cap este El şi care, prin porunca Sa, este chemată să se închine
şi să-I slujească lui Dumnezeu în lume, să vestească şi să apere adevărul
Său în lume, să facă dovada caracterului Său şi să demonstreze
realitatea Împărăţiei Sale prin Biserica locală şi prin stilurile de viaţă
individuale. FACULTATEA TEOLOGICĂ EVANGHELICĂ (EVANGELISCHE
THEOLOGISCHE FACULTEIT, BELGIA)
Mărturia laicilor. Mărturia laică are loc prin oameni, nu doar prin
Biserica locală, […] ci prin relaţiile personale de prietenie, acasă şi la
serviciu. Chiar şi cei fără adăpost şi fără un loc de muncă au parte de
aceeaşi chemare de a ﬁ martori. Prima noastră responsabilitate este
aceea de a mărturisi celor care ne sunt deja prieteni, rude, vecini şi
colegi. […] Munca este o chemare divină. Creştinii Îl pot prezenta pe
Cristos prin cuvintele gurii lor, prin sârguinţa, onestitatea şi
consideraţia solide, prin preocuparea lor pentru dreptate la locul de
muncă şi mai ales dacă alţii pot vedea din calitatea muncii lor zilnice
că aceasta este făcută spre slava lui Dumnezeu. MANIFESTUL DE LA
MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CLAUZA B.6

7. COMUNITATEA ÎNCHINĂTOARE

Închinarea înaintea lui Dumnezeu. Biserica este chemată de
Cristos să-I aducă o închinare satisfăcătoare lui Dumnezeu şi să-I
slujească prin predicarea Evangheliei şi prin facerea de ucenici din
toate neamurile, prin îngrijirea turmei săvârşită prin lucrarea
Cuvântului şi a sacramentelor şi prin grija pastorală zilnică, prin
urmărirea dreptăţii sociale şi prin uşurarea suferinţei şi a nevoilor
umane. FULLER THEOLOGICAL SEMINARY: MĂRTURISIRE DE CREDINŢĂ
Privilegiul adunării regulate în vederea închinării. Dumnezeu
îşi îndeamnă poporul să se adune împreună în mod regulat pentru
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închinare, pentru participarea la ritualurile Bisericii, pentru ediﬁcare
prin Scriptură şi pentru încurajare reciprocă. CAMPUS CRUSADE FOR
CHRIST
Închinare şi mărturie. Fiecare congregaţie creştină este o expresie
locală a Trupului lui Cristos, având aceleaşi responsabilităţi. Este atât
o „preoţie sfântă” care aduce lui Dumnezeu jertfa spirituală a
închinării cât şi un „neam sfânt” menit să răspândească virtuţile Sale.
Astfel, Biserica este atât o comunitate închinătoare cât şi una
mărturisitoare, adunată şi răspândită, chemată şi trimisă. Închinarea
şi mărturia sunt inseparabile. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, FRAGMENT
DIN CLAUZA B.8
Proclamarea presupune decizie. Însuşirea acestei mântuiri de
către indivizi, însă, are loc întâi prin proclamare, care necesită o
decizie, şi prin botez, care îl pune pe credincios în slujba dragostei.
DECLARAŢIA DE LA FRANKFURT, 1970

8. RESPECTAREA RÂNDUIELILOR LUI DUMNEZEU

Gloriﬁcarea lui Dumnezeu. Acest Trup invizibil al lui Cristos este
exprimat în mod vizibil în adunările locale al căror scop este să Îl
gloriﬁce pe Dumnezeu prin închinare, prin părtăşie, prin instruire în
Cuvântul lui Dumnezeu, respectând rânduielile şi învăţând să
slujească lumii. BACK TO THE BIBLE
Cuvântul predicat, pus în aplicare şi trăit. Biserica este Trupul
lui Cristos; este vizibil în lume oriunde credincioşii, în ascultare, aud
Cuvântul, primesc sacramentele şi trăiesc ca ucenici. ASBURY
THEOLOGICAL SEMINARY
Participarea la moartea Sa şi la învierea Sa. Regretăm lipsa
înţelegerii evanghelicilor privind sacramentele. Acest lucru se datorează în mare parte pierderii continuităţii faţă de învăţătura multora
dintre părinţii Bisericii şi dintre reformatori şi rezultă în deteriorarea
vieţii sacramentale în bisericile noastre. De asemenea, o apreciere
greşită a naturii sacramentale a activităţii lui Dumnezeu ne determină
adesea să neglijăm trăirea zilnică în sﬁnţenie. În consecinţă, facem un
apel către evanghelici să realizeze implicaţia sacramentală a creaţiei
şi a întrupării. Pentru că, în ce priveşte aceste doctrine, Biserica istorică
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a aﬁrmat că activitatea lui Dumnezeu se manifestă într-un mod
concret. Trebuie să recunoaştem că harul lui Dumnezeu este mediat
prin credinţă prin acţiunea Duhului Sfânt într-un mod speciﬁc în
sacramentul botezului şi în sacramentul Cinei Domnului. Aici,
Biserica proclamă, vesteşte şi participă la moartea şi la învierea lui
Cristos astfel încât îşi hrăneşte membrii de-a lungul vieţilor lor,
anticipând momentul consumării Împărăţiei. De asemenea, ar trebui
să ne amintim denumirea biblică de „epistole vii” întrucât aici este
exprimată natura sacramentală a vieţii creştine. APELUL DE LA CHICAGO,
1977
Moartea şi învierea împreună cu Cristos. Toţi cei care se
pocăiesc şi cred în Cristos ca Mântuitorul şi Domnul nostru trebuie să
ﬁe botezaţi. Astfel ei declară înaintea lumii că au murit împreună cu
Cristos şi că au fost înviaţi împreună cu El pentru a umbla într-o viaţă
nouă (Mt. 28:19; Mc. 16:16; F. ap. 10:47, 48; Rom. 6:4). INTERNATIONAL
PENTECOSTAL CHURCH OF CHRIST
Cina Domnului. Cina Domnului, având ca elemente pâinea şi
rodul viţei, este expresia asumării simbolice a naturii divine a lui Isus
Cristos (2 Pet. 1:4); un act comemorativ al suferinţelor şi al morţii Sale
(1 Cor. 11:26) şi o profeţie a celei de-a Doua Veniri a lui Cristos (1 Cor.
11:26); de asemenea, este pretinsă tuturor credincioşilor „până la
venirea Lui!” INTERNATIONAL PENTECOSTAL CHURCH OF CHRIST

9. ORDINE ŞI CONDUCERE BISERICEASCĂ

Autoritate sfântă în Biserică. Regretăm profund neascultarea
noastră faţă de domnia lui Isus Cristos exprimată prin autoritatea în
Biserica Sa. Acesta a promovat un spirit de autonomie în rândul unor
persoane şi grupuri, rezultând în izolare şi în competiţie, şi chiar în
anarhie, în Trupul lui Cristos. Regretăm că, în lipsa unei autorităţi
sﬁnte, s-au aﬁrmat lideri legalişti, dominanţi, pe de o parte, şi s-a
produs o indiferenţă faţă de disciplina Bisericii, pe de altă parte. În
consecinţă, aﬁrmăm că toţi creştinii trebuie să se supună practic unii
altora şi liderilor desemnaţi într-o Biserică, sub domnia lui Cristos.
Biserica, în calitate de popor al lui Dumnezeu, este chemată să ﬁe
prezenţa vizibilă a lui Cristos în lume. APELUL DE LA CHICAGO, 1977
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Ordinea bisericească. Noi credem că Cristos a autorizat ordinarea
şi numirea bărbaţilor ca pastori ai congregaţiilor pentru a expune
Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a hrăni turma, pentru a sluji ca lideri,
pentru a conduce ritualurile, pentru a exercita disciplina în Biserică
conform Scripturii şi pentru a îndeplini rolul de slujitor / lider al
Bisericii. Ordinarea include punerea deoparte de către Biserică pentru
o anumită responsabilitate prin punerea mâinilor şi prin invocarea
puterii divine pentru trimitere. În Noul Testament, funcţia principală
era cea de apostol; alţii aveau darul de a ﬁ profeţi, evanghelişti, păstori
şi învăţători. Biserica primară avea supraveghetori sau episcopi
regionali, precum Timotei, şi păstori şi diaconi în congregaţiile locale.
Aceşti fraţi erau responsabili de conducerea şi de îngrijirea pastorală
a congregaţiilor şi de menţinerea ordinii în Biserică. Noi credem că
Noul Testament ne oferă modelul de conducere pentru viaţa Bisericii.
O MĂRTURISIRE DE CREDINŢĂ MENONITĂ, 1990, ARTICOLUL 10
Închinarea şi disciplina în Biserică. Fiecare creştin este chemat
la o preoţie activă în închinare şi în slujire prin exersarea darurilor şi
a lucrărilor duhovniceşti. În Biserică suntem într-o uniune vitală atât
cu Cristos cât şi unii cu alţii. Acest lucru cere din partea comunităţii o
implicare profundă şi o dedicare reciprocă a timpului, a energiei şi a
posesiunilor. De asemenea, disciplina bisericească, bazată pe Biblie şi
sub îndrumarea directă a Duhului Sfânt, este esenţială pentru
bunăstarea şi pentru lucrarea poporului lui Dumnezeu. Totodată,
încurajăm toate organizaţiile creştine să îşi desfăşoare activităţile cu o
responsabilitate autentică faţă de întreaga Biserică. APELUL DE LA
CHICAGO, 1977
Conducerea Bisericii în lucrare. O lucrare rânduită în mod
suveran şi menită în Scriptură a fost asigurată de Domnul pentru
scopul triplu de a conduce Biserica în: (1) evanghelizarea lumii (Mc.
16:15–20); (2) închinarea înaintea lui Dumnezeu (In 4:23, 24);
(3) zidirea unui trup de credincioşi care cresc în asemănarea cu Fiul
Său (Ef. 4:11–16). INTERNATIONAL PENTECOSTAL CHURCH OF CHRIST
Îngrijirea spirituală a celor credincioşi. Suntem responsabili să
asigurăm îngrijirea spirituală a celor care vin la credinţă prin lucrarea
noastră, să îi încurajăm să se identiﬁce cu comunitatea locală de
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credincioşi şi să le asigurăm instruirea în ce priveşte mărturisirea
Evangheliei. AFIRMAŢIILE DE LA AMSTERDAM, 1983
Ucenicizarea credincioşilor prin vestirea Evangheliei. Noi
aﬁrmăm că Isus Cristos le porunceşte urmaşilor Săi să vestească
Evanghelia tuturor oamenilor, evanghelizând pe orice om pretutindeni
şi ucenicizând pe cei credincioşi în cadrul părtăşiei în Biserică.
O mărturisire deplină şi reală a lui Cristos cuprinde depunerea
mărturiei personale, trăirea sfântă şi actele de milostenie şi de caritate
faţă de aproapele nostru, fără care predicarea Evangheliei pare stearpă.
Negăm faptul că depunerea mărturiei personale, trăirea sfântă şi actele
de milostenie şi de caritate faţă de aproape constituie un act de
evanghelizare fără vestirea Evangheliei. EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS,
AFIRMAŢII ŞI NEGAŢII 18

10. LIBERTATEA RELIGIOASĂ

Libertate religioasă pentru toţi. Creştinii doresc sincer libertate
religioasă pentru toţi oamenii, nu doar libertate pentru creştinism. În
ţări predominant creştine, creştinii sunt în linia întâi a celor care cer
libertate pentru minorităţi religioase. Ca atare, în ţări predominant
necreştine, creştinii cer pentru ei înşişi tocmai drepturile pe care le cer
pentru alţii în circumstanţe similare. Libertatea de a „profesa, practica
şi propaga” religia aşa cum este deﬁnită în Declaraţia universală a
drepturilor omului ar putea şi ar trebui să ﬁe fără îndoială un drept
garantat în mod reciproc. Regretăm profund orice mărturie nedemnă
de care s-au făcut vinovaţi urmaşii lui Cristos. MANIFESTUL DE LA MANILA,
1989, FRAGMENT DIN CLAUZA C.12
Căutarea eliberării celor închişi pe nedrept. Fiecare guvern are
datoria trasată de Dumnezeu de a asigura condiţii de pace, de dreptate
şi de libertate în care Biserica să se supună lui Dumnezeu, să slujească
Domnului Isus şi să predice Evanghelia fără piedici. În consecinţă ne
rugăm pentru conducătorii naţiunilor şi facem apel către aceştia să
garanteze libertatea de gândire şi de conştiinţă, libertatea de a practica
şi de a propaga religia potrivit voii lui Dumnezeu şi Declaraţiei
universale a drepturilor omului. De asemenea, ne exprimăm preocuparea profundă pentru toţi cei care au fost arestaţi în închisori pe nedrept
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şi în special pentru fraţii noştri care suferă pentru mărturisirea
Domnului Isus. Promitem să ne rugăm şi să facem eforturi pentru
eliberarea lor. În acelaşi timp, refuzăm să ﬁm intimidaţi de soarta lor.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom căuta şi noi să ne opunem nedreptăţii
şi să rămânem credincioşi Evangheliei, cu orice preţ. Nu uităm avertismentul lui Isus care spunea că persecuţia este inevitabilă. (1 Tim. 1:1–4;
F. ap. 4:19; 5:29; Col. 3:24; Ev. 13:1–3; Luca 4:18; Gal. 5:11; 6:12;
Mt. 5:10–12; In 15:18–21). LEGĂMÂNTUL DE LA LAUSANNE, 1974

11. BISERICA PERSECUTATĂ

Părtăşia suferinţelor. Ne aﬁrmăm solidaritatea cu cei care suferă
pentru Evanghelie şi vom urmări să ne pregătim noi înşine pentru o
astfel de posibilitate. Vom depune, de asemenea, eforturi pentru
obţinerea libertăţii politice şi religioase pretutindeni. MANIFESTUL DE LA
MANILA, 1989, 21 DE AFIRMAŢII 20
Crucea şi suferinţele. După cum Isus ne-a chemat să ne purtăm
crucile, amintim Bisericii învăţătura Domnului nostru că suferinţa este
parte din viaţa creştină autentică. Într-o lume din ce în ce mai violentă
şi nedreaptă, cu opresiuni politice şi economice, ne angajăm să ne
echipăm pe noi înşine şi pe alţii pentru a suferi în lucrarea misionară
şi pentru a sluji Biserica în suferinţă. AFIRMAŢIA DE LA IGUAÇU, 1999,
ANGAJAMENT 10
Suferinţa pentru neprihănire. A fost necesară suferinţa Împăratului pentru a intra în slava Sa. El a suferit pentru noi lăsându-ne un
exemplu pentru a-I călca pe urme (1 Pt. 2:21). A suferi pentru
neprihănire şi pentru mărturisirea lui Isus şi a îndura suferinţa cu mult
curaj constituie un semn clar pentru toţi cei care ne privesc că am
primit mântuirea şi Împărăţia lui Dumnezeu (Flp. 1:28, 29; cf. 2 Tes.
1:5). EVANGHELIZAREA ŞI RESPONSABILITATEA SOCIALĂ, 1982
Transformare prin suferinţa în răbdare. Au existat multe
momente în istoria Bisericii, şi mai există şi azi, în care creştinii supuşi
persecuţiilor şi opresiunilor au părut a ﬁ detaşaţi de societate şi a-şi
susţine, astfel, status-quoul. Noi însă suntem de părere că, chiar şi în
condiţiile celor mai severe represiuni, creştinii puteau provoca sau
chiar schimba societatea, prin stilurile lor de viaţă, prin dragostea lor
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altruistă, prin bucuria lor paşnică, prin pacea lor interioară şi prin
răbdarea în suferinţă (1 Pt. 2:21–25). TRANSFORMARE: BISERICA ÎN
ÎNTÂMPINAREA NEVOILOR UMANE, 1983
Biserica persecutată. Isus le-a spus ucenicilor fără menajamente
să se aştepte la opoziţie. „Dacă m-au prigonit pe Mine”, a spus, „vă vor
prigoni şi pe voi.” Le-a spus chiar să se bucure în mijlocul persecuţiilor
şi le-a amintit că moartea este o condiţie a rodirii.
Aceste previziuni, că suferinţa creştinilor este inevitabilă şi productivă, s-au adeverit în toate veacurile, inclusiv în prezent. Au existat mii
şi mii de martiri. Situaţia este în mare parte similară şi astăzi…
Creştinii sunt cetăţeni loiali care urmăresc bunăstarea naţiunii. Ei
se roagă pentru conducătorii acesteia şi îşi plătesc taxele. Desigur, cei
care L-au mărturisit pe Isus Cristos ca Domn nu se pot referi la nicio
altă autoritate cu apelativul „Domn”, iar dacă li se porunceşte să facă
astfel ori să facă orice este interzis de Dumnezeu, trebuie să se opună.
Însă ei sunt cetăţeni conştiincioşi. Contribuie, de asemenea, la
bunăstarea ţării lor prin stabilitatea căsniciilor şi a căminelor lor, prin
onestitatea în afaceri, prin munca lor asiduă şi prin activitatea
voluntară în beneﬁciul celor nevoiaşi şi cu dizabilităţi. Guvernele care
aplică dreptatea nu au niciun motiv să se teamă de creştini…
Creştinii dezaprobă metodele nedemne de evanghelizare. Cu toate
că natura credinţei noastre ne cere să împărtăşim Evanghelia altora,
suntem preocupaţi să o prezentăm într-un mod deschis şi sincer,
lăsând, astfel, libertatea ascultătorilor de a lua o decizie proprie. Dorim
să dovedim sensibilitate faţă de adepţii altor religii şi respingem orice
abordare care ar căuta să îi forţeze să se convertească…
Regretăm profund orice mărturie nedemnă de care este posibil să
se ﬁ făcut vinovaţi cei care Îl urmează pe Cristos. Hotărâm să nu
aducem ofense inutile în nicio împrejurare, ca nu cumva Numele lui
Cristos să ﬁe necinstit. Totuşi nu putem evita ofensa Crucii. De dragul
Cristosului cruciﬁcat ne rugăm să ﬁm pregătiţi prin harul Său să
suferim şi chiar să murim. Martirajul este o formă de mărturie pentru
care Cristos a promis o cinste deosebită. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989,
FRAGMENT DIN CLAUZA C.12
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Mântuirea doar prin Cristos
Mântuirea este doar prin Cristos. Dumnezeu mărturiseşte
despre Sine în creaţie şi în conştiinţa umană, însă această
mărturie nu este completă fără descoperirea lui Dumnezeu în
Cristos. În faţa unor pretenţii cu valoare de adevăr concurente,
noi proclamăm cu umilinţă că Cristos este singurul Mântuitor,
conştienţi ﬁind că atât păcatul cât şi barierele culturale Îl
ascund deseori de ochii celor pentru care a murit.
AFIRMAŢIA DE L A IGUAÇU, 1999,
DECL ARAŢII 2

1. MISIUNEA MONDIALĂ A BISERICII

Tatăl L-a trimis pe Fiul, care trimite Biserica în lume. Format
din missio, cuvântul latin pentru „trimitere”, acest termen este utilizat
atât cu referire la trimiterea Fiului în lume de către Tatăl pentru a
deveni Mântuitorul acesteia cât şi cu referire la trimiterea pe care Fiul
o face Bisericii pentru a răspândi Evanghelia în lume, pentru a înfăptui
dragostea şi dreptatea şi pentru a căuta să facă pe toţi oamenii ucenici.
DECLARAŢIA DE LA AMSTERDAM, 2000, DEFINIŢII 10
Trimişi în lume. Noi aﬁrmăm că Cristos îşi trimite poporul
răscumpărat în lume după cum Tatăl L-a trimis pe El şi că acest lucru
presupune o penetrare a lumii la fel de adâncă şi de costisitoare.
Trebuie să ieşim din ghetourile noastre eclesiastice şi să penetrăm
societatea necreştină. În misiunea Bisericii de a sluji cu dăruire,
134
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evanghelizarea primează. Evanghelizarea lumii presupune ca toată
Biserica să ducă toată Evanghelia întregii lumi. Biserica este în centrul
scopului cosmic al lui Dumnezeu, reprezentând mijlocul Său de
răspândire a Evangheliei. Însă o Biserică care predică Crucea trebuie
să ﬁe ea însăşi însemnată de această Cruce. Ea devine o piatră de
poticnire în calea evanghelizării atunci când trădează Evanghelia sau
îi lipseşte credinţa vie în Dumnezeu, dragostea adevărată pentru
oameni sau onestitatea desăvârşită în toate lucrurile, inclusiv în aspecte care ţin de promovare şi de ﬁnanţare. Biserica este comunitatea
poporului lui Dumnezeu, nu o instituţie, şi nu trebuie identiﬁcată cu
o cultură anume, cu un sistem social sau politic anume ori cu o
anumită ideologie umană. (In 17:18; 20:21; Mt. 28:19, 20; F. ap. 1:8; 20:27;
Ef. 1:9, 10; 3:9–11; Gal. 6:14, 17; 2 Cor. 6:3, 4; 2 Tim. 2:19–21; Flp. 1:27).
LEGĂMÂNTUL DE LA LAUSANNE, 1974
Un fundament triunic pentru misiune. Nu exagerăm atunci
când afirmăm că Dumnezeul cel viu este un Dumnezeu misionar. El
a creat întreaga omenire, este „Dumnezeul duhurilor oricărui trup”,
iar când l-a chemat pe Avraam a promis că va binecuvânta „toate
neamurile pământului” prin descendenţii săi. Apoi, Isus Cristos i-a
trimis în timpul lucrării Sale pe ucenicii Săi la „oile pierdute ale casei
lui Israel”, după care le-a poruncit să meargă şi să facă ucenici din
toate neamurile. Moartea şi învierea Sa se află între aceste două
misiuni. A murit pe cruce pentru păcatele întregii lumi şi a fost înviat
şi înălţat pentru a fi Domn. Misiunea universală a Bisericii derivă din
autoritatea universală a lui Cristos. În al treilea rând, Duhul Sfânt
este un Duh misionar, iar Cincizecimea a fost un eveniment
misionar. El a dat poporului Său putere de mărturie, după cum
promisese Isus, şi i-a trimis până la marginile pământului, după cum
a prezis Isus (F. ap. 1:8). Acest fundament trinitar pentru misiune
este de o importanţă primordială. Este inima misionară a lui
Dumnezeu Însuşi, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Dacă suspină în
dragostea Sa pentru lumea pierdută, şi noi, poporul Său, trebuie să
suspinăm împreună cu El. Angajarea în evanghelizarea mondială este
inevitabilă, iar indiferenţa este impardonabilă. EVANGHELIZAREA ŞI
RESPONSABILITATEA SOCIALĂ, 1982
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Prezenţa Împărăţiei. „S-a împlinit vremea”, anunţa Isus când Îşi
începea lucrarea publică, „Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.
Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Mc. 1:15). Astfel, Isus a adus cu Sine
Împărăţia. „Escatologia a invadat istoria.” „Persoana lui Isus şi prezenţa
Împărăţiei lui Dumnezeu sunt conectate în mod inseparabil.” Doar cei
care se smeresc asemeni unui copilaş şi se nasc din nou intră în Împărăţie. Împărăţia lui Dumnezeu este o realitate prezentă şi, în acelaşi
timp, o realitate care se va împlini în viitor. Ca realitate prezentă, acum
când prezenţa ﬁzică a lui Isus a fost retrasă de pe pământ, Duhul Său
cel Sfânt o instituie în vieţile poporului Său. Cât despre Împărat, acesta
nu trebuie niciodată perceput separat de supuşii Săi, comunitatea mesianică, peste care domneşte. În plus, domnia Lui ia forma atât a unei
binecuvântări absolute (mântuire, de fapt) cât şi a unei cereri absolute
(ascultare şi slujire). EVANGHELIZAREA ŞI RESPONSABILITATEA SOCIALĂ, 1982 5B
Misiunea Bisericii. Noi aﬁrmăm că misiunea Bisericii este aceea
de a răspândi Vestea Bună a mântuirii prin faptă şi prin cuvânt la
omenirea pierdută şi disperată. Această misiune de a vesti moartea
ispăşitoare şi învierea lui Isus Cristos tuturor nemurilor îi îmbie pe
oameni la ucenicie şi la ascultare în căutarea sﬁnţeniei personale şi
sociale. De asemenea, aﬁrmăm că rodul vestirii Evangheliei este
dreptatea, mila şi pacea. Negăm faptul că misiunea Bisericii este
dezvoltarea popoarelor exploatate sau eliberarea popoarelor oprimate.
DECLARAŢIA DE LA DUPAGE, 1990

2. MAREA TRIMITERE

Tuturor neamurilor. Domnul Isus Cristos a poruncit tuturor
credincioşilor să vestească Evanghelia în toată lumea şi să facă ucenici
din toate neamurile. Pentru împlinirea acestei Mari Trimiteri este
nevoie ca toate ambiţiile lumeşti şi personale să ﬁe subordonate unei
dedicări totale faţă de El care „S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi”.
CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST
Vestirea, ucenicizarea, botezarea, învăţarea.
Recunoaştem mandatul lui Cristos
de a vesti Evanghelia tuturor oamenilor,
făcându-i ucenici, botezându-i şi învăţându-i să asculte de El.
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Recunoaştem porunca lui Cristos
de a ne iubi aproapele,
având ca efect slujirea Bisericii şi a societăţii,
căutarea împăcării tuturor cu Dumnezeu şi cu semenii lor,
proclamarea libertăţii de sub orice fel de opresiune şi răspândirea
dreptăţii lui Cristos într-o lume nedreaptă.
LONDON BIBLE COLLEGE
Vestirea, invitarea, botezarea, învăţarea. Domnul nostru Isus
Cristos, deţinătorul întregii autorităţi în cer şi pe pământ, nu s-a
rezumat la a ne chema la Sine; El ne-a trimis în lume pentru a-I ﬁ
martori. Prin puterea Duhului Său, El ne porunceşte să vestim tuturor
oamenilor Vestea Bună a mântuirii prin moartea Sa ispăşitoare şi prin
învierea Sa; să îi invităm să ﬁe ucenici prin pocăinţă şi prin credinţă;
să îi botezăm aducându-i în părtăşia Bisericii Sale şi să îi învăţăm toate
cuvintele Sale. DECLARAŢIA DE LA BERLIN, 1966 (CONGRESUL INTERNAŢIONAL
PENTRU EVANGHELIZARE, BERLIN, 1966)
Caracterul urgent al Marii Trimiteri. În virtutea ultimei porunci
a lui Cristos (Mt. 28:19, 20) şi recunoscând condiţia pierdută a tuturor
celor care nu acceptă mesajul Evangheliei (In 3:18, 36), noi credem că
ﬁecare creştin trebuie să răspundă urgent Marii Trimiteri a lui Cristos.
[…] Noi suntem dedicaţi tocmai lucrării de asistare a procesului de
punere în aplicare a planului lui Dumnezeu în acest veac, în conformitate cu ultima poruncă a Mântuitorului nostru de a-I ﬁ „martori […]
până la marginile pământului” (F. ap. 1:8). Având mijloacele lui
Dumnezeu la dispoziţia noastră, mesajul Evangheliei, care este
„puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea ﬁecăruia care crede” (Rom.
1:16), este dus literalmente până la marginile pământului. Căutăm, de
asemenea, să împlinim porunca Mântuitorului nostru de a învăţa toate
neamurile (Mt. 18:20), nu doar de a le vesti Evanghelia. HCJB WORLD
RADIO / WORLD RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP
Timpul misiunii. Noi credem că perioada interimară dintre
înălţarea şi revenirea lui Cristos va ﬁ alocată misiunii poporului lui
Dumnezeu care nu are voie să înceteze înainte de Sfârşit. Ne amintim,
de asemenea, de avertismentul Său împotriva cristoşilor şi a profeţilor
falşi care trebuie să se ridice ca precursori ai anticristului ﬁnal.
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Ca atare, respingem ca pe un vis semeţ, prea îndrăzneţ concepţia că
omul ar putea vreodată construi o utopie pe pământ. Convingerea
noastră creştină este că Dumnezeu îşi va desăvârşi Împărăţia şi
aşteptăm cu mare anticipare acea zi şi cerul nou şi pământul nou unde
dreptatea va locui şi Dumnezeu va domni pentru totdeauna. Până
atunci, ne rededicăm slujirii lui Cristos şi a oamenilor, supunându-ne
cu bucurie autorităţii Sale peste vieţile noastre în întregime. (Mc.
14:62; Ev. 9:28; Mc. 13:10; F. ap. 1:8–11; Mt. 28:20; Mc. 13:21–23; In 2:18;
4:1–3; Luca 12:32; Apoc. 21:1–5; 2 Pt. 3:13; Mt. 28:18). LEGĂMÂNTUL DE LA
LAUSANNE, 1974, FRAGMENT DIN CLAUZA 15
Scopul istoriei. În ciuda diﬁcultăţilor, aşteptăm cu nerăbdare ziua
în care Evanghelia va ﬁ în sfârşit predicată „în toată lumea” (Mt. 24:14),
iar răscumpăraţii Domnului vor ﬁ adunaţi „din orice seminţie, de orice
limbă, din orice norod şi de orice neam” pentru a-I da Lui slavă pentru
totdeauna (Apoc. 5:9; 7:9). Angajamentul nostru de a evangheliza
lumea ne canalizează energia spre acest scop spre care se îndreaptă
istoria, când Biserica întregită va ﬁ prezentată Tatălui în toată
frumuseţea sﬁnţeniei Sale, când orice genunchi se va pleca şi ﬁecare
limbă va mărturisi că Isus Cristos este Domnul, spre slava lui
Dumnezeu (Flp. 2:10–11; Rom. 10:9–10; 1 Cor. 12:3). DECLARAŢIA GCOWE
’95 (CONSULTAREA GLOBALĂ PENTRU EVANGHELIZAREA MONDIALĂ, SEUL 1995),
AD 2000 & BEYOND MOVMENT

3. TOATĂ EVANGHELIA PENTRU TOATĂ LUMEA

Înﬁinţarea unor biserici indigene sănătoase care se reproduc.
Misiunea Bisericii are la bază evanghelizarea lumii. Avem din partea
Domnului nostru mandatul de a proclama Vestea Bună a dragostei şi
a iertării lui Dumnezeu pentru toţi oamenii, făcând ucenici, botezând
şi învăţând toate popoarele. Isus a aﬁrmat în mod clar în ultimele Sale
învăţături că acest scop de evanghelizare a lumii presupune să
acordăm atenţie nu doar celor din jurul nostru, ci şi celor dispreţuiţi
şi neglijaţi de societate şi celor de la marginile pământului. Neîmplinind toate acestea, dovedim neascultare. De asemenea, aﬁrmăm
nevoia de a încuraja noi iniţiative de a uceniciza tinerii şi copiii din
lumea întreagă; de a valoriﬁca la maxim mijloacele de comunicare şi
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tehnologia în evanghelizare şi de a rămâne implicaţi în mod personal
în evanghelizarea de la om la om astfel încât prezentarea pe care o
facem Evangheliei biblice să ﬁe absolut relevantă şi contextualizată.
Noi considerăm că evanghelizarea tuturor grupurilor etnice rămase
este o urgenţă.
Ne angajăm să depunem eforturi ca toţi oamenii de pe pământ să
aibă oportunitatea de a auzi Evanghelia în limba pe care o înţeleg,
acolo unde locuiesc. De asemenea, ne angajăm să înﬁinţăm biserici
indigene sănătoase care să se reproducă, în toate popoarele, pretutindeni, biserici care vor urmări să asiste procesul de maturizare
spirituală a celor care răspund mesajului Evangheliei. DECLARAŢIA DE LA
AMSTERDAM, 2000, CARTA 1
Întreaga Biserică din întreaga lume. Noi aﬁrmăm că Dumnezeu
cheamă întreaga Biserică să ducă întreaga Evanghelie întregii lumi.
Astfel, hotărâm să o vestim cu credincioşie, de urgenţă şi cu sacriﬁciu
până când va reveni El. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, 21 DE AFIRMAŢII 21
Înţelegând lumea în care suntem trimişi. Întreaga Evanghelie a
fost încredinţată întregii Biserici pentru a ﬁ făcută cunoscută întregii
lumi. În consecinţă, este nevoie să înţelegem lumea în care suntem
trimişi. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989
Predicarea Evangheliei tuturor oamenilor. Noi aﬁrmăm că
Biserica este condusă de Dumnezeu şi are în consecinţă obligaţia
divină de a predica Evanghelia ﬁecărei persoane (Luca 24:47; Mt.
28:18–19). Negăm faptul că în predicarea Evangheliei poate ﬁ ignorată
sau evitată vreo clasă sau vreun grup de oameni, indiferent de
identitatea etnică sau culturală (1 Cor. 9:19–22). Dumnezeu vizează o
Biserică globală formată din oameni din orice seminţie, de orice limbă
şi din orice neam (Apoc. 7:9). EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS, AFIRMAŢII ŞI
NEGAŢII 5
Mandatul. Biserica primeşte mandatul din partea Domnului Isus
cel înviat şi are obligaţia de a demonstra şi vesti Evanghelia şi
implicaţiile sale în totalitate întregii lumi. SOUTH ASIA INSTITUTE OF
ADVANCED CHRISTIAN STUDIES
Acceptarea chemării. Aﬁrmăm angajamentul nostru faţă de
Marea Trimitere a Domnului nostru şi declarăm disponibilitatea
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noastră de a merge oriunde, de a face orice şi de a sacriﬁca orice ne
cere Dumnezeu pentru îndeplinirea acestei Trimiteri. Răspundem chemării lui Dumnezeu de a lucra ca evanghelişti şi acceptăm responsabilitatea solemnă de a predica Cuvântul tuturor popoarelor după cum
ne va da Dumnezeu oportunitatea. AFIRMAŢIILE DE LA AMSTERDAM, 1983
Revărsarea harului suprem. Tânjim după o revărsare a harului
şi a puterii supreme într-o trezire spirituală puternică de-a lungul şi
de-a latul Bisericii. Dimensiunea unei asemenea trimiteri depăşeşte
resursele noastre, însă ştim că nimic nu Îi este imposibil lui
Dumnezeu. (2 Cor. 10:4; Luca 1:37; Flp. 4:13). DECLARAŢIA GCOWE ’95
(CONSULTAREA GLOBALĂ PENTRU EVANGHELIZAREA MONDIALĂ, SEUL 1995), AD
2000 & BEYOND MOVMENT

4. LUMEA MODERNĂ

Lumea modernă. Evanghelizarea se petrece într-un context, nu
într-un vid. Trebuie păstrat un echilibru judicios între Evanghelie şi
context. Trebuie să înţelegem contextul pentru a-l aborda, însă
contextul nu trebuie să permită o distorsiune a Evangheliei.
În acest sens, ne îngrijorează impactul „modernităţii” care este o
cultură mondială în curs de aﬁrmare, produsă de industrializarea cu
tehnologia sa şi de urbanizarea cu ordinea sa economică. Aceşti factori
se combină, creând un mediu care inﬂuenţează în mod semniﬁcativ
felul nostru de a percepe lumea. Pe de altă parte, secularizarea a
devastat credinţa, lipsindu-L pe Dumnezeu şi supranaturalul de orice
însemnătate; urbanizarea a dezumanizat viaţa multora; iar mass-media a contribuit la devalorizarea adevărului şi a autorităţii, înlocuind
cuvântul cu imaginea. Combinate, aceste consecinţe ale modernităţii
pervertesc mesajul predicat de mulţi şi subminează motivaţia lor
pentru misiune. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CLAUZA C.10
Avantajele şi dezavantajele modernizării. Modernizarea aduce
atât binecuvântări cât şi pericole. Creând legături de comunicaţie şi
comerciale pe întreg globul, aceasta realizează o deschidere fără
precedent pentru Evanghelie, trecând vechi frontiere şi penetrând
societăţile închise, ﬁe acestea tradiţionale sau totalitare. MANIFESTUL DE
LA MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CLAUZA C.10
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Utilizarea mijloacelor moderne. [Noi credem] în utilizarea
oricăror mijloace moderne de comunicare disponibile pentru
răspândirea Evangheliei lui Isus Cristos în toată lumea. BILLY GRAHAM
EVANGELISTIC ASSOCIATION
Cei neglijaţi. Peste două miliarde şi jumătate de oameni, adică mai
mult de două treimi din omenire, nu au fost încă evanghelizate. Ne
exprimăm ruşinea pentru existenţa unui număr atât de mare de
oameni neglijaţi; ne exprimăm vehement dezaprobarea faţă de această
atitudine a noastră şi a Bisericii. Cu toate acestea, în prezent există în
multe părţi ale lumii, o receptivitate nemaiîntâlnită faţă de Domnul
Isus Cristos. Suntem convinşi că acesta este momentul în care
bisericile şi agenţiile parabisericeşti trebuie să se roage cu toată
convingerea pentru mântuirea celor neevanghelizaţi şi să iniţieze noi
eforturi de a evangheliza întreaga lume. […] Scopul ar trebui să ﬁe
acela ca, prin toate mijloacele posibile şi în cel mai scurt timp, ﬁecare
persoană să aibă oportunitatea de a auzi, înţelege şi primi Vestea Bună.
Nu putem spera să atingem acest ţel fără sacriﬁciu. LEGĂMÂNTUL DE LA
LAUSANNE, 1974, FRAGMENT DIN CLAUZA 9
Oamenii neevanghelizaţi. Focarul nostru principal, dar nu
exclusiv, este „fereastra 10 / 40” (zona cuprinsă între 10 şi 40 de grade
la nord de Ecuator, începând cu Africa de Vest până la Asia de Est)
unde se găsesc majoritatea grupurilor de oameni neevanghelizaţi. Tot
aici este zona cu cel mai mare grad de sărăcie, de analfabetism, de boli
şi de suferinţe. DECLARAŢIA GCOWE ’95 (CONSULTAREA GLOBALĂ PENTRU
EVANGHELIZAREA MONDIALĂ, SEUL 1995), AD 2000 & BEYOND MOVMENT

5. UNICITATEA LUI CRISTOS ŞI PLURALISMUL RELIGIOS

Pluralismul religios. Evanghelistul de azi este chemat să vestească
Evanghelia într-o lume tot mai mult caracterizată de pluralism. În
acest sat global al credinţelor rivale şi al multor religii mondiale este
important ca activitatea noastră de evanghelizare să ﬁe caracterizată
atât de loialitate faţă de Vestea Bună a lui Cristos cât şi de umilinţă în
modul de prezentare a acesteia. Deoarece revelaţia generală a lui
Dumnezeu se extinde la toate nivelurile creaţiei Sale, pot exista urme
de adevăr, de frumuseţe şi de bunătate în multe sisteme religioase
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necreştine. Însă nu avem niciun motiv să percepem oricare dintre
aceste sisteme drept evanghelii alternative sau căi de mântuire
separate. Singura cale de a-L cunoaşte pe Dumnezeu în pace, în
dragoste şi în bucurie este moartea reconciliatoare a lui Isus Cristos,
Domnul cel înviat. Împărtăşind acest mesaj altora, trebuie s-o facem
cu dragoste, cu umilinţă, ferindu-ne de orice urmă de aroganţă, de
ostilitate şi de lipsă de respect. Întrând în dialog cu aderenţii altor
religii, trebuie să ﬁm curtenitori şi amabili. Totuşi un asemenea dialog
nu trebuie să ﬁe un substitut al proclamării. Însă, dat ﬁind că toţi
oamenii sunt creaţi după chipul lui Dumnezeu, trebuie să acordăm
libertate religioasă şi să garantăm drepturile omului pentru toţi aceştia.
Ne angajăm să îi tratăm pe adepţii altor religii cu respect şi să slujim
cu credincioşie şi cu umilinţă naţiunii în care ne-a pus Dumnezeu,
aﬁrmând că Cristos este singurul Mântuitor al lumii. DECLARAŢIA DE LA
AMSTERDAM, 2000, CARTA 6
Abordarea tuturor culturilor. Cultura trebuie întotdeauna
testată şi judecată prin prisma Scripturii. Deoarece omul este creatura
lui Dumnezeu, anumite aspecte din cultura sa sunt încărcate de
frumuseţe şi de valoare. Din cauza căderii omului, toată cultura este
pângărită de păcat şi anumite aspecte ale ei sunt demonice. Evanghelia
nu presupune superioritatea niciunei culturi faţă de altele, însă
evaluează toate culturile prin prisma propriilor sale criterii de adevăr
şi de dreptate, insistând asupra moralei absolute în orice cultură.
Misiunile au exportat de prea multe ori odată cu Evanghelia şi o
cultură străină, iar bisericile au fost uneori în dependenţă de cultură
mai degrabă decât de Scriptură. Evangheliştii lui Cristos trebuie să
urmărească cu umilinţă să se dezbrace de tot, mai puţin de
autenticitatea lor personală, pentru a deveni slujitorii celorlalţi, iar
bisericile trebuie să urmărească transformarea şi îmbogăţirea culturii,
toate spre slava lui Dumnezeu. (Mc. 7:8, 9, 13; Gen. 4:21, 22; 1 Cor.
9:19–23; Flp. 2:5–7; 2 Cor. 4:5). LEGĂMÂNTUL DE LA LAUSANNE, 1974,
FRAGMENT DIN CLAUZA 10
Sﬁnţi din toate seminţiile şi neamurile. Prin sângele Mielului,
Dumnezeu Şi-a răscumpărat sﬁnţi din orice seminţie, de orice limbă
şi din orice neam. El mântuieşte oamenii în propriile lor culturi.
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Evanghelizarea lumii urmăreşte să vadă biserici care sunt, pe de o
parte, adânc înrădăcinate în Cristos şi, pe de altă parte, în strânsă
legătură cu cultura lor. Ca atare, urmând exemplul lui Isus şi al lui
Pavel, cei care Îl proclamă pe Cristos trebuie să îşi folosească libertatea
în Cristos pentru se face orice pentru oricine. Acest lucru înseamnă o
identiﬁcare culturală adecvată, împiedicând echivalarea Evangheliei
cu o anumită cultură. De vreme ce toate culturile lumii sunt modelate
parţial de păcat, Biblia şi Cristos se opun, în punctele importante,
ﬁecăreia dintre aceste culturi. DECLARAŢIA DE LA AMSTERDAM, 2000, CARTA
7
Depăşirea tuturor barierelor. Noi aﬁrmăm că noi cei care
pretindem că suntem Trupul lui Cristos trebuie să depăşim barierele
rasiale, sexuale şi sociale în cadrul părtăşiei noastre. MANIFESTUL DE LA
MANILA, 1989, 21 DE AFIRMAŢII 13
Învingerea prejudecăţilor culturale. Noi aﬁrmăm că
interpretarea pe care noi o dăm Scripturii a fost adesea distorsionată
de prejudecăţile noastre de ordin cultural. Ne angajăm să ne iniţiem în
studiul biblic transcultural astfel încât cu tot poporul lui Dumnezeu să
surprindem dimensiunile dragostei lui Cristos. ANGAJAMENTUL COMUN
„CUVÂNTUL VIU PENTRU O LUME MURIBUNDĂ”, 1994

6. SINGURUL MÂNTUITOR

Centralitatea lui Isus Cristos. Suntem chemaţi să Îl vestim pe
Cristos într-o lume caracterizată tot mai mult de pluralism. Au loc o
renaştere a vechilor credinţe şi o izvorâre a altora. Şi în primul secol
erau „mulţi dumnezei şi mulţi domni”. Totuşi apostolii au aﬁrmat cu
îndrăzneală unicitatea, indispensabilitatea şi centralitatea lui Cristos.
Şi noi trebuie să facem la fel. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, FRAGMENT
DIN CLAUZA A.3
Printre diverse aspiraţii religioase. Noi Îl vestim pe Cristos cel
viu într-o lume zdruncinată de conﬂictele interetnice, de disparităţi
economice masive, de dezastre naturale şi de crize ecologice.
Obiectivul misiunii este sprijinit şi stânjenit deopotrivă de tehnologia
care s-a răspândit în prezent până în cele mai îndepărtate colţuri ale
lumii. Aspiraţiile religioase diverse ale oamenilor, exprimate în religii
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şi în experienţe spirituale multiple, reprezintă o provocare pentru
adevărul absolut al Evangheliei. AFIRMAŢIA DE LA IGUAÇU, 1999, PREAMBUL
Oameni religioşi care au nevoie de mântuire. Deoarece oamenii
sunt creaţi după chipul lui Dumnezeu şi văd urmele Creatorului în
creaţia Sa, religiile care au apărut conţin uneori elemente de adevăr şi
de frumuseţe. Acestea nu sunt însă evanghelii alternative. Date ﬁind
condiţia păcătoasă a ﬁinţelor umane şi faptul că toată lumea „zace în
cel rău”, chiar şi oamenii religioşi au nevoie de mântuirea lui Cristos.
În consecinţă nu avem nicio justiﬁcare să aﬁrmăm că mântuirea poate
ﬁ obţinută fără Cristos sau fără acceptarea explicită a lucrării Sale prin
credinţă. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CLAUZA A.3
O singură Evanghelie. Există o singură Evanghelie deoarece există
un singur Cristos care, datorită morţii şi învierii Sale, este El Însuşi
singura cale spre mântuire. În consecinţă respingem atât relativismul
care priveşte toate religiile şi spiritualităţile ca ﬁind abordări ale Lui
Dumnezeu la fel de valide cât şi sincretismul care încearcă să combine
credinţa în Cristos cu alte credinţe. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, 21 DE
AFIRMAŢII 7
Cristos este singura cale. Noi aﬁrmăm că alte religii şi ideologii
nu reprezintă căi alternative spre Dumnezeu şi că spiritualitatea
umană, în lipsa răscumpărării lui Cristos, nu conduce la Dumnezeu,
ci la judecată, deoarece Cristos este singura cale. MANIFESTUL DE LA
MANILA, 1989, 21 DE AFIRMAŢII 7
Mărturie şi dialog interreligios. În trecut ne-am făcut uneori
vinovaţi de adoptarea unor atitudini de ignoranţă, de aroganţă, de
lipsă de respect şi chiar de ostilitate faţă de adepţii altor religii. Ne
pocăim de această greşeală. Suntem totuşi hotărâţi să avem o mărturie
pozitivă şi necompromiţătoare privind unicitatea Domnului nostru în
ce priveşte viaţa, moartea şi învierea Sa în toate aspectele activităţii
noastre de evanghelizare, inclusiv în dialogul interreligios. MANIFESTUL
DE LA MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CLAUZA A.3
Substitute pentru proclamare. Respingem ideea că „prezenţa
creştinilor” între adepţii religiilor lumii şi schimbul de idei cu aceştia
reprezintă un substitut pentru vestirea Evangheliei cu scopul
convertirii. DECLARAŢIA DE LA FRANKFURT, 1970

Pluralismul religios şi unicitatea lui Cristos

145

Domnia lui Cristos. Împărăţia lui Dumnezeu este domnia Lui
plină de har prin Isus Cristos asupra vieţilor oamenilor, a cursului
istoriei şi a întregii realităţi. Isus este Domn al trecutului, al
prezentului şi al viitorului, suveran peste toate lucrurile. Mântuirea pe
care o aduce Isus Cristos şi comunitatea credincioasă pe care o cheamă
sunt semne ale prezenţei Împărăţiei aici şi acum, deşi aşteptăm
deplinătatea ei odată cu venirea Lui în slavă. În răstimpul acesta,
măsura în care sunt respectate standardele de pace şi de dreptate ale
lui Cristos oriunde în lume reprezintă tocmai măsura în care este
anticipată Împărăţia şi este manifestat idealul lui Dumnezeu pentru
societatea umană. DECLARAŢIA DE LA AMSTERDAM, 2000, DEFINIŢII 5

7. EVANGHELIA ŞI POPORUL EVREU

Evanghelia şi evreii. Noi credem că Israel există ca un popor de
legământ prin care Dumnezeu continuă să Îşi îndeplinească scopurile
şi că Biserica este un popor ales potrivit Noului Legământ care îi
include atât pe evrei cât şi neamurile care Îl recunosc pe Cristos ca
Mesia şi ca Răscumpărător. JEWS FOR JESUS
Alegerea lui Israel. Noi credem că Dumnezeu a făcut un legământ
veşnic şi irevocabil cu Avraam. CHOSEN PEOPLE MINISTRIES
Vocaţia lui Israel. În primul rând, Dumnezeu S-a folosit de
poporul evreu pentru a oferi creştinilor calea mântuirii. În al doilea
rând, poporul lui Israel are o relaţie de legământ anterioară şi perpetuă
cu Dumnezeu (Ier. 31:31; Is. 49:6). Parte din responsabilitatea care
decurge din legământ presupune ca ei să ﬁe lumina lumii. Însă evreii
nu se pot achita în mod perfect de această responsabilitate fără Cristos.
În al treilea rând, Pavel a anticipat întoarcerea evreilor la Cristos, lucru
care urma să aibă un efect dătător de viaţă asupra întregii biserici.
CHRISTIAN WITNESS TO THE JEWISH PEOPLE, 1980
Dumnezeu nu Şi-a respins poporul. O atitudine întâlnită în
rândul multor creştini avansează ideea că evreii nu mai au niciun rol,
ca popor, în planul lui Dumnezeu de vreme ce prerogativele lui Israel
au trecut in toto asupra Bisericii. Însă Dumnezeu l-a chemat pe
Avraam dintre popoare şi a stabilit un legământ universal cu patriarhul
şi cu sămânţa sa de a ﬁ o binecuvântare pentru toate neamurile
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(Gen. 12:1–3). Această promisiune include alegerea Israelului care să
împlinească scopul lui Dumnezeu reaﬁrmat de Ieremia (31:35–37).
Pavel reiterează promisiunea în Romani 11:1: „A lepădat Dumnezeu pe
poporul Său? Nicidecum!” şi din nou în Romani 11:28: „dar în ce
priveşte alegerea, sunt iubiţi, din pricina părinţilor lor”. În consecinţă,
Dumnezeu a ales poporul Israel după trup şi nu a încheiat socotelile cu
poporul evreu în planul Său de mântuire pentru omenire. CHRISTIAN
WITNESS TO THE JEWISH PEOPLE, 1980
Moştenitori egali. Noi credem că Biserica este alcătuită atât din
evrei cât şi din neamurile care L-au acceptat pe Isus ca Mesia.
Neamurile care au venit la credinţă prin Isus Mesia sunt moştenitori
egali cu credincioşii evrei ai promisiunilor lui Dumnezeu. Noi
credem în instituirea adunărilor locale de credincioşi în care atât
evreii cât şi neamurile sunt încurajaţi să trăiască împreună în unitate,
fără a înceta să-şi exprime aspectele culturale distincte. CHOSEN
PEOPLE MINISTRIES
Cine este evreu? În gândirea iudaică contemporană, evreu este
considerat oricine are o anumită origine evreiască prin naştere sau
oricine a experimentat convertirea. Potrivit legii iudaice ortodoxe,
evreu este oricine este născut dintr-o mamă evreică. Pentru noi,
deﬁniţia unui evreu este o persoană care aparţine poporului cu care
Dumnezeu a făcut câteva legăminte imuabile şi eterne. CHRISTIAN
WITNESS TO THE JEWISH PEOPLE, 1980
Evreii convertiţi rămân evrei. Evreul adus la credinţa în Cristos
este în continuare evreu. De aceea, deşi are libertatea în Cristos de a
se conforma tiparelor comune de pietate şi practicilor religioase ale
creştinilor, trebuie să i se acorde libertatea în Cristos de a respecta
elemente religioase proprii identităţii sale ca israelit (spre exemplu,
sărbătorile religioase evreieşti) atâta vreme cât sunt respectate într-un
mod concordant cu Scriptura. CHRISTIAN WITNESS TO THE JEWISH
PEOPLE, 1980

8. RELAŢIILE DINTRE EVREI ŞI CREŞTINI

Indiferenţa nu se justiﬁcă. Noi aﬁrmăm că poporul evreu are un
rol permanent în planul lui Dumnezeu. Negăm faptul că indiferenţa
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creştinilor faţă de viitor sau faţă de poporul evreu poate ﬁ justiﬁcată în
vreun fel. DECLARAŢIA DE LA WILLOWBANK, 1989, 3.12
Obstacole în calea comunicării. Există multe obstacole în calea
comunicării Evangheliei poporului evreu. Unele dintre aceste
obstacole se interpun atunci când creştinii nu ţin cont de unicitatea
poporului Israel sau nu realizează răul suferit de poporul evreu din
partea unor oameni care s-au numit creştini. Pe de altă parte, trebuie
să admitem că, drept măsură defensivă pentru prezervarea poporului
evreu, liderii evrei au pus obstacole atât intelectuale cât şi sociale
pentru a-i împiedica pe evrei să ia în considerare aﬁrmaţiile lui Cristos.
CHRISTIAN WITNESS TO THE JEWISH PEOPLE, 1980
Răspundere comună potrivit Bibliei. Ca atare, Noul Testament
trebuie păstrat alături de Vechiul Testament şi înţeles şi interpretat pe
fondul Vechiului Testament în studiu, în închinare, în predicare şi în
mărturisire. Noi facem această chemare Bisericii nu doar pentru a
spori capacitatea Bisericii de a comunica poporului evreu originile
evreieşti ale creştinismului, ci şi pentru că identitatea Bisericii,
mandatul său în lume şi puterea de a sluji sunt date de acest Cuvânt al
Bibliei. CHRISTIAN WITNESS TO THE JEWISH PEOPLE, 1980
Aderarea la învăţătura despre Trinitate. Cu toate că aderăm la
formularea doctrinei Trinităţii în crezurile consiliilor bisericeşti
timpurii, considerăm că este esenţial să ne prezentăm credinţa în
singurul Dumnezeu – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt – în termeni biblici,
folosindu-ne de informaţiile bogate atât din cele două Testamente cât
şi din literatura intertestamentară. CHRISTIAN WITNESS TO THE JEWISH
PEOPLE, 1980

9. POCĂINŢA DE ANTISEMITISM

Întreaga rasă umană L-a răstignit pe Cristos. Noi aﬁrmăm că
păcatele întregii lumi L-au trimis pe Cristos la cruce. Negăm justeţea
acuzării exclusive a poporului Israel pentru uciderea lui Cristos.
DECLARAŢIA DE LA WILLOWBANK, 1989, 3.18
Antisemitismul istoric şi relaţiile actuale. Noi aﬁrmăm că
antisemitismul practicat de cei care s-au identiﬁcat drept creştini a
fost dintotdeauna păcătos şi ruşinos, iar Biserica a purtat în trecut
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răspunderea pentru tolerarea şi încurajarea acestei atitudini şi pentru
îngăduinţa arătată faţă de acţiunile antievreieşti din partea persoanelor
şi a guvernelor. Negăm că aceste greşeli ale trecutului, pentru care
neamurile vinovate trebuie să îşi ceară iertare de la Dumnezeu şi de la
comunitatea evreiască, îi privează pe creştini de dreptul sau de
responsabilitatea de a împărtăşi Evanghelia evreilor în prezent şi în
viitor. DECLARAŢIA DE LA WILLOWBANK, 1989, 3.17

10. DARURILE EVREILOR PENTRU CREŞTINI

Îndatorarea creştinilor faţă de poporul evreu. Orice creştin
trebuie să aibă o mare recunoştinţă faţă de poporul Israel. Evanghelia
este Vestea Bună care proclamă că Isus este Cristosul, de mult promisul
Mesia cel iudaic, care prin viaţa, prin moartea şi prin învierea Sa
mântuieşte de păcat şi de toate consecinţele lui. Cei care se închină lui
Isus ca Domn şi ca Mântuitor au primit, astfel, darul cel mai preţios al
lui Dumnezeu prin poporul evreu. Ca atare, au toate motivele să
demonstreze dragoste faţă de acest popor în orice mod posibil.
Preocupaţi ﬁind de omenirea de pretutindeni, suntem hotărâţi să
recunoaştem dreptul poporului Israel la existenţă justă şi paşnică
pretutindeni, atât în Israel cât şi în comunităţile răspândite în toată
lumea. Dezaprobăm vehement persecuţiile evreilor din trecut
săvârşite de unii care s-au identiﬁcat drept creştini şi ne angajăm să
ne opunem oricărei forme de antisemitism. DECLARAŢIA DE LA
WILLOWBANK, 1989, PREAMBUL
Rădăcini creştine în istoria iudaică. Negăm faptul că credinţa
creştină este în mod necesar neiudaică şi că neamurile care cred în
Cristos pot să ignore solidaritatea cu evreii credincioşi sau să îşi
exprime noua identitate în Cristos fără a face referire la originile
evreieşti, sau să refuze să accepte scripturile evreieşti ca parte a
poruncilor lui Dumnezeu pentru ei, sau să refuze să îşi recunoască
rădăcinile în istoria iudaică. Aﬁrmăm că evreii care se întorc la credinţa
în Cristos au libertatea înaintea lui Dumnezeu de a respecta sau nu
obiceiurile şi ceremoniile tradiţionale evreieşti care sunt în
conformitate cu Scriptura creştină şi care nu împiedică părtăşia cu
restul Trupului lui Cristos. DECLARAŢIA DE LA WILLOWBANK, 1989, 2.1–11
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Moştenire bogată. Creştinii trebuie să conştientizeze îndatorarea
lor faţă de poporul evreu prin care Dumnezeu a acordat Bisericii o
moştenire bogată inclusiv pe Mântuitorul şi Scriptura. Bogăţiile
liturgice ca rugăciunea, psalmii şi Legea, dar şi folosirea simbolurilor
care ţin de tradiţia iudaică pot ﬁ integrate în mod adecvat în actul
închinării. CHRISTIAN WITNESS TO THE JEWISH PEOPLE, 1980
Apreciere faţă de cei care îşi riscă viaţa pentru evrei. Noi îi
îndemnăm pe creştini să urmeze exemplul acelor lucrători ai Bisericii
care, prin acte eroice, s-au dăruit pentru bunăstarea şi prezervarea
poporului Israel chiar până acolo încât şi-au riscat vieţile. CHRISTIAN
WITNESS TO THE JEWISH PEOPLE, 1980

11. HARUL ŞI LEGEA

Opoziţia faţă de antinomianism. Abordându-i pe evrei, este
foarte important ca ei să înţeleagă că suntem mântuiţi doar prin har,
dar şi că viaţa în Cristos este trăită cu voia sfântă a lui Dumnezeu. Ca
atare, facem un apel Bisericii să respingă tendinţele antinomianiste şi
în special să pună un accent mai mare în formarea creştinilor pe
înfăptuirea voii lui Dumnezeu revelate în Vechiul Testament. CHRISTIAN
WITNESS TO THE JEWISH PEOPLE, 1980
Legea nu este abolită, ci împlinită. În timp ce iudaismul modern
descrie Legea şi poruncile ca ﬁind scara pe care omul poate urca spre
Dumnezeu, Noul Testament proclamă că noi suntem toţi păcătoşi,
condamnaţi de Legea Sa sfântă şi incapabili să ajungem la El prin orice
fapte. Nu există decât o singură cale, Isus Cristos, care a venit din cer
şi ne-a oferi acces la Tatăl prin Sine. Însă Isus a aﬁrmat cu tărie că nu
a venit să strice Legea. Legea conţine încă revelaţia voii perfecte a lui
Dumnezeu, iar noua viaţă în Cristos este trăită în conformitate deplină
cu această voie. CHRISTIAN WITNESS TO THE JEWISH PEOPLE, 1980
Crucea şi Legământul lui Dumnezeu cu Israel. Aﬁrmăm că
înainte de venirea lui Cristos, Israel a avut privilegiul unic de a se
bucura de o relaţie de legământ cu Dumnezeu ca urmare a eliberării
naţiunii din robie, relaţie care a implicat dăruirea de către Dumnezeu
a Legii şi a unei culturi teocratice, promisiunea lui Dumnezeu de a
binecuvânta ascultarea în credincioşie şi oferirea ispăşirii pentru păcat.
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Noi aﬁrmăm că în această relaţie de legământ, iertarea şi acceptarea de
către Dumnezeu a penitenţilor, care depindeau de oferirea jertfelor
prescrise, s-au bazat pe jertfa predestinată a lui Isus Cristos. DECLARAŢIA
DE LA WILLOWBANK, 1989, 3.13

12. ÎMPLINIREA ÎN VIITOR

Tot Israelul va ﬁ mântuit. În timp ce o parte din Israel continuă
să Îl respingă pe Mesia lui Dumnezeu, rămâne totuşi voia lui
Dumnezeu ca Biserica să urmărească mântuirea rămăşiţei lui Israel
din toate generaţiile până în ziua când „tot Israelul va ﬁ mântuit”.
(Rom. 11:26). CHRISTIAN WITNESS TO THE JEWISH PEOPLE, 1980
Reunirea ramurilor. În consecinţă facem un apel către Biserică
să depună eforturi pentru readunarea acestor ramuri ﬁreşti în măslin,
pentru relaţia de legământ cu Dumnezeu în Mesia, prin credinţa în
Isus Cristos şi prin pecetea Noului Legământ care este botezul.
Încurajăm Biserica să privească cu bucurie înspre ziua când vom ﬁ din
nou uniţi cu Israel în Trupul lui Cristos şi când vom sărbători împreună
cu Cristos şi unii cu alţii semniﬁcaţia Noului Legământ aici şi în
Împărăţia veşnică a lui Dumnezeu. CHRISTIAN WITNESS TO THE JEWISH
PEOPLE, 1980
Profeţii împlinite. Noi aﬁrmăm că preﬁgurările, profeţiile şi
viziunile privind mântuirea şi şalom în scripturile ebraice îşi găsesc
împlinirea prezentă şi viitoare în şi prin Isus Cristos, Fiul lui
Dumnezeu care, prin întrupare, a ajuns evreu şi S-a dovedit a ﬁ Fiul lui
Dumnezeu şi Mesia prin învierea Sa. Negăm justeţea aşteptării unui
Mesia care încă nu a apărut în istoria umană. DECLARAŢIA DE LA
WILLOWBANK, 1989, 1.2
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R ESPONSABILITATEA

SOCIALĂ CREŞTINĂ

Integrarea cuvintelor şi a faptelor

Evanghelia autentică trebuie să devină vizibilă în vieţile
transformate ale oamenilor. Proclamând dragostea lui

Dumnezeu, trebuie să ne implicăm în slujire; predicând

Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să ﬁm dedicaţi criteriilor sale de
dreptate şi de pace. Un rol primordial îl are evanghelizarea,

întrucât principala noastră preocupare este Evanghelia, pentru
ca toţi oamenii să aibă oportunitatea de a-L accepta pe Isus

Cristos ca Domn şi Mântuitor. Totuşi Isus nu S-a rezumat la a
vesti Împărăţia lui Dumnezeu, ci a şi demonstrat venirea

acesteia prin fapte de îndurare şi de putere. Astăzi suntem

chemaţi la o integrare similară a cuvintelor şi a faptelor. Într-un
duh de smerenie, vom predica şi vom învăţa pe alţii, vom sluji pe
cei bolnavi, vom hrăni pe cei înfometaţi, vom arăta preocupare
pentru prizonieri, îi vom ajuta pe cei dezavantajaţi şi cu
dizabiltăţi şi îi vom ajuta pe cei oprimaţi. În vreme ce

recunoaştem diversitatea darurilor spirituale, a chemărilor şi a

contextelor, aﬁrmăm deopotrivă că Vestea Bună şi faptele bune
sunt inseparabile.

MANIFESTUL DE L A MANIL A, 1989,
FRAGMENT DIN CL AUZA A.4

1. MÂNTUIREA PERSONALĂ ŞI JUSTIŢIA SOCIALĂ

Suferinţa socială. Împărtăşim preocuparea lui Cristos pentru suferinţele personale şi sociale ale omenirii şi acceptăm responsabilitatea
151
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care ne revine în calitate de creştini şi evanghelişti să facem tot ce ne
stă în putinţă pentru a uşura nevoia umană. AFIRMAŢIILE DE LA
AMSTERDAM, 1983
Responsabilităţi personale şi sociale. Şi pe această cale ne
exprimăm regretul atât pentru neglijenţa noastră cât şi pentru faptul
că am privit uneori evanghelizarea şi acţiunea socială ca excluzându-se
reciproc. Deşi împăcarea cu omul nu este o împăcare cu Dumnezeu,
după cum nici acţiunile sociale nu reprezintă evanghelizare ori
eliberarea politică, mântuire, aﬁrmăm totuşi că evanghelizarea şi
implicarea socio-politică fac ambele parte din datoria noastră de
creştini. Aceasta pentru că ambele sunt expresii necesare ale doctrinei
noastre despre om şi despre Dumnezeu, a dragostei noastre faţă de
aproape şi a ascultării noastre de Cristos. Mesajul mântuirii implică, de
asemenea, un mesaj al judecăţii asupra oricărei forme de înstrăinare,
de oprimare şi de discriminare şi nu trebuie să ne ﬁe teamă să
denunţăm răul şi nedreptatea oriunde există. Când oamenii Îl primesc
pe Cristos, ei sunt născuţi din nou în Împărăţia Sa şi nu trebuie să se
rezume la a prezenta dreptatea Lui, ci trebuie să urmărească
şi răspândirea acestei dreptăţi în mijlocul unei lumi nedrepte.
Mântuirea pe care o vestim trebuie să ne transforme în ce priveşte
responsabilităţile noastre personale şi sociale. Credinţa fără fapte este
moartă. (F. ap. 17:26, 31; Gen. 18:25; Is. 1:17; Ps 45:7; Gen. 1:26, 27; Iacov
3:9; Lev 19:18; Luc 6:27, 35; Iacov 2:14–26; Ioan 3:3, 5; Mt. 5:20; 6:33; 2
Cor. 3:18; Iacov 2:20). LEGĂMÂNTUL DE LA LAUSANNE, 1974, FRAGMENT DIN
CLAUZA 5
Implicaţiile sociale ale Evangheliei. Angajamentul nostru
permanent faţă de acţiunea socială nu este o confundare a Împărăţiei
lui Dumnezeu cu o societate încreştinată. Este mai cu seamă o
admitere a faptului că Evanghelia biblică are implicaţii sociale
inevitabile. Misiunea adevărată trebuie să ﬁe întotdeauna o
„încarnare”. Necesită o pătrundere umilă în lumea altor oameni, o
identiﬁcare cu realitatea lor socială, cu durerea, cu suferinţa lor şi cu
lupta lor pentru dreptate împotriva puterilor opresive. Acest lucru nu
poate ﬁ realizat fără sacriﬁciu personal. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989,
FRAGMENT DIN CLAUZA A.4
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Mântuirea personală şi justiţia socială. Regretăm profund
tendinţa evanghelicilor de a înţelege mântuirea ca pe o chestiune
individuală, spirituală, ţinând de o altă lume, neglijând implicaţia
comunitară, ﬁzică şi pământească a activităţii de mântuire a lui
Dumnezeu. Ca atare, îndemnăm comunitatea evanghelică să îşi
reasume o viziune holistică a mântuirii. Mărturia Scripturii este că din
cauza păcatului, relaţia noastră cu Dumnezeu, cu noi înşine, cu alţii şi
cu creaţia a fost ruptă. Prin lucrarea ispăşitoare a lui Cristos pe cruce,
este posibil ca aceste relaţii rupte să ﬁe vindecate. Oriunde Biserica a
fost credincioasă chemării sale, ea a vestit mântuirea personală, a fost
un canal folosit de Dumnezeu pentru vindecarea celor cu nevoi ﬁzice
şi emoţionale, a urmărit dreptatea pentru cei oprimaţi şi dezmoşteniţi
şi a fost un bun ispravnic al lucrurilor din această lume. APELUL DE LA
CHICAGO, 1977
Spiritul de slujire. Vestim împreună că „Isus a trăit, a murit şi a
înviat. Isus este Domn”. Dorim ca El să ﬁe în centrul vieţilor noastre
individuale şi comune. Căutăm să Îl urmăm în ce priveşte identiﬁcarea
Sa cu cei săraci, împovăraţi, oprimaţi şi marginalizaţi; în ce priveşte
preocuparea Sa specială pentru copii; în ce priveşte denunţarea
atitudinilor şi a sistemelor nedrepte; în ce priveşte chemarea Sa de a ne
împărţi resursele cu alţii; în ce priveşte dragostea Sa pentru toţi
oamenii fără discriminare şi fără condiţii; în ce priveşte darul vieţii noi
prin credinţa în El. Înţelegerea holistică a Scripturii, care constituie
fundamentul răspunsului nostru vizavi de nevoia umană, provine
tocmai de la El. Auzim chemarea la slujire şi vedem exemplul vieţii
Sale. Ne angajăm să dăm dovadă de un spirit de slujire care să
caracterizeze organizaţia noastră. Ştim că acest lucru înseamnă să ﬁm
sinceri şi să ne recunoaştem mândria, păcatul şi eşecul. Mărturisim
iertarea care se primeşte prin credinţa în Isus Cristos. Personalul pe
care îl angajăm este echipat prin credinţă şi prin practică să
mărturisească acest lucru. Ne vom păstra identitatea de creştini, ﬁind
sensibili la diversele contexte în care ne exprimăm această identitate.
WORLD VISION
Opoziţia faţă de captivitatea utopică. Respingem identiﬁcarea
mântuirii mesianice cu progresul, cu dezvoltarea şi cu schimbarea
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societăţii. Consecinţa fatală a unei astfel de identiﬁcări este că
eforturile de a sprijini dezvoltarea şi implicarea revoluţionară în
punctele nevralgice ale societăţii ar ﬁ văzute ca forme contemporane
de misiune creştină. Însă o asemenea identiﬁcare ar ﬁ o abdicare în
faţa mişcărilor utopice din timpurile noastre, în direcţia ultimei
destinaţii a acestora. DECLARAŢIA DE LA FRANKFURT, 1970
Tensiunea dintre speranţă şi realism. Unii, inspiraţi ﬁind de o
viziune utopică, par să sugereze că Împărăţia lui Dumnezeu, în
deplinătatea ei, poate ﬁ construită pe pământ. Nu subscriem la această
concepţie de vreme ce Scriptura ne informează asupra realităţii şi a
răspândirii păcatului la nivel personal şi social (Is. 1:10–26; Amos 2:6–8;
Mica 2:1–10; Rom. 1:28–32). Astfel, recunoaştem că utopismul este doar
un vis neîntemeiat. Alţi creştini devin pesimişti deoarece se confruntă
cu realitatea sărăciei şi a mizeriei accentuate, a opresiunilor şi a
exploatărilor înverşunate din partea puterilor de dreapta şi de stânga,
a violenţei crescânde cuplate cu ameninţarea războiului nuclear. Ei
sunt îngrijoraţi, de asemenea, de faptul că pământul nu va mai ﬁ
capabil să îşi susţină populaţia pentru multă vreme din cauza risipei
iraţionale a resurselor acestuia. În consecinţă, sunt tentaţi să îşi
întoarcă privirile de la această lume şi să le ﬁxeze exclusiv asupra
revenirii lui Cristos, astfel că implicarea lor aici şi acum este complet
paralizată. TRANSFORMARE: RĂSPUNSUL BISERICII LA NEVOIA UMANĂ, 1983

2. PREOCUPAREA PENTRU CEI SĂRACI

Preocupare pentru cei lipsiţi. Trebuie să demonstrăm dragostea
lui Dumnezeu într-un mod vizibil, dovedind preocupare pentru cei
privaţi de dreptate, de demnitate, de alimente şi de adăpost.
MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, 21 DE AFIRMAŢII 8
Veşti bune pentru cei săraci. Am fost din nou confruntaţi cu
insistenţa evanghelistului Luca care aﬁrmă că Evanghelia este o veste
bună pentru săraci şi ne-am întrebat ce înseamnă acest lucru pentru
majoritatea populaţiei lumii care nu are mijloace de subzistenţă, suferă
sau este oprimată. Ni s-a amintit că legea, profeţii şi cărţile de înţelepciune, toate învăţăturile şi lucrarea lui Isus, aﬁrmă toate preocuparea
lui Dumnezeu pentru cei sărăci din punct de vedere material şi, în
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consecinţă, datoria noastră de a-i apăra şi de a ﬁ preocupaţi de soarta
lor. Scriptura se referă, de asemenea, la cei săraci din punct de vedere
spiritual care privesc doar la Dumnezeu în aşteptarea milei. Evanghelia
întâmpină ca o veste bună nevoile ambelor categorii. Cei săraci din
punct de vedere spiritual care, indiferent de condiţiile lor economice,
se smeresc înaintea lui Dumnezeu primesc prin mântuire darul fără
plată al mântuirii. Nu este nicio altă cale prin care cineva să poată întra
în Împărăţia lui Dumnezeu. MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, FRAGMENT
DIN CLAUZA A.2
Dedicarea faţă de cei săraci. Noi suntem dedicaţi celor săraci.
Avem chemarea speciﬁcă de a sluji celor mai nevoiaşi oameni de pe
pământ, de a le alina suferinţa şi de a promova transformarea
condiţiilor lor de viaţă. Încercăm să înţelegem situaţia celor săraci şi
facem eforturi împreună cu ei pentru o plinătate a vieţii. […] Încercăm
să facilităm o interacţiune între cei înstăriţi şi cei nevoiaşi care să
deschidă calea pentru transformare în ambele direcţii. Noi îi
respectăm pe cei săraci ca participanţi activi, nu ca receptori pasivi, în
această relaţie. WORLD VISION
Nenorociţii lumii. Suntem indignaţi să ştim că aproximativ opt
sute de milioane de oameni (o cincime din populaţia lumii) nu au
mijloacele minime necesare supravieţuirii şi că mii dintre aceştia mor
zilnic din cauza foametei. Multe alte milioane nu au un adăpost
adecvat, îmbrăcăminte, apă curată, servicii sanitare, oportunităţi de
educare şi de angajare, ﬁind condamnaţi să ducă o existenţă mizerabilă
fără a avea posibilitatea autoperfecţionării. Aceştia pot ﬁ descrişi doar
ca ﬁind „oprimaţi” de marea instabilitate economică de pe urma căreia
suferă şi de diversele sisteme economice care o cauzează şi o
perpetuează. În cazul altora, opresiunea îmbracă o formă politică.
Regimurile totalitare de extremă stângă sau dreaptă îi privează de
drepturile fundamentale ale omului, iar dacă protestează sunt condamnaţi la închisoare fără judecată, torturaţi şi ucişi. EVANGHELIZAREA ŞI
RESPONSABILITATEA SOCIALĂ, 1982
Compasiune pentru suferinţa umană. Vestea Bună a lui Isus
Cristos aduce o semniﬁcaţie specială suferinţei umane. Dragostea lui
Dumnezeu aduce speranţă celor care trăiesc sub legăturile păcatului
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şi celor care sunt victime ale sărăciei şi ale nedreptăţii. Noi credem că
creştinii implicaţi în evanghelizarea lumii ar trebui să trăiască printre
oameni ca slujitori şi să întâmpine toate nevoile persoanei. MANIFESTUL
MARII TRIMITERI, 1989

3. DREPTATE RASIALĂ

O singură rasă. Recunoaştem că mulţi dintre noi nu am vorbit în
trecutul apropiat cu suﬁcientă claritate şi cu forţă despre unitatea
biblică a rasei umane. Toţi oamenii sunt una în umanitatea creată de
Dumnezeu Însuşi. Toţi oamenii sunt una prin nevoia lor comună de
iertare şi tuturor li se oferă mântuirea în Isus Cristos. Toţi oamenii
sunt sub aceeaşi condamnare divină şi toţi trebuie să găsească justiﬁcarea înaintea lui Dumnezeu în acelaşi fel; prin credinţa în Cristos,
Domn al tuturor şi Mântuitor al tuturor celor care îşi pun încrederea
în El. Aşadar, toţi cei care sunt „în Cristos” nu recunosc nicio distincţie
de rasa sau de culoarea şi nicio limitare indusă de mândria sau de
prejudecăţile omului, ﬁe în cadrul părtăşiei cu cei care au venit la
credinţa în Isus Cristos, ﬁe în proclamarea Evangheliei lui Isus Cristos
la oamenii de pretutindeni. DECLARAŢIA DE LA BERLIN, 1966 (CONGRESUL
MONDIAL PENTRU EVANGHELIZARE, BERLIN, 1966)
Demnitatea umană îşi are fundamentul în asemănarea cu
Dumnezeu. Noi aﬁrmăm că Dumnezeu este atât Creatorul cât şi
Judecătorul tuturor oamenilor. Ca atare, ar trebui să împărtăşim preocuparea Sa pentru dreptate şi pentru reconciliere în întreaga societate
umană şi pentru eliberarea oamenilor de sub orice formă de opresiune.
Deoarece omenirea este creată după chipul lui Dumnezeu, orice
persoană, indiferent de rasă, de religie, de culoare, de cultură, de statut
social, de sex sau de vârstă, are o demnitate intrinsecă datorită căreia
trebuie respectată şi slujită, nu exploatată. LEGĂMÂNTUL DE LA LAUSANNE,
1974, FRAGMENT DIN CLAUZA 5
Unitatea şi egalitatea tuturor. Respingem concepţia că oamenii
nu ar ﬁ egali pe criterii de rasă sau de culoare. În numele Scripturii şi
al lui Isus Cristos, condamnăm rasismul de pretutindeni. Ne cerem
iertare pentru păcatele noastre din trecut de a ﬁ refuzat să
recunoaştem porunca clară a lui Dumnezeu de a ne iubi semenii cu o
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dragoste care depăşeşte orice bariere şi prejudecăţi umane. Urmărim
ca prin harul lui Dumnezeu să eliminăm din vieţile şi din mărturiile
noastre orice lucru care este neplăcut înaintea Sa în relaţiile noastre
unii cu alţii. Întindem mâinile unii spre alţii în dragoste şi cu aceleaşi
mâini căutăm să ajungem la oamenii de pretutindeni, rugându-ne ca
Prinţul Păcii să unească cât mai curând lumea noastră divizată.
DECLARAŢIA DE LA BERLIN, 1966 (CONGRESUL MONDIAL PENTRU EVANGHELIZARE,
BERLIN, 1966)
Urmând calea dreptăţii. Atunci când Evanghelia noastră se aﬂă în
strânsă legătură cu preocuparea de a reduce sărăcia, de a înfăptui
dreptatea, de a ne opune abuzurilor puterilor seculare şi economice, de
a înfrunta rasismul şi de a încuraja administrarea responsabilă a
mediului, aceasta reﬂectă compasiunea lui Cristos şi ar putea câştiga
o acceptare pe care altminteri nu ar primi-o. Ne angajăm să urmăm
calea dreptăţii în viaţa noastră familială şi socială şi să acordăm atenţie
valorilor personale, sociale şi ambientale în activitatea noastră de
evanghelizare. DECLARAŢIA DE LA AMSTERDAM, 2000, CARTA 11
Opoziţie faţă de tot ceea ce este incompatibil cu Împărăţia.
Vestirea Împărăţiei lui Dumnezeu cere în mod necesar denunţarea
tuturor lucrurilor care sunt incompatibile cu aceasta. Printre manifestările răutăţii pe care le regretăm profund se aﬂă violenţa distructivă,
inclusiv violenţa instituţionalizată, corupţia politică, toate formele de
exploatare a oamenilor şi a pământului, subminarea familiei, avortul
la cerere, traﬁcul de droguri şi abuzarea de drepturile omului.
MANIFESTUL DE LA MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CLAUZA A.4
Chemarea lui Dumnezeu la neprihănire. [Noi credem] că
creştinii sunt chemaţi să mărturisească zilnic prin viaţa lor harul pe
care îl primim prin Isus Cristos de a predica Evanghelia tuturor
oamenilor, respectând porunca lui Cristos, şi de a declara insistenţa
lui Dumnezeu asupra neprihănirii şi asupra dreptăţii în toate relaţiile
şi structurile societăţii umane. ASBURY THEOLOGICAL SEMINARY

4. ADMINISTRATORI AI CREAŢIEI

Criza ecologică. Pământul este al Domnului, iar Evanghelia este
Vestea Bună a întregii creaţii. Creştinii împărtăşesc responsabilitatea
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pe care Dumnezeu a dat-o întregii umanităţi de a se îngriji de planetă.
Facem apel la toţi creştinii să se dedice integrităţii ecologice şi să
practice o administrare responsabilă a creaţiei. În acelaşi timp îi
încurajăm pe creştini să ia parte la iniţiativele de protejare a mediului.
AFIRMAŢIA DE LA IGUAÇU, 1999, ANGAJAMENTE 12
Administratori ai creaţiei lui Dumnezeu. Noi suntem administratori. Resursele pe care le avem la dispoziţie nu ne aparţin. Ele sunt
o proprietate sfântă încredinţată nouă de Dumnezeu prin donatori
pentru cei săraci. Rămânem ﬁdeli scopului pentru care sunt oferite
aceste resurse şi le administrăm într-o manieră care să aducă beneﬁcii
maxime celor săraci. WORLD VISION
Administratori, nu stăpâni. Ca atare, suntem hotărâţi să Îl
onorăm pe Dumnezeu ca Proprietar al tuturor lucrurilor, să ne
amintim că noi suntem administratori, nu stăpâni ai niciunui teren
sau ai niciunei proprietăţi pe care le deţinem, să le folosim în slujba
altora, să urmărim dreptatea săracilor care sunt exploataţi şi prea slabi
pentru a se apăra singuri. UN ANGAJAMENT EVANGHELIC PENTRU UN STIL DE
VIAŢĂ SIMPLU, 1980
Chemarea la o viaţă simplă. Toţi suntem şocaţi de sărăcia a
milioane de oameni şi suntem tulburaţi de nedreptăţile care o
cauzează. Cei dintre noi cei care trăim în condiţii de viaţă prospere
acceptăm datoria de a ne dezvolta un stil de viaţă simplu pentru a
contribui într-un mod mai generos atât la acţiuni sociale cât şi la
acţiuni de evanghelizare. (In 9:4; Mt. 9:35–38; Rom. 9:1–3; 1 Cor.
9:19–23; Mc. 16:15; Is. 58:6, 7; Iacov 1:27; 2:1–9; Mt. 25:31–46; F. ap. 2:44,
45; 4:34, 35). LEGĂMÂNTUL DE LA LAUSANNE, 1974, FRAGMENT DIN CLAUZA 9
Un stil de viaţă just şi simplu. Aşadar, eliberaţi ﬁind de jertfa
Domnului nostru Isus Cristos, prin ascultarea de chemarea Sa, prin
compasiune sinceră faţă de cei săraci, prin preocuparea pentru
evanghelizare, pentru dezvoltare şi pentru dreptate şi în anticiparea
solemnă a Zilei Judecăţii, ne angajăm cu umilinţă să adoptăm un stil
de viaţă simplu, să ne sprijinim unii pe alţii şi să îi încurajăm pe alţii
să ni se alăture în acest angajament. UN ANGAJAMENT EVANGHELIC PENTRU
UN STIL DE VIAŢĂ SIMPLU, 1980, HOTĂRÂREA NOASTRĂ

16

V IITORUL

Lucrurile din urmă
Scopul lui Dumnezeu de a răscumpăra lumea va fi împlinit
prin întoarcerea lui Isus Cristos pentru a învia morţii,

pentru a judeca pe toţi oamenii după faptele lor făcute în trup
şi pentru a-Şi instaura Împărăţia glorioasă.

Cei răi vor fi despărţiţi de prezenţa lui Dumnezeu,

dar cei neprihăniţi vor trăi şi vor domni împreună cu El în

trupuri de slavă pentru totdeauna. Atunci, aşteptarea firii va fi
împlinită şi întregul pământ va vesti slava lui Dumnezeu care
face toate lucrurile noi.

FULLER THEOLOGICAL SEMINARY

1. SPERANŢA CEA BINECUVÂNTATĂ

Speranţa binecuvântată. Noi credem în speranţa binecuvântată
că Isus Cristos se va reveni curând pe acest pământ, în mod personal,
vizibil şi neaşteptat, cu putere şi cu slavă, pentru a-i aduna pe aleşii
Săi, pentru a învia morţii, pentru a judeca naţiunile, pentru a-Şi
desăvârşi Împărăţia. WHEATON COLLEGE
Revenirea Sa. El va reveni în mod personal şi vizibil, pentru a-Şi
desăvărşi lucrarea de mântuire şi pentru a împlini planul etern al lui
Dumnezeu. GORDON-CONWELL THEOLOGICAL SEMINARY
Împlinirea promisiunii Sale. Noi credem […] că Domnul nostru
Isus Cristos, pentru împlinirea promisiunii Sale, atestate de îngeri şi de
apostoli deopotrivă, se va întoarce personal cu putere şi cu slavă mare.
WORLD GOSPEL MISSION
159
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Apariţia Sa glorioasă. Noi aşteptăm „fericita noastră nădejde şi
arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mîntuitor Isus Cristos”
(Tit 2:13) şi credem că toate vor ﬁ în cele din urmă supuse lui
Dumnezeu prin El (1 Cor. 15:25–28). HCJB WORLD RADIO / WORLD RADIO
MISSIONARY FELLOWSHIP
Consumarea Împărăţiei Sale. Noi credem că într-o zi şi într-un
ceas cunoscut doar de Dumnezeu, Domnul nostru Isus Cristos Se va
întoarce în mod personal, în trup, în mod vizibil şi în slavă pentru a-Şi
consuma Împărăţia neprihănirii şi a păcii. TYNDALE UNIVERSITY COLLEGE
& SEMINARY

2. PROCLAMAREA LUI CRISTOS PÂNĂ LA VENIREA SA

Mântuire şi judecată. Noi credem că Isus Cristos Se va întoarce în
mod personal şi vizibil, în putere şi în slavă pentru a împlini mântuirea
şi judecata. Această promisiune a venirii Sale este un imbold în plus
pentru a face evanghelizare, întrucât ne amintim cuvintele Sale
spunând că întâi Evanghelia trebuie să ﬁe predicată tuturor
popoarelor. LEGĂMÂNTUL DE LA LAUSANNE, 1974, FRAGMENT DIN CLAUZA 15
Proclamarea lui Cristos până la venirea Sa. Ni s-a spus să
mergem cu Evanghelia până la marginile pământului şi ni s-a promis
că sfârşitul veacului va veni doar atunci când vom ﬁ făcut astfel. Cele
două sfârşituri (al spaţiului şi al timpului pământesc) vor coincide.
Până atunci, El a promis că va ﬁ cu noi.
Aşadar, misiunea creştină este una cu caracter urgent. Nu ştim cât
timp avem. Fără îndoială însă că nu avem timp de irosit. MANIFESTUL DE
LA MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CONCLUZIE
Fărădelegea se va înmulţi. Noi credem că zilele din urmă se vor
caracteriza prin nelegiuire generală şi îndepărtare de credinţă şi că în
lume fărădelegea se va înmulţi, iar cei răi vor ﬁ şi mai răi; că din partea
Bisericii, de asemenea, se va înregistra o slăbire, iar dragostea multora
se va răci; că vor ﬁ mulţi învăţători falşi, care vor înşela şi vor ﬁ înşelaţi;
că circumstanţele actuale indică faptul că tocmai trăim acele vremuri
periculoase. 1 Tim. 4:1, 2; Rom. 16:17, 18; 2 Tim. 2:1–5, 13; 2 Pt. 2:1, 2, 10;
Mt. 24:11, 12; 2 Tes. 2:3. MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ A GARDEN CITY, 1998,
ARTICOLUL 14

Viitorul

3. ÎNVIEREA ŞI JUDECATA FINALĂ
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Învierea celor drepţi şi a celor nedrepţi. [Noi credem în] învierea
celor mântuiţi şi a celor pierduţi deopotrivă; cei care sunt mântuiţi
pentru învierea spre viaţă, iar cei pierduţi pentru învierea spre osânda
veşnică. WORLD EVANGELICAL ALLIANCE
Învierea trupului. Noi credem în învierea în trup a celor drepţi şi
nedrepţi, în osânda veşnică a celor pierduţi şi în binecuvântarea
veşnică a celor mântuiţi. WHEATON COLLEGE
Soarta ﬁnală a celor drepţi şi a celor răi. La sfârşitul veacului,
trupurile celor morţi vor ﬁ înviate, cei drepţi vor intra în posesia
deplină a binecuvântării eterne în prezenţa lui Dumnezeu, iar cei răi
vor ﬁ condamnaţi la moarte veşnică. CHRISTIANITY TODAY INTERNATIONAL
Judecata ﬁnală. Noi credem […] în domnia victorioasă şi în
revenirea personală a lui Isus Cristos, care va judeca pe toţi oamenii cu
dreptate şi cu îndurare, sortindu-i pe cei impenitenţi condamnării
eterne şi primindu-i pe cei răscumpăraţi în viaţa veşnică. A lui
Dumnezeu să ﬁe slava în veci! INTERVARSITY CHRISTIAN FELLOWSHIP

4. VIAŢA VEŞNICĂ

Har în mijlocul morţii. Când mor, Cristos îi ia pe cei credincioşi
la Sine (Flp. 1:21) pentru a lua parte la bucuria de nedescris a închinării
înaintea lui Dumnezeu (Apoc. 22:1). EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS,
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Cerul. Va ﬁ o înviere a trupurilor atât pentru morţii mântuiţi cât şi
pentru morţii nemântuiţi (1 Cor. 15:16–17, 42–44; In 5:29). Cei mântuiţi
vor avea parte de viaţa veşnică şi de binecuvântare în cer (In 14:2–3; In
3:16) unde vor ﬁ în prezenţa imediată a lui Dumnezeu (Apoc. 22:3–4)
şi vor domni împreună cu El în veşnicie (Apoc. 22:5). OMS
INTERNATIONAL
Viaţa veşnică. Toţi cei care cred şi Îl primesc pe Domnul Isus
Cristos au viaţa veşnică; cei care nu Îl primesc vor ﬁ pierduţi pentru
eternitate (In 1:12; In 3:36; Rom. 10:9; 1 In 5:11, 12). HCJB WORLD RADIO /
WORLD RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP
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Moartea necredincioşilor. Odată cu moartea ﬁzică, necredinciosul intră imediat într-o stare de separare conştientă, eternă de
Dumnezeu, aşteptând învierea trupului Său pentru judecata şi osânda
veşnică. CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST
Iadul. Cei nemântuiţi vor avea parte de moarte şi de pedeapsă
veşnice în iazul de foc (Apoc. 20:15) unde, în stare de conştienţă, se
vor alătura celor osândiţi (Apoc. 21:8) în separarea veşnică de
Dumnezeu (2 Tes. 1:9), sub mânia pedepsei lui Dumnezeu (In 3:26)
care va ﬁ veşnică precum va ﬁ viaţa celor mântuiţi (Mt. 25:46). OMS
INTERNATIONAL

6. VICTORIA FINALĂ

Sfârşitul veacului. El îi va învia pe cei buni şi pe cei răi în trup şi
îi va judeca spre binecuvântarea sau spre pedeapsa eternă. La sfârşitul
veacului, El va face toate lucrurile noi şi va prezenta Împărăţia lui
Dumnezeu Tatăl. JAPAN BIBLE SEMINARY
Vie Împărăţia Ta. [Noi credem] în victoria ﬁnală a lui Dumnezeu
asupra lui Satana şi asupra răului şi în instaurarea Împărăţiei Sale
desăvârşite într-un cer nou şi un pământ nou. ASBURY THEOLOGICAL
SEMINARY
Cerul nou şi pământul nou. Noi credem că Isus Cristos Se va
întoarce în mod personal şi vizibil în slavă pentru a-i învia pe cei morţi
şi pentru a duce la îndeplinire mântuirea şi judecata. Dumnezeu Îşi
va manifesta pe deplin Împărăţia când va ﬁ stabilit un cer nou şi un
pământ nou, unde va ﬁ slăvit pentru totdeauna şi unde răul, suferinţa
şi moartea nu vor exista. PRISON FELLOWSHIP MINISTRIES
Noua creaţie. Celor care se pocăiesc şi cred în Cristos, Dumnezeu
le oferă o parte din noua creaţie. El ne dă viaţă nouă care include
iertarea păcatelor noastre şi prezenţa transformatoare a Duhului Sfânt
în noi. El ne aşteaptă cu drag în noua sa comunitate care cuprinde
oameni din toate rasele, naţiunile şi culturile pământului. Şi a promis
că într-o zi vom intra în noua Sa lume în care răul va ﬁ eliminat, ﬁrea
va ﬁ răscumpărată, iar Dumnezeu va domni pentru totdeauna.
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Această Veste Bună trebuie vestită cu îndrăzneală, oriunde este
posibil, în Biserică şi în locuri publice, la radio şi la televiziune şi în
aer liber deoarece este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea
oamenilor şi avem obligaţia să o facem cunoscută. MANIFESTUL DE LA
MANILA, 1989, FRAGMENT DIN CLAUZA A.2

7. DOXOLOGIE

Credincioşie faţă de legământ. Prin urmare, în lumina credinţei
şi a hotărârii noastre, intrăm într-un legământ solemn cu Dumnezeu
şi unii cu alţii pentru a ne ruga, pentru a planiﬁca şi pentru a lucra
împreună pentru evanghelizarea întregii lumi. Facem apel la toţi cei
care vor să ni se alăture. Fie ca Dumnezeu să ne ajute prin harul şi spre
slava Sa să ﬁm credincioşi acestui legământ! Amin, Aleluia! LEGĂMÂNTUL
DE LA LAUSANNE, 1974, CONCLUZIE
Mijlocirea. Izbăveşte-ne de ignoranţă, de greşeală, de neiubire, de
mândrie, de egoism, de necurăţie şi de laşitate. Învredniceşte-ne să
ﬁm sinceri, binevoitori, smeriţi, solidari, curaţi şi curajoşi. A Ta este
mântuirea Dumnezeule care stai pe tron şi a Mielului. Te rugăm să faci
ca mărturia noastră evanghelică să ﬁe eﬁcace. Unge vestirea noastră cu
Duhul Sfânt; foloseşte-o pentru a aduna mulţimea de oameni din toate
popoarele care vor sta într-o zi înaintea Ta şi a Mielului, dându-Ţi
slavă. Cerem aceste lucruri în meritele Domnului Isus Cristos. Amin.
DECLARAŢIA DE LA AMSTERDAM, 2000, RUGĂCIUNE
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P ROFILUL EVANGHELIC

În această secţiune, sarcina noastră este să arătăm care sunt
concluziile rezonabile şi de bun simţ care pot ﬁ desprinse din suita de
mărturisiri de mai sus. Însă pentru a pregăti cititorul pentru aprecierea
generalizărilor pe care le vom face, îl rugăm întâi să ne oprim puţin
împreună şi să revedem proﬁlul general prezentat de experienţa
evanghelică actuală la nivel mondial. Aici vom relua şi vom dezvolta
aluziile făcute mai devreme, recurgând atât la propriile noastre cunoştinţe în calitate de membri evanghelici cât şi la diverse analize critice
– teologice, istorice, sociologice şi psihologice, tehnice şi populare,
commode şi incomode – pe care le-au oferit cei care au studiat această
mişcare în ultima jumătate de secol.
Din punct de vedere teologic, rădăcinile mişcării evanghelice sunt
mai vechi decât ar sugera numele acesteia care este o invenţie din
secolul al XIX-lea. Mărturia acesteia despre Dumnezeu şi despre
sﬁnţenie se fundamentează pe consensul în ce priveşte Trinitatea,
întruparea şi transformarea obţinut în perioada patristică şi, în plus, pe
consensul Reformei magisteriale în ce priveşte autoritatea biblică şi
justiﬁcarea doar prin credinţă, doar prin har, doar prin meritele lui
Cristos. În acest cadru, mişcarea evanghelică subliniază viziunea
penal-substituţionară a crucii şi realitatea radicală a schimbării interioare susţinute de Biblie, produse de Duhul Sfânt, în plan relaţional şi
direcţional, care face ca o persoană să ﬁe creştină (naştere din nou,
regenerare, convertire, credinţă, pocăinţă, iertare, creaţie nouă, toate
în şi prin Isus Cristos). Construind pe acest fundament, mişcarea
evanghelică formulează apoi viziunea sa consensuală asupra Bisericii
universale şi locale văzute ca o comunitate a celor credincioşi care se
164
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închină, mărturisesc şi lucrează, urmărind creşterea reciprocă şi
evanghelizarea, şi, de asemenea, dragostea pentru aproapele ca un gest
gratuit al bunătăţii care caută să uşureze nevoile materiale şi spirituale
cât mai mult posibil.
Dincolo de aceste aspecte, între evanghelici, care sunt luterani,
reformaţi, anglicani, metodişti, baptişti şi penticostali, rămân unele
diferenţe notabile în ce priveşte stilul, forma de guvernare şi politica,
însă aceste diferenţe sunt percepute ca ﬁind subordonate acestor
aﬁrmaţii uniﬁcatoare. Încă există dezbateri între pedobaptişti şi
credobaptişti, între închinătorii liturgici şi neliturgici, între iubitorii de
cântece de închinare moderne şi devotaţii imnurilor vechi, între
calvinişti şi arminienii clasici, între cesaţionişti şi charismatici şi între
cei care pot şi cei care nu pot suporta minoritatea, statutul izbitor între
denominaţiile subevanghelice disfuncţionale. Însă, înţelegerea comună a evanghelicilor în ce priveşte Biblia şi ispăşirea, credinţa şi viaţa în
Cristos şi natura şi misiunea Bisericii îi ţin ferm împreună, mai ferm
decât în perioada când zidurile denominaţionale erau mai înalte. În
condiţiile în care denominaţiile pierd teren, iar teologia liberală devine
din ce în ce mai excentrică, solidaritatea dezvoltată în ultima jumătate
de secol va continua probabil.
Sunt multe alte legături care îi unesc pe evanghelici, străbătând
spectrele sociale şi obstacolele denominaţionale şi naţionale. Evanghelicii se văd pe ei înşişi ca având vocaţia de ispravnici ai adevărului lui
Dumnezeu şi păzitori ai Evangheliei Sale într-un veac al apostaziei; ca
o forţă de înnoire şi de revitalizare a creştinismului mondial şi ca o
forţă care promovează luciditatea, disciplina şi reconstrucţia într-un
pustiu al antinomianismului lumesc. Ei preţuiesc Biblia, Evanghelia şi
lucrarea Duhului Sfânt ca pe adevăratul secret al vieţii spirituale
personale şi colective; ei proclamă cu îndrăzneală pe Cristos cel
răstignit şi înviat care domneşte şi care va reveni ca ﬁind pacea, calea
şi răsplătirea noastră, chiar şi atunci când ei imploră milă pentru
propria lor mântuire. Ei înţeleg predicarea Cuvântului lui Dumnezeu
ca ﬁind punctul culminant al închinării bisericeşti, euharistia sau Cina
Domnului conﬁrmând harul lui Dumnezeu; ei preţuiesc grupurile mici
de studiu biblic şi rugăciune ca pe o modalitate esenţială de întreţinere
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a vieţii spirituale; ei cred că darurile spirituale sunt date tuturor
credincioşilor şi că slujirea ﬁecărui membru în Biserică este principiul
de căpătâi al progresului unei congregaţii. Această combinaţie de
trăsături distincte îi deosebeşte de formele alternative de viaţă şi de
credinţă creştine.
În plus, întreaga reţea de seminarii, de colegii biblice, de institute,
de conferinţe, de iniţiative personale la radio, la televiziune şi pe casete
şi, de asemenea, o mulţime de cărţi publicate de editurile evanghelice,
de reviste, de programe media şi de organizaţii parabisericeşti la care
se adaugă resursele impresionante publicate pe Internet îmbogăţeşte
şi consolidează mişcarea evanghelică într-o manieră de neegalat în
alte părţi ale lumii creştine. Activitatea internă care vizează îmbogăţirea comunităţii evanghelice nu cunoaşte limite. Există, de asemenea,
un etos evanghelic speciﬁc care încurajează cadrul informal cu efect
înviorător, în care sunt binevenite discuţiile biblice şi teologice, mărturiile personale şi rugăciunea spontană. Consensul se consolidează
poziţionându-se împotriva maladiei devastatoare multiforme a
naturalismului reductiv şi a creştinismului supranaturalizat, dar şi
împotriva daunelor sociale precum avortul şi eutanasia la cerere,
slăbirea familiei, secularizarea educaţiei şi liberalizarea politizată a
comportamentului homosexual.
Punând toate aceste lucruri împreună, devine clar de ce blocul
evanghelic este puternic azi şi de ce pare a deveni din ce în ce mai
puternic prin reuşita în inﬂuenţarea tinerilor. Iată comunitatea care a
produs şi care trăieşte conform mărturisirilor de credinţă pe care le-am
citat, un lucru care trebuie avut în vedere pe măsură ce reﬂectăm
asupra semniﬁcaţiei acestui material.

CONSENSUL EVANGHELIC

Iată cele zece concluzii desprinse:
1. Consensul evanghelic se concentrează asupra unei
prezentări coezive a Scripturilor canonice şi asupra interpretării
canonice integrale a acestora. Prin Scripturile canonice ne referim
la cele 66 de cărţi ale Bibliei protestante, iar prin interpretare canonică
ne referim la acea elucidare care tratează Biblia în întregime ca pe un
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îndrumător, o normă şi o hartă date de Dumnezeu pentru credinţa şi
trăirea creştine. O astfel de elucidare are ca scop includerea tuturor
învăţăturilor Bibliei într-o modalitate care ia în considerare legăturile
interne dintre cărţi şi nu cuprinde omisiuni, distorsiuni, incoerenţe şi
contradicţii interne. Acesta este tipul de interpretare pe care Biserica
universală a încercat în mod constant să o practice în predicare, în
învăţare, în creştere spirituală, în catehizare şi în acţiunile de disciplinare. Abordată şi folosită în acest mod, Biblia oferă un ﬁr roşu clar,
atât istoric cât şi teologic, pe care documentele evanghelice îl preiau.
Faptul că, de multe ori, acestea citează referinţe biblice nu este o
decontextualizare iresponsabilă a textelor, ci o declaraţie de angajament de a începe o exegeză în context. Declaraţiile lor sunt oferite ca
un ecou ﬁdel al Bibliei, proclamator, practic şi cu o deschidere spre
corectare biblică dacă acest lucru se dovedeşte necesar.
2. Consensul evanghelic lămureşte istoria răscumpărării care
îl are în centru pe Cristos, istorie pe care, de asemenea, au
relatat-o crezurile şi mărturisirile timpurii. Documentele pe care
le-am citat prezintă Evanghelia în mod succint ca Vestea Bună a ceea
ce a făcut singurul Dumnezeu adevărat, Creatorul triunic, Susţinătorul
şi Îndrumătorul providenţial al întregii istorii şi al tuturor evenimentelor naturale, pentru a salva rasa umană de păcat, de vină, de pierzare
şi de moarte eternă. Făcuţi pentru a purta chipul lui Dumnezeu,
întreaga umanitate s-a rătăcit şi este încă rătăcită. Însă în Palestina, în
Ierusalim, acum două milenii, Isus Cristos, Dumnezeul-om, a murit
pe o cruce pentru a ne împăca cu Tatăl, împăcându-L pe Tatăl cu noi,
după cum Însuşi Tatăl a plănuit. Acest Isus este acum Domnul cel
înviat care domneşte şi pretinde ca orice persoană de pretutindeni să
treacă de partea Sa. Mântuirea iniţiată de Tatăl este oferită prin Fiul şi
aplicată de Duhul Sfânt. Duhul sfânt ne cercetează pentru a ne
întoarce la Dumnezeu în pocăinţă, unindu-ne cu Cristos pentru a ﬁ
părtaşi ai vieţii Sale, eliberându-ne din robia păcatului, producând în
noi roade după voia lui Dumnezeu şi împuternicindu-ne să slujim lui
Cristos în lume. Justiﬁcarea şi adoptarea refac relaţia noastră cu
Dumnezeu, iar prin regenerare, prin sﬁnţire şi prin gloriﬁcare, natura
noastră căzută este reînnoită după chipul lui Cristos. Toţi cei care cred
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în Cristos au o legătură cu El şi unii cu alţii în familia lui Dumnezeu
care este comuniunea sﬁnţilor. Astfel, cu ajutorul Cuvântului şi al
Duhului Său, Tatăl prin Fiului Său, creează şi creşte Biserica Sa unică,
sfântă, catolică şi apostolică, multinaţională, multiculturală şi
multigeneraţională, care este chemată să ducă întreaga Evanghelie
întregii lumi. În prezent, această luptă se dă în multe forme şi
împotriva multor duşmani, în timp ce Biserica abordează această
sarcină fără sfârşit în ﬁecare generaţie. Însă nu va ﬁ mereu aşa; scopul
de mântuire al lui Dumnezeu va ﬁ împlinit prin revenirea lui Cristos
pentru învierea universală, pentru judecata universală şi pentru
manifestarea universală a Împărăţiei Sale glorioase într-o splendoare
de care El şi noi, poporul Său, noua omenire, ne vom bucura pentru
totdeauna.
Dat ﬁind că revelaţia generală a lui Dumnezeu se extinde pretutindeni, pot ﬁ găsite urme de adevăr, de frumuseţe şi de bunătate în
multe sisteme religioase necreştine, deşi, singura cale de a-L cunoaşte
pe Dumnezeu în pace, în dragoste şi în bucurie este Cristos. Deoarece
toţi oamenii sunt creaţi după chipul lui Dumnezeu, chiar dacă
denaturat în ei acum, libertatea religioasă şi drepturile omului trebuie
apărate. După cum în lucrarea Sa Cristos a însoţit cuvintele pline de
har cu faptele îndurării, creştinii trebuie, de asemenea, să adauge
mărturisirii verbale şi eforturilor pastorale fapte bune de slujire a
bolnavilor, a celor înfometaţi, a prizonierilor, a celor defavorizaţi şi
neputincioşi şi a celor oprimaţi.
Aceasta este, în câteva cuvinte, credinţa evanghelică aşa cum a fost
reprodusă şi exprimată de aceste documente deţinătoare de consens.
Fără îndoială că nu e nevoie de argumente pentru a stabili că această
credinţă este conformă crezurilor ecumenice, confesiunilor protestante şi tradiţiilor teologice clasice mai timpurii. Pe scurt, avem aici o
versiune a creştinismului catolic care este recunoscută şi evaluată ca
atare.
3. Consensul evanghelic este consistent în ce priveşte conţinutul şi cuprinzător în ce priveşte proclamarea. Atunci când în
Vestul anglofon la începutul secolului al XX-lea liberalismul a preluat
controlul a ceea ce erau înainte denominaţiile, instituţiile şi alianţele
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evanghelice, adepţii căilor mai vechi au înţeles nevoia de a se identiﬁca
pe ei înşişi şi organizaţiile lor, creându-şi, astfel, fundamente de
credinţă proprii. Având un caracter reacţionar şi ocazional, relevând
atitudini polemizatoare şi critice, aceste mărturisiri nu au declarat
întotdeauna credinţa creştină esenţială într-un mod foarte bine
integrat. Prin urmare, acestea au creat aşteptări că toate mărturisirile
evanghelice vor ﬁ excentrice, disproporţionate în ce priveşte conţinutul şi exclusiviste ca ton şi ca tendinţă, neavând, astfel, o importanţă
teologică pe termen lung.
Iniţial, un asemenea raţionament era, din păcate, parţial justiﬁcat.
Însă şirul de mărturisiri pe care l-am expus, fără îndoială, vine să
contrazică această aşteptare. Succesiunea tematică şi precizia verbală
a fragmentelor extrase au izbutit, sperăm, să facă acest lucru evident.
Este adevărat că lucrurile pe care evanghelicii le au de spus pe un
anumit subiect sunt într-o anumită măsură determinate atât de
mulţimea obiecţiilor faţă de ceea ce ei reaﬁrmă cât şi de importanţa lor
intrinsecă pentru creştinismul biblic. Selecţiile noastre reﬂectă într-o
anumită măsură acest lucru ca, de exemplu, în spaţiul alocat elucidărilor supremaţiei Scripturii. Ceea ce trebuie însă înţeles este că
aceste ultime mărturisiri nu reprezintă platforma unor mulţimi
defensive sau a unor grupări conspirative, ci a unor agenţii de misiune
interdenominaţionale parabisericeşti de multe feluri şi au fost în mod
evident elaborate pentru a constitui o invitaţie implicită – chiar o
chemare la unitate – a potenţialilor susţinători şi un punct de referinţă
unitar pentru toţi adepţii actuali ai acestora, pe măsură ce ei progresează în îndeplinirea rolurilor. Acestea urmăresc, aşadar, să întruchipeze
lărgimea, înţelepciunea şi coerenţa organică a creştinismului catolic,
religia pe care apostolii lui Isus au expus-o în faţa lumii ca pe o credinţă. Noi credem că ele reuşesc să facă acest lucru. Lungimea, lăţimea,
înălţimea şi adâncimea creştinismului biblic autentic se regăsesc aici,
la fel şi întreaga gândire şi învăţătură apostolice consemnate, având
un caracter integrat, organic, omogen, centrat pe Cristos şi valoarea
unei bucăţi de ceară care îşi schimbă proprietăţile sensibile, dar îşi
păstrează substanţa. Modalitatea de întocmire a acestor documente
este perfect comparabilă cu alte tipuri de documente produse în
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Biserică în ultima jumătate de secol, iar poziţiile consensuale pe care
le aﬁrmă într-un mod coerent, cuprinzător şi clar sunt puse în acord
cu întreaga mărturie a Noului Testament.
4. Consensul evanghelic susţine continuitatea cu ceea ce
creştinii devotaţi au crezut dintotdeauna. Mărturisirile din care
am extras fragmentele noastre au căpătat forma unor dialoguri în
urma eforturilor întreprinse de evanghelici pentru a verbaliza miezul
conceptual nu numai al propriilor lor convingeri în propriile lor
circumstanţe imediate, ci şi al credinţei pe care a avut-o întreg poporul
lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ﬁe printr-o politică deliberată, ﬁe prin
instinct spontan sau prin ambele, aceştia au urmărit să demonstreze
că aﬁrmaţiile lor se potrivesc regulii secolului V de recunoaştere a
ortodoxiei: ceea ce s-a crezut pretutindeni, dintotdeauna şi de toţi.
Esenţializată de Vincent de Lerins în lucrarea sa Commonitorium,
această regulă, canonul vincenţian cum este numit în mod curent, este
în fapt o declaraţie de încredere în lucrarea continuă a Duhului Sfânt
care învaţă pe poporul lui Dumnezeu adevărul lui Dumnezeu consemnat în Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este o lucrare a Duhului de
care evanghelicii, cu pneumatologia lor consolidată şi neîncrederea în
raţiunea neasistată şi în speculaţiile nevalidate, sunt foarte conştienţi
că au nevoie şi caută să depindă în mod constant şi conştient. Astfel,
încercarea de a gândi într-un mod transgeneraţional şi transcultural
este intrinsecă atât speculaţiilor în teologia evanghelică cât şi tuturor
declaraţiilor confesionale. Pentru că, indiferent de preocupările lor în
ce priveşte tactica pe plan local, evanghelicii urmăresc mereu să scoată
în evidenţă adevărata unitate şi aplicarea corespunzătoare (pentru
toate perioadele şi culturile) a adevărului unic şi etern înfăţişat în
Sfânta Scriptură. Adevărul, neschimbat şi neschimbător în mărturia
sa despre Cristos care nu Se schimbă niciodată, este ceea ce cred ei că
îi preocupă, practicând o loialitate conştientă faţă de acesta şi faţă de
Cristos care este punctul central al declaraţiilor lor. Astfel, scopul de
a respecta exigenţele vicenţiene a modelat în permanenţă gândirea
evanghelică în ce priveşte lucrurile care trebuie spuse aici şi acum
pentru a apăra adevărul credinţei biblice în mijlocul tendinţelor
antagonice din vremurile noastre.
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5. Consensul evanghelic cheamă la o ucenicie dedicată în
slujba Domnului Isus Cristos. Uneori, oamenii se întreabă de-a
dreptul nedumeriţi care este forţa motrice a evanghelicilor, iar
stereotipul prezentat adesea ca răspuns la această întrebare este că
sunt animaţi de o nostalgie conservatoare – prejudecăţi depăşite în
virtutea unei religii vechi şi a unor condiţii socio-politico-economice
neactuale. Într-o eră a schimbărilor socio-culturale rapide, a teologiei
liberale care se reinventează pe sine în mod constant pentru a ﬁ în pas
cu lumea, acceptarea acestui stereotip este de înţeles, cu atât mai mult
cu cât asemenea evanghelici există fără îndoială.
Însă, într-un context mai larg şi, cu siguranţă, în multe cercuri unde
se discută viitorul evanghelicilor, acest stereotip se dovedeşte total fals.
Evanghelicii nu s-au prins în hora conservatorismului de tipul zonelor
de confort, neexaminat şi necriticat, iar documentele noastre demonstrează acest fapt. Acestea evidenţiază într-un mod clar că abordarea
evanghelică, ca o problemă de conştiinţă, judecă atât prezentul cât şi
trecutul prin prisma Scripturii, iar atât în ce priveşte conduita cât şi în
ce priveşte credinţa reţine doar ceea ce, în urma analizei moştenirii,
pare bun, drept şi relevant după standardele biblice. S-ar putea spune
că evanghelicii sunt mai cu seamă conservatori critici decât reacţionari
conservatori previzibili. În plus, documentele demonstrează ca
evanghelicii acceptă răspunderea socială şi decid să acţioneze în
probleme precum îngrijirea săracilor, administrarea mediului şi
drepturile omului. Motivaţiile evanghelice nu sunt politizate – Archie
Bunker, personajul masculin reacţionar şi bigot al unui serial de
comedie american, nu reprezintă un etalon evanghelic, iar organizaţia
umanitară Samaritan’s Purse (Punga Samariteanului), nu este un joc
de putere mascat. Dimpotrivă, evanghelicii se îndeamnă reciproc la
slujire altruistă în situaţii care nu presupun recompense pentru a face
ca lucrurile rele să ﬁe mai puţin rele şi pentru a asigura continuitatea
lucrurilor bune. De ce? Ce îi motivează? Nu câştigul, nici faima şi, în
mod evident, nu pasiunea pentru lucrurile de odinioară. Atunci ce?
Întrebarea încă reclamă un răspuns.
Răspunsul, de fapt, este foarte clar dacă citim printre rândurile
extraselor noastre. Aceste mărturisiri consensuale sunt produse
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umane în interiorul cărora pot ﬁ auzite bătăile unor inimi omeneşti,
cel puţin de cei care au urechi să audă asemenea lucruri. Mărturisirile
nu sunt doar declaraţii doctrinare împotriva unor amăgiri de un fel
sau altul. Sunt, de asemenea, expresii ale devoţiunii care indică spre
imperativele iubirii de Dumnezeu şi de semeni şi care îşi trag forţa din
conştientizarea următorului fapt: Isus Cristos, omul din Galileea, Fiul
întrupat al lui Dumnezeu, este real şi viu azi, iar creştinii care trăiesc
prin El trebuie să trăiască pentru El, cu loialitate şi cu dedicare
personală asemenea celor care L-au urmat prin Palestina în zilele în
care era prezent în trup.
Evanghelicii cunosc în mod nemijlocit trei adevăruri care sunt
permanent înscrise pe orice inimă regenerată: trebuie să Îl onorăm, să
Îl gloriﬁcăm şi să Îl slăvim pe Dumnezeu deoarece este Dumnezeu
(perspectiva creaţionistă care susţine dreptul lui Dumnezeu asupra
noastră); trebuie să ne exprimăm recunoştinţa ca răspuns la bunătatea
şi la harul de care ni s-a făcut parte (perspectiva mântuitoare asupra
dragostei nemăsurate pe care I-o datorăm lui Dumnezeu); şi trebuie să
facem bine altora (perspectiva socială asupra formei de viaţă
comunitară care se potriveşte şi aduce împlinire tuturor oamenilor aşa
cum ne-a conceput Dumnezeu, lucru care, de asemenea, este o
poruncă a lui Cristos pentru toţi creştinii care sunt ucenicii şi urmaşii
Săi). Credincioşii care sunt făpturi noi în Cristos, descoperă că
instinctul şi dorinţa lor supremă, dar şi datoria şi chemarea lor
supremă este să exprime toate aceste trei perspective în trăirea lor.
Astfel, combinaţia aceasta se constituie ca o forţă motivatoare menită
să susţină eforturile numeroase ale evanghelicilor. Nemaiﬁind robi ai
păcatului, ei sunt în slujba neprihănirii, urmărind să placă Domnului
lor în toate lucrurile. Aceasta însă este o condiţie a minţii şi a inimii pe
care doar credincioşii o cunosc; lumea nu a înţeles-o niciodată şi nici
nu o poate înţelege vreodată. Este viaţa trăită în Domnul.
6. Consensul evanghelic înţelege că Biserica se aﬂă într-o
misiune continuă, ca o expresie a uceniciei faţă de Isus Cristos.
Răspândirea Evangheliei (misiune, aşa cum este numită astăzi, cu
accent pe participarea creştinilor) a constituit dintotdeauna o preocupare majoră a evanghelicilor. Biserica a fost descrisă foarte bine ca o
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societate care există pentru beneﬁciul celor din afara ei, iar acest punct
de vedere se reﬂectă în angajamentul la misiune pe care îl articulează
aceste mărturisiri. Se poate spune că liberalismul protestant a renunţat
la acţiunile transculturale de plantare de biserici; ortodoxismul
răsăritean practică o măsură din ceea ce poate ﬁ descris ca travestire
şi aﬂuenţă care, cu câteva excepţii, nu poate ﬁ numită evanghelizare;
romano-catolicismul se luptă cu implicaţiile noii evanghelizări, despre
care s-a interesat Papa Ioan Paul al II-lea; iar în termenii unei acţiuni
evanghelistice mondiale propriu-zise, evanghelismul a condus plutonul în decursul unei perioade de 50 de ani cuprinse în studiul de faţă.
Declaraţia de la Lausanne, cea de la Manila şi cea de la Amsterdam, în
special, asigură noi forţe şi resurse pentru evanghelizarea mondială;
acesta a fost obiectivul lor. Ele trebuie înţelese ca o serie de încercări
de a articula Marea Trimitere din Matei 28:19–20, ordinul dat Bisericii
de Cristos, Capul ei. În acest sens, ele nu sunt atât de mult ghiduri de
teologie pedantă cât o chemare la pasiunea apostolică de a duce
Cuvântul lui Cristos întregii lumi. Evanghelicii nu trebuie să piardă
din vedere credinţa că pentru a ﬁ ucenici credincioşi este nevoie de o
dedicare efectivă, în rugăciune, faţă de acest scop, deoarece este parte
integrantă a consensului pe care îl examinăm.
7. Consensul evanghelic şi-a extins plaja doctrinară. O parte
din istoria relatată de aceste documente este că, în ultima jumătate de
secol, evanghelicii, străduindu-se cot la cot să apere ortodoxia biblică,
au descoperit o măsură mai adâncă şi mai largă a unităţii în acest
adevăr decât ştiau că aveau înainte. După ce a adus împreună mai
multe grupuri evanghelice în vederea cooperării efective în misiune,
Dumnezeu uneşte acum curentele de teologie evanghelică altădată
separate – ba, am putea spune, chiar rivale. Ca atare, evanghelicii au
descoperit o concepţie unitară asupra unor chestiuni care, credeau ei,
îi diferenţia – după cum le spuseseră, de fapt, generaţiile mai vechi de
polemişti teologici şi clasele mai noi de irenişti teologici. Acest lucru
s-a întâmplat în mod surprinzător în cele două domeniile principale
ale conﬂictului Reformei, doctrina privind natura şi autoritatea Bibliei
şi doctrina privind semniﬁcaţia şi argumentele justiﬁcării prin
credinţă, chestiuni care au rămas nesoluţionate.
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În ce priveşte Scriptura, Consiliul Internaţional pentru Ineranţa
Bibliei (CIIB) a fost format într-o perioadă în care îşi făcea loc ideea
infailibilităţii Bibliei care excludea ineranţa sa. Între 1978 şi 1988 însă,
CIIB a publicat o serie de cărţi şi declaraţii atent întocmite la care au
subscris majoritatea evanghelicilor, punând deoparte concepţia
redusă şi vulnerabilă privind autoritatea Scripturii şi găsind o
solidaritate doctrinară care nu fusese percepută înainte. În ce priveşte
justiﬁcarea, diferenţele de opinii privind detaliile au cauzat tulburare
în curtea evanghelicilor încă din vremea lui Wesley, dar declaraţia de
consens, Evanghelia lui Isus Cristos: o celebrare evanghelică, publicată
în 1999, a fost îmbrăţişată de sute de lideri provenind din toate
tradiţiile evanghelice. Declaraţia a exprimat într-o manieră mai
completă şi mai precisă decât orice altă declaraţie precedentă
justiﬁcarea imputată a lui Cristos ca bază pentru iertarea şi acceptarea
noastră. O dată în plus, s-a evidenţiat o unitate doctrinară care nu
fusese evidentă până în acest moment şi, o dată în plus, opiniile
îndoielnice au fost lăsate deoparte.
Citatele extinse din documentele importante, în ambele cazuri, au
exprimat deja consensul care există acum. Preocuparea accentuată a
evanghelicilor pentru claritate şi obţinerea acesteia în confesiunile
comune privind chestiunile majore prevestesc un viitor strălucit al
acestei mişcări, nu doar ca o alianţă pragmatist-pietistă ad-hoc, ci ca
o mărturie responsabilă continuă a adevărului esenţial şi neschimbător
al lui Dumnezeu.
8. Consensul evanghelic relevă o preocupare accentuată
pentru unitatea în mărturisire, în proclamare şi în îngrijire
pastorală. Odată cu începerea noului mileniu, evanghelicii sunt
prezenţi şi activi în structuri denominaţionale, în modele şi în stiluri
liturgice, în identităţi istorice variate, în congregaţii având forme şi
dimensiuni variate, în tipuri de politică şi în metode de disciplină, atât
în interiorul cât şi în exteriorul a ceea ce se numeşte azi Biserica clasică.
Mulţi dintre cei care nu se numără printre protestanţi, inclusiv catolicii
şi ortodocşii, găsesc imposibilă o unire de forţe cu moştenitorii
Reformei magisteriale. Consensul evanghelic este aﬁrmat mult mai
amplu în bisericile paciﬁste istorice, rămăşiţele separatismului
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protestant, şi în special în organizaţiile mai tinere din lumea a treia
care urmăresc slujirea reciprocă şi încurajarea.
Înainte, mişcările evanghelice parabisericeşti, organizate ca societăţi sau alianţe pentru atingerea unor obiective speciﬁce, erau considerate ca ﬁind auxiliare în raport cu denominaţiile şi având, astfel, o
importanţă secundară. Acum însă, odată cu reducerea importanţei
denominaţiilor, devenind ele însele realităţi secundare pe scena
creştină mondială, mişcarea evanghelică insistă tot mai mult ca unitatea transdenominaţională, transconfesională şi transculturală a credinţei bazate pe Biblie să indice calea pentru Biserica de mâine. Curentele
de mărturisire a Evangheliei: anglican, luteran, reformat, baptist, congregaţionist, weslean, penticostal, separatist, al sﬁnţeniei (Holiness,
n.tr.), charismatic şi multe altele se întâlnesc în mărturisirea evanghelică. Pe măsură ce bisericile liberale devin tot mai anticonfesionale,
mişcarea evanghelică tinde să devină confesională în spirit, arătând o
preocupare sporită pentru a demonstra practica evanghelică ca pe o
împlinire a cerinţelor de bază ale lui Cristos, prezentate în Noul
Testament. Pe măsură ce bisericile protestante mai vechi devin mai
puţin bisericeşti în acest sens, mişcarea evanghelică, cu simţul transdenominaţional acut al identităţii sale creştine, face un pas mai departe.
Nu că evanghelicii ar ﬁ antidenominaţionali, cum se crede uneori.
De fapt, ei se simt mai în largul lor, atât cât le permite credinţa, în
cadrul vechilor lor tradiţii denominaţionale decât se simt cei care
încearcă în mod frenetic să îşi croiască credinţa după conştiinţa
modernă sau să ﬁe în pas cu ultima modă culturală. Însă, evanghelicii,
într-un mod caracteristic lor, sunt ataşaţi mai degrabă de congregaţiile
locale decât de denominaţii ca atare şi acţionează de obicei după
principiul că Dumnezeu nu cere ca slujitorii Săi să se stabilească
pentru restul vieţii, să spunem, într-un frigider gol din care lipsesc
învăţătura şi părtăşia calde necesare lor şi familiilor lor. Drept urmare,
pe parcursul vieţii lor ei s-ar putea prea bine să-şi schimbe congregaţiile în cadrul aceleiaşi denominaţii. Preocuparea lor constantă este ca
Biblia şi Evanghelia să primească atenţia cuvenită în locul de închinare
şi loialitatea lor, de regulă, se îndreaptă spre biserici unde acest lucru
se întâmplă cu adevărat.
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9. Consensul evanghelic este o realitate semnificativă din
punct de vedere ecumenic. Afirmaţiile confesionale pe care le-am
expus, urmăresc secvenţa expunerii marilor crezuri ecumenice, cel
apostolic şi cel nicean, o ordine care, de asemenea, este urmată de
Sentinţele lui Peter Lombard, de Loci a lui Melanchton, de Institutele
lui Calvin, de tratatul lui John Pearson despre crezul apostolic şi de
multe alte studii sistematice asupra credinţei. Această consecvenţă
în ce priveşte ordinea nu este un accident; ea reflectă înţelegerea că
Trinitatea este cadrul biblic fundamental pentru asimilarea întregului
adevăr biblic şi că mesajul creştin devine cel mai clar atunci când este
expus în trei secţiuni fundamentale: creaţia şi providenţa ca lucrarea
Tatălui, arhitectul tuturor lucrurilor; reconcilierea şi învierea, răscumpărarea, restaurarea şi răsplătirea ca lucrarea plină de har a Fiului,
mijlocitorul tuturor lucrurilor; şi iertarea cu părtăşia, Biserica cu
sacramentele, viaţa nouă cu noile speranţe ca lucrarea plină de har a
Duhului Sfânt, meşterul şi desăvârşitorul tuturor lucrurilor. În vreme
ce cele trei persoane ale Divinităţii se implică în mod personal în
toate lucrările divine, iar niciunul dintre ele nu acţionează, sau
aparent, nu poate acţiona singur, Biblia dă, de regulă, uneia dintre
persoane o importanţă mai mare decât celorlalte atunci când tratează
cele trei zone de activitate divină uşor de distins despre care tocmai
am vorbit. Aşadar, Biblia revelează că Tatăl are în sarcină actul
creaţiei, Fiul pe cel al răscumpărării, iar Duhul Sfânt are în sarcină
actul reînnoirii. Crezurile istorice urmăresc Biblia în acest sens, precum şi declaraţiile evanghelice contemporane. Ca un zid împotriva
unitarianismului care este prevalent în teologia liberală, această
modalitate tradiţională de a exprima lucrurile are valoare pentru
Biserica din întreaga lume în toate veacurile. Nu poate fi îmbunătăţită
şi nicio altă aşezare a materialului nu este atât de bună. Astfel,
consensul evanghelic serveşte Bisericii prin aderarea, în această
chestiune, la vechile căi.
10. Consensul evanghelic urmăreşte să devină permanent.
Consensul atestat în aceste pagini s-a născut din convergenţa
asociaţiilor şi a organizaţiilor parabisericeşti independente din ultima
jumătate de secol, toate având, într-o măsură mai mare sau mai mică,
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scopuri misionare, educaţionale, de apărare a drepturilor omului şi
caritabile. Acestea s-au născut, de asemenea, din sentimentul că
bisericile nu fac suﬁcient – iar în multe cazuri nu fac nimic – din ceea
ce trebuia făcut în domenii în care s-a impus acţiunea creştinilor.
Uneori, într-un spirit al polemicii, dar adesea într-un spirit irenic,
aceste organizaţii şi-au aﬁrmat credinţa evanghelică cu intenţii
doxologice mărturisite, căutând să Îl onoreze pe Dumnezeu prin
răspândirea adevărului Evangheliei şi prin susţinerea a tot felul de
lucrări evanghelice.
Zelul pionierilor misionari pentru întreaga lume, focalizarea biblică
pasională a învăţătorilor Scripturii şi a organizatorilor de conferinţe
biblice, revolta împotriva modului în care liderii liberali duceau
Biserica în rătăcire şi înţelegeau greşit misiunea creştină, plus visele
îndrăzneţe de a-i învinge într-o zi pe liberali în propriul lor joc
academic şi socio-cultural, au contribuit toate la dezvoltarea acestei
familii de grupuri parabisericeşti, conferindu-i, prin puterea lui
Dumnezeu, o vigoare şi o forţă în măsură să depăşească multe
descurajări şi să obţină câştiguri pe multe fronturi. Convingerile
reformatoare, priorităţile pietiste, resursele băneşti şi cele literare şi
strategiile şi programele pastorale agresive, toate mânate de pasiunea
evanghelistică şi de angajamentul de a munci cu sârguinţă pentru
Dumnezeu, au făcut din această familie o forţă care trebuie luată în
seamă. Atacurile asupra integrităţii sale (două, în principiu: că ar ﬁ
obscurantistă şi greu de susţinut din punct de vedere şi că ar ﬁ prea
adesea jucăria propriilor ei lideri proeminenţi) au primit răspunsuri
convingătoare. A devenit la fel de matură în stilul său pe cât de
răspunzătoare înaintea susţinătorilor ei şi de transparentă faţă de cei
din afara ei. Toate indiciile spun că va continua la nesfârşit să ﬁe ceea
ce este astăzi.
Pe măsură ce bisericile liberale denominaţionale slăbesc, sensul
evanghelic de responsabilitate bisericească – responsabilitate de a
planta şi conduce, sluji şi susţine noi congregaţii şi de a sprijini trezirea
altora care sunt pe moarte – pare să se dezvolte. Probabil că nu
întotdeauna a fost aşa, dar acum este şi se pare totodată că va ﬁ în
continuare aşa. Evanghelismul prezentului consens nu este dogmatic
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sau separatist, ci pastoral, unitar şi convergent, iar toţi cei care sunt
preocupaţi de viitorul creştinismului trebuie să ﬁe la curent cu acesta.
Asta pentru că nu va înceta să existe. Mişcarea ecumenică veche care
în prezent pare să ﬁ ieşit din cursă, a fost cândva numită noul mare
fapt al vremurilor noastre; pare evident că mişcarea evanghelică
dezvoltată şi în curs de dezvoltare are un drept mult mai mare de a ﬁ
descrisă astfel.
Am documentat credinţa consensuală a evanghelicilor nu doar
pentru o lectură cursivă, ci şi pentru o referinţă viitoare dacă e cazul.
Invităm analiştii şi criticii ortodocşi, romano-catolici, liberali şi laici
să examineze fundamentul exegetic, ﬁdelitatea biblică, viabilitatea
teologică, plauzibilitatea raţională şi potenţialul ecumenic al acestui
sistem de credinţă. Acesta este crezul unui bloc extrem de larg şi în
continuă creştere al credincioşilor din întreaga lume, crez care susţine
cu fermitate baza înaltă a centrismului biblic şi trebuie luat în
considerare.

RENAŞTEREA EVANGHELICĂ

Am încercat să evităm pledoariile şi să ne rezumăm la comentarii
efective care ar putea ajuta la înţelegerea materialului. În ﬁnal însă,
trebuie să ne întindem mâna şi să ne aﬁrmăm speranţa pentru votanţii
al căror consens l-am esenţializat mai sus.
Noi considerăm mişcarea evanghelică în esenţă drept o mişcare de
recuperare şi de reînnoire condusă de Duhul Sfânt. Recuperarea
priveşte adevărul catolic biblic, înţelepciunea creştină clasică, proclamarea pătrunzătoare a lui Isus Cristos ca Domn şi Mântuitor,
cunoaşterea păcatului care reclamă pocăinţă şi energia din Duhul
Sfânt pentru închinare, pentru mărturisire şi pentru slujire. A fost
dintotdeauna datoria principală a Bisericii aceea de a anunţa, induce
şi exprima viaţa nouă în Cristos, însă există perioade de timp – precum
cea actuală – când Biserica alunecă şi, într-o anumită măsură, pierde
contactul cu sarcina sa. Atunci când se întâmpla acest lucru,
fenomenul care poartă numele de mişcare evanghelică este în esenţă
o mişcare a Duhului Sfânt prin care Biserica este repusă în contact cu
rădăcinile sale şi conştientizată de responsabilităţile sale. Astfel,
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mişcarea evanghelică este în primul rând o funcţie de administrare a
adevărului Evangheliei acordată de Dumnezeu, iar apoi o forţă trimisă
de Dumnezeu pentru redeşteptarea, revitalizarea şi reformarea
aspectelor care au suferit deformări în credinţa şi în spiritualitatea
personale, în grija şi în disciplina pastorale, în mărturia teologică şi în
evanghelizarea lumii pierdute. Mişcarea evanghelică reprezintă
restaurarea idealurilor de puritate doctrinară, de caracter şi de
conduită creştine, de bunăstare spirituală personală, de închinare cu
râvnă şi cu pasiune şi de creştere a Bisericii potrivit Scripturii, o
creştere întâi calitativă (vezi Ef. 4:11–16) şi cantitativă în acest cadru.
(Mulţi evanghelici condamnă mişcarea de creştere a Bisericii pentru
faptul că pune cifrele înaintea calităţii.) Consensul evanghelic apără
realitatea evanghelică care este în esenţă viaţă nouă care curge în şi
din comunitatea poporului lui Dumnezeu, conform Cuvântului lui
Dumnezeu.
Mişcarea evanghelică este în poziţia de a ﬁ binecuvântată de
Dumnezeu ca un val al viitorului datorită adevărului şi vieţii pe care le
aduce cu sine. Biserica de azi şi lumea contemporană au nevoie de
ambele. Conştiinţa identităţii bisericeşti şi responsabilitatea acestei
mişcări par a ﬁ în creştere; în acest caz, Duhul lui Dumnezeu este Cel
care pliază mişcarea evanghelică pe cele mai adânci nevoi ale timpului
nostru.
Admitem că mişcarea evanghelică s-ar putea să nu devină valul
viitorului atât din cauza slăbiciunilor interioare care s-ar putea să ia
amploare cât şi din cauză că liberalismul care a cuprins într-o măsură
semniﬁcativă bisericile protestante cu un secol în urmă vede mişcarea
drept nocivă şi este de aşteptat să încerce s-o împiedice până în ceasul
morţii (care s-ar putea să nu ﬁe chiar atât de îndepărtat). Sperăm însă
cu toată sinceritatea că mişcarea evanghelică va ﬁ valul viitorului,
întrucât restaurarea Bisericii nu pare posibilă în absenţa acesteia şi
pentru că cei mai mulţi dintre noi tânjim să vedem o putere spirituală,
morală, intelectuală şi doxologică proaspătă în Biserică.
O rugăciune anglicană pentru duminica a patra a Adventului, cu
toate arhaismele sale, exprimă foarte bine simţămintele noastre:
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O, Doamne, înalţă-Ţi (rugăm Ţie) puterea şi vină în mijlocul
nostru şi ne sprijină cu mână tare; căci poticniţi suntem de
fărădelegea şi de răutatea noastră în alergarea care ne stă
înainte, harul şi mila Ta bogată să ne vie grabnic în ajutor şi să
ne mântuie; prin jertfa Fiului Tău şi a Domnului nostru căruia
dimpreună cu Tine şi cu Duhul Sfânt, Îi dăm slava şi cinstea din
veşnicie în veşnicie. Amin

L EGĂMÂNTUL

Anexa A
DE LA

L AUSANNE , 1974

INTRODUCERE

Noi, membri ai Bisericii lui Isus Cristos din mai mult de 150 de naţiuni,
participanţi la Congresul Internaţional pentru Evanghelizarea
Mondială de la Lausanne, Îl slăvim pe Dumnezeu pentru mântuirea
Lui cea mare şi ne bucurăm în părtăşia pe care ne-a dat-o cu El şi unii
cu alţii. Suntem profund mişcaţi de ceea ce face Dumnezeu în zilele
noastre, suntem îndemnaţi să ne pocăim de greşelile noastre şi
provocaţi de sarcina neﬁnalizată a evanghelizării. Noi credem că
Evanghelia este Vestea Bună a lui Dumnezeu pentru întreaga lume şi
suntem hotărâţi ca prin harul Său să ne supunem mandatului lui
Cristos de a o vesti tuturor oamenilor şi de a face ucenici din toate
neamurile. Ca atare, dorim să ne aﬁrmăm credinţa şi hotărârea şi să ne
facem public legământul.

1. SCOPUL LUI DUMNEZEU

Noi ne aﬁrmăm credinţa în singurul Dumnezeu veşnic, Creator şi
Domn al lumii, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, care domneşte peste toate
lucrurile după scopul voii Sale. El Şi-a chemat din lume un popor al Său
şi Şi-a trimis oamenii înapoi în lume pentru a-I ﬁ slujitori şi martori,
pentru extinderea Împărăţiei Sale, pentru ediﬁcarea Trupului lui
Cristos şi pentru slava Numelui Său. Mărturisim ruşinaţi că adesea
ne-am negat chemarea şi am eşuat în misiunea noastră, asemănându-ne cu lumea sau retrăgându-ne din ea. Totuşi, ne bucurăm că, deşi
purtată în vase de lut, Evanghelia rămâne o comoară preţioasă. Dorim
să ne dedicăm din nou sarcinii de a face cunoscută această comoară
prin puterea Duhului Sfânt.
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(Is. 40:28; Mt. 28:19; Ef. 1:11; F. ap. 15:14; In 17:6, 18; Ef. 4:12; 1 Cor. 5:10;
Rom. 12:2; 2 Cor. 4:7)

2. AUTORITATEA ŞI PUTEREA BIBLIEI

Noi aﬁrmăm inspiraţia divină, veridicitatea şi autoritatea atât a
Vechiului Testament cât şi a Noului Testament în întregime, ca ﬁind
singurul Cuvânt scris al lui Dumnezeu, fără erori în tot ceea ce aﬁrmă,
şi singura normă de credinţă şi practică infailibilă. Aﬁrmăm, de
asemenea, puterea Cuvântului lui Dumnezeu de a împlini scopul Său
de mântuire. Mesajul Bibliei se adresează tuturor oamenilor. Revelaţia
lui Dumnezeu în Cristos şi în Scriptură este imuabilă, iar prin ea,
Duhul Sfânt continuă să vorbească în prezent. Acesta luminează
minţile oamenilor lui Dumnezeu din ﬁecare cultură pentru a primi
adevărul ei proaspăt prin propriii lor ochi, descoperind astfel Bisericii
mai mult din înţelepciunea felurită a lui Dumnezeu.
(2 Tim. 3:16; 2 Pt. 1:21; In 10:35; Is. 55:11; 1 Cor. 1:21; Rom. 1:16; Mt. 5:17,
18; Iuda 3; Ef. 1:17, 18; 3:10, 18)

3. UNICITATEA ŞI UNIVERSALITATEA LUI CRISTOS

Noi aﬁrmăm că este un singur Mântuitor şi o singură Evanghelie, deşi
există o varietate de abordări în evanghelizare. Recunoaştem faptul că
oricare bărbat sau oricare femeie deţine o anumită cunoaştere despre
Dumnezeu prin revelaţia Sa generală în natură. Negăm însă faptul că
această cunoaştere este în măsură să aducă mântuirea, întrucât
bărbaţii şi femeile suprimă adevărul prin propria lor fărădelege. De
asemenea, respingem orice fel de sincretism şi dialog care implică
faptul că Cristos vorbeşte în mod egal prin toate religiile şi ideologiile,
considerând că acestea aduc un prejudiciu lui Cristos şi Evangheliei.
Isus Cristos, ﬁind El Însuşi singurul Dumnezeu-Om care S-a dat pe
Sine ca unică răscumpărare pentru păcătoşi, este singurul mediator
între om şi Dumnezeu. Nu este niciun alt nume în care să ﬁm
mântuiţi. Toţi oamenii pier din cauza păcatului, însă Dumnezeu îi
iubeşte pe toţi, dorind ca niciunul să nu piară, ci toţi să se pocăiască.
Însă cei care Îl resping pe Cristos, resping bucuria mântuirii şi se
autocondamnă la separare eternă de Dumnezeu. A-L proclama pe Isus
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Cristos ca „Mântuitor al lumii” nu înseamnă a aﬁrma că toţi oamenii
sunt mântuiţi ﬁe în mod automat, ﬁe în cele din urmă, şi, cu atât mai
puţin, că toate religiile oferă mântuirea în Cristos. Acest lucru
înseamnă mai cu seamă proclamarea dragostei lui Dumnezeu pentru
lumea păcătoasă prin invitarea tuturor oamenilor de a-I răspunde ca
Domn şi ca Mântuitor într-un angajament personal de pocăinţă şi de
credinţă făcut din inimă. Isus Cristos a fost înălţat deasupra oricărui
nume; tânjim să trăim ziua în care orice genunchi se va pleca înaintea
Lui şi orice limbă Îl va mărturisi ca Domn.
(Gal. 1:6–9; Rom. 1:18–32; 1 Tim. 2:5, 6; F. ap. 4:12; In 3:16–19; 2 Pt. 3:9;
2 Tes. 1:7–9; In 4:42; Mt. 11:28; Ef. 1:20, 21; Flp. 2:9–11)

4. NATURA EVANGHELIZĂRII

A evangheliza înseamnă a răspândi Vestea Bună că Isus Cristos a murit
pentru păcatele noastre şi a înviat din morţi potrivit Scripturii şi că, în
calitatea Sa de Domn Stăpânitor, oferă acum iertarea de păcate şi darul
eliberator al Duhului Sfânt tuturor acelora care se pocăiesc şi cred.
Prezenţa noastră în lume în calitate de creştini este indispensabilă
evanghelizării precum este şi acel gen de dialog al cărui scop este acela
de a asculta cu sensibilitate pentru a înţelege. Însă, evanghelizarea în
sine reprezintă proclamarea Cristosului istoric, biblic, ca Domn şi ca
Mântuitor în vederea convingerii oamenilor de a se înfăţişa înaintea Sa
în mod personal, pentru ca astfel să se împace cu Dumnezeu. Făcând
invitaţia Evangheliei, nu avem libertatea de a ascunde preţul uceniciei.
Isus încă îi cheamă pe toţi aceia care vor să Îl urmeze să se lepede de
sine, să îşi ia crucea şi să se identiﬁce cu noua Sa comunitate.
Rezultatele evanghelizării includ ascultarea de Cristos, integrarea în
Biserica Sa şi slujirea cu reponsabilitate în lume.
(1 Cor. 15:3, 4; F. ap. 2:32–39; In 20:21; 1 Cor. 1:23; 2 Cor. 4:5; 5:11, 20;
Luca 14:25–33; Mc. 8:34; F. ap. 2:40, 47; Mc. 10:43–45)

5. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CREŞTINĂ

Noi aﬁrmăm că Dumnezeu este atât Creatorul cât şi Judecătorul tuturor oamenilor. Ca atare, ar trebui să împărtăşim preocuparea Sa pentru
dreptate şi pentru reconciliere în societatea umană şi pentru eliberarea
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oamenilor de sub orice formă de opresiune. Deoarece omenirea este
făcută după chipul lui Dumnezeu, orice persoană, indiferent de rasă,
de religie, de culoare, de cultură, de statut social, de sex sau de vârstă,
are o demnitate intrinsecă în virtutea căreia trebuie respectată şi servită, nu exploatată. Şi pe această cale ne exprimăm regretul atât pentru
neglijenţa noastră cât şi pentru faptul că am privit uneori evanghelizarea şi acţiunea socială ca excluzându-se reciproc. Deşi împăcarea cu
omul nu este o împăcare cu Dumnezeu, după cum nici acţiunile
sociale nu reprezintă evanghelizare ori eliberarea politică, mântuire,
aﬁrmăm totuşi că atât evanghelizarea cât şi implicarea socio-politică
ţin de datoria noastră de creştini. Ambele sunt expresia necesară a doctrinei noastre despre om şi despre Dumnezeu, cea a dragostei noastre
faţă de aproape şi cea a ascultării noastre de Cristos. Mesajul mântuirii
implică, de asemenea, un mesaj al judecăţii asupra oricărei forme de
înstrăinare, de oprimare şi de discriminare şi nu trebuie să ne ﬁe teamă
să denunţăm răul şi nedreptatea oriunde există. Când oamenii Îl
primesc pe Cristos, ei sunt născuţi din nou în Împărăţia Sa şi nu trebuie să se rezume la a prezenta dreptatea Lui, ci trebuie şi să urmărească
răspândirea acestei dreptăţi în mijlocul unei lumi nedrepte. Mântuirea
pe care o vestim trebuie să ne transforme în ce priveşte responsabilităţile noastre personale şi sociale. Credinţa fără fapte este moartă.
(F. ap. 17:26, 31; Gen. 18:25; Is. 1:17; Ps. 45:7; Gen. 1:26, 27; Iacov 3:9; Lev.
19:18; Luca 6:27, 35; Iacov 2:14–26; In 3:3, 5; Mt. 5:20; 6:33; 2 Cor. 3:18;
Iacov 2:20)

6. BISERICA ŞI EVANGHELIZAREA

Noi aﬁrmăm că Cristos îşi trimite poporul răscumpărat în lume după
cum Tatăl L-a trimis pe El şi că acest lucru presupune o pătrundere la
fel de adâncă şi costisitoare în lume. Trebuie să ieşim din ghetourile
noastre ecleziastice şi să penetrăm societatea necreştină. Evanghelizarea primează în misiunea Bisericii de a sluji cu dăruire. Pentru
evanghelizarea lumii trebuie ca toată Biserica să ducă toată Evanghelia
întregii lumi. Biserica este în centrul scopului cosmic al lui Dumnezeu,
reprezentând mijlocul Său de răspândire a Evangheliei. Însă o Biserică
care predică Crucea trebuie să ﬁe ea însăşi însemnată de această Cruce.
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Ea devine o piatră de poticnire în calea evanghelizării atunci când
trădează Evanghelia sau îi lipseşte credinţa vie în Dumnezeu,
dragostea adevărată pentru oameni sau onestitatea desăvârşită în toate
lucrurile, inclusiv în aspecte care ţin de promovare şi de ﬁnanţare.
Biserica este comunitatea poporului lui Dumnezeu, nu o instituţie, şi
nu trebuie identiﬁcată cu o cultură anume, cu un sistem social sau
politic anume ori cu o anumită ideologie umană.
(In 17:18; 20:21; Mt. 28:19, 20; F. ap. 1:8; 20:27; Ef. 1:9, 10; 3:9–11; Gal. 6:14,
17; 2 Cor. 6:3, 4; 2 Tim. 2:19–21; Flp. 1:27)

7. COOPERAREA ÎN EVANGHELIZARE

Noi aﬁrmăm că unitatea vizibilă a Bisericii în adevăr este scopul lui
Dumnezeu. Evanghelizarea ne constrânge, de asemenea, la unitate,
întrucât coeziunea noastră ne întăreşte mărturia noastră, aşa cum
lipsa unităţii noastre subminează Evanghelia reconcilierii. Totuşi
recunoaştem că unitatea organizaţională poate îmbrăca multe forme
şi nu favorizează în mod necesar evanghelizarea. Cu toate acestea, noi
cei care împărtăşim aceeaşi credinţă biblică, ar trebui să ﬁm strâns
uniţi în părtăşie, în lucrare şi în mărturie. Recunoaştem că mărturia
noastră a fost uneori compromisă de atitudini individualiste păcătoase
şi de divizări inutile. Ne angajăm să urmărim o unitate mai profundă
în adevăr, în închinare, în sﬁnţenie şi în misiune. Impunem
dezvoltarea unor cooperări regionale şi funcţionale pentru propăşirea
misiunii Bisericii, pentru planiﬁcări strategice, pentru încurajare
reciprocă şi pentru împărtăşirea resurselor şi a experienţelor.
(In 17:21, 23; Ef. 4:3, 4; In 13:35; Flp. 1:27; In 17:11–23)

8. BISERICI PARTENERE ÎN EVANGHELIZARE

Ne bucură începutul unei noi ere misionare. Rolul dominant al
misiunilor vestice dispare rapid. Dumnezeu ridică din bisericile mai
tinere o nouă resursă pentru evanghelizarea lumii şi demonstrează
astfel că responsabilitatea de a evangheliza aparţine întregului Trup al
lui Cristos. În consecinţă, toate bisericile ar trebui să se întrebe şi să Îl
întrebe pe Dumnezeu ce ar trebui să facă atât pentru a avea înﬂuenţă
în zona lor cât şi pentru a trimite misionari în alte părţi ale lumii. Este
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necesară reevaluarea continuă a responsabilităţii şi a rolului nostru
misionar. Astfel, se va dezvolta un număr din ce în ce mai mare de
parteneriate între biserici, iar caracterul universal al Bisericii lui
Cristos va ﬁ mai vizibil. De asemenea, Îi mulţumim lui Dumnezeu
pentru agenţiile care sunt preocupate de traducerea Bibliei, de
educaţia teologică, de mass-media, de literatura creştină, de evanghelizare, de misiune, de restaurarea Bisericii şi de alte domenii
speciﬁce. Şi acestea trebuie să se autoexamineze permanent pentru
a-şi evalua eﬁcienţa ca parte a misiunii Bisericii.
(Rom. 1:8; Flp. 1:5; 4:15; F. ap. 13:1–3; 1 Tes. 1:6–8)

9. CARACTERUL URGENT AL SARCINII DE EVANGHELIZARE

Peste două miliarde şi jumătate de oameni, adică mai mult de două
treimi din omenire, nu au fost încă evanghelizate. Ne exprimăm ruşinea pentru existenţa unui număr atât de mare de oameni neglijaţi; ne
exprimăm vehement dezaprobarea faţă de această atitudine a noastră
şi a Bisericii. Cu toate acestea, în prezent există în multe părţi ale lumii,
o receptivitate nemaiîntâlnită faţă de Domnul Isus Cristos. Suntem
convinşi că acesta este momentul în care bisericile şi agenţiile parabisericeşti trebuie să se roage cu toată convingerea pentru mântuirea
celor neevanghelizaţi şi să iniţieze noi eforturi de a evangheliza
întreaga lume. […] Scopul ar trebui să ﬁe acela ca, prin toate mijloacele
posibile şi în cel mai scurt timp, ﬁecare persoană să aibă oportunitatea
de a auzi, înţelege şi primi Vestea Bună. Nu putem spera să atingem
acest ţel fără sacriﬁciu. Toţi suntem şocaţi de sărăcia a milioane de
oameni şi suntem tulburaţi de nedreptăţile care o cauzează. Cei dintre
noi care trăim în condiţii de viaţă prospere ne acceptăm datoria de a
ne dezvolta un stil de viaţă simplu pentru a contribui într-un mod mai
generos atât la acţiuni sociale cât şi la acţiuni de evanghelizare.
(In 9:4; Mt. 9:35–38; Rom. 9:1–3; 1 Cor. 9:19–23; Mc. 16:15; Is. 58:6, 7;
Iacov 1:27; 2:1–9; Mt. 25:31–46; F. ap. 2:44, 45; 4:34, 35)

10. EVANGHELIZAREA ŞI CULTURA

Dezvoltarea strategiilor de evanghelizare a lumii necesită metode
creative, inovatoare. Cu ajutorul lui Dumnezeu, rezultatul va ﬁ
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ridicarea unor biserici adânc înrădăcinate în Cristos şi în legătură
strânsă cu cultura lor.
Cultura trebuie întotdeauna testată şi judecată prin prisma
Scripturii. Deoarece omul este creatura lui Dumnezeu, anumite
aspecte din cultura sa sunt încărcate de frumuseţe şi de valoare. Din
cauza căderii omului, toată cultura este pângărită de păcat şi anumite
aspecte ale ei sunt demonice. Evanghelia nu presupune superioritatea
niciunei culturi faţă de altele, însă evaluează toate culturile prin prisma
propriilor sale criterii de adevăr şi de dreptate, insistând asupra
moralei absolute în orice cultură. Misiunile au exportat de prea multe
ori odată cu Evanghelia şi o cultură străină, iar bisericile au fost uneori
în dependenţă de cultură mai degrabă decât de Scriptură. Evangheliştii
lui Cristos trebuie să urmărească cu umilinţă să se dezbrace de tot,
mai puţin de autenticitatea lor personală pentru a deveni slujitorii
celorlalţi, iar bisericile trebuie să urmărească transformarea şi
îmbogăţirea culturii, toate spre slava lui Dumnezeu.
(Mc. 7:8, 9, 13; Gen. 4:21, 22; 1 Cor. 9:19–23; Flp. 2:5–7; 2 Cor. 4:5)

11. EDUCAŢIA ŞI CONDUCEREA

Mărturisim că uneori am urmărit extinderea Bisericii în detrimentul
profunzimii Bisericii şi am înlocuit total evanghelizarea cu creşterea
spirituală a Bisericii. Recunoaştem, de asemenea, că unele dintre
misiunile noastre au fost prea lente în echiparea şi în încurajarea
liderilor naţionali de a-şi asuma responsabilităţile care le revin. Totuşi
suntem ﬁdeli principiilor înnăscute şi tânjim ca toate bisericile să aibă
lideri naţionali care să manifeste un stil de conducere creştin, nu
dominând, ci slujind. Recunoaştem că există o mare nevoie de a
îmbunătăţi învăţământul teologic, în special pentru liderii bisericeşti.
În orice ţară şi în orice cultură trebuie să ﬁe un program de instruire
eﬁcient pentru pastori şi pentru laici în doctrină, în ucenicizare, în
evanghelizare, în creştere spirituală şi în slujire. Astfel de programe de
instruire nu trebuie să aibă la bază o metodologie stereotipică, ci
trebuie dezvoltate prin iniţiative locale creative, conforme cu
standardele biblice.
(Col. 1:27, 28; F. ap. 14:23; Tit 1:5, 9; Mc. 10:42–45; Ef. 4:11, 12)
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Noi credem că suntem angrenaţi într-un permanent război spiritual cu
domniile şi cu stăpânirile răului care urmăresc să distrugă Biserica şi
să îi îngreuneze sarcina de evanghelizare a lumii. Recunoaştem nevoia
de a ne echipa cu armura lui Dumnezeu şi de a lupta această luptă cu
armele spirituale care sunt adevărul şi rugăciunea. Activitatea
inamicului poate ﬁ detectată nu doar în ideologiile false din exteriorul
Bisericii, ci şi în interiorul acesteia, în evangheliile false care răstălmăcesc Scriptura, punându-L pe om în locul lui Dumnezeu. Avem nevoie
atât de veghere cât şi de discernământ pentru a proteja Evanghelia
biblică. Recunoaştem că noi înşine nu suntem feriţi de păgânătatea
gândirii şi a acţiunilor, adică imuni faţă de capitularea înaintea secularismului. De pildă, deşi studiile riguroase privind creşterea Bisericii
atât din punct de vedere spiritual cât şi numeric, sunt importante şi
valoroase, le-am neglijat uneori. Alteori, din dorinţa de a stârni o
reacţie la Evanghelie, ne-am compromis mesajul, ne-am manipulat
ascultătorii prin tehnici de constrângere şi am devenit extrem de
preocupaţi de statistici ori chiar le-am utilizat într-un mod necinstit.
Toate aceste sunt conduite lumeşti. Biserica trebuie să ﬁe în lume;
lumea nu trebuie să ﬁe în Biserică.
(Ef. 6:12; 2 Cor. 4:3, 4; Ef. 6:11, 13–18; 2 Cor. 10:3–5; 1 In 2:18–26; 4:1–3;
Gal. 1:6–9; 2 Cor. 2:17; 4:2; In 17:15)

13. LIBERTATE ŞI PERSECUŢIE

Fiecare guvern are datoria trasată de Dumnezeu de a asigura condiţii
de pace, de dreptate şi de libertate în care Biserica să se supună lui
Dumnezeu, să slujească Domnului Isus şi să predice Evanghelia fără
piedici. În consecinţă ne rugăm pentru conducătorii naţiunilor şi
facem apel către aceştia să garanteze libertatea de gândire şi de
conştiinţă, libertatea de a practica şi de a propaga religia potrivit voii
lui Dumnezeu şi Declaraţiei universale a drepturilor omului. De
asemenea, ne exprimăm preocuparea profundă pentru toţi cei care au
fost arestaţi în închisori pe nedrept şi în special pentru fraţii noştri
care suferă pentru mărturisirea Domnului Isus. Promitem să ne rugăm
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şi să facem eforturi pentru eliberarea lor. În acelaşi timp, refuzăm să
ﬁm intimidaţi de soarta lor. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom căuta şi
noi să ne opunem nedreptăţii şi să rămânem credincioşi Evangheliei,
cu orice preţ. Nu uităm avertismentul lui Isus care spunea că
persecuţia este inevitabilă.
(1 Tim. 1:1–4; F. ap. 4:19; 5:29; Col. 3:24; Ev. 13:1–3; Luca 4:18; Gal. 5:11;
6:12; Mt. 5:10–12; In 15:18–21).

14. PUTEREA DUHULUI SFÂNT

Noi credem în puterea Duhului Sfânt. Tatăl Şi-a trimis Duhul să
mărturisească despre Fiul Său; fără mărturia Lui, viaţa noastră este
zadarnică. Convingerea de păcat, credinţa în Cristos, naşterea din nou
şi creşterea spirituală sunt lucrarea Lui. În plus, Duhul Sfânt este un
Duh misionar; evanghelizarea trebuie, aşadar, să decurgă în mod
spontan dintr-o Biserică plină de Duhul Sfânt. O Biserica care nu
practică misiunea se contrazice pe sine însăşi şi întristează pe Duhul
Sfânt. Evanghelizarea mondială va deveni o posibilitate reală doar
atunci când Duhul Sfânt restaurează Biserica în ce priveşte adevărul,
credinţa, sﬁnţenia, dragostea şi puterea. Prin urmare, facem un apel
către toţi creştinii să se roage pentru o asemenea prezenţă a Duhului
Sfânt al lui Dumnezeu pentru ca toate roadele Sale să ﬁe vizibile în tot
poporul Său şi pentru ca toate darurile Sale să îmbogăţească Trupul
lui Cristos. Doar atunci va deveni întreaga Biserică un instrument
potrivit în mâinile Sale, ca întreaga lume să audă glasul Său.
(1 Cor. 2:4; In 15:26, 27; 16:8–11; 1 Cor. 12:3; In 3:6–8; 2 Cor. 3:18;
In 7:37–39; 1 Tes. 5:19; F. ap. 1:8; Ps. 85:4–7; 67:1–3; Gal. 5:22, 23; 1 Cor.
12:4–31; Rom. 12:3–8)

15. ÎNTOARCEREA LUI CRISTOS

Noi credem că Isus Cristos Se va întoarce în mod personal şi vizibil, în
putere şi în slavă pentru a împlini mântuirea şi judecata. Această
promisiune a venirii Sale este un imbold în plus pentru a face
evanghelizare, întrucât ne amintim cuvintele Sale spunând că întâi
Evanghelia trebuie să ﬁe predicată tuturor popoarelor. Noi credem că
perioada interimară dintre înălţarea şi revenirea lui Cristos va ﬁ alocată
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misiunii poporului lui Dumnezeu care nu are voie să înceteze înainte
de Sfârşit. Ne amintim, de asemenea, de avertismentul Său împotriva
cristoşilor şi a profeţilor falşi care trebuie să se ridice ca precursori ai
anticristului ﬁnal. Ca atare, respingem ca pe un vis semeţ, prea
îndrăzneţ concepţia că omul ar putea vreodată construi o utopie pe
pământ. Convingerea noastră creştină este că Dumnezeu îşi va
desăvârşi Împărăţia şi aşteptăm cu mare anticipare acea zi şi cerul şi
pământul nou unde dreptatea va locui şi Dumnezeu va domni pentru
totdeauna. Până atunci, ne rededicăm slujirii lui Cristos şi a oamenilor,
supunându-ne cu bucurie autorităţii Sale peste vieţile noastre în
întregime.
(Mc. 14:62; Ev. 9:28; Mc. 13:10; F. ap. 1:8–11; Mt. 28:20; Mc. 13:21–23; In
2:18; 4:1–3; Luca 12:32; Apoc. 21:1–5; 2 Pet 3:13; Mt. 28:18)

CONCLUZIE

Prin urmare, în lumina credinţei şi a hotărârii noastre, intrăm într-un
legământ solemn cu Dumnezeu şi unii cu alţii pentru a ne ruga, pentru
a planiﬁca şi pentru a lucra împreună pentru evanghelizarea întregii
lumi. Facem apel la toţi cei care vor să ni se alăture. Fie ca Dumnezeu
să ne ajute prin harul şi spre slava Sa să ﬁm credincioşi acestui
legământ! Amin, Aleluia!
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C RISTOS

O celebrare evanghelică 1999

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
că a dat pe singurul Lui Fiu,
ca oricine crede în El,
să nu piară,

ci să aibă viaţa veşnică.
IOAN 3:16

Cântaţi Domnului căci a făcut lucruri strălucite:
să ﬁe cunoscute în tot pământul!
ISAIA 12:5

P REAMBUL

Evanghelia lui Isus Cristos este o veste, o veste bună: cea mai bună şi
mai importantă veste pe care o poate auzi o ﬁinţă umană.
Aceasta Evanghelie declară că singura modalitate de a-L cunoaşte
pe Dumnezeu în pace, în dragoste şi în bucurie este prin moartea
reconciliatoare a lui Isus Cristos, Domnul cel înviat.
Această Evanghelie este mesajul central al Sﬁntei Scripturi şi
reprezintă soluţia reală pentru înţelegerea ei.
Această Evanghelie Îl identiﬁcă pe Isus Cristos, Mesia lui Israel,
drept Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu Fiul, a doua Persoană a Trinităţii, ale cărui întrupare, lucrare, moarte, înviere şi înălţare au împlinit
voia mântuitoare a Tatălui. Moartea Sa pentru păcate şi învierea Sa
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din morţi au fost promise dinainte prin profeţi şi conﬁrmată de
martori oculari. La timpul hotărât de Dumnezeu şi în felul în care vrea
El, Isus Cristos Se va întoarce ca Domn şi ca Judecător măreţ al tuturor
oamenilor (1 Tes. 4:13–18; Mt. 25:31–32). Acum, El dă Duhul Sfânt de la
Tatăl tuturor celor care sunt cu adevărat ai Săi. Astfel, cele trei
Persoane ale Trinităţii Se unesc în lucrarea de mântuire a oamenilor.
Această Evanghelie Îl prezintă pe Isus Cristos drept Mântuitorul
viu, Stăpânul, Viaţa şi Speranţa tuturor celor care îşi pun credinţa în
El. Ea ne spune că destinul etern al oamenilor depinde de existenţa
unei relaţii mântuitoare cu Isus Cristos.
Această Evanghelie este singura Evanghelie: nu există o alta; iar
schimbarea esenţei ei echivalează cu pervertirea şi cu distrugerea ei.
Această Evanghelie este într-atât de simplă încât poate ﬁ înţeleasă de
copiii mici şi este într-atât de profundă încât studiile celor mai
înţelepţi teologi nu vor reuşi niciodată să îi epuizeze bogăţiile.
Toţi creştinii sunt chemaţi la unitate în dragoste şi în adevăr. În
calitate de evanghelici al căror nume derivă din însăşi Evanghelia,
considerăm că această Veste Bună deosebită a lucrării de mântuire a lui
Dumnezeu prin Isus Cristos este adevăratul liant al unităţii creştine,
atât în rândul bisericilor şi al denominaţiilor organizate cât şi în
numeroasele iniţiative de colaborare interdenominaţională ale
creştinilor.
Biblia spune că toţi cei care cred cu adevărat în Isus Cristos şi în
Evanghelia Sa sunt ﬁii şi ﬁicele lui Dumnezeu prin har şi, ca atare, sunt
fraţii noştri şi surorile noastre în Cristos.
Toţi cei care sunt îndreptăţiţi experimentează împăcarea cu Tatăl,
iertarea completă de păcat, tranziţia din Împărăţia întunericului în
Împărăţia luminii, realitatea de a ﬁ o făptură nouă în Cristos şi părtăşia
Duhului Sfânt. Ei se bucură de accesul înaintea Tatălui împreună cu
pacea şi cu bucuria pe care le aduce.
Evanghelia pretinde tuturor credincioşilor închinare, ceea ce
înseamnă laudă şi mulţumiri permanente aduse lui Dumnezeu,
supunere faţă de tot ceea ce ne-a revelat El în Cuvântul Său scris,
dependenţa de El în rugăciune şi vigilenţă pentru ca adevărul Său să nu
ﬁe compromis sau obscurizat în mod involuntar.
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A trăi bucuria şi speranţa acestei Evanghelii este un privilegiu
suprem. Este însă şi o obligaţie, întrucât Marea Trimitere a lui Isus
Cristos este încă valabilă: vestiţi Evanghelia pretutindeni, a spus,
învăţând, botezând şi făcând ucenici.
Aderând la declaraţia de mai jos, ne aﬁrmăm angajamentul faţă de
această trimitere şi, totodată, loialitatea faţă de Cristos, faţă de
Evanghelie şi unii faţă de alţii în calitate de credincioşi evanghelici.

EVANGHELIA

Această Evanghelie a lui Isus Cristos pe care Dumnezeu o prezintă în
Scriptura infailibilă, combină propria declaraţie a lui Isus cu privire la
realitatea prezentă a Împărăţiei lui Dumnezeu cu relatarea apostolilor
privind persoana, locul şi lucrarea lui Cristos şi modalitatea prin care
oamenii păcătoşi beneﬁciază de pe urma acesteia. Regula de credinţă
patristică, crezurile istorice, mărturisirile Reformei şi fundamentele
doctrinare ale organismelor evanghelice ulterioare conﬁrmă esenţa
acestui mesaj biblic.
Esenţa Scripturii este aceea că Creatorul nostru iubitor şi sfânt,
confruntat cu ostilitatea şi cu rebeliunea umană, a ales în propria Sa
libertate şi credincioşie să devină Răscumpărătorul şi Restauratorul
nostru iubitor. Acest Tată a trimis pe Fiul Său să ﬁe Mântuitorul lumii
(1 In 4:14): singurul plan de mântuire al lui Dumnezeu se implementează prin singurul Său Fiu. Astfel Petru aﬁrma: „În nimeni altul nu
este mîntuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în
care trebuie să ﬁm mîntuiţi.” (F. ap. 4:12). Însuşi Cristos îi învăţa pe
oameni: „Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît
prin Mine” (In 14:6).
Omul. Din Evanghelie aﬂăm că noi, ﬁinţele umane, care am fost
creaţi cu scopul de a avea părtăşie cu Dumnezeu, suntem prin natură
– „în Adam” (1 Cor. 15:22) – morţi în păcat, nereceptivi şi separaţi de
Creatorul nostru. Distorsionăm în mod constant adevărul Său,
încălcăm Legea Lui, diminuând importanţa scopurilor şi a standardelor Sale şi ofensând sﬁnţenia Sa prin lipsa sﬁnţeniei noastre astfel
încât noi suntem cu adevărat „fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume”
(Rom. 1:18–32, 3:9–20; Ef. 2:1–3, 12). Totuşi, în harul Său, Dumnezeu a
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luat iniţiativa de a ne împăca cu Sine prin viaţa fără păcat şi prin
moartea în locul altuia ale Fiului Său preaiubit (Ef. 2:4–10; Rom.
3:21–24).
Ispăşirea. Tatăl L-a trimis pe Fiul pentru a ne elibera de sub
stăpânirea păcatului şi a lui Satana şi pentru a ne face copiii şi prietenii
lui Dumnezeu. Isus a achitat pedeapsa noastră pe crucea Sa în locul
nostru, satisfăcând cerinţele dreptăţii divine prin vărsarea sângelui Său
în jertfă, făcând, astfel, posibilă justiﬁcarea tuturor celor care cred în
El (Rom. 3:25–26). Biblia descrie această tranzacţie substituitoare ca un
act de răscumpărare, de reconciliere, de ispăşire, de împăcare şi de
învingere a puterii răului (Mt. 20:28; 2 Cor. 5:18–21; Rom. 3:23–25; In
12:31; Col. 2:15). Aceasta ne asigură o relaţie restaurată cu Dumnezeu
care aduce iertare şi pace, acceptare şi acces şi adoptare în familia lui
Dumnezeu (Col. 1:20; 2:13–14; Rom. 5:1–2; Gal. 4:4–7; 1 Pt. 3:18).
Credinţa în Dumnezeu şi în Cristos la care ne cheamă Evanghelia este
o abdicare cu încredere a inimilor noastre pentru a se bucura de aceste
beneﬁcii promise şi oferite.
Această Evanghelie proclamă, de asemenea, învierea în trup,
înălţarea şi întronarea lui Isus ca dovadă a eﬁcacităţii jertfei Sale aduse
o dată pentru totdeauna, a realităţii lucrării Sale personale în prezent
între noi şi a siguranţei reîntoarcerii Sale pentru a ne duce în slavă
(1 Cor. 15; Ev. 1:1–4; 2:1–18; 4:14–16; 7:1–10:25). În viaţa de credinţă, aşa
cum este prezentată în Evanghelie, credincioşii sunt uniţi cu Domnul
lor cel înviat, în comuniune cu El şi privind spre El cu pocăinţă şi cu
nădejdea de a ﬁ întăriţi de Duhul Sfânt pentru ca din acest moment să
nu mai păcătuiască, ci să Îl slujească cu adevărat.
Justiﬁcarea. Justiﬁcarea de către Dumnezeu a celor care cred în
El, potrivit Evangheliei, este o tranziţie decisivă, aici şi acum, de la o
stare de condamnare şi mânie din cauza păcatelor lor, la o stare de
acceptare şi favoare în virtutea ascultării desăvârşite a lui Isus Cristos
care a culminat cu moartea Sa voluntară împovărată de păcate.
Dumnezeu „socoteşte pe păcătos neprihănit” (neevlavios: Rom. 4:5),
atribuindu-i (punând în socoteală, trecând în cont, socotind,
considerând) neprihănirea şi încetând să îi mai ţină în seamă păcatele
(Rom. 4:1–8). Păcătoşii primesc prin credinţa în Isus Cristos „darul
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neprihănirii” (Rom. 1:17; 5:17; Flp. 3:9), devenind, astfel, „neprihănirea
lui Dumnezeu” prin Cel care a fost „făcut păcat” pentru ei (2 Cor. 5:21).
După cum păcatele noastre au fost puse în socoteala lui Cristos, tot
astfel neprihănirea lui Cristos este pusă în socoteala noastră. Aceasta
este justiﬁcarea prin atribuirea neprihănirii lui Cristos. Tot ceea ce
aducem în tranzacţie este nevoia noastră de a ﬁ justiﬁcaţi.
Credinţă. Credinţa noastră în Dumnezeul care ne-o dă, Tatăl, Fiul
şi Duhul Sfânt este ea însăşi fructul harului lui Dumnezeu. Credinţa ne
leagă într-un mod mântuitor de Cristos însă, după cum implică
recunoaşterea faptului că nu avem niciun merit al nostru, aceasta nu
este o lucrare în chip mărturisit meritorie.
Evanghelia ne asigură că toţi cei care şi-au încredinţat vieţile lui
Isus Cristos sunt copii ai lui Dumnezeu născuţi din nou (In 1:12),
locuiţi, împuterniciţi şi asiguraţi în ce priveşte statutul şi nădejdea lor
de Duhul Sfânt. (Rom. 7:6; 8:9–17). În momentul în care credem cu
adevărat în Cristos, Tatăl ne declară neprihăniţi în El şi începe să ne
modeleze după chipul şi după asemănarea Sa. Credinţa autentică Îl
recunoaşte pe Isus şi depinde de El ca Domn şi se dovedeşte în
ascultarea de poruncile divine, deşi acest fapt nu contribuie cu nimic
la justiﬁcarea noastră. (Iacov 2:14–26; Ev. 6:1–12).
Sﬁnţire. Prin harul Său sﬁnţitor, Cristos lucrează în noi prin credinţă, reînnoind natura noastră căzută şi călăuzindu-ne spre maturitatea adevărată, acea măsură a dezvoltării care traduce „plinătatea lui
Cristos” (Ef. 4:13). Evanghelia ne îndeamnă să trăim ca slujitori ascultători ai lui Cristos şi ca trimişi ai Săi în lume, înfăptuind dreptatea,
iubind mila şi ajutându-i pe toţi cei aﬂaţi în nevoie, căutând, astfel, să
ﬁm martori ai Împărăţiei lui Cristos. În momentul morţii, Cristos îi ia
pe cei credincioşi la Sine (Flp. 1:21) pentru a lua parte la bucuria de
nedescris a închinării înaintea lui Dumnezeu (Apoc. 22:1–5).
Mântuire. Mântuirea, în sensul său deplin, este eliberare de vina
păcatului din trecut, de puterea păcatului din prezent şi de prezenţa
păcatului în viitor. Astfel, deşi credincioşii gustă acum din bucuria
mântuirii, încă îi aşteaptă împlinirea desăvârşită (Mc. 14:61–62; Ev.
9:28). Mântuirea este o realitate trinitară, iniţiată de Tatăl, implementată de Fiul şi aplicată de Duhul Sfânt. Are o dimensiune globală,
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deoarece planul lui Dumnezeu este acela de a mântui pe credincioşi
din orice seminţie şi de orice limbă (Apoc. 5:9) pentru a forma Biserica
Sa, o nouă umanitate, poporul lui Dumnezeu, Trupul şi Mireasa lui
Cristos şi comunitatea Duhului Sfânt. Toţi moştenitorii mântuirii
ﬁnale sunt chemaţi aici şi acum să slujească Domnului lor şi unii altora
în dragoste, să ﬁe părtaşi la suferinţele lui Cristos şi să lucreze
împreună pentru a-L face pe Cristos cunoscut întregii lumi.
Judecata ﬁnală. Din Evanghelie aﬂăm că, deoarece toţi au
păcătuit, astfel, toţi cei care nu Îl primesc pe Cristos vor ﬁ judecaţi
după meritele lor stabilite prin Legea sfântă a lui Dumnezeu şi vor ﬁ
supuşi pedepsei veşnice ca răsplată.
Unitatea evanghelică
Unitate în Evanghelie. Creştinilor li se porunceşte să se iubească
unii pe alţii, fără să ţină cont de diferenţele de rasă, de sex, de privilegiu
şi de condiţie socială, politică sau economică (In 13:34–35; Gal. 3:28–29)
şi să ﬁe toţi un gând oricând acest lucru este posibil (In 17:20–21; Flp.
2:2; Rom. 14:1–15:13). Ştim că diviziunile dintre creştini afectează
negativ mărturia noastră în lume şi dorim o mai mare înţelegere
reciprocă şi rostire a adevărului în dragoste. Ştim, de asemenea că, în
calitate de ispravnici ai adevărului revelat al lui Dumnezeu, nu putem
adopta nicio formă de indiferentism, de relativism sau de pluralism
doctrinar prin care adevărul lui Dumnezeu este sacriﬁcat în numele
unei păci false.
Divergenţele doctrinare trebuie supuse dezbaterilor. Dialogul
pentru înţelegere reciprocă şi, dacă este posibil, pentru reducerea
diferenţelor este valoros, cu atât mai mult atunci când scopul urmărit
este unitatea în lucrurile elementare, cu libertate în lucrurile
secundare şi cu toleranţă în toate lucrurile.
Paragrafele care urmează prezintă o încercare de aﬁrmare a
lucrurilor elementare şi esenţiale din Evanghelie în felul în care sunt
înţelese de evanghelici. Dialogul util cere însă toleranţă nu doar în
atitudinile noastre, ci şi în aﬁrmaţiile noastre. Analiza extinsă a
justiﬁcării doar prin credinţa doar în Cristos reﬂectă convingerea
noastră că adevărul Evangheliei este de o importanţă crucială şi nu
este întotdeauna înţeles cum trebuie şi aﬁrmat în mod corect. Pentru
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un plus de claritate, din dragoste pentru adevărul lui Dumnezeu şi
pentru Biserica lui Cristos, expunem punctele-cheie care au fost
discutate în aﬁrmaţii şi în negaţii speciﬁce în ce priveştec Evanghelia
şi unitatea noastră în aceasta şi în Cristos.
Evanghelia revelată
Aﬁrmaţii şi negaţii. 1. Noi aﬁrmăm că Evanghelia încredinţată
Bisericii, este în primul rând Evanghelia lui Dumnezeu (Mc. 1:14, Rom.
1:1). Dumnezeu este autorul ei şi o descoperă oamenilor în şi prin
Cuvântul Său. Autoritatea şi adevărul Evangheliei sunt bazate exclusiv
pe persoana Sa.
Negăm faptul că adevărul şi autoritatea Evangheliei sunt rezultatul
intuiţiei sau al vreunei invenţii umane (Gal. 1:1–11). Negăm, de
asemenea, că adevărul sau autoritatea Evangheliei se bazează pe
autoritatea unei anumite biserici sau instituţii omeneşti.
Puterea Evangheliei
Aﬁrmaţii şi negaţii. 2. Noi aﬁrmăm că Evanghelia este puterea mântuitoare a lui Dumnezeu prin aceea că Evanghelia produce mântuirea
tuturor celor care cred, fără nicio diferenţiere (Rom. 1:16). Această
eﬁcienţă a Evangheliei se datorează lui Dumnezeu Însuşi (1 Cor. 1:18).
Negăm faptul că puterea Evangheliei rezidă în elocvenţa predicatorului, în tehnica evanghelistului ori în persuasiunea argumentului
raţional (1 Cor. 1:21; 2:1–5).
Omul
Aﬁrmaţii şi negaţii. 3. Noi aﬁrmăm că diagnosticul pus de
Evanghelie în dreptul condiţiei umane universale este rebeliune
păcătoasă împotriva lui Dumnezeu, iar această condiţie, neschimbată
ﬁind, va cauza pierderea eternă a ﬁecărei persoane aﬂate sub condamnarea lui Dumnezeu. Negăm orice respingere a căderii naturii umane
sau orice aﬁrmare a bunătăţii naturale, sau a divinităţii rasei umane.
Mântuirea
Aﬁrmaţii şi negaţii. 4. Noi aﬁrmăm că Isus Cristos este singura
cale de mântuire, singurul mijlocitor între om şi Dumnezeu (In 14:6;
1 Tim. 2:5).
Negăm faptul că cineva este mântuit altfel decât prin Isus Cristos
şi prin Evanghelia Sa. Biblia nu oferă credincioşilor altor religii
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speranţa de a putea ﬁ mântuiţi fără a avea credinţă personală în Isus
Cristos.
Pentru lume
Aﬁrmaţii şi negaţii. 5. Noi aﬁrmăm că Biserica este condusă de
Dumnezeu şi are în consecinţă obligaţia divină de a predica Evanghelia
ﬁecărei persoane (Luca 24:47; Mt. 28:18–19).
Negăm faptul că în predicarea Evangheliei poate ﬁ ignorată sau
evitată vreo clasă sau vreun grup de oameni, indiferent de identitatea
etnică sau culturală (1 Cor. 9:19–22). Dumnezeu vizează o Biserică
globală formată din oameni din orice seminţie, de orice limbă şi din
orice neam (Apoc. 7:9).
Cristologie
Aﬁrmaţii şi negaţii. 6. Noi aﬁrmăm că credinţa în Isus Cristos,
Cuvântul divin (sau Logos, In 1:1), a doua persoană a Trinităţii, coetern
şi de aceeaşi esenţă cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt (Ev. 1:3), este
fundamentul credinţei în Evanghelie.
Negăm faptul că o poziţie care reduce sau respinge dumnezeirea
totală a lui Isus Cristos este o credinţă bazată pe Evanghelie, ducând
la mântuire.
Întrupare
Aﬁrmaţii şi negaţii. 7. Noi aﬁrmăm că Isus Cristos este Dumnezeu
întrupat (Ioan 1:14). Descendent al lui David, născut din fecioară (Rom.
1:3), a avut o natură umană adevărată, a fost supus Legii lui Dumnezeu
(Gal. 4:5) şi a fost asemeni nouă în toate lucrurile, însă fără păcat (Ev.
2:17; 7:26–28). Noi aﬁrmăm că pentru credinţa în Evanghelie este
esenţială credinţa în umanitatea lui Isus Cristos.
Negăm faptul că cineva care respinge umanitatea lui Cristos,
întruparea Sa şi viaţa Sa fără păcat sau care susţine că aceste adevăruri
nu sunt esenţiale pentru Evanghelie va ﬁ mântuit (1 In 4:2–3).
Ispăşire
Aﬁrmaţii şi negaţii. 8. Noi aﬁrmăm că ispăşirea lui Cristos prin care,
în ascultarea Sa, a oferit un sacriﬁciu perfect, împăcându-L pe Tatăl
prin achitarea păcatelor noastre şi satisfăcând dreptatea divină în locul
nostru după planul etern al lui Dumnezeu, este un element esenţial al
Evangheliei.
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Noi negăm că o poziţie care respinge satisfacerea substituţionară a
dreptăţii divine este compatibilă cu învăţăturile Evangheliei.
Ascultarea de Cristos în viaţă şi în moarte
Aﬁrmaţii şi negaţii. 9. Noi aﬁrmăm că lucrarea de mântuire a lui
Cristos a inclus atât viaţa cât şi moartea Sa pentru noi (Gal. 3:13). Noi
declarăm că credinţa în ascultarea desăvârşită a lui Cristos prin care a
împlinit toate cerinţele Legii lui Dumnezeu în locul nostru este un
aspect esenţial al Evangheliei. Negăm faptul că mântuirea noastră a
fost obţinută doar sau exclusiv prin moartea lui Isus Cristos fără
referire la viaţa Sa sau la neprihănirea Sa desăvârşită.
Moarte, înviere, înălţare, domnie
Aﬁrmaţii şi negaţii. 10. Noi aﬁrmăm că învierea lui Cristos în trup
este un aspect fundamental al Evangheliei biblice (1 Cor. 15:14). Negăm
validitatea oricărei aşa-numite evanghelii care neagă realitatea istorică
a învierii lui Cristos în trup.
Justiﬁcare
Aﬁrmaţii şi negaţii. 11. Noi aﬁrmăm că doctrina biblică a justiﬁcării
doar prin credinţa în Isus Cristos este esenţială în Scriptură. (Rom.
3:28; 4:5; Gal. 2:16). Negăm faptul că vreo persoană poate să creadă
Evanghelia biblică şi în acelaşi timp să respingă învăţătura apostolică
a justiﬁcării doar prin credinţa doar în Cristos. De asemenea, negăm
faptul că există mai multe evanghelii (Gal. 1:6–9).
Aﬁrmaţii şi negaţii. 12. Noi aﬁrmăm că doctrina imputării (a punerii
în socoteală sau a socotirii) atât a păcatelor noastre lui Cristos cât şi a
neprihănirii Sale nouă, prin care păcatele noastre sunt iertate pe deplin
iar noi suntem acceptaţi pe deplin, este o învăţătură esenţială a
Evangheliei (2 Cor. 5:19–21). Negăm faptul că suntem îndreptăţiţi prin
neprihănirea lui Cristos insuﬂată în noi sau printr-o neprihănire
inerentă nouă.
Aﬁrmaţii şi negaţii. 13. Noi aﬁrmăm că neprihănirea lui Cristos prin
care suntem îndreptăţiţi este a Sa de fapt şi a obţinut-o în şi prin
ascultarea Sa desăvârşită, fără aportul nostru. Această neprihănire este
pusă în socoteala noastră, atribuită şi imputată nouă prin declaraţia
judiciară a lui Dumnezeu ca singurul fundament al neprihănirii
noastre. Negăm faptul că vreo faptă personală săvârşită în orice etapă
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a existenţei noastre se adaugă meritului lui Cristos sau ne atrage vreun
merit care să contribuie în vreun fel la fundamentul justiﬁcării noastre
(Gal. 2:16; Ef. 2:8–9; Tit 3:5).
Prezenţa lăuntrică a Duhului Sfânt
Aﬁrmaţii şi negaţii. 14. Noi aﬁrmăm că, în vreme ce Duhul Sfânt
locuieşte în toţi credincioşii care sunt în procesul de sﬁnţire şi de
modelare după chipul lui Dumnezeu, aceste consecinţe ale justiﬁcării
nu reprezintă fundamentul ei. Dumnezeu ne declară drepţi, ne şterge
păcatele şi ne adoptă în calitate de copii ai Săi, exclusiv prin harul Său
şi exclusiv prin credinţă, exclusiv datorită lui Cristos, în vreme ce noi
suntem încă păcătoşi (Rom. 4:5).
Negăm faptul că credincioşii trebuie să ﬁe neprihăniţi prin ei înşişi
în virtutea cooperării lor cu harul lui Dumnezeu care schimbă vieţi
înainte ca Dumnezeu să îi declare îndreptăţiţi în Cristos. Suntem
îndreptăţiţi în vreme ce suntem încă păcătoşi.
Sﬁnţirea
Aﬁrmaţii şi negaţii. 15. Noi aﬁrmăm că harul sﬁnţitor are ca rezultat
sﬁnţirea, o transformare a vieţii după chipul lui Cristos prin puterea
Duhului Sfânt. Sﬁnţirea înseamnă pocăinţă continuă, o viaţă de
renunţare la păcat în schimbul slujirii lui Cristos cu o încredere plină
de recunoştinţă în El ca Domn şi Stăpân (Gal. 5:22–25; Rom. 8:4, 13–14).
Respingem orice concepţie privind justiﬁcarea care o separă de
unirea noastră cu Cristos şi de asemănarea noastră tot mai mult cu El
prin rugăciune, prin pocăinţă, prin purtarea crucii şi prin trăirea în
Duhul.
Credinţă
Aﬁrmaţii şi negaţii. 16. Noi aﬁrmăm că credinţa mântuitoare
presupune acordul intelectual în ce priveşte conţinutul Evangheliei,
recunoaşterea nevoilor noastre şi a propriului nostru păcat şi încredere
personală în Cristos şi lucrarea Sa.
Negăm faptul că credinţa mântuitoare presupune doar acceptarea
intelectuală a Evangheliei şi că justiﬁcarea se asigură prin simpla
mărturisire a credinţei. De asemenea, negăm că un element al
credinţei mântuitoare este o faptă meritorie sau câştigă mântuirea
noastră.
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Judecată
Aﬁrmaţii şi negaţii. 17. Noi aﬁrmăm că, deşi doctrina adevărată este
vitală pentru sănătatea şi pentru bunăstarea spirituală, nu suntem
mântuiţi prin doctrină. Doctrina este necesară pentru a ne informa
asupra modului în care putem ﬁ mântuiţi prin Cristos, însă Cristos
este Cel care mântuieşte.
Negăm că doctrinele Evangheliei pot ﬁ respinse fără prejudicii.
Negarea Evangheliei aduce cu sine ruina spirituală şi ne expune
judecăţii lui Dumnezeu.
Aﬁrmaţii şi negaţii. 18. Noi aﬁrmăm că Isus Cristos le porunceşte
urmaşilor Săi să vestească Evanghelia tuturor oamenilor, evanghelizând pe orice om pretutindeni şi ucenicizând pe cei credincioşi în
cadrul părtăşiei în Biserică. O mărturisire deplină şi reală a lui Cristos
cuprinde depunerea mărturiei personale, trăirea sfântă şi actele de
milostenie şi de caritate faţă de aproapele nostru, fără care predicarea
Evangheliei pare stearpă.
Negăm faptul că depunerea mărturiei personale, trăirea sfântă şi
actele de milostenie şi de caritate faţă de aproape constituie un act de
evanghelizare fără vestirea Evangheliei.
Concluzie
Angajamentul nostru. În calitate de evanghelici uniţi în Evanghelie,
promitem să veghem unii asupra altora, să ﬁm preocupaţi unii de alţii,
să ne rugăm unii pentru alţii, să ne iertăm unii pe alţii şi să sprijinim
în dragoste poporul lui Dumnezeu de pretutindeni, întrucât suntem o
familie, una în Duhul, una în Cristos.
Cu secole în urmă s-a spus că în lucrurile necesare trebuie să ﬁe
unitate, în lucrurile mai puţin necesare trebuie să ﬁ libertate şi în toate
lucrurile trebuie să ﬁe toleranţă. Noi vedem toate aceste adevăruri ale
Evangheliei drept necesare.
Iar acum, a lui Dumnezeu, autorul adevărului şi al harului acestei
Evanghelii, prin Isus Cristos, subiectul ei şi Domnul nostru, să ﬁe toată
slava şi cinstea din veşnicie în veşnicie. Amin.
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O cartă a evanghelismului
în secolul al XXI-lea

Declaraţia de la Amsterdam este prezentată ca un raport comun al
celor trei grupuri operative adunate la Amsterdam în anul 2000:
strategi de misiune, lideri de biserici şi teologi. A fost revizuită de sute
de lideri creştini şi evanghelişti din întreaga lume. Este încredinţată
poporului lui Dumnezeu de pretutindeni ca o expresie a angajamentului evanghelic şi ca o resursă pentru studiu, pentru reﬂecţie, pentru
rugăciune şi pentru evanghelizare.

PREAMBUL

Fiind o mişcare de reînnoire în cadrul Bisericii creştine istorice
ortodoxe, mişcarea evanghelică transdenominaţională a devenit o
realitate globală distinctă în cea de-a doua jumătate a secolului
al XX-lea. Evanghelicii provin din multe biserici, sunt de diferite limbi
şi culturi, însă avem o înţelegere comună a Evangheliei lui Isus Cristos,
a misiunii Bisericii şi a angajării creştinilor în evanghelizare. Printre
documentele recente care exprimă această înţelegere se numără
Declaraţia de la Berlin (1966), Legământul de la Lausanne (1974),
Aﬁrmaţiile de la Amsterdam (1983), Manifestul de la Manila (1989) şi
Evanghelia lui Isus Cristos: o celebrare evanghelică (1999). La invitaţia
dr. Billy Graham, în jur de zece mii de evanghelişti, teologi, strategi
de misiune şi lideri de biserici din peste două sute de ţări s-au adunat
la Amsterdam în anul 2000 pentru a asculta, a se ruga, a se închina şi
a discerne înţelepciunea Duhului Sfânt în ce priveşte sarcina
neﬁnalizată a evanghelizării mondiale. Suntem stimulaţi şi încurajaţi
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de provocările pe care le-am auzit şi de părtăşia avută cu un mare
număr de fraţi şi surori în Cristos. Mai mult ca niciodată suntem
hotărâţi să Îl facem pe Cristos cunoscut tuturor oamenilor de pretutindeni. Această Declaraţie de la Amsterdam a fost elaborată ca un cadru
care să cuprindă numeroasele planuri de acţiune care se întocmesc
pentru evanghelizarea lumii. Ea se bazează pe principiile enunţate în
documentele menţionate mai sus şi include următoarele trei secţiuni:
o cartă a angajamentelor, deﬁniţia unor termeni teologici-cheie
utilizaţi în cartă şi o rugăciune de implorare a Tatălui ceresc.

CARTA ANGAJAMENTELOR

Această cartă este o enunţare a sarcinilor, a obiectivelor şi a idealurilor
evanghelizării în secolul al XXI-lea. Ordinea tematică reﬂectă
proporţia preocupărilor noastre, nu prioritatea acestor teme.
1. Strategia misionară şi evanghelizarea. Misiunea Bisericii are
la bază evanghelizarea lumii. Avem din partea Domnului nostru mandatul de a proclama Vestea Bună a dragostei şi a iertării lui Dumnezeu
pentru toţi oamenii, făcând ucenici, botezând şi învăţând toate
popoarele. Isus a aﬁrmat în mod clar în ultimele Sale învăţături că
acest scop de evanghelizare a lumii presupune să acordăm atenţie nu
doar celor din jurul nostru, ci şi celor dispreţuiţi şi neglijaţi de societate
şi celor de la marginile pământului. Neîmplinind toate acestea,
dovedim neascultare. De asemenea, aﬁrmăm nevoia de a încuraja noi
iniţiative de a uceniciza tinerii şi copiii din lumea întreagă; de a valoriﬁca la maxim mijloacele de comunicare şi tehnologia în evanghelizare
şi de a rămâne implicaţi în mod personal în evanghelizarea de la om
la om astfel încât prezentarea pe care o facem Evangheliei biblice să ﬁe
absolut relevantă şi contextualizată. Noi considerăm că evanghelizarea
tuturor grupurilor etnice rămase este o urgenţă.
Ne angajăm să depunem eforturi ca toţi oamenii de pe pământ să
aibă oportunitatea de a auzi Evanghelia în limba pe care o înţeleg,
acolo unde locuiesc. De asemenea, ne angajăm să înﬁinţăm biserici
indigene sănătoase care să se reproducă, în toate popoarele, pretutindeni, biserici care vor urmări să asiste procesul de maturizare spirituală
a celor care răspund mesajului Evangheliei.
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2. Conducerea şi evanghelizarea. Noi aﬁrmăm că unul dintre
darurile lui Cristos pentru Biserică este conducerea. Nu există pentru
sine, ci pentru a conduce poporul lui Dumnezeu în ascultare de Tatăl
ceresc. Liderii trebuie să se supună în umilinţă lui Cristos, Capul
Bisericii, şi unii altora. Această supunere implică acceptarea autorităţii
supreme a Scripturii prin care domneşte Cristos în Biserica Sa cu
ajutorul Duhului Său. Sarcina principală a liderilor este aceea de a se
asigura că proclamarea Bisericii este integră din punct de vedere biblic
şi de a sluji ca purtători ai viziunii pentru vocaţia evanghelistică a
acestei Biserici. Ei sunt responsabili de implementarea acestei viziuni
prin învăţarea, prin instruirea, prin echiparea şi prin inspirarea altora.
Trebuie să acordăm o atenţie deosebită încurajării femeilor şi liderilor
mai tineri în lucrarea lor de evanghelizare. Liderii trebuie să ﬁe mereu
atenţi să nu blocheze ceea ce face Dumnezeu în timp ce îşi exercită
mandatul de administratori strategici ai resurselor pe care Cristos le
alocă Trupului Său.
Ne angajăm să urmărim respectarea acestui model biblic de conducători-slujitori în bisericile noastre. Noi, ca lideri, ne rededicăm
acestui model de conducere.
3. Teologia şi evanghelizarea. Teologia creştină este sarcina
gândirii şi a ordonării judicioase a vieţii în prezenţa Dumnezeului
triunic. Într-un anumit sens, toţi creştinii sunt teologi şi trebuie să se
străduiască să ﬁe teologi competenţi, nu incompetenţi. Acest lucru
înseamnă că teologia oricui trebuie evaluată după învăţătura biblică,
singura care ne descoperă gândul şi voia lui Dumnezeu. Cei chemaţi
să slujească drept evanghelişti, teologi şi pastori trebuie să lucreze
împreună în răspândirea Evangheliei în toată lumea. Evangheliştii şi
pastorii îi pot ajuta pe teologi să păstreze o motivaţie evanghelistică,
amintindu-le că teologia adevărată se face întotdeauna în slujba
Bisericii. Teologii pot ajuta la clariﬁcarea şi la păstrarea nealterată a
adevărului revelat al lui Dumnezeu, oferind resurse pentru instruirea
evangheliştilor şi pentru întemeierea noilor credincioşi în credinţă.
Ne angajăm să depunem eforturi constante pentru a învăţa noi
înşine şi pentru a-i învăţa pe alţii credinţa în conformitate cu Scriptura
şi să ne asigurăm (1) că toţi cei care predică Evanghelia sunt echipaţi
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din punct de vedere teologic şi dispun de mijloacele adecvate pentru
lucrarea de care răspund şi (2) că toţi cei care dau lecţii despre credinţă
ca specialişti au o preocupare comună pentru evanghelizare.
4. Adevărul şi evanghelizarea. Sub inﬂuenţa curentelor moderne
ca raţionalismul, secularismul şi umanismul (modernismul), intelectualitatea vestică a reacţionat în mare parte printr-o negare relativistă
a faptului că ar exista un adevăr global, absolut (postmodernism).
Acest lucru inﬂuenţează cultura populară din întreaga lume. În
schimb, Evanghelia care este Cuvântul învestit cu autoritate al
singurului Dumnezeu viu şi adevărat se adresează tuturor oamenilor
de pretutindeni şi din toate timpurile ca adevăr în trei sensuri: aﬁrmaţiile sale sunt faptic adevărate, ca opuse falsului; în toate aspectele ne
confruntă cu realitatea, ca opusă iluziilor; ni-L prezintă pe Isus Cristos,
Cocreatorul, Răscumpărătorul, Domnul lumii, ca ﬁind Adevărul (adică
singura Persoană reală, accesibilă, cu autoritate, dornică să spună
adevărul şi demnă de încredere) care trebuie recunoscut de toţi
oamenii. Există o suspiciune că orice aﬁrmaţie importantă privind
existenţa unui singur adevăr pentru toţi este în mod inevitabil opresivă
şi violentă. Însă Evanghelia ne prezintă pe Unul care, deşi era
Dumnezeu, S-a făcut om şi S-a identiﬁcat cu cei aﬂaţi în robia păcatului pentru a-i elibera de sub jugul acestuia. Această Evanghelie a lui
Dumnezeu este adevărată pentru toţi oamenii şi îi eliberează pe
oameni cu adevărat. Ca atare, trebuie întâmpinată cu încredere, nu cu
suspiciune.
Ne angajăm să prezentăm şi să proclamăm Evanghelia biblică şi pe
Cristosul acesteia întotdeauna şi pretutindeni, ca ﬁind pe deplin
suﬁcientă şi eﬁcientă pentru mântuirea credincioşilor. Prin urmare,
ne opunem oricăror tendinţe sceptice şi relativiste ori sincretice, ﬁe
acestea raţionaliste sau iraţionaliste, care nu tratează Evanghelia ca
ﬁind pe deplin adevărată şi o percep ca ﬁind incapabilă de a conduce
credincioşii spre noua viaţă divină pe care le-o promite. Ne opunem
oricărei utilizări arbitrare sau distructive a Cuvântului minunat al lui
Dumnezeu.
5. Nevoia umană şi evanghelizarea. Atât Legea cât şi Evanghelia
descoperă o condiţie umană care întrece sentimentele de durere, de
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nefericire, de frustrare, de captivitate, de neputinţă şi de nemulţumire
faţă de viaţă. Biblia ne revelează că toţi oamenii sunt prin natura lor
într-o stare de rebeliune împotriva lui Dumnezeu care i-a făcut şi de
a cărui existenţă sunt mai puţin conştienţi; ei sunt înstrăinaţi de El şi
privaţi de toată bucuria cunoaşterii şi a slujirii Sale care reprezintă
adevărata împlinire a naturii umane. Noi, oamenii, am fost creaţi să
purtăm chipul lui Dumnezeu într-o viaţă eternă de dragoste faţă de
Dumnezeu şi faţă de oameni, dar egocentrismul inimilor noastre
decăzute şi păcătoase face imposibil acest lucru. Adesea, ticăloşia
noastră ne determină să ne folosim chiar şi de respectarea ritualurilor
religioase pentru a-L ţine pe Dumnezeu la distanţă, ca astfel să Îl
evităm pe Dumnezeu confruntându-ne în legătură cu închinarea de
sine păcătoasă. Ca atare, toate ﬁinţele umane aşteaptă acum judecata
ﬁnală a lui Cristos Judecătorul şi nimicirea eternă, separaţi de prezenţa
lui Dumnezeu.
Noi ne angajăm să ﬁm credincioşi şi plini de compasiune în
împărtăşirea către oameni a adevărului despre starea lor spirituală,
avertizându-i cu privire la judecata şi la iadul care îi aşteaptă pe cei
impenitenţi şi preamărind dragostea lui Dumnezeu care şi-a dat
singurul Fiu pentru mântuirea noastră.
6. Pluralismul religios şi evanghelizarea. Evanghelistul de azi
este chemat să vestească Evanghelia într-o lume tot mai mult
caracterizată de pluralism. În acest sat global al credinţelor rivale şi al
multor religii mondiale este important ca activitatea noastră de
evanghelizare să ﬁe caracterizată atât de loialitate faţă de Vestea Bună
a lui Cristos cât şi de umilinţă în modul de prezentare a acesteia.
Deoarece revelaţia generală a lui Dumnezeu se extinde la toate
nivelurile creaţiei Sale, pot exista urme de adevăr, de frumuseţe şi de
bunătate în multe sisteme religioase necreştine. Însă nu avem niciun
motiv să percepem oricare dintre aceste sisteme drept evanghelii
alternative sau căi de mântuire separate. Singura cale de a-L cunoaşte
pe Dumnezeu în pace, în dragoste şi în bucurie este moartea
reconciliatoare a lui Isus Cristos, Domnul cel înviat. Împărtăşind acest
mesaj altora, trebuie s-o facem cu dragoste, cu umilinţă, ferindu-ne
de orice urmă de aroganţă, de ostilitate şi de lipsă de respect. Întrând
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în dialog cu aderenţii altor religii, trebuie să ﬁm curtenitori şi amabili.
Totuşi un asemenea dialog nu trebuie să ﬁe un substitut al proclamării.
Însă, dat ﬁind că toţi oamenii sunt creaţi după chipul lui Dumnezeu,
trebuie să acordăm libertate religioasă şi să garantăm drepturile
omului pentru toţi aceştia.
Ne angajăm să îi tratăm pe adepţii altor religii cu respect şi să slujim
cu credincioşie şi cu umilinţă naţiunii în care ne-a pus Dumnezeu,
aﬁrmând că Cristos este singurul Mântuitor al lumii.
7. Cultura şi evanghelizarea. Prin sângele Mielului, Dumnezeu
Şi-a răscumpărat sﬁnţi din orice seminţie, de orice limbă şi din orice
neam. El mântuieşte oamenii în propriile lor culturi. Evanghelizarea
lumii urmăreşte să vadă biserici care sunt, pe de o parte, adânc
înrădăcinate în Cristos şi, pe de altă parte, în strânsă legătură cu
cultura lor. Ca atare, urmând exemplul lui Isus şi al lui Pavel, cei care
Îl proclamă pe Cristos trebuie să îşi folosească libertatea în Cristos
pentru se face orice pentru oricine. Acest lucru înseamnă o identiﬁcare
culturală adecvată, împiedicând echivalarea Evangheliei cu o anumită
cultură. De vreme ce toate culturile lumii sunt modelate parţial de
păcat, Biblia şi Cristos se opun, în punctele importante, ﬁecăreia dintre
aceste culturi.
Ne angajăm să ﬁm sensibili din punct de vedere cultural în activitatea de evanghelizare. Vom urmări să Îl predicăm pe Cristos într-un
mod care să ﬁe adecvat pentru oamenii printre care mărturisim şi care
vor îmbogăţi cultura respectivă în toate modalităţile potrivite. De
asemenea, ﬁind sare şi lumină vom urmări transformarea culturii în
modalităţi care să aﬁrme valorile Evangheliei.
8. Scriptura şi evanghelizarea. Biblia este indispensabilă
evanghelizării veritabile. Însuşi Cuvântul lui Dumnezeu furnizează
conţinutul şi autoritatea evanghelizării. Afară de acesta nu există
niciun mesaj care să ﬁe predicat celor pierduţi. Oamenii trebuie ajutaţi
să înţeleagă cel puţin câteva dintre adevărurile fundamentale
conţinute de Scripturi înainte de a putea da un răspuns semniﬁcativ
Evangheliei. Astfel, trebuie să proclamăm şi să răspândim Sfânta
Scriptură în limba maternă a tuturor celor cărora suntem chemaţi să
îi evanghelizăm şi să îi ucenicizăm.
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Ne angajăm să păstrăm Scripturile în centrul mesajului nostru de
evanghelizare şi să înlăturăm toate barierele culturale care se opun
înţelegerii Evangheliei de către ascultătorii noştri.
9. Biserica şi evanghelizarea. Nu încape nicio îndoială că în
congregaţiile existente sunt necesare acordarea cu regularitate a
învăţăturii pentru credincioşi în orice stagiu în pelerinajul lor şi
asigurarea grijii pastorale adecvate. Însă aceste preocupări nu trebui să
înlocuiască preocuparea continuă pentru misiune, ceea ce presupune
tratarea acţiunilor de evanghelizare ca o prioritate permanentă.
Pastorii, alături de alte persoane caliﬁcate trebuie să îşi conducă
congregaţiile în lucrarea de evanghelizare. De asemenea, aﬁrmăm că
formarea unor ucenici sﬁnţi care să mărturisească Evanghelia este
temeiul responsabilităţii Bisericii de a-şi pregăti membrii pentru
lucrarea de slujire. Noi aﬁrmăm că Biserica trebuie să ﬁe un loc
primitor pentru noii credincioşi.
Ne angajăm să îndemnăm toate congregaţiile în care şi alături de
care slujim să trateze evanghelizarea ca o prioritate permanentă şi
astfel s-o situeze în centrul rugăciunii, al planiﬁcării, al instruirii şi al
ﬁnanţarii.
10. Rugăciunea şi evanghelizarea. Dumnezeu ne-a dat darul
rugăciunii astfel încât, în suveranitatea Sa, El să răspundă prin
binecuvântare şi prin putere strigătelor copiilor Săi. Rugăciunea este
un mijloc esenţial pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru trezirea
Bisericii şi pentru ducerea Evangheliei în toată lumea. Din primele
zile ale Bisericii nou-testamentare, Dumnezeu a folosit rugăciunea
fierbinte şi stăruitoare a poporului Său pentru a întări mărturia lor
în Duhul, pentru a înfrunta opoziţia faţă de lucrarea lui Dumnezeu
şi pentru a deschide minţile şi inimile celor care aud mesajul lui
Cristos. În momente speciale în istoria Bisericii, trezirile şi
biruinţele spirituale au fost precedate de acordul explicit şi de
unitatea poporului lui Dumnezeu în vremuri de pocăinţă, de
rugăciune şi de post. Astăzi, pe măsură ce căutăm să ducem
Evanghelia grupurilor umane care nu au fost expuse acesteia, avem
nevoie de o mai mare dependenţă de Dumnezeu şi de o mai mare
unitate în rugăciune.
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Ne angajăm să ne rugăm cu credincioşie ca Domnul secerişului să
trimită lucrători pentru secerişul Său. De asemenea, ne rugăm pentru
toţi cei implicaţi în evanghelizarea mondială şi încurajăm chemarea
la rugăciune în familii, în biserici locale, în adunări speciale, în centre
de misiune şi în organizaţii transdenominaţionale.
11. Responsabilitatea socială şi evanghelizarea. Deşi evanghelizarea nu pledează pentru niciun program social, aceasta implică responsabilitate socială din cel puţin două motive. În primul rând, Evanghelia
proclamă Împărăţia Creatorului nostru iubitor care preţuieşte dreptatea,
viaţa umană şi bunăstarea creaţiei Lui. Astfel, evanghelizarea trebuie
însoţită de ascultare faţă de porunca lui Dumnezeu de a lucra pentru
binele tuturor într-un fel demn de copii Tatălui care face ca soarele să
răsară peste cei buni şi peste cei răi şi Îşi trimite ploaia peste cei drepţi
şi peste cei nedrepţi. În al doilea rând, atunci când Evanghelia noastră
se aﬂă în strânsă legătură cu preocuparea de a reduce sărăcia, de a
înfăptui dreptatea, de a ne opune abuzurilor puterilor seculare şi
economice, de a înfrunta rasismul şi de a încuraja administrarea
responsabilă a mediului, aceasta reﬂectă compasiunea lui Cristos şi ar
putea câştiga o acceptare pe care altminteri nu ar primi-o.
Ne angajăm să urmăm calea dreptăţii în viaţa noastră familială şi
socială şi să acordăm atenţie valorilor personale, sociale şi ambientale
în activitatea noastră de evanghelizare.
12. Sﬁnţenia şi evanghelizarea. Slujitorul lui Dumnezeu trebuie
să înfrumuseţeze Evanghelia cu o viaţă sfântă. În ultimul timp însă,
numele lui Dumnezeu a fost necinstit şi Evanghelia a fost discreditată
din cauza unor lideri creştini care nu şi-au trăit vieţile în sﬁnţenie.
Evangheliştii par a ﬁ deosebit de expuşi ispitelor legate de bani, de sex,
de mândrie, de putere, de neglijarea familiilor şi de lipsa de integritate.
Biserica trebuie să dezvolte structuri care să îi ţină pe evanghelişti
răspunzători pentru vieţile, pentru doctrinele şi pentru lucrările lor.
Biserica trebuie, de asemenea, să se asigure ca cei ale căror vieţi Îl
necinstesc pe Dumnezeu şi Evanghelia nu vor mai avea dreptul de a
sluji ca evanghelişti. Sﬁnţenia şi umilinţa evangheliştilor dau
credibilitate lucrării lor, atrăgând puterea adevărată a lui Dumnezeu
şi producând roade trainice.
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Ne angajăm să ﬁm răspunzători înaintea comunităţii de credincioşi
pentru vieţile, pentru doctrinele, pentru lucrările noastre, să fugim de
păcat şi să umblă în sﬁnţenie şi în umilinţă.
13. Conﬂictul, suferinţa şi evanghelizarea. Însemnările despre
evanghelizarea din timpurile apostolice, starea lumii contemporane şi
cunoaşterea opoziţiei lui Satana dintotdeauna faţă de răspândirea
Evangheliei luate împreună ne asigură că evanghelizarea în secolul
al XXI-lea va ﬁ o avansare în mijlocul opoziţiei. Printre formele
contemporane de opoziţie pe care Satana le exploatează în mod
evident se numără ideologiile seculare care văd credinţa creştină ca
un obstacol în calea progresului uman; structurile forţelor politice care
văd primatul loialităţii creştinilor faţă de Domnul lor ca o ameninţare
la adresa regimului şi expresiile militante ale religiilor necreştine care
sunt ostile creştinilor pentru faptul că sunt diferiţi. Trebuie să aşteptăm
şi să ﬁm pregătiţi pentru multe suferinţe întrucât noi nu luptăm
împotriva unor duşmani în carne şi oase, ci împotriva forţelor
spirituale ale răului din locurile cereşti.
Ne angajăm că vom urmări mereu să înaintăm cu înţelepciune în
evanghelizarea personală, în evanghelizarea familială, în evanghelizarea în biserica locală şi în evanghelizarea cooperativă în diferitele
sale forme şi să perseverăm în aceste lucruri în ciuda opoziţiei pe care
o întâlnim. Vom ﬁ solidari cu fraţii noştri şi cu surorile noastre în
Cristos care suferă persecuţia şi chiar martirajul pentru credincioşia
cu care mărturisesc Evanghelia.
14. Unitatea creştină şi evanghelizarea. Isus S-a rugat Tatălui
ceresc ca ucenicii Săi să ﬁe una astfel încât lumea să creadă. Unul
dintre obstacolele majore în calea evanghelizării lumii este lipsa
unităţii în poporul lui Cristos, o condiţie care se înrăutăţeşte atunci
când creştinii întră în competiţie şi luptă unii împotriva altora în loc
să caute împreună gândul lui Cristos. Nu putem rezolva încă toate
dezacordurile dintre creştini deoarece încă nu înţelegem perfect tot
ceea ce ne-a descoperit Dumnezeu. Însă, în toate lucrurile care nu
violează conştiinţele noastre, trebuie să urmărim cooperarea şi
parteneriatul cu alţi credincioşi în sarcina evanghelizării, respectând
regula de mult veriﬁcată a părtăşiei creştine: „În lucrurile necesare,
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unitate; în lucrurile neesenţiale, libertate; în toate lucrurile,
toleranţă.”
Ne angajăm să ne rugăm şi să depunem eforturi pentru unitatea în
adevăr a tuturor credincioşilor în Isus şi să cooperăm cât mai strâns în
lucrarea de evanghelizare cu alţi fraţi şi surori în Cristos astfel încât
întreaga Biserică să ducă Evanghelia în toată lumea.

DEFINIREA TERMENILOR-CHEIE

Mesajul pe care îl proclamăm are atât o dimensiune propoziţională cât
şi una incarnaţională – „Cuvântul S-a făcut trup”: a nega una dintre
aceste dimensiuni înseamnă a avea o mărturie falsă despre Cristos.
Deoarece relaţia dintre limbaj şi realitate este dezbătută cu interes în
prezent, este important să aﬁrmăm clar ce înţelegem prin ceea ce
spunem. Aşadar, pentru a evita confuzia şi neînţelegerile deﬁnim în
continuare următoarele cuvinte-cheie utilizare în prezenta declaraţie.
Deﬁniţiile au un caracter trinitarian, cristocentric şi se bazează pe
Biblie.
1. Dumnezeu. Dumnezeul despre care vorbeşte această Declaraţie
este Creatorul, Susţinătorul, Guvernatorul şi Domnul universului care
S-a descoperit pe Sine Însuşi. Acest Dumnezeu este etern în existenţa
Sa independentă şi neschimbător în dragostea, în bunătatea, în
dreptatea, în înţelepciunea şi în credincioşia sfântă faţă de promisiunile Sale. Dumnezeu, în ﬁinţa Sa, este o comunitate a trei Persoane
egale şi eterne care ne sunt descoperite în Biblie ca Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfânt. Toţi trei sunt implicaţi într-un model de cooperare invariabil în
toate relaţiile cu şi în lumea aceasta. Dumnezeu este Domnul istoriei,
în cursul căreia Îşi binecuvântează poporul, învinge şi judecă pe rebelii
umani şi angelici împotriva domniei Sale şi, în cele din urmă, va
reînnoi întreaga lume creată.
2. Isus Cristos. Declaraţia preia concepţia despre Isus pe care o
susţine canonul Noului Testament şi o atestă crezurile şi confesiunile
creştine istorice: El a fost şi este a doua persoană a Trinităţii, întrupat
acum şi pentru totdeauna. S-a născut din fecioară, a trăit o viaţă în
sﬁnţenie desăvârşită, a murit pe cruce ca jertfa substituitoare pentru
păcatele noastre, a fost înviat din morţi în trup, S-a înălţat la cer,
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domneşte acum peste univers şi Se va întoarce personal pentru
judecată şi pentru reînnoirea tuturor lucrurilor. Ca Dumnezeu-om,
odată răstignit, acum întronat, El este Domnul şi Mântuitorul care în
dragoste, împlineşte faţă de noi lucrarea de mijlocire în trei ipostaze:
profet, preot şi rege. Titlul Său, „Cristos”, Îl proclamă ca Robul uns al
lui Dumnezeu care împlineşte toate speranţele mesianice ale
canonului Vechiului Testament.
3. Duhul Sfânt. Înţelegând din cuvintele lui Isus că El e cea de-a
treia persoană a divinităţii a cărei nume, „Duh”, ilustrează energia
suﬂului şi a vântului, Duhul Sfânt este o prezenţă personală dinamică
a Trinităţii în procesele lumii create, în comunicarea adevărului divin,
în atestarea lui Isus Cristos, în regenerarea, prin El, a credincioşilor şi
a Bisericii şi în părtăşia şi în slujirea continue. Deplinătatea lucrării
Duhului Sfânt în relaţie cu cunoaşterea lui Cristos şi cu bucuria vieţii
noi în El îşi are începutul la revărsarea din Ziua Cincizecimii relatată
în Faptele apostolilor 2. Fiind inspiratorul şi interpretul divin al Bibliei,
Duhul Sfânt împuterniceşte pe oameni să prezinte Evanghelia într-un
mod clar, pătrunzător, care să transforme vieţi şi face din comunicarea
lor un mijloc roditor al harului pentru ascultători. Noul Testament ne
demonstrează puterea supranaturală a Duhului care face minuni şi
semne, dând daruri de multe feluri şi învingând puterea lui Satana în
vieţile oamenilor în vederea propăşirii Evangheliei. Creştinii sunt de
acord că puterea Duhului Sfânt este o necesitate vitală în evanghelizare şi că deschiderea spre lucrarea Sa ar trebui să îi caracterizeze pe
toţi credincioşii.
4. Biblia. Cele 66 de cărţi ale Vechiului şi noului Testament constituie Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Fiind Cuvântul scris inspirat al lui
Dumnezeu, Scripturile sunt în totalitate adevărate şi demne de
încredere şi singura normă infailibilă de credinţă şi de practică. În
toate timpurile şi în toate locurile, această Biblie învestită cu autoritate
prin puterea Duhului, este eﬁcientă în lucrarea de mântuire prin
mărturia Sa despre Isus Cristos.
5. Împărăţia. Împărăţia lui Dumnezeu este domnia Lui plină de
har prin Isus Cristos asupra vieţilor oamenilor, a cursului istoriei şi
a întregii realităţi. Isus este Domn al trecutului, al prezentului şi al
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viitorului, suveran peste toate lucrurile. Mântuirea pe care o aduce
Isus Cristos şi comunitatea credincioasă pe care o cheamă sunt semne ale prezenţei Împărăţiei aici şi acum, deşi aşteptăm deplinătatea
ei odată cu venirea Lui în slavă. În răstimpul acesta, măsura în care
sunt respectate standardele de pace şi de dreptate ale lui Cristos
oriunde în lume reprezintă tocmai măsura în care este anticipată
Împărăţia şi este manifestat idealul lui Dumnezeu pentru societatea
umană.
6. Evanghelia. Evanghelia este Vestea Bună a planului etern al
Creatorului de a-Şi împărtăşi viaţa şi dragostea cu ﬁinţele umane
decăzute, prin trimiterea Fiului Său Isus Cristos, singurul Mântuitor al
lumii. Fiind puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor,
Evanghelia pune accent pe viaţa, pe moartea, pe învierea şi pe
revenirea lui Isus, conducând la o viaţă de sﬁnţenie, la creştere în har
şi la ucenicizarea plină de bucurie, deşi costisitoare, în părtăşia
Bisericii. Evanghelia include înştiinţarea lumii cu privire la triumful
lui Isus peste puterile întunericului şi domnia Lui supremă peste
univers.
7. Mântuirea. Acest cuvânt înseamnă eliberare de vină, de necurăţie, de orbire spirituală şi de moarte, înstrăinare de Dumnezeu şi
siguranţa pedepsei veşnice, stări care reprezintă condiţia tuturor celor
care se aﬂă sub stăpânirea păcatului. Această eliberare presupune
justiﬁcarea, împăcarea cu Dumnezeu şi adopţia în familia Sa, împreună cu darul regenerator şi sﬁnţitor al Duhului Sfânt care ne îndeamnă
la fapte neprihănite şi la slujire aici şi acum şi promisiunea gloriﬁcării
totale în părtăşie cu Dumnezeu, în viitor. În viaţa prezentă aceasta
presupune bucurie, pace, libertate şi transformarea caracterului şi a
relaţiilor şi o garanţie a vindecării totale odată cu viitoarea înviere a
trupului. Suntem îndreptăţiţi doar prin credinţă, iar credinţa mântuirii
se dă doar prin har, doar prin Isus Cristos, doar pentru slava lui
Dumnezeu.
8. Creştinul. Creştinul este o persoană care crede în Dumnezeu
care este capabil prin Duhul Sfânt să se supună lui Isus Cristos ca
Domn şi Mântuitor într-o relaţie personală de ucenic-învăţător şi să
trăiască viaţa în Împărăţia lui Dumnezeu. Cuvântul creştin nu
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trebuie echivalat cu o anumită tradiţie sau cu un anumit grup
cultural, etnic, politic sau ideologic. Cei care Îl cunosc şi Îl iubesc pe
Isus sunt, de asemenea, denumiţi urmaşii lui Cristos, credincioşi şi
ucenici.
9. Biserica. Biserica este poporul lui Dumnezeu, Mireasa şi Trupul
lui Cristos şi Templul Duhului Sfânt. Biserica unică şi universală este
familia transnaţională, transculturală, transdenominaţională şi
multietnică care locuieşte în căminul credinţei. În sensul cel mai larg,
Biserica îi cuprinde pe toţi cei răscumpăraţi din toate veacurile, ﬁind
Trupul unitar al lui Cristos extins în timp şi în spaţiu. Aici în lume,
Biserica devine vizibilă în toate congregaţiile locale care se întâlnesc
pentru a face împreună ceea ce face Biserica potrivit Scripturii. Cristos
este Capul Bisericii. Toţi cei care sunt uniţi în mod personal cu Cristos
prin credinţă aparţin Trupului Său şi sunt uniţi prin Duhul cu toţi
ceilalţi credincioşi adevăraţi.
10. Misiunea. Format din missio, cuvântul latin pentru „trimitere”,
acest termen este utilizat atât cu referire la trimiterea Fiului în lume
de către Tatăl pentru a deveni Mântuitorul acesteia cât şi cu referire la
trimiterea pe care Fiul o face Bisericii pentru a răspândi Evanghelia în
lume, pentru a înfăptui dragostea şi dreptatea şi pentru a căuta să facă
pe toţi oamenii ucenici.
11. Evanghelizarea. Derivat din grecescul euangelizesthai, „a
spune lucruri îmbucurătoare”, acest cuvânt înseamnă a face cunoscută
Evanghelia lui Isus Cristos astfel încât oamenii să se încreadă în
Dumnezeu prin El, primindu-L pe El ca Mântuitor personal şi
slujindu-I ca Domn personal în părtăşia Bisericii Sale. Evanghelizarea
implică actul de a declara ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea
noastră şi de a chema ascultătorii să devină ucenici ai lui Isus prin
pocăinţa de păcat şi prin credinţa personală în El.
12. Evanghelistul. Toţi creştinii sunt chemaţi să joace un rol în
îndeplinirea Marii Trimiteri a lui Isus, însă unii creştini au o chemare
specială şi un dar spiritual pentru a-L vesti pe Cristos şi a aduce alţi
oameni la El. Pe aceştia îi numim evanghelişti, după exemplul Noului
Testament.

Anexa C

RUGĂCIUNE

215

Dumnezeule milostiv, Tată ceresc, Te slăvim pentru marea dragoste
pe care ne-ai arătat-o prin moartea răscumpărătoare şi prin învierea
triumfătoare a Fiului, Domnul nostru Isus Cristos. Te rugăm să ne
întăreşti prin puterea Duhului Sfânt să proclamăm cu credincioşie
Vestea Bună a Împărăţiei şi a dragostei Tale. Iartă-ne pentru că nu am
dus Evanghelia popoarelor din toată lumea. Izbăveşte-ne de nepăsare,
de greşeală, de lipsă de dragoste, de mândrie, de egoism, de necurăţie
şi de laşitate. Ajută-ne să ﬁm sinceri, binevoitori, smeriţi, solidari,
curaţi şi curajoşi. A Ta este mântuirea Dumnezeule care stai pe tron şi
a Mielului. Te rugăm să faci ca mărturia noastră să ﬁe eﬁcientă. Unge
vestirea noastră cu Duhul Sfânt; foloseşte-o pentru a aduna mulţimea
de oameni din toate popoarele care vor sta într-o zi înaintea Ta şi a
Mielului, dând slavă. Cerem aceste lucruri în meritele Domnului Isus
Cristos. Amin.
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