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C-2 

PARTEA I 

CONFESSIO BELGICA = 

= CONFESIUNEA BELGIANĂ 
(1561) 

- revizuit.ă în 1619 



Confesiunea Belgiană ,  compusă în 
limba franceză de către GUY DE BRES 
(mort ca martir în anul 1567), pentru Bise
ricile din Flandra şi Olanda, în anul 1561, 
a fost adoptată. de Sinodul Reformat din 
Emden, la 1571, şi de Sinodul Naţional din 
Dori, la 1619, care a supus textul unei re
vizii amănunţite, prin compararea cu co
piile din franceză, olandeză şi latină. 

Textul francez a fost preluat de pe ma
nuscrisul autentic din anul 1580, revizuit 
la Dori, aşa cum a fost el tipărit de Societe 
Bvangelique Belge, la Bruxelles, 1850, sub 
titlul La Confession de foi des Eglises 
Reformees Wa1onnes et Flamandes, in
clusiv o tabelă a diferitelor variante de text. 
Titlurile articolelor au fost preluate din 
ediţiile latine. 
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T extu1 englez ( tradus clin latină) este cel 
autorizat de Biserica Reformată (Olanda) 
clin America şi tipărit în Constituţia aces
teia, et.c. (New York, 103 Fulton Street). O 
versiune englezească mai veche Harmony 
of Confessions, Cam.bridge, 1586, şi una 
recentă, scrisă de Owen Jones, în Church 

of the Living God, etc., London, 1865, 
pp. 203-237. 

O traducere latină, probabil îacută de 
Beza sau sub îndnunarea sa, a apărut în 
Harmonia Confessionum, Geneva, 1581 şi 
în prima ediţie a Corpus et Syntagma Con
fessionum, Geneva, 1612; alta, scrisă de 
Festus Hommius, Leyden, 1618. Aceasta a 
fost revizuită de Sinodul din Dort, reti
părită (şi revizuită) în a doua ediţie a Cor
pus et Syntagma Confessionum, 1654 şi ('m 
forma ei originală), cu unele variante, în 
Collectio a lui Niemeyer (pp. 360-389). De 
asemenea, a fost preluată de Sylloge Confe
ssionwn clin Oxford (pp. 327-354). Textele 
latine în această ediţie diferă considerabil. 

Există diferite ediţii olandeze şi ger
mane, precum şi o versiune grecească apar
ţinând lui Jac. Revius (Lugd. Batav. 1635, 
şi Amstelod, 1638). Ediţia grecească pe 
care o am în faţă (Utrecht, 1660) redă tex-
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tul grecesc şi latin în coloane paralele şi 
conţine, de asemenea, Catechismul de la 
Heidelberg în latineşte cu versiunea gre
cească a ltd Fred Sylburg). 



MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ 
A BISERICILOR REFORMATE 

VALONE ŞI FLAMANDE 

(După vechiul text al manuscrisului 
autentic din anul 1580, 

revizuit la Dortrecht în anul 1619) 

Art I: DE NATURA DEI = 

= EXISTA UN SINGUR DUMNEZEU 

Noi, toţi, credem cu inima şi mărturisim 
cu gura că există o singură şi simplă esenţă1 

spirituală2, pe care noi o numim Dmnnezeu 
· cel veşnic3, inexplicabil\ invizibil5, imua
bil6, infinit7, Care este atotputernic, atot-

1 Ef. 4.6; Dt6.4; I nm. 2.5; I Cor. 8.6. 
8 loan 4.24. 
3 Is. 40.28. 
4 Rom. 11.33. 
5 Rom. 1.20. 
6 Mal. 3.6. 
7 ls. 44.6. 
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ştiut.or8, drept9 şi bun1°, şi izvorul nespus 
de îmbleşugat al tuturor bunurilor11

• 

Arl!I: DECOGNITIONEDEI = 

= PRIN CE MIJLOACE 

NI S-A REVELAT DUMNEZEU 

Noi Îl cunoaşt.em pe Dumnezeu prin două 
mijloace: 

În primul rând, prin crearea, conser
varea şi guvernarea universului 12

, având în 
vedere că acest.a se prezintă înaintea ochi
lor noştri ca o minunată carte căreia t.oate 
creaturile, mari şi mici, îi vor servi ca litere, 
pentru a ne face să contemplăm lucrurile 
nevăzute ale lui Dumnezeu, respectiv pu
terea Sa veşnică şi Dumnezeirea Lui, cum 
zice Sf. Ap. Pavel (Rom. 1.20). Toate acest.e 
lucruri sunt suficiente pentru a-i convinge 
pe oameni şi a face imposibilă orice dezvi
novăţire. 

h1. al doilea rând, El ni Se face cunos
cut cu mult mai clar şi mai limpede prin 

6 

8 11lm. 1.17 
9 ler. 12.1. 

10 Mt 19.17. 
11 Iac. 1.17; I Cr. 29.10-12. 
18 Ps. 19.1-2; Ef. 4.6. 



intermediul sfântului şi divinului Său 
Cuvânt13

, mai ales că acesta ne este atât 
de necesar în viaţa de acum pentru gloria 
Lui şi mântuirea alor Săi. 

Art. III: DE SACRA SCRIPIVRA = 

= DESPRE CUVÂNTUL SCRIS 

AL LUI DUMNEZEU 

Noi mărturisim că acest Cuvânt al lui 
Dumnezeu nu a fost trimis, nici adus, prin 
voia omului, ci oamenii sfinţi ai lui Dum
nezeu au vorbit, fiind mânaţi de Duhul 
S�t, cum zice Sf. Petru14

• Apoi, datorită 
grijii speciale pe care Dumnezeu o are faţă 
de noi şi pentru mântuirea noastră, El 
le-a poruncit slujitorilor Săi, Proorocii15 şi 
Apostolii16

, să redacteze în scris oraco
lele Sale; El Însuşi a scris cu degetul Lui 
cele două Table ale Legii17

• De aceea, noi 
numim scrierile respective Scripturile s:6.nt.e 
şi divine. 

13 Ps. 19.7; I Cor. 12.6. 
14 II Pet 1.21. 
lij Exod. 24.4; Ps. 102.18; Hab. 2.2. 
16 II nm. 3.16; Ap. 1.11. 
17 Ex. 31.18. 
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Art. IV: DE CANONICIS LIBRIS 

-VETERIS EI NOVI TESTAMBNI'I = 

= CĂRfILE CANONICE 
ALE VECIIlULUI ŞI NOULUI 
TESTAMENT 

Noi considerăm că în alcătuirea Sf. 
Scripturi intră cele două volume - Vechiul 
şi Noul Testam.ent -care sunt cărţi canonice 
şi la adresa cărora nu avem nici cea mai 
mică obiecţie. Iată care sunt cărţile recu
noscute de Biserica lui Dumnezeu: 

În Vechiul Testament: cele cinci cărţi 
ale lui Moise (Geneza, Exodul, Levi.ticul, 
Numeri, Deuteronomul), cartea lui Iosua, 
Judecit.ori, Rut, cele două cărţi ale lui Sa
muel, cele două cărţi ale Cronicilor (numite 
şi Paralipomene), prima carte a lui Ezra, 
Neemia, Est.era, Iov, Psalmii, cele trei cărţi 
ale lui Solomon (Proverbele, Eclesiastul şi 
Cântarea Cântărilor); cei patru mari Pro
feţi: Isaia, Ieremia, Ezechiel şi Daniel. 
Apoi cei 12 ndci Profeţi: Osea, Joel, Amos, 
Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc, Ţe
fania, Hagai, Zaharia, Maleahi. 

În Noul Test.ament: Evangheliile celor 
patru Evanghelişti: Sf. Matei, Sf. Marcu, 
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Sf. Luca, Sf. Ioan; cartea Faptelor Apos
t.olilor, cele 14 Epist.ole ale Sf. Pavel: mia 
către Romani, două către Corinteni, câte 
una către: Galateni, Efeseni, Filipeni, Colo
seni, două către Tesaloniceni, două către 
Timotei, câte una către Tit, Filimon, Evrei; 
cele 7 Epist.ole ale alt.or Apost.oli, respectiv 
una a Sf. Iacov, două ale Sf. Petru, trei ale 
Sf. Ioan şi una a Sf. luda; în sfârşit, Apoca
lipsa Sf. Ioan, Apost.olul. 

Art V: DE AUCIVRITATE SACRAE 

SCRI.ETURAE = DE UNDE PROVIN 
PUTEREA ŞI AUfORITATEA 
SF. SCRIPTURI 

Noi recunoaştem t.oate aceste cărţi drept 
sfinte şi canonice, pentru a ne fonda, con
duce şi confirma credinţa noastră, şi cre
dem, cu t.oată tăria, t.oate lucnrrile cuprinse 
în ele, iar aceasta nu atât din pricină că 
Biserica le acceptă şi respectă ca atare, ci 
mai ales din pricină că Însuşi Duhul Sfânt 
dă mărturie inimilor noastre că ele vin de 
la Dumnezeu, prectun şi pentru că aceste 
scrieri se aut.oconfirmă. Într-adevăr, chiar 
şi un orb ar put.ea observa că lucnrrile se 
petrec aşa cum au fost prezise. 
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Art. VI: DE DISCRIMINE LIBRORUM 

CANONICORUM ET AroCRYPHORUM = 
= DIFERENŢA DINTRE CĂRŢILE 
CANONICE ŞI APOCRIFE 

Noi facem distincţie între aceste cărţi 
sfinte şi cărţile apocrife care sunt: a treia 
şi a patra carte ale lui Ezra, cartea lui Tobit, 
Iudit, Înţelepciunea lui Solomon, Ecle
siasticul, Baruc, Adăugiri la Estera, Cân
t.a.rea Celor Trei Copii în Cupt.or, Ist.oria 
Suzanei, Bel şi Balaurul, Rugăciunea lui 
Manase şi cele două cărţi ale Macabeilor, 
pe care Biserica le poate citi doar pentru a 
extrage din ele învăţături asupra unor punc
te agreate de cărţile canonice; dar ele nu 
au nicidecum o asemenea putere şi efica
citate încât, pe o m.ărturle scoasă din textul 
lor, să se fundamenteze vreun punct al cre
dinţei sau religiei creştine; este exclus cu 
desăvârşire ca aceste cărţi necanonice să 
poată diminua aut.orit.atea celorlalte cărţi 
sfinte. 

Art. VII: DE PERrECIIONE SACRAE 

SCRIPIVRAE = SUFICIENŢA 
SF. SCRIPfURI CA SINGURA 
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AUTORITATE ÎN MATERIE 
DE CREDINŢĂ 

Noi credem că aceste Sfinte Scripturi 
conţin t.oată plinătatea voii lui Dumnezeu, 
şi că t.ot ce trebuie să creadă omul pentru 
a fi mântuit este cuprins în învăţătura lor18 • 
Şi deoarece t.ot ce priveşte modul în care 
ne cere Dumnezeu să-I slujim este redat 
în Biblie, cu lux de amănunte, oamenii, fle 
ei şi Apostoli, nu trebuie să aducă alte învă
ţături 19, diferite de ceea ce am învăţat noi 
din Sfintele Scripturi; nici chiar dacă ar fi 
vorba de un înger din cer, cum zice Sf. Ap. 
Pavel 20• Căci faptul că este interzis să se 
adauge sau să se scoată ceva din Cuvântul 
lui Dumnezeu 21 demonstrează, cu priso
sinţă, că doctrina este absolut perfectă şi 
completă în orice privinţă. Pe de altă parte, 
nu trebuie să comparăm scrierile unor oa
meni - oricât de sfinţi vor fi fost aceştia -
cu Scripturile divine22

, nici datinile oame-

18 Rom: 15.4; Ioan 4.25; II llm. 3.15-17; I Pet. 
1.1; Pv. 30.5; Gal. 3.15; Ap. 22.18; Ioan 15.15; F. A 
2.27. 

19 I Pet. 4.11; I Cor. 15.2-3; II llm. 3.14; I llm. 
1.3; II Ioan 10. 

00 Gal. 1.8-9; I Cor. 15.2; F. A 26.22; Rom. 15.4; 
I Pet. 4.11; II llm. 3.14. 

81 Dt. 12.32; Pv. 30.6; Ap. 22.18; Ioan 4.25. 
88 Is. 1.12; Rom. 3.4; II nm. 4.3-4. 

11 



nilor, nici marele munăr, nici vechimea, 
nici succesiunea vremurilor sau persoa
nelor, nici conciliile, decret.ele sau statut.ele 
cu adevăntl lui Dumnezeu 23 care este mai 

presus de orice: căci toţi oamenii, din firea 
lor, sunt mincinoşi24 şi mai vanitoşi decât 
orice vanitate. De aceea, noi respingem, 
cu toată hotărârea tot ce contravine acestei 
reguli infailibile25, aşa cum ne-au învăţat 
Apostolii, care au zis: ,,Cercemţl duhu
rile, dacă sunt de la Dumnezeu".00 şi: 
„Dacă vine cineva la voi, ţii nu vă aduce 
învăţă.tura aceasta, să nu-l primiµ în 
casă"zr. 

Art. VIII: DE SACROSANCTA 

TRINITATE PERSONARUM 

IN UNICA ESSENI'IA DIVINA = 

= DUMNEZEU ESTE UNUL 

ÎN ESENŢA Lill, TOTUŞI 
DISTINS ÎN TREI PERSOANE 

Conformându-ne acestui adevăr şi Cu
vântului lui Dunmezeu, noi credem într-un 
Dumnezeu Unul singur, Care est.e de o sin-

12 

113 Mt 15.3; 17.5; Mc. 7.7; ls. 1.12; I Cor. 2.4. 
114 Ps. 62.9. 
8li Gal 6.16; I Cor. 3.11; II Tes. 2.2. 
00 I Ioan 4.1. 
87 II Ioan 10. 



gură esenţă28
, Care Se manifestă în trei 

Persoane00
, realmente, în adevăr şi veşnic 

distincte, potrivi.teu trăsăturile Lor necomu
nicabile, şi anunie: Tatăl, Fittl, şi Dulutl 
Sfănt30

; Tatăl fiind cauza, originea şi înce
putul tuturor lucrurilor, văzute şi nevă
zute31 . Fittl este Cuvântul.32

, Înţelepciunea 33, 

şi Chipul Tatălui34 . Duhul Sfânt, Tăria şi 
Puterea veşnică35 provenită de la Tatăl şi 
Fittl36

• Dar, cu tnate acestea, o ase1nenea 
distincţie nu face ca Dumnezeu să fie 
divizat în trei, fiindcă Sf. Scripturi ne 
învaţă că Tatăl, şi Fittl, şi Duhttl Sfânt au 
Fiecare persoana Sa distinctă prin anumite 
trăsături. În definitiv, aceste trei Persoane 
nu sunt  decât un singur Dumnezet�. 
Aşadar, este clar că Tatăl nu este Fittl şi că 
Fittl nu este Tatăl; tnt astfel, Duhttl Sîant 
nu este nici Tatăl, nici Fittl. Şi tntuşi, Aceste 

ll6Js. 43.10. 
119 I Ioan 5.7; Evr. 1.3. 
30Mt 28.19. 
31 I Cor. 8.6. 
32 Ioan 1.1-2; Ap. 19.13. 
33 Pv. 8.12, 22, etc. 
311 Col. 1.15; Evr. 1.3. 
:ieMt 12.28. 
36 Ioau 15.26; Gal. 4.6. 
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Persoane atât de distincte, nu sunt nici di
vizate, nici combinate sau amestecate, căci 
nici Tatăl, nici Duhul Sîant nu S-au întru
pat, ci numai Fiul37

• Tatăl nu S-a aflat nicio
dată îară Fiul Său, nici fără Duhul Său cel 
Sîant, pentru că toţi trei sunt din veşnicie 
în veşnicie şi egali şi de aceeaşi esenţă. Nu 
există nici primul, nici ultimul, căci toţi 
trei sunt Una în adevăr, în putere, în bună
tate şi îndurare. 

Art. IX: DE SACROSANCTA TRINITATE 

SCRIPIVRAE TESI'IMONIA = 
= DOVEZI ÎN SPRIJINUL ARfICOLULUI 
ANTERIOR REFERITOR LA TREI 
PERSOANE ÎNTR-UN SINGUR 

DUMNEZEU 

Noi cunoaştem toate aceste lucruri, atât 
prin mărturiile Sf. &ripturi, cât şi prin 
efectele lor, mai ales prin acelea pe care le 
simţim în noi înşine. Mărturiile Sf. &rip
turi care ne învaţă să credem în Această 
Sfântă Trinitate în multe locuri în V.T., 
care nu au nevoie de enumerare, ci doar 
de discernământ. În cartea Genezei, Dum-

37 Fil. 2.6-7; Gal. 4.4; Ioan 1.14. 
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nezeu zice: ,,Să facem om după chipul 
Nostru, după asemănarea Noastră ... " 88 

Aşadar, Dumnezeu l-a creat pe om după 
chipul şi asemănarea Lui: i-a creat parte 
· bărbătească şi parte femeiască. ,,Iatfi. că 
omul (Adam) a ajuns ca unul din Noi. " 89 

Pe de o parte, din cuvintele: ,,Să facem 
om după chipul Nostru, după asemă
narea Noastră ... " rezultă existenţa unei 
pluralităţi de persoane în Divinitate; pe 
de altă parte, este exprimată mtltatea când 
se spune că „Duninezeu a fă.cut ... " etc. 
Este adevărat că nu se precizează aici nu
mărul persoanelor, dar ceea ce ne este 
obscur în Vechiul Testament devine foarte 
clar în Noul Testament. 

Căci când Domnul Isus a fost botezat 
în Iordan40

, Dumnezeu-Tatăl a fost auzit 
spunând: ,,Acesta este Fiul Meu prea

iubit .. "; Fiul este văzut în apă, iar Duhul 
Sîant apare sub înfăţişarea unui porumbel. 
Apoi, formula baptismală poruncită de 
Crist.os sună astfel: ,, . . .  faceţi ucenici din 
toate Neamurile, botezându-i în Nu-

38 Gen. 1.26-27. 
39 Gen. 3.22. 
40 Mt. 3.16-17. 
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= ISUS CRISTOS ESTE DUMNEZEU 
ADEVĂRAT ŞI VEŞNIC 

Noi credem că, în ceea ce priveşt.e natura 
Sa divină, Isus Crist.os est.e Fiul unic al lui 
Dumnezeu 49, zămislit înaint.e de veşnicii 50, 

nefiind nici făcut nici creat (căci în felul aces
ta ar fi o creatură), co-esenţial (de aceeaşi 
esenţă)51 şi co-et.ern52 cu Tatăl, fiind „oglin
direa slavei Lui �i întipărirea Fiinţei 
Lui''63 şi întru t.otul asemănăt.or Lui;54 El 
est.e Fiul lui Dumnezeu nu doar din mo
mentul întrupării Sale, când S-a făcut 
părtaş naturii umane, ci din veşnicie în veş
nicie55 aşa cum o dovedesc t.oat.e acest.e măr
turii care se complet.ează reciproc. Moise 
afirmă că Dumnezeu a creat universul56

; 

Sf. Ioan spune că „ t:oate lucrurile au fost 
făcute" prin Cuvânt, Care „era cu Dum

nezeu �i era Dumnezeu. " 57 Apostolul 
spune că Dumnezeu a făcut veacurile prin 

18 
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i;o Ioan 1.14; Col 1.15. 
51 Ioan 10.30; Fll. 2.6. 
58 Ioan 1.2; 17.5; Ap. 1.8. 
53 Evr. 1.3. 
54 Fil. 2.6. 
55 Ioan 8.23, 58; 9.35-37; F. A 8.37; Rom. 9.5. 
56 Gen. 1.1. 
r.7 Ioan 1.3. 



Fiul Său58
• Sf. Pavel afirmă că Dumnezeu 

a creat toate lucrurile prin Isus Cristos59
• 

Rezultă aşadar că Acela Căruia I se spune 
Dumnezeu, Cuvântul, Fiul, Isus Cristos, a 
existat mai înainte ca toate lucrurile să fi 
fost tacu te prin El60

• De aceea Profetul Mica 
spune despre El: ,, ... obârşia Lui se suie 
până în vremur i străvechi, până în 
zilele veţ;niciei" 61 iar apostolul adaugă: 
,, ... neavând nici început al zilelor, nici 
sfluşit al vieţii. " 62 El este deci adevăra
tul, veşnicul şi atotputernicul Dumnezeu 
pe Care Îl invocăm., Îl adorăm. şi Îl slujitu. 

Art. XI: DE PERSONA ET AETERNA 

DEITATE SPIRITUS SANCTI = DUHUL 
SFÂNT ESTE DUMNEZEU 
ADEVĂRAT ŞI VEŞNIC 

De asemenea, noi credem şi mărturisim 
că Duhul Sfânt purcede din veşnicie de la 
Tatăl63 şi de la Fiul64, nefiind nici făcut, 
nici creat, nici măcar zămislit, ci doar 

58 Evr. 1.2. 
59 Col. 1.16. 
00 Col. 1.16. 
61 Mica 5.2. 
68 Evr. 7.3. 
63 Ps. 33.6, 17; Ioan 14.16. 
64 Gal. 4.6; Rom. 8.9; Ioan 15.26. 
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provenind de la Ambii; El est.e, în ordine, 
a treia Persoană a Sfint.ei Treimi, de aceeaşi 
esenţă şi măreţie şi glorie cu Tatăl şi cu 
Fiul, fiind Dumnezeu adevărat şi veşnic, 
cum ne învaţă Sf. Scriptură65 • 

Art. XII: DE CREATIONB MUNDI, 

ET DE ANGELIS = DESPRE FACEREA 
LUMII ŞI A ÎNGERILOR 

Noi credem că Tatăl, atunci când a găsit 
El de cuviinţă, a racut din nimic, prin Cu
vântul Său, adică prin Fiul66 , cerul şi pă
mântul, precum şi tnat.e creaturile, dând 
fiecărei creaturi fiinţă, structură, înfăţişare 
şi diferit.e funcţii pentru a sluji Creatnrului 
lor; de asemenea, credem că El susţine toa
t.e lucrurile şi le conduce potrivit cu pro
videnţa Sa veşnică şi prin put.erea Lui ne
mărginit.ă.67, pentru a servi omului68

, astfel 
ca şi omul să slujească Dumnezeului său69 • 

66 Gen. 1.2; Is. 48.16; 61.1; F. A. 5.3-4; 28.25; 
I Cor. 3.16; 6.19; Ps. 139.7. 

66 Gen. 1.1; Is. 40.26; Evr. 3.4; Ap. 4.11; I Cor. 
8.6; Ioan 1.3; Col. 1.16. 
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De asemenea, El a creat îngeri buni70, pen
tru a fi mesagerii Săi 71 şi pentru a sluji 
aleşilor Lui72: unii îngeri au păcătuit, alu
necând din starea înaltă de perfecţiune în 
care îi aşezase Dunmezeu în pierzarea 
veşnică 73, alţi îngeri şi-au păstrat vrednicia 
şi au rămas la locul lor, prin harul lui Dum
nezeu74. Diavolii şi duhurile rele sunt atât 
de corupţi, încât au devenit vrăjmaşi ai lui 
Dumnezeu şi ai oricănrl bine; ei stau la 
pândă ca nişte tâlhari şi urmăresc, cu toată 
puterea lor75, ruina Bisericii, întinarea şi 
nimicirea prin vicleniile lor76 a fiecărui 
membru în parte. De aceea, pentru propria 
lor răutate, ei au devenit pasibili de osânda 
veşnică şi se aşteaptă de la o zi la alta să 
fie aruncaţi într-un loc de chinuri oribile 77. 
În acest context, noi detestăm eroarea 
saducheilor care tăgăduiesc existenţa 
duhurilor şi îngerilor78, precum şi eroarea 

70 Col. 1.16. 
71 Ps. 100.20; 34.8; 148.2. 
78 Evr. 1.14; Ps. 34.8 
73 Ioan 8.44; II Pet 2.4; Le. 8.31; luda 6. 
74 Mt 25.31. 
1E I Pet 5.8; lov 1.7. 
76 Gen. 3.1; Mt 13.25; II Cor. 2.11; 11.3, 14. 
n Mt 25.41; Le. 8.30-31. 
78 F. A 23.8. 
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manicheilor care spun că demonii îşi au 
originea în ei înşişi, nefiind creaţi de ni -
meni, şi că sunt răi prin natura lor, fără să 
fi fost corupţi de cineva. 

Art. XIII: DE PROVIDENrIA DEI = 
= DESPRE PROVIDENŢA DIVINA 

Noi credem că un Dumnezeu atât de 
bun, după ce a creat t.oate lucrurile, nu le-a 
abandonat şi nu le-a lăsat în voia soartei, 
dar conduce şi controlează t.otul, potrivit 
voii Sale sfinte 79

, aşa încât nimic să nu se 
întâmple în lumea aceasta fără acordul 
Său00 , deşi El nu este aut.orul sau cauza 
tuturor lucrurilor rele care se petrec. 
Pentru că puterea şi bunătatea Lui sunt 
atât de mari şi nepătrunse, încât t.ot ce 
face El este bun, frumos şi desăvârşit, chiar 
dacă Diavolul şi oamenii care îi slujesc 
acţionează incorect81

. Cât despre lucrările 

79 Ioan 5.17; Evr. 1.3; Pv. 16.4; Ps. 104.9, etc.; 
139.2, etc. 

8J Iac. 4.15; Iov 1.21; I Împ. 22.20; F. A. 4.28; 
I Sam. 2.25; Ps. 115.3; 45.7; Am. 3.6; Dt 19.5; Pv. 

21.l; Ps. 105.25; Is. 10.5-7; II Tes. 2.11; Ez. 14.9; 
Rom. 1.28; Gen. 45.8; 1.20; II Sam. 16.10; Gen. 
27.20; Ps. 75.7-8; Is. 45.7; Pv. 16.4; Pl. 3.37-38; 
I Împ. 22.34, 38; Ex. 21.13. 
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Sale care depăşesc puterea de înţelegere a 
minţii omeneşti, noi nu vrem să ne lăsăm. 
împinşi de curiozitate şi să întreprindem 
nişte cercetări peste puterile noastre, ci, 
cu toată smerenia şi respectul cuvenit, Îl 
glorificăm. pe Dtunnezeu pentru dreptele 
Sale judecăţi care ne sunt ascunse82 , şi ne 
mulţumim cu faptul că suntem ucenici ai 
lui Cristos şi putem să ne însuşim, în 
această calitate, numai ceea ce ne des
coperă El în Cuvântul Său, fără să trecem 
peste limitele trasate. 

Nu se poate exprima consolarea pe care 
ne-o aduce această doctrină, pentru că ea 
ne învaţă că nimic nu se desfăşoară la voia 
întâmplării, ci totul este sub controlul bu
nului nostru Tată ceresc, Care veghează 
asupra noastră şi ne poartă de grijă pă
rinteşte şi păstrează orice făptură sub au
toritatea Lui83

, aşa încât nici un fir de păr 
din capul nostru (pentru că sunt nmnăraţi 
cu toţii) şi nici măcar o pasăre nu pot cădea 
la pământ, fără voia Tatălui nostruM . În 
consecinţă., noi ne odihnim plini de în-

88 RoUL 11.33-34. 

&'! Mt. 8.31; Iov 1.12; 2.6. 
84 Mt. 10.29-30. 
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credere, fiind convinşi că El are totul sub 
control şi că ţi.ne în frâu toţi demonii şi pe 
toţi. vrăjmaşii noştri, care nu ne vor putea 
face nici cel mai mic rău fără voia şi îngă
duinţa Lui. 

fu acest context, noi respingem eroarea 
gravă pe care o comit epicurienii care sus
ţin că Dumnezeu nu Se implică în nimic, 
ci lasă totul pe seama hazardului. 

Art. XIV: DE HOMINIS CREATIONE, 

LAPSU ET CORRUPTIONE = DESPRE 
CREAREA ŞI CĂDEREA OMULUI. 
ŞI DESPRE INCAPACITATEA LUI 
DE A FACE BINELE 

Noi credem că Dumnezeu a creat omul 
din ţărâna pământului, l-a îacut şi l-a format 
după chipul şi asemănarea Lui85 : bun, 
drept şi sfânt, capabil să se acorde în toate 
lucrurile cu voinţa lui Dumnezeu M. Dar 
când era îmbrăcat cu gloria divină, înainte 
de a cădea în păcat, el nu a ştiut nimic 
despre asta şi nu şi-a recunoscut starea de 
perfecţi.une87, ci s-a supus de bunăvoie păca-
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8li Gen. 1.26; F.cl. 7.29; Ef. 4.24. 
86 Gen. 1.31; Ef. 4.24. 
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tului şi, în consecinţă, morţii şi blestemu
lui, după ce-şi aplecase urechea la şoaptele 
Diavolului88

• Căci el a încălcat pornnca vieţii 
pe care o primiselll şi păcătu:ind90 s-a despăr
ţit de Dumnezeu, izvorul adevăratei vieţi; 
toată natura sa fiind cornptă 91 prin păcat 
şi devenind pasibil de moarte fizică şi 
spirituală92

, omul este o creatură rea, per
versă, stricată din temelii; el a pierdut toate 
darurile excelente primite din partea lui 
Dumnezeu93

, nemairămânându-i din toate 
acestea decât nişte urme slabe94 care, to
tuşi, sunt suficiente pentru a face impo
sibilă orice dezvinovăţire din partea lui95

, 

mai ales că tot ce era lumină în noi s-a 
preschimbat în întuneric96

, după cum ne 
învaţă Sf. Scriptură când zice: ,,Lumina 
luminează în întuneric $1 întunericul 
nu $1-a însu$it-o" 91

, text în care Sf. Ioan 
îi numeşte pe oameni întuneric. 

88 Gen. 3.16-17. 
89 Gen. 1.3, 7. 
00 Is. 59.2. 
91 Ef. 4.18. 
98 Rom. 5.12; Gen. 2.17; 3.19. 
90 Rom. 3.10, etc. 
94 F. A 14.16-17; 17.27. 
96 Rom. 1.20-21; F. A 17.27. 
96 Ef. 5.8; Mt. 6.23. 
w Ioan 1.5. 
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· De aceea noi respingem orice învăţătură 
menită. să sprijine liberul-arbitru al omului, 
pentru că el nu-i decât un rob al păcatului 
şi nu poate face ni:mic98 în afară de ceea ce 
îi este dat din cer99

• Într-adevăr, cine s-ar 
putea îali că poate face binele, prin pro
priile sale eforturi, de vreme ce Cristos zice: 
,,Nimeni nu poate veni la Mine, dacă. 
nu-l atrage Tatăl ... "/ 100 Cine îşi va etala 
voinţa, după ce a înţeles că „umblarea 
după lucrurile firii pământeţ;ti este 
vrăjmăţ;ie contra lui  Dumnezeu"? 101, 

Cine va face caz de cunoştinţele sale, după 
ce şi-a dat seama că omul firesc nu înţelege 
lucrurile Duhului lui Dumnezeu? 102 Pe 
scurt, cine va cita ca mărturie fie şi un sin
gur gând, după ce a realizat că „noi prin 
noi înţ;ine nu suntem în stare să gândim 
ceva ca venind de la noi. Destoinicia 
noastră, dimpotrivă, vi.ne de la Dum
nezeu"? 103 De aceea, afirmaţia corectă. a 
Sf. Ap. Pavel rămâne perfect valabilă şi 

116 Is. 26.12; Ps. 94.11; Ioan 8.34; Rom. 6.17; 
7.5, 17. 
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100 Ioan 3.27; 6.44, 65. 
101 Rom. 8.7. 
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pentru noi: ,,Căci Dumnezeu este Acela. 
Ca.re lucrează în. voi şi vă dă, după plă
cerea. Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.." 104 

Evident că nu există nici un singur om ale 
cărui minte şi voinţă să se conformeze gân
dului lui Dumnezeu fără să fi lucrat în el 
Cristos, Care afirmă: ,, . . .  despăr-ţi.-ţi. de 
Mine, nu puteµ face ninnc. " 10s 

Art XV: DE PECCATO ORIGINALI = 

= DESPRE PĂCATUL ORIGINAR 

Noi credem că, prin neascultarea lui 
Adam, păcatul originar a trecut asupra 
întregii omeniri 106; el (păcatul) reprezintă, 
pe de o parte, degradarea totală a naturii 
omeneşti, iar pe de alta un viciu ereditar 
de care sunt întinaţi. oamenii încă pe când 
se află în pântecele mamei lor107, o rădă
cină108 ai cărei lăstari sunt tot felul de pă
cate; de aceea, păcatul este atât de murdar 
în ochii lui Dumnezeu şi El îl consideră o 

104 Fll. 2.13. 
106 Ioan 15.5. 
100 Rom. 5.12-13; Ps. 51.7; Rom. 3.10; Gen. 6.3; 

Ioan 3.6; lov 14.4. 
107 Is. 48.8; Rom. 5.14. 
108 Gal. 5.19; Rom. 7.8, 10, 13, 17, 18, 20, 23. 
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asemenea enormitate, încât constituie o 
probă suficientă pentru condamnarea nea
mului omenesc109; păcatul originar nu este 
desfiinţat sau dezrădăcinat pe deplin nici 
chiar prin botez, deoarece valurile sale spu
megânde caută să iasă mereu la iveală ca 
apa unui izvor murdar; cu toate acestea, el 
nu li se impută, spre condamnare, copiilor 
lui Dumnezeu, ci le este iertat prin harul 
şi mila divină, iar aceasta nu cu scopul ca 
ei să stea nepăsători, ci pentru ca sentimen
tul acestei degradări morale să le producă 
credincioşilor numeroase gemete şi să 
aprindă în ei dorinţa de a fi izbăviţi de 
acest trup de moarte110• În acest context., noi 
respingem erezia pelagienilor care susţin 
că păcatul originar nu ar fi decât o imitaţie. 

Art. XVI: DE PRAEDESTINATIONE 

DIVINA = DESPRE PREDESTINAREA 

DIVINA 

Noi credem că, deoarece tot neamul lui 
Adam a :fost aruncat în pierzare şi ruină 
prin greşeala unui singur om, Dumnezeu 
Şi-a manifestat caracterul aşa cum este El, 
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109 Ef. 2.3, 5. 
110 Rom. 7. 18, 24. 



adică milostiv şi drept: 111 milostiv prin 
faptul că smulge şi izbăveşt.e din pierzare 
pe aceia pe care, în planul Său veşnic şi 
neschimbător, i-a identificat şi i-a ales, nu 
pe t.emeiul faptelor lor bune112

, ci numai 
pentru bunătatea Sa arătată în Cristos Isus, 
Domnul nostru; drept prin faptul că îi lasă 
pe ceilalţi în starea lor de ruină şi izolare 
în care s-au aruncat singuri.113• 

Art. XVII: DE RBPARATIONE GENERIS 

HUMANI PER FILIUM DEI = 
= DESPRE REABILITAREA OMULUI 
CĂZUT, PRIN LUCRAREA FIULUI 
LUI DUMNEZEU 

Noi credem că bunul nostru Dumnezeu, 
în minunata Sa înţelepciune şi bunătat.e, 
văzând că, prin păcat, omul s-a aruncat în 
moart.e, atât din punct de vedere fizic cât 
şi spiritual, şi a ajuns o fiinţă nenorocită, a 

111 Rom. 9.18, 22, 23; 3.12. 
118 Rom. 9.15-16; 11.32; Ef. 2.8-10; Ps. 100.3; 

I Ioan 4.10; Dt 32.8; I Sam. 12.22; Ps. 65.5; Mal. 
1.2; II lim.. 1.9; Rom. 8.29; 9.11, 21; 11.5-6; Ef. 1.4; 
Tit 3.4-5; F.A. 2.47; 13.48; II Tim. 2.19-20; I Pet. 
1.2; Ioan 6.27; 15.16; 17.9. 

113 Rom.9.17-18; II lim.. 2.20. 
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luat El Însuşi iniţiativa să-l caute, în timp 
ce omul fugea de El nespus de înspăimân
tat1u, şi l-a consolat, promiţând că i-Lva da 
pe Fiul Său, născut din femeie, pentru a 
zdrobi capul Şarpelui şi a face din om o 
fiinţă foarte fericită115

• 

Art. X\t1II: DE INCARNA110NE 

FILII DBI = DESPRE ÎNTRUPAREA 
LUI ISUS CRISTOS 

Noi mărturisim deci că Dumnezeu Şi-a 
împlinit promisiunea făcută Părinţilor 
noştri, prin gura sfinţilor Săi Prooroci116

, 

trimiţând în lume, la vremea hotărâtă de 
El, pe propriul Său Fiu unic şi veşnic, Care 
,,a luat un chip de rob, fă.cii.ndu-Se ase
menea. oamenilor" 117, îacându-Se literal
mente părtaş naturii omeneşti, cu toate 
infirmităţile acesteia (exceptând păca
tul) 118, fiind conceput în pântecele prea-

114 Gen. 3.8, 9, 19; Is. 65.1-2. 
116 Evr. 2.14; Gen. 22.18; Is. 7.14; Ioan 7.42; 

II Tim. 2.8; Evr. 7.14; Gen. 3.15; Gal. 4.4. 
116 Is. 11.1; Le. 1.55; Gen. 26.4; II Sam. 7.12; Ps. 

132.11; F. A 13.23. 

30 

117 I nm. 2.5; 3.16; FH. 2.7. 
118 Evr. 2.14, 16; 4.15. 



fericitei Fecioare Maria, prin puterea Du
hului Sîant., îară amestecul omului119

; însă 
El S-a făcut părtaş naturii umane nu numai 
în ce priveşte trupul, dar a luat şi un suflet 
omenesc 120

, pentru a fi om în sensul deplin 
al cuvântului. Deoarece sufletul ·şi trupul 
omului erau deopotrivă pierdute, trebuia 
ca Mântuitorul să le îmbrace pe amândouă 
pentru a le mântui împreună. De aceea, -
contra ereziei anabaptiştilor care tăgă
duiesc că Isus Cristos a luat trup omenesc 
de la mama Sa - noi mărturisim că El S-a 
făcut părtaş sângelui şi cărnii, asemenea 
copiilor oamenilor121

; urmaşul lui David în 
ce priveşte trupul122

; ,,născut din sămlinţa 
lui David, în ce priveţ;te trupul" 128

; ,,ro
dul pântecelui" Fecioarei Maria 124

; ,,năs
cut din femeie" 125

; ,,Odrasla neprihă
nită" a lui David126

; ,,Odrasla care va ieţ,i 
din tulpina lui Isai ţ,i Vlăst.arul co.re va 
da din rădăcinile lui" 127

; ,,ieţ,it din 

119 Le. 1.31, 34, 35. 
100 Mt 26.38; Ioan 12.27. 
1e.i Evr. 2.14. 
1m F. A 2.30. 
ll/3 Ps. 132.11; Rom. 1.3. 
lrA Le. 1.42. 
186 Gal. 4.4 
106 Ier. 33.15. 
187 Is. 11.1. 
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Iuda" 128; descins din evrei după trup129
; 

din sămânţa lui Avraam, apoi devenit El 
Însuşi sămânţa lui Avraam130; asemănător 
fraţi.lor Săi în toate lucrurile, în afară de 
păcat131, aşa încât este cu adevărat Erna
nuelul nostru, adică ,,Dumnezeu cu noi" 132

• 

Art. XIX: DE UNIONE HYPOSI'ATICA, 

SEU PERSONAU, DUARUM NATURARUM 

IN CHRISI'O = DESPRE UNIREA 

ŞI DISTINCfIA DINfRE CELE DOUĂ 
FIRI ALE LUI CRISTOS 

Noi credem că, prin această concepere, 
Persoana Fiului a fost unită şi conectată 
perfect cu natura umană, astfel încât nu 
poate fi vorba de doi Fu ai lui Dumnezeu, 
nici de două persoane distincte, ci de două 
naturi unite în una şi aceeaşi persoană, fie
care dintre cele două firi păstrându-şi pro
prietăţile sale specifice; astfel că, pe de o 
parte, natura divină a rămas pentru vecii 
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u?a Evr. 7.14.v 
Ul9Rom. 9.5. 
130 Gen. 22.18; II Sam. 7.12; Mt 1.1; Gal. 3.16. 
181 Evr. 2.15-17. 
188 ls. 7.14; Mt 1.23. 



vecilor necreată, fără început al zilelor şi 
îară sfârşit al vieţii 13·3, umplând cerul şi pă
mântul, iar pe de altă parte, firea ome
nească nu şi-a pierdut proprietăţile, ci con
tinuă să fie creatură, având un început al 
zilelor, fiind limitată în timp şi păstrând 
tot ceea ce est.e specific unui trup real1M-

. 

Şi chiar dacă, prin înviere, Cristos i-a dat 
nemurirea, totuşi realitat.ea naturii Sale 
umane nu s-a schimbat, dat fiind faptul că 
mântuirea şi învierea noastră depind de 
realitat.ea trupului Său. Însă cele două firi 
stmt atât de profund unit.e între ele, încât 
nu au putut fi despărţit.e nici prin moart.ea 
Lui. Aşadar, ceea ce I-a încredinţat El Tată
lui, în clipa morţii Sale, a fost reahnent.e 
tm duh omenesc, care a ieşit din trupul 
Lui;135 totuşi, natura Sa divină va rămâne 
unită pentru totdemma cu firea Sa ome
nească, chiar şi atunci când El avea să zacă 
în mormânt; şi firea divină nu înceta să 
exist.e în El aşa cum se aflase pe vremea 
copilăriei Sale, deşi pentru câtva timp ea 
nu se manifestase ca atare. 

133 Ew. 7.3. 
134 I Cor. 15.13, 21; Fll. 3.21; Mt. 26.11; F.A 1.2, 

11; 3.21; Le. 24.39; Ioan 20.25, 27. 
136 Le. 23.46; Mt. 27.50. 
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Iată de ce noi mărturisim că Isus Cris
tos este Dumnezeu adevărat şi Om ade
vărat: Dumnezeu adevărat ca să învingă 
moartea prin puterea Sa, şi Om adevărat 
ca să poată muri pentru noi, lucru care ar 
fi fost imposibil dacă nu îmbrăca un trup 
supus slăbiciunii şi morţii. 

Art. XX:; DE MODO REDEMPTIONIS, 

PER DECLARATIONEM JUSITTIAE ET 

MISERICORDIAE DEI IN CHRISI'O = 
= DESPRE RĂSCUMPĂRAREA 
OMULID, REALIZATA 
PRIN MANIFESTAREA DREPrAŢII 
ŞI ÎNDURĂRII Lill DUMNEZEU 
ÎN CRISTOS 

Noi credem că Dumnezeu fiind desă
vârşit de milostiv şi absolut drept, L-a tri
mis pe Fiul Său pe pământ să Se facă părtaş 
naturii omeneşti în care a fost comisă 
neascultarea şi să primească, în trupul Său, 
pedeapsa păcatului, respectiv chinurile 
cumplite şi moartea136

• De aceea, Dum
nezeu, a împlinit cerinţele dreptăţii Sale, 
pedepsindu-L pe Fiul Său Care luase asu-

136 Evr. 2.14; Rom. 8.3, 32, 33. 
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pra Lui păcatele noastre187
, şi, totodată, Şi-a 

revărsat bunătatea şi îndurarea Sa peste 
noi, fiinţe vinovate şi vrednice de osândă. 
În dragostea Sa nemărginită, Dumnezeu 
r;a dat la moarte pe Fiul Său şi apoi L-a 
înviat din morţi din pricină că am fost 
socotiţi neprihăniţi 188, pentru ca să dobân
dim prin El nemurirea şi viaţa veşnică. 

Art. XXI: DE SATISFACTIONE CHRISTI 

PRO PECCATIS NOSTRIS = DESPRE 
RĂSPUNSUL PE DEPLIN 
SATISFACATOR DAT DE CRISTOS, 
MARELE NOSTRU PREOT, 
PROBLEMEI PĂCATULUI 

Noi credem că Isus Cristos este, cu ju
rământ, ,,Mare Preot, în veac, după riin.
duia.la lui Melhisedec" 189

, şi că El S-a 
înfăţişat, în nwnele nostru, înaintea Tatălui 
Său, pentru a potoli pe deplin şi pentru 
totdeauna mânia Sa.140

, deoarece S-a dat pe 
Sine Însuşi ca jertfă de ispăşire pe altarul 

137 Is. 53.6; Ioan 1.29; I Ioan 4.9. 
138 Rom. 4.25. 
139 Ps. 110.4; Evr. 5.10. 
14° Col 1.14; Rom. 5.8-9; Col. 2.14; Evr. 2.17; 

9.14; Rom. 3.24; 8.2; Ioan 15.3; F. A 2.24; 13.28; 
Ioan 3.16; I 1im.. 2.6. 
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crucii, vărsându-Şi sângele Său scump 
pentru ispăşirea păcatelor noastre, după 
cum vestiseră mai dinainte profeţii, căci 
este scris că „El era străpuns pentru 
păcatele noastre, zdrobit pentru fii.ră
delegile noastre. Pedeapsa care ne dă 
pacea a căzut peste El, şi prin rănile 
Lui suntem t:ă.măduiţi. " El a fost omorât 
,,ca un miel pe care-l duci la măcelă
rie" şi „a fost pus în numărul celor fă. 
ni.delege" 141; Ponţi.u Pilat L-a condamnat 
la moarte ca răufăcător, deşi iniţial L-a 
declarat nevinovat142• Cristos a trebuit &"i 
dea înapoi ceea ce nu fi.rrase1�, şi „a sufe
rit odat;;i pentru păcate, El, Cel Nepri
hănit, pentru cei nelegiuiţi" 144; chiar 
în trupul şi sufletul Său, a suferit atât de 
etunplit încât, simţind oribila pedeapsă care 
ni se cuvenea nouă din pricina păcatelor 
noastre, ,,sudoarea I se fă.cuse ca nişte 

141 Is. 53.5, 7, 12. 
148 Le. 23.22, 24; F.A 13.28; Ps. 22.16; Ioan 18.38; 

Ps. 69.4; I Pet 3.18. 
143 Ps. 69.4. 
144 I Pet 3.18.141. Is. 53.5, 7, 12. 
m1c. 23.22, 24; F.A 13.28; Ps. 22.16; Ioan 18.38; 

Ps. 69.4; I Pet 3.18. 
143 Ps. 69.4. 
144 I Pet 3.18. 
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pi cături mar i  de sânge, care cădeau 
pe pământ. " 145 Pe cn1ce, El a strigat: 
,,Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, 
pentru ce M-ai părăsit'?" 146 şi a suferit 
totul pentru iertarea păcatelor noastre. De 
aceea, noi suntem îndreptăţiţi să spunem 
împreună cu Sf. Pavel: ,,n-am avut de 
gând să ştiu în.tre voi altceva decât pe 
Isus Crisws, şi pe El răstignit" 147

; ,,şi 
acum privesc roate aceste lucruri ca o 
pierdere faţă. de preţul nespus de mare 
al cunoaşterii lui Isus Crisws, Domnul 
n1.eu" 1118

• Noi am. aflat toată pacea �i 111.ân

gâierea în rănile Sale şi nu avem nevoie să 
căutăm sau să inventăm vreun alt mijloc 
pentru a ne apropia de Dunmezeu, căci 
această unică şi singură jertfă, adusă o dată 
pentru totdeauna, îi face desăvârşiţi pe veci 
pe cei ce şi-o însuşesc prin credinţă 149• Toc
mai de aceea a fost nwnit El de către înge
rul lui Dunmezeu, Isus, adică Mântuitor, 
pentru că El avea să mântuiască popontl 
Lui de păcatele sale150

• 

145 Le. 22.44. 
146 Ps. 22.l; Mt 27.46. 
147 I Cor. 2.2. 
148 Fil. 3.8. 

149 Evr. 9.25-26; 10.14. 
ii;o Mt 1.21; F.A. 4.12. 

37 



Art. XXII: DE NDE JUSTINCANTE, 

ET DE JUSI'IFICATIONE FIDEI = 
= DESPRE CREDINŢA 
CARE NE ÎNDREPfAŢEŞTE 
ŞI DESPRE ÎNDREPf AŢIREA 
PRIN CREDINfA ÎN ISUS CRISTOS 

Noi credem că, pentru a obţine o cunoaş
tere reală a acestei mari taine, Duhul Sfânt 
dă naştere în inimile noastre unei credinţe 
adevărate, prin intermediul căreia Îl îm
brăţişăm pe Isus Crist.os cu t.oate meritele 

' Sale, ni-L însuşim151 şi nu vrem să mai ştim 
de nimic alt.ceva în afară de El 152

• Căci, fie 
nu găsim în Isus Crist.os t.ot ceea ce ne tre
buie pentru mântuirea noastră, fie da; şi 
atunci, cel ce L-a primit pe Crist.os prin 
credinţă, are în El o mântuire deplină 158

• 

Prin urmare, a afirma că Jucrarea lui Isus 
Crist.os este insuficient.ă şi deci ar mai 
trebui adăugat ceva la ea, constituie o blas
femie enormă la adresa lui Dumnezeu, căci 
ar decurge de aici că Isus Crist.os nu este 
desăvârşitul Mântuit.or. De aceea, noi de-

161 Ef. 3.16-17; Ps. 51.12; Ef. 1.17-18; I Cor. 11.12. 
168 I Cor. 2.2; F. A. 4.12; Gal. 2.21; Ier. 23.6; 

I Cor. 1.30; Ier. 31.10. 
l63 Mt. 1.21; Rom. 3.27; 8.1, 33. 
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clarăm împreună cu Sf. Pavel: ,,Noi cre

dem că omul este socotit neprihănit 

prin credinţă, fără fapte. " 154 Totuşi, la 
drept vorbind, noi nu înţelegem că doar 
credinţa singură ar fi suficientă pentru 
îndreptăţirea noastră, ea nefiind decât 
mijlocul prin care Îl acceptăm pe Cristos, 
Neprihănirea noastră. Or, Isus Cristos, 
transmiţându-ne toate meritele Sale şi o 
serie întreagă din lucrările pe care le-a 
făcut pentru noi şi în numele nostru, este 
Neprihănirea noastră165

, iar credinţa este 
instrumentul care ne ţine uniţi cu El şi ne 
face beneficiari ai bunurilor Sale, bunuri 
care devenind proprietatea noastră, ne sunt 
mai mult decât suficiente pentru a fi absol
viţi de păcatele noastre. 

Art. XXIII: DE JUSTITIA NOSTRA � 
CORAM DBO CONSISTIMUS = 
= DESPRE ÎNDREPTĂŢIREA NOASTRĂ 
CARE CONSTĂ ÎN IERTAREA 

)M Rom. 3.27; Gal. 2.6; I Pet. 1.4-5; Rom. 10.4 
166 Ier. 23.6; I Cor. 1.30; II nm.. 1.2; Luc. 1.77; 

Rom. 3.24, 25; 4.5; Psa. 22.1, 2; FU. 3.9; nt 3.5; 
II nm.. 1.9 
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PĂCATELOR ŞI ÎMBRĂCAREA 
NEPRIHĂNIRII Lill CRISTOS 

Noi credem că fericirea noastră se ba
zează pe iertarea păcatelor noastre din 
pricina lui Isus Cristns, şi că ea reflectă 
starea de neprihănire pe care am dobân
dit-o înaintea lui Dumnezeu, după cum ne 
învaţă David şi Sf. Pavel când îl declară 
,,fericit pe omul acela pe care Dum
nezeu, fără fapte, îl socoteţ;te nepri
h.ă.nit " 156 Acelaşi apostnl spune că noi s1m
tem „socotiµ neprihănip, fără plată, 
prin harul Său, prin răscumpărarea 
care este în Cristos Isus." 157 De aceea 
noi stăm neclintiţi pe această temelie 
nezguduită, dându-I lui Dumnezeu toată 
slava, 158 smerindu-ne înaint.ea Lui şi recu
noscând că numai prin harul Lui, fără nici 
un merit din partea noastră 159

, suntem ceea 
ce sunt.cm, sprijinindu-ne şi odihnindu-ne 
numai pe ascultarea desăvârşită a Cris
t.osului crucificat160

, care îi est.e imputată 

40 

166 Le. 1.77; Col. 1.14; Ps. 32.1-2; Rom. 4.6-7. 
m Rom. 3.23-24; F. A 4.12. 
iea Ps. 115.l; I Cor. 4.7; Rom. 4.2. 
169 I Cor. 4.7; Rom. 4.2; I Cor. 1.29, 31. 
160 Rom. 5.19. 



celui ce crede în El161 . Această ascult.are 
este perfect suficientă pentru a acoperi 
toate nelegiuirile noastre şi a ne acorda 
siguranţa mântuirii, înlăturând din cu
getele noastre teama, teroarea şi neliniştea, 
penniţându-ne să ne apropiem de Dum
nezeu162, nu să fugim de El ca strămoşul 
nostru Adam care, tremurând de spaimă, 
dorea să se acopere cu nişte frunze de 
smochin. 163 În definitiv, dacă ar trebui să 
ne înfăţişăm înaintea lui Dumnezeu pe 
baza a ceea suntem sau facem sau în numele 
unei alte creaturi, vai! am fi pur şi simplu 
nimiciţi de mânia divină 164

• De aceea, :fie
care om ar trebui să spună împreună cu 
David: ,, O, Doamne, nu intra la jude
cată. cu robul Tăul Căci nici un om viu 
nu esf,e fără prihană înaintea Ta." 165 

Art. XXIV: DE SANCTIFICATIONE EI' DE 

Bal\/IS OPERIBUS = DESPRE 

161 Ew. 11.6-7; Ef. 2.8; II Cor. 5.19; I 'Iun. 2.6. 
168 Rom. 5.1; Ef. 3.12; I Ioan 2.1. 
163 Gen. 3.7. 
164 Is. 33.14; Dt 27.26; Iac. 2.10. 
166 Ps. 130.3; Mt 18.23-26; Ps. 143.2; Le. 16.15. 
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SFINŢIREA NOASTRĂ. 
ŞI DESPRE FAPTELE BUNE 

Noi credem că această credinţă ade
vărată, care ia naştere în inima omului după 
auzirea Cuvântului lui Dumnezeu şi prin 
lucrarea Duhului Sîant166

, îl regenerează 
şi îl transformă într -o făptură nouă, 
făcându-l capabil să trăiască o viaţă nouă 167

, 

izbăvindu-l din robia păcatului 168
• De altfel, 

această credinţă îndreptăţit.oare, departe 
de a încerca să-i descurajeze pe oameni să 
trăiască o viaţă curată şi sîantă 169

, îi inspiră 
să facă binele, căci, în absenţa sa, ei n-ar face 
nimic din dragoste pentru Dumnezeu, ci 
ar acţiona doar din egoism şi teamă de pe
deapsă. Aşadar, este cu neputinţă ca aceas
tă credinţă sîantă să fie inactivă în viaţa 
credinciosului, dat fiind faptul că noi nu 
vorbim de credinţa prefăcută 170

, ci de aceea 
pe care Sf. Scriptură o numeşte „credinţa 
care lucrează prin dragost:eu 171

, credin-

lli6 I Pet. 1.23; Rom. 10.17; Ioan 5.24. 
167 I Tes. 1.5; Rom. 8.15; Ioan 6.29; Col. 2.12; Fll. 

1.1, 29; Ef. 2.8. 
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168 F. A 15.9; Rom. 6.4, 22; llt 2.12; Ioan 8.36. 
169 llt 2.12. 
170 llt 3.8; Ioan 15.5; Evr. 11.6; I llm. 1.5. 
111 I nm. 1.5; Gal. 5.6; nt 3.8. 



ţa care îl împinge pe creştin să facă faptele 
poruncite de Dumnezeu în Cuvântul Său; 
care fapte, izyorând din rădăcina bună a 
credinţei, sunt bune şi bine primite îna
intea lui Dumnezeu, deoarece toate acestea 
sunt sfinţite prin harul Lui, numai că ele 
nu au nici 1m rol în ceea ce priveşte îndrep
tăţirea noastră 172, căci numai prin credinţa 
în Isus Crist.os am fost noi socotiţi nepri
hăniţi mai înainte de a face fapte bune;173 

tară lucrarea harului, faptele noastre nu 
puteau fi bune, după cum roadele unui pom 
nu pot fi bune dacă pomul respectiv nu este 
bun 

114. 

Deci, noi facem fapte bune, dar nu pen
tru a obţine vreun merit (în definitiv ce 
am putea merita noi?), căci mai curând 
noi Ii suntem dat.ori lui Dumnezeu, şi nu 
El ne este dator nouă175, pentru faptele 
bune pe care le facem, căci „El este Acela 
Care lucrează în noi şi ne dă, după. plă
cerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea" 116; 

să ţinem seama de ceea ce spune Sf. Scrip
tură: ,, Tot aşa şi voi, după ce veţi face 

17s II TI.m. 1.9; Rom. 9.32; nt 3.5. 
173 Rom. 4.4; Gen. 4.4. 
174 Evr. 11.6; Rom. 14.23; Gen. 4.4; Mt 7.17. 
11e I Cor. 4.7; Is. 26.12; Gal. 3.5; I Tes. 2.13. 
176 Fll. 2.13. 
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tnt ce vi s-a pon.mcit, să ziceţi: "Suntem 
nişte robi,netrebnici: am făcut ce eram 
datori să facem.•" 111 

Şi t.otuşi, prin aceasta, noi nu vrem să 
spunem că Dumnezeu nu răsplăteşte fap
tele bune, însă după măsura harului Său 
încununează El darurile Sale 178

• În defi
nitiv, deşi noi facem fapte bune, ele nu con
stituie fundamentul mântuirii noastre179

: 

căci noi nu putem săvârşi n ici o lucrare 
care să nu fie întinată de firea noastră şi 
să nu fie vrednică de osândă18l

; iar dacă 
uneori am putea săvârşi o asemenea faptă, 
simpla amintire a unui păcat ar fi suficien
tă pentru a fi lepădată de Dumnezeu. În 
felul acesta, noi am fi mereu copleşiţi de 
îndoieli, plutind încoace şi încolo, fără nici 
o certitudine, iar sărmanele noastre con -
ştiinţe ar fi zi şi noapte t.orturat.e, dacă nu 
s-ar odihni pe meritele suferinţelor şi morţii 
ispăşit.oare a Mântuit.orului nostru181

• 

177 Le. 17.10. 
178 Mt 10.42; 25.34-35; Ap. 3.12, 21; Rom. 2.6; 

Ap. 2.11; II loa11 8; Rom. 11.6. 
119 Ef 2.9-10. 
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1ro Is. 64.6. 
181 Is. 28.16; Rom. 10.11; Hab. 2.4. 



Art XXV: DE ABROGA110NE LEGIS 

CEREMONIALIS. EI LE CONVBNIEmA 

VETERIS EI NOVI TESTAMBmI = 

= DESPRE ABROGAREA LEGII 
CEREMONIALE, DESPRE VECIDUL 
ŞI NOUL LEGĂMÂNT 

Noi credem că ceremonialul şi sim
bolurile Legii au încetat odată cu venirea 
lui Cristos182

, şi toate umbrele ei şi-au găsit 
împlinirea; de aceea, întrebuinţarea ei de 
către creştini trebuie să înceteze;183 totuşi 
adevărul şi substanţa Legii ne sunt păstrate 
în Cristos, Care este împlinirea Legii. Tot
odată, noi extragem diferite mărturii din 
Lege şi Prooroci, ca o confirmare a învăţă
turilor Evangheliei 184

, şi, de asemenea, pen
tru a ne călăuzi viaţa, în toată curăţia, spre 
slava lui Dumnezeu şi conform voii Sale. 

Art XXVI: DE INl'ERCESSIONB CHRISTI = 

= DESPRE MIJLOCIREA LUI CRISfOS 

Noi credem că nu avem acces în pre
zenţa lui Dumnezeu decât printr-un singur 

168 Rom. 10.4. 
163 Gal. 5.2-4; 3.1; 4.10-11; Col. 2.16-17. 
1M II Pet 1.19. 
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Mijlocitor şi Avocat, Isus Cristos, Cel 
Neprihănit185, Care a fost făcut Om, unind 
laolaltă natura divină şi cea umană, tocmai 
pentru ca noi, oamenii, să avem acces 
înaintea Maiestăţii divine; altfel, noi nu am 
fi putut pătrunde niciodată în prezenţa lui 
Dumnezeu. Dar Acest Mediator pe Care 
Tatăl ni L-a dat pentru a mijloci între El şi 
noi, nu trebuie să ne înspăimânte prin 

măreţi.a Sa şi astfel să fun tentaţi a ne căuta 
un alt mijlocitor, conform fanteziei noas
tre186. Căci nu există nici o altă făptură în 
cer sau pe pământ care să ne iubească mai 
mult decât Isus Cristos187, Care, ,,măcar 

că avea chipul lui Dumnezeu ... S-a dez
bnicat pe Sine În.suşi şi a luat un chip 
de rob, fă.cându-Se asemenea oame
nilor. " 188 „El a trebuit să Se asemene 
fraţilor Săi în toate lucrurile." Deci 
dacă trebuia să căutăm t.m alt mijlocitor 
care să-şi arate dragostea faţă de noi, unde 
am fi găsit unul care să ne iubească mai 
mult decât Cel ce Şi -a dat viaţa pentru noi 
pe când eram încă vrăjmaşii Săi?189 Şi dacă 

166 I n.m. 2.5; I Ioan 2.1; Rom. 8.33. 
166 Os. 13.9; Ier. 2.13, 33. 
167 Ioan 10.11; I Ioan 4.10; Rom. 5.8; Ef. 3.19; 

Ioan 15.13. 
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avem nevoie de cineva care să aibă credit 
şi putere, oare cine Îl întrece, în privinţa 
aceasta, pe Acela Care stă la dreapta 
Tatălui şi Care are toată puterea în cer şi 
pe pământ?190 Şi cine va fi ascultat mai 
degrabă decât Însuşi Fiul preaiubit al lui 
Dumnezeu? 

Aşadar, numai nemcrederea în Cristos 
este cauza introducerii acestei practici prin 
care sfinţii sunt dezonoraţi, în loc să fie 
onoraţi, săvârşindu-se un lucru pe care ei 
nu l-au făcut niciodată şi nici nu l-au soli
citat altora, ci, dimpotrivă, l-au respins ca
tegoric, după cum era de datoria lor, aşa 
cum se poate observa în propriile lor scri
eri191. Nu trebuie să invocăm ca pretext ne
vrednicia noastră, pentru că aici nu se pune 
nicidecum problema de a ne prezenta rugă
ciunile pe baza propriei noastre demnităţi, 
ci este vorba numai de perfecţiunea şi dem
nitatea lui Cristos192, a Cărui neprihănire 
am obţinut-o şi noi prin credinţă. 

1ai Rom. 5.8. 
190 Mc. 16.19; Col. 3.1; Rom. 8.33; Mt. 11.27; 

28.18. 
1111 F. A 10.26; 14.15. 
198 Dan. 9.17-18; Ioan 16.23; Ef. 3.12; F. A4.12; 

I Cor. 1.31; Ef. 2.18. 
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Tocmai de aceea şi pe bună dreptate, 
dorind să înlăture această teamă absurdă, 
sau mai degrabă această neîncredere a 
noastră, Apostolul ne spune că Isus Crist.os 
„a trebuit să Se asemene fraţilor Săi 
în toate lucrurile, ca să poată. 11, în ce 
priveţ;te legăturile cu Dumnezeu, un 
mare preot milos ţ;i vrednic de încre
dere, ca să facă ispăşire pentru păca
tele norodului. Şi prin faptul că El În
suţ;i a fost ispitit în ceea ce a suferit, 
poate să vină în ajutorul celor ce sunt 
ispitiţi.. " lM Apoi, pentru a ne inspira şi 
mai mult curaj ca să ne apropiem cu şi mai 

mare încredere de El, Apost.olul adaugă: 
„Astfel, fiindcă avem un Mare Preot 
însemnat, Care a străbătut cerurile -
pe Isus, Hui lui Dumnezeu - să rămâ
nem f.ari în mărturisirea noastră. Căci 
n-avem un Mare Preot, care să n-aibă 
milă de slăbiciunile noastre; ci unul 
care în toate lucrurile a fost ispitit ca 
şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem 
dar cu deplină încredere de scaunul 
harului, ca să căpă tă.m îndurare ţ;i să 
găsim har, pentru ca să fim aju-tn.ţi. la 

100 Evr. 2.17-18. 
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vreme de nevoie. " 
194 Apostolul respectiv 

mai declară că „prin sângele lui Isus, 
avem o intrare slobodă în Locul prea
sfânt, pe calea cea nouă şi vie pe care 
ne-a deschis-o El. " În consecinţă, el ne 
îndeamnă: ,,să ne apropiem cu ... credin
ţă. deplină ... " 195 El mai spune că, deoa
rece Isus Cristos „are o preo-ţie care nu 
poate trece de la unul la altul. De aceea 
şi poate să mântuiască în chip desă
vfi.rţ;it pe cei ce se apropie de Dumnezeu 
prin El, pentru că trăieşte pururea ca 
să .mijlocească pentru ei. " 

196 Oare am 
mai avea nevoie de altceva, de vreme ce 
Isus Însuşi declară: ,,Eu sunt calea, ade
vărul şi viaţa. Nimeni nu vine la' Tatăl 
decât prin Mine. " 197 Pe ce motiv ar trebui 
să ne căutăn1 un alt avocat198, dacă Dwn
nezeu a găsit cu cale să ni-L dea pe Însuşi 
Fiul Său ca Avocat al nostru înaint.ea Lui?199 

Prin urmare, să nu renunţăm la Domnul 
Isus pentru a căuta un alt apărător, sau 
mai bine zis să nu încercăm să căutănl ceea 

C - 5 

194 Evr. 4.14-16. 
1116 Evr. 10.19, 22. 
196 Evr. 7.24-25. 
197 Ioan 14.6. 
198 Ps. 44.20. 
199 I nm.. 2.5; I Ioan 2.1; Rom. 8.33. 
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ce nu vom putea găsi niciodată, căci în 
momentul când Dunmezeu ni L-a dat pe 
Fiul Său ştia prea bine că noi eram păcătnşi. 

De aceea, în conformitate cu porunca 
lămurită a lui Cristos, noi Îl invocăm pe 
Tatăl ceresc prin Isus Cristns, unicul nostru 
Mijlocitor, aşa cum suntem învăţaţi în 
rugăciunea Tatăl nostru200

, fiind convinşi 
că tot ce vom cere de la Tatăl, în Numele 
Fiului, vom primi.901 

Art XA""VII: DE ECCLESIA CATHOUCA = 

= DESPRE BISERICA CREŞTINĂ 
CATOLICĂ 

Noi credem şi mărturisim o singură 
catnlică sau universală 002 Biserică, care este 
o congregaţie sfântă şi adunarea adevă
raţilor credincioşi creştini, care aşteaptă 
numai de la Isus Cristos mântuirea lor 
deplină, fiind spălaţi şi sfinţiţi prin sângele 
Lui şi pecetluiţi prin Duhul Sfânt. 

Această Biserică a existat de la înte
meierea lumii şi va fi astfel până la sîar-

oco Le. 11.2. 
001 Ioan 4.17; 16.23; 14.13. 
008 Is. 2.2; Ps. 46.4; 102.13; Ier. 31.36. 
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şit20·3, după cum rezultă din faptul că Isus 
Cristos este Împăratul veşnic, Care nu poate 
fi lipsit niciodată de shtjitori204

• Iar această 
sfântă Biserică este păstrată de Dumnezeu, 
contra urii întregii lumi205

, chiar dacă în pre
zent (doar pentru puţin timp) ea pare mică 
şi nemsemnată206; într-un moment deosebit 
de critic, pe când domnea în Israel Ahab, 
Domnul îi răspunde lui Ilie: ,,Mi-am păs

trat şapte mii de bărbaţi care nu ţ;i-au 
plecat genW1chiul înaintea lui Baal." 207 

Pe de altă parte, această sfântă Biserică 
nu este nicidecum localizată, lintitată sau 
legată de un anumit loc sau de anumite 
personaje, ci ea este răspândită şi dispersa
tă în lumea întreagă, având totuşi o unitate 
de simţire şi de voinţă208

, în acelaşi spirit, 
prin puterea credinţ.ei 209• 

Art. XXVIII: DE CO.MMUNIONE SANCJVRUM 

CUM IBRA ECCLESIA = 

oca Mt 28.20; II Sam. 7.16. 
004 Le. 1. 32-33; Ps. 89.36-37; 110.2-4. 
006 Mt 16.18; Ioan 16.33; Gen. 22.17; II nm. 2.19. 
OC6 Le. 12.32; Is. 1.9; Ap. 12.6, 14; Le. 17.21; Mt 

16.18. 
007 Rom. 12.4; 11.2, 4; I Împ. 19.18; Is. 1.9; Rom. 

9.29. 
oca F. A. 4.32. 
OC'9 Ef. 4.3-4. 
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= DESPRE NEVOIA FIEC.ĂR.ill COPIL 
AL Lill DUMNEZEU DE A TRĂI 
ÎN COMUNIUNE SFÂNfĂ 
CU ADEVĂRATA BISERICĂ 

Noi credem că, deoarece această sfântă 
congregaţie este adunarea celor mântuiţi. 
şi nu există mântui.re în afara ei 210

, 
nimeni, 

indiferent de starea în care s-ar afla şi de 
calitatea pe care ar avea-o, nu trebuie să 
se izoleze pentru a trăi separat de Biserică, 
mulţumit de sine însuşi 211

, 
ci cu toţii împre

ună să se adune laolaltă şi să se UJ1ească, 
păstrând unitatea Bisericii212

, supunându-se 
instruirii şi disciplinei sale, aplecându-şi 
grumazul sub jugul lui Isus Cristos218 şi 
slujindu-şi unii altora spre zidire frăţ.ească, 
potrivit cu darurile pe care le-a acordat 
Dumnezeu fiecăruia, ca mădulare ale ace
luiaşi trup214

• Şi pentru ca această unitate 
să poată fi mai bine păstrată, este de datoria 
tuturor credincioşilor, în conformitate cu 
Cuvântul lui Dumnezeu, să se despartă de 
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toţi cei ce nu aparţin Bisericii 215 şi deci nu 
se pot ataşa acestei congregaţii, pretutin
deni unde Dumnezeu a aşezat-0216

, chiar 
dacă magistraţii şi edictele imperiale li s-ar 
opune şi ar trebui să suporte pedepse cor-
porale sau, în final, moartea 217

• 

De aceea, toţi cei ce se retrag din Bise
rică, precum şi toţi cei ce nu i se alătură 
acţionează în contradicţie cu porunca lui 
Dumnezeu. 

Arl XXIX: DE NOTIS VERAE ECCLESIAE = 
= DESPRE CARACTERISTICILE 
ADEVĂRATEI BISERICI ŞI CEEA 
CE O DEOSEBEŞTE DE FALSA 
BISERICĂ 

Noi credem că trebuie să discernem, 
cu multă grijă şi circumspecţie, pe temeiul 
Cuvântului lui Dumnezeu, care este ade
vărata Biserică, deoarece toate sectele care 
există astăzi în lume îşi atribuie denumirea 
de Biserică. 

Noi nu ne referim aici la compania ipo
criţi.lor, care s-au amestecat printre adevă-

lll& F. A 2.40; Is. 52.11; II Cor. 6.17; Ap. 18.4. 
lll6 Mt 12.30; 24.28; Is. 49.22; Ap. 17.14. 
lll7 Dan. 3.17-18; 6.8-10; Ap. 14.14; F. A. 4.17, 

19; 17.7; 18.13. 
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raţii copii ai lui Dumnezeu fără să aparţină 
realmente Bisericii Sale, deşi ei se află 
acolo cu trupul 218; ci noi ne referim la a 
face distincţie între corpul şi comuniunea 
adevăratei Biserici şi toate celelalte care 
se socotesc a fi Biserica. 

Iată câteva semne pe baza cărora poate 
fi identificată adevărata Biserică: 

- dacă se propovăduieşte, în cadrul ei, 
doctrina sănătoasă a Evangheliei 219; 

- dacă se practică, în sânul ei, adminis
trarea corectă a sacram.antelor, aşa Clllll 

au fost ele rânduite de Cristos220; 

- dacă se exercită disciplina ecleziastică, 
pentru pedepsirea păcatului şi îndreptarea 
greşelilor221

• 

Pe scurt, dacă Biserica se călăuzeşte 
după învăţăturile curate ale Cuvântului lui 
Dunmezeu, respingând, cu hotărâre, tot ce 
intră în contradicţie cu Sf. Scriptură222, 

recunoscând autoritatea supremă a lui 
Cristos, Capul Bisericii 228• 

ms Mt. 13.22; II 1un. 2.18-20; Rom.9.6. 
819 Ioan 10.27; Ef. 2.20; F. A. 17.11-12; Col.1.23; 

Ioan 8.47. 
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Prin aceasta, poate fi cunoscută, cu cer
titudine, adevărata Biserică şi nimeni nu 
are dreptul de a trăi separat de ea. 

Cât priveşte pe cei ce aparţin Bisericii, 
aceştia pot fi identificaţi prin semnele ca
racteristice unor adevăraţi creştini: ei au o 
credinţă personală224

; după ce L-au acceptat 
pe Isus Cristos ca singurul lor Mântuitor225, 
ei fug de păcat şi umblă în neprihănire226, 

iubindu-L pe adevăratul Dumnezeu şi pe 
aproapele lor, fără să se abată la dreapta 
sau la stânga, răstignindu-şi firea pămân
tească împreună cu poftele ei 227

• Aceasta 
nu înseamnă că ei nu au încă multe slăbi
ciuni, dar ei luptă, zi de zi228

, prin puterea 
Duhului Sfânt, contra tuturor acestor in
firmităţi, găsindu-şi întotdeauna refugiul 
în sângele şi în moartea Domnului Isus 
Cristos, în suferinţele şi ascultarea Lui, 
având, prin credinţa în Numele Său, răs
cumpărarea şi iertarea păcatelor229

• 

Cât despre falsa biserică, aceasta îşi 
atribuie ei însăşi, precum şi propriilor sale 

llM Ef 1.13; Ioan 17.20. 
= I Ioan 4.2. 
Wl6 I Ioan 3.8-10. 
PZT Rom. 6.2; Gal. 5.24. 
1128 Rom. 7.6, 17, etc.; Gal. 5.17. 
829 Col 1.14. 
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ordonanţe, mai multă putere şi autoritate 
decât Cuvântului lui Dum.nezeu230 • Ea 
refuză să accepte jugul lui Cristos231 ; nu 
administrează sacramantele în spiritul şi 
în forma în care au fost ele rânduite de 
Cristos prin Cuvântul Său, ci adăugând sau 
scoţând anumite elemente, după bunul ei 
plac; ea se bizuie mai mult pe oameni decât 
pe Domnul Isus Cristos şi îi persecută pe 
cei ce trăiesc o viaţă sfântă, în conformitate 
cu Sf. Scriptură 282, şi o mustră pentru gre
şelile, lăcomia sau idolatria ei 233. Distincţia 
între aceste două Biserici poate fi făcută 
cu multă uşurinţă. 

Art. XXX: DE REGIMINE ECCLESIAE = 
= DESPRE CÂRMUIREA BISERICII, 
SLUJBELE ŞI SLUJITORII EI 

Noi credem că această adevărată Bise
rică trebuie să fie condusă conform ordinii 
spirituale pe care ne-a transmis-o Domnul 
Isus prin Cuvântul Lui, şi anume: există 
slujitori sau păstori însărcinaţi cu propo-
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v(tduirea Cuvântului lui Dumnezeu şi a,dmi
nistrarea sacram.entelor234; există, de ase
menea, supraveghetori şi diaconi, care îi 
asistă pe pastori, alcătuind consiliul Bise
ricii 235, pe această cale fiind posibile păs
trarea adevăratei religii şi propagarea ade
văratei doctrine, precum şi corijarea şi dis
ciplinarea celor ce se abat de la învăţă.tura 
Evangheliei236; de asemenea, ajutorarea şi 
consolarea, potrivit nevoilor lor, a celor să
raci şi necăjiţi. În felul acest.a, toate lucru
rile vor decurge bine şi în rânduială în Bise
rică, dacă vor fi alese persoane care umblă 
în credincioşie, potrivit cu regula transmisă 
lui îrmotei de Sf. Pavel 237• 

Art. XXXI: DE VOCATIONE MINISTRORUM 

ECCLESIAE = DESPRE VOCAŢIA 
SLUJITORILOR BISERICII 

Noi credem că·vestitorii Cuvântului lui 
Dumnezeu 238, prezbiterii şi diaconii239 tre-

834 Ef. 4.11; I Cor. 4.1-2; II Cor. 5.20; Ioan 20.23; 
F. A 26.17-18; Le. 10.16. 

836 F. A 6.3; 14.23. 
ll36 Mt 18.17; I Cor. 5.4-5. 
ll37 I nm. 3.1, etc.: TI.t 1.5, etc. 
838 I nm. 5.22 
839 F. A 6.3. 
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buie să fie aleşi, în funcţiile lor, prin votul 
perfect legitim al Bisericii, cu invocarea Nu
melui lui Dumnezeu şi în deplină rându
ială, potrivit cu învăţătura Sf. Scripturi. 
De aceea, nimeni nu are dreptul să se intro
ducă în lucrarea lui Dumnezeu pe căi 
necinstite, ci fiecare trebuie să aştepte mo
mentul chemării lui din partea Domnu
lui240, pentru a avea garanţia vocaţiei sale, 
pentru a fi perfect convins că Dumnezeii 
In.suşi l-a chemat în slujba respectivă. 

Cât despre vestitorii Evangheliei, ori
unde s-ar afla aceştia, ei se bucură de 
aceeaşi putere şi autoritate, fiind cu toţii 
slujitori ai lui Isus Cristos241

, Unicul Epis
cop universal şi Singurul Cap al Bisericii.242

• 

În plus, pentru ca porunca sîantă a lui 
Dumnezeu să nu poată fi încălcată sau tra
tată cu dispreţ, noi spunem că fiecare cre
dincios în parte trebuie să le acorde vesti
torilor Evangheliei şi prezbiterilor, o cinste 
deosebită, din pricina lucrării pe care o 
fac aceştia, să trăiască în pace cu ei şi, pe 
cât posibil, să se evite nemulţumirile, con
flictele sau contestaţiile243

• 
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Art XXII: DE POTESTATE ECCLESIAE IN 

CONDENDIS LEGIBUS ECCLESIASTICIS, 

ET INAD.MINISTRANDA DISCIPLINA = 
DESPRE ORDINEA ŞI DISCIPLINA 
ADEVĂRATEI BISERICI 

Noi credem, pe de altă parte, că, oricât 
de utilă şi benefică li s-ar părea conducă
torilor Bisericii instituirea şi stabilirea unei 
ordini printre ei, în vederea menţinerii 
trupului Bisericii, trebuie totuşi ca ei să 
se abţină de la declinarea a ceea ce Cristos, 
Singuntl nostru Stăpân, ne-a poruncit244

• 

De aceea noi respingem orice inovaţie ome
nească şi orice lege care s-ar dori să fie 
introdusă în legătură cu lucrarea lui Dum
nezeu, cu scopul ca prin toate acestea să 
se îngrădească, în vreun fel, libertatea indi
viduală şi să se e.."tercite un control asupra 
conştiinţei credincioşilo�. 

ln consecinţă, noi acceptăm numai ceea 
ce este de natură să conducă la menţinerea 
şi consolidarea armoniei şi unităţii mem
brilor Bisericii şi crearea unui climat gene
ral de supunere faţă de voia lui Dumnezeu. 

1144 Col. 2.6-7. 
1145 I Cor. 7.23; Mt 15.9; ls. 29.13; Gal. 5.1; Rom. 

16.17-18. 
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În acest context, excomwrlcarea pe care o 
impnne disciplina ecleziastică, trebuie să 
se exercite ţinând seama de ansamblul 
circumstanţelor specifice, în conformitate 
cu Sf. Scriptură 246• 

Art XXXIII: DE SACRAMENrIS = 
= DESPRE SIMBOLURILE BISERICII 
(SACRAMENTE) 

Noi credem că milostivul nostru Dum
nezeu, ţinând seama de slăbiciunea şi 
neputinţa omenească, ne-a pornncit Sacra
mentele, pentru a pecetlui în inimile noas
tre promisiwrlle247 Sale şi a ne da o măr
turie suplimentară despre bnnăvoinţa şi 
harul Său faţă de noi, precum şi în vederea· 
creşterii şi fortificării credinţei noastre. El 
a adăugat aceste Sacramente Cuvântului 
Evangheliei, pentru a face şi mai accesibile 
simţurilor noastre fizice, atât ceea ce ne 
dă de înţeles prin Cuvântul Lui, cât şi ceea 
ce face în inimile noastre, confirmând du
hului nostru mântuirea pe care ne-a dăruit-o. 
Căci acestea sunt nişte semne exterioare 
şi nişte peceţi vizibile ale lucrării divine 
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lăuntrice şi invizibile, nişte mijloace prin 
care Dumnezeu lucrează în noi prin pute
rea Duhului Sfânt. Aşadar; semnele acest.ea 
nu sunt zadarnice şi lipsite de semnificaţie, 
pentru că ele nu ne pot amăgi şi decep
ţiona, deoarece esenţa lor este Insuşi Dom
nul Isus Cristos. Fără El, Sacramentele nu 
ar avea nici un rost248• 

În sfârşit, noi suntem mulţumiţi cu 
numărul Sacramente pe care le-a instituit 
Domnul nostru Isus Cristos, respectiv cele 
două: Botezul şi Cina Domnului 249

• 

Art XXXIV: DE BAPIISMO = 
= DESPRE BOTEZ 

Noi credem şi mărturisim că Isus Cris
tos, Care este sfârşitul Legii250

, prin vărsa
rea sângelui Său pe crucea Golgotei, a pus 
capăt oricărei alte vărsări de sânge care s-ar 
putea sau s-ar dori a fi făcută pentru ispă
şirea păcatelor, şi a desfiinţat tăierea îm
prejur, care era însoţită de vărsare de sân
ge, instituind în locul ei Sacramentul Bote
zului 251 prin care suntem primiţi în Bise-

1148 Col. 2.11, 17; I Cor. 5.7. 
849 Mt. 28.19; 26.26-29. 
!!liO Rom.10.4. 
861 Col. 2.11; I Pet. 3.21; I Cor. 10.2. 
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rica lui Dumnezeu şi despărţiţi de toate 
celelalte popoare şi de toate religiile stră
ine, pentru a-I fi pe deplin dedicaţi Dom
nului, purtând marca şi insemnul Lui, şi 
ne serveşte ca mărturie că El va fi pentru 
totdeauna Dumnezeul şi Tatăl nostru 
milostiv. El ne-a poruncit să-i botezăm pe 
toţi cei ce sunt ai Lui, în apă curată, ,,în 
Numele Tatălui şi a.I Fiului şi a.I S.iin

tului Duh" 
252

, ceea ce semnifică faptul 
că, după cum apa spală şi înlătură necură
ţiile trupului nostru., când este turnată asu
pra noastră - apă care, de asemenea, este 
văzută udând trupul celui ce se botează -
tot aşa sângele lui Cristos, prin lucrarea 
Duhului Sfânt, spală inima sa, curăţindu-i 
lăuntrul de păcatele sale şi transformân
du-l, prin naşterea din nou, dintr-un copil 
al mâniei într-un copil al lui Dumnezeu 253. 

Fără îndoială, că nu apa materială face lu
crul acesta, ci spălarea cu scumpul sânge 
al Fiului lui Dumnezeu254, care constituie 
pentru noi Marea Roşie prin care trebuie 
să trecem, pentru a ieşi de sub tirania lui 

l'.c8 Mt 28.19. 
= I Cor. 6.11; Tit 3.5; Evr.9.14; I Ioan 1.7; 

Ap. 1.6. 
CM Ioan 19.34.. 
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faraon, în cazul nostru Diavolul, şi a intra 
în Canaanul duhovnicesc. Astfel, slujitorii · 
lui Dunmezeu ne administrează, din partea 
lor, Sacramentul şi ceea ce est.e vizibil255

, 

iar Domnul Isus ne acordă ceea ce sem
nifică Sacramentul, adică darurile şi harul 
invizibil, spălându-ne şi curăţindu-ne su
flet.ele de orice întinăciune şi de orice nele
giuire256, înnoindu-ne inimile şi umplân
du-ne cu toată mângâierea lui Dumnezeu, 
dându-ne adevărata asigurare a bunătăţii 
Sale părinteşti, dezbrăcându-ne de omul 
cel vechi cu toate faptele lui257 şi îmbrăcân
du-ne cu omul cel nou. 

De aceea, noi credem că orice om care 
doreşte să obţină viaţa veşnică trebuie să 
fie botezat cu un singur botez, o dată pen
tru totdeauna 258: botezul şi naşterea noas
tră fizică nu se pot repeta. Şi totuşi, acest 
botez nu ne foloseşte doar în momentul 
când suntem în apă, ci pe tot parcursul vieţii 
noastre259

• În acest context, noi detestăm 
eroarea comisă de anabaptişti care nu se 

w; Mt. 3.11; I Cor. 3.5, 7; Rom. 6.3. 
llo6 Ef. 5.26; F. A? 22.16; I Pet. 3.21. 
ci;

7 Gal. 3.27; I Cor. 12.13; Ef. 4.22-24. 
868 Mc. 16.16; Mt. 28.19; Ef. 4.5; Evr. 6.2. 
ci;

9 F. A 2.38; 8.16. 
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mulţumesc cu un singur botez o dată primit 
şi, pe deasupra, condamnă botezul copiilor 
mici ai credincioşilor, care, potrivit convin
geri.lor noastre, trebuie să fie botezaţi şi 
pecetluiţi cu semnul legământului260

, după 
cum odinioară, în Israel, copiii mici erau 
tăiaţi împrejur261 pe baza aceloraşi promi
siuni care le sunt făcute şi copiilor noştri. 
Şi îară îndoială că Domnul Isus Cristos 
Şi-a vărsat sângele, în egală măsură, pentru 
a spăla păcatele copiilor credincioşilor ca 
şi pe acelea ale adulţilor262. De aceea tre
buie ca ei să. primească semnul şi Sacra
mentul a ceea ce Crist.os a făcut pentru ei, 
tot aşa cum Domnul poruncise, prin Legea 
lui Moise, să li se transmită Sacramentul 
suferinţ.elor şi morţii lui Cristos pruncilor 
nou-născuţi, oferind pentru ei un miel care 
era simbolul jertfei lui Isus Cri.st.os268• În 
plus, exact ceea ce îacea tăierea împrejur 
în poporul evreu, face botezul faţă de copili 
noştri. De aceea Sf. Pavel numeşte botezul 
„ tăierea împrejur a lui Cristos. " 264 
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Art. XXXV: DE CCENA DOMINI = 
= DESPRE CINA DOMNULUI 

Noi credem şi mărturisim că Mântui
torul nostru Isus Cristos a instituit şi a po
runcit Sacramentul Sf. Cine265, pentru a 
hrăni şi a susţine pe aceia pe care deja i-a 
născut din nou şi i-a încorporat în familia 
Sa, Biserica. Or, cei născuţi din nou au în 
ei două vieţi 266: una, corporală şi temporală, 
care a început în clipa naşterii lor fizice şi 
le este comună tuturor oamenilor; cealaltă 
spirituală şi cerească, în care au intrat când 
s-au născut din nou267, realizată prin Cuvân
tul Evangheliei 268, în comuniunea Tn1pului 
lui Cristos, viaţă care le este comună numai 
aleşilor lui Dtunnezeu269

• Tot astfel, Dum
nezeu ne-a dat, pentru întreţinerea vieţii 
corporale şi terestre, o pâine pământească 
şi materială, perfect adecvată acestui scop 
şi comună tuturor oamenilor, la fel ca viaţa 
trupească; dar pentru a întreţine viaţa spi
rituală şi cerească a celor credincioşi, El li 

866 Mt 26.26; Mc. 14.22; Le. 22.19; I Cor. 11. 
23-25. 

C- 6 

006 Ioan 3.6. 
= Ioan 3.5. 
868 Ioan 5.23, 25. 
im I Ioan 5.12; Ioan 10.28. 
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L-a trimis pe Cristos, Pâinea vie care S-a 
pogorât din cer270

, Care hrăneşte şi între
ţine viaţa spirituală a celor ce se hrănesc 
cu El, adică Îl acceptă prin credinţă în ini
ma lor271

• Pentru a ne înfăţişa această pâine 
spirituală. şi cerească, Cristos a instituit o 
pâine pământească şi vizibilă, care este 
Sacramentul trupului Său, şi vinul, care 
este Sacram.entul sângelui Său279

, pentru 
a ne dovedi că după cum este o realitate 
indiscutabilă faptul că luăm cu mâinile 
noastre, mâncăm şi bem cu gurile noastre 
pâinea şi vinul, care întreţin viaţa trupului 
nostru, la fel de adevărat este că prin cre
dinţă (care este mâna şi gura sufletului 
nostru) primim, în sufletul nostru, ade
văratul trup şi adevăratul sânge ale lui 
Cristos, Unicul nostru Mântuitor, pentru 
întreţinerea vieţii noastre spirituale278

• 

Or, nu încape nici o îndoială că Isus 
Cristos ne-a recomandat Sacramentele cu 
un scop bine definit; într-adevăr, El înfăp
tuieşte în viaţa noastră tot ce reprezintă 
aceste semne sacre, şi o face de o manieră 
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care depăşeşte înţelegerea noastră şi ne 
este la fel de tainică şi inexplicabilă ca 
lucrarea Duhului lui Dtunnezeu. Cu t.oate 
acestea, noi nu ne înşelăm zicând că ceea 
ce se mănâncă este propriul şi naturalul 
trup al lui Crist.os, iar ceea ce se bea este 
propriul Său sânge274, dar modul în care 
noi le mâncăm este nu cu gura, ci cu duhul 
prin credinţă. Astfel, Isus Crist.os rămâne 
pentru t.otdeauna la dreapta lui Dtunnezeu, 
Tatăl Său, în ceruri275

, îară să înceteze 
t.otuşi să ni Se comunice nouă prin credinţă. 
Acest ospăţ este deci o masă spirituală la 
care Crist.os ni Se comunică nouă împreună 
cu toate bunurile Sale şi ne face să ne bucu
răm la masa aceasta, atât de El Însuşi, cât 
şi de rezultatele suferinţelor şi morţii 
Sa1e276

, hrănind, fortificând şi consolând bie
tul nostru suflet dezolat, prin împărtăşirea 
cu trupul Său, şi uşurându-l şi înviorân
du-l prin împărtăşirea cu sângele Său277

• 

Pe de altă parte, deşi Sacramentele sunt 
intim legate de lucrurile pe care le repre
zintă, ele nu sunt totuşi privite şi acceptate 

874 Ioan 6.55-56; I Cor. 10.16. 
m F. A 3.21; Mc. 16.19; Mt. 26.11. 
876 Mt 26.26, etc.; Le. 22.19-20; I Cor. 10.2-4. 
rn Is. 5.5.2; Rom. 8.22-23. 
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de toţi din perspectiva aceasta; astfel, cel 
rău mănâncă din pâine şi bea din vin spre 
propria sa osândă278

, dar el nu cunoaşte 
esenţa şi nu realizează semnificaţia Mesei 
Domnului. De exemplu, Iuda vânzătorul şi 
Simon vrăjitorul ·au luat din pâine şi din 
vin, dar nu s-au împărtăşit cu Cristos pe 
Care Îl reprezintă aceste elemente: Dom
nul Isus Se comwrică pe Sine numai credin

cioşilor adevăraţi. 
În sfârşit, noi primim acest sfânt Sa

crament în adunarea poporului lui Dum
nezeu, cu smerenie şi reverenţă279

, sărbă
torind între noi o sfăntă amintire a morţii 
lui Cristos, Mântuitorul nostru, într-un duh 
de recunoştinţă şi mulţumire, depunând 
mărturie despre credinţa noastră şi pentru 
religia creştină. De aceea, nimeni nu tre
buie să participe la Masa Domnului fără o 
profundă cercetare de sine, ca nu cunwa 
mâncând din pâine şi bând din vin s-o facă 
spre prop1ia sa osândă280

• Pe scurt, prin 
participarea la Masa Domnului, noi suntem 
stăpâniţi de o dragoste tot mai aprinsă faţă 
de Dumnezeu şi de aproapele nostru. 
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878 I Cor. 11.29; II Cor. 6.14-15; I Cor. 2.14. 
m F. A 2.42; 20.7. 

t!8l I Cor. 11.27-28. 



În sfârşit, noi respingem orice amestec 
omenesc şi ne pronunţăm împotriva ori
cărei inovaţii menite să adauge ceva la 
doctrina Mesei Domnului, considerând 
toate acestea o profanare; de asemenea, 
declarăm că trebuie să ne mulţumim cu 
rânduiala pe care ne-au transmis-o Cristos 
şi apostolii Săi şi să folosim acelaşi limbaj 
pe că.re l-au folosit ei. 

Art. XXXVI: DE .MAGISTRATU= 

= DESPRE AUTORITĂŢILE CIVILE 

Noi credem că milostivul nostru Dum
nezeu, din cauza depravării neamului ome
nesc, a ridicat împăraţi, domnitori şi ma
gistraţi 281, urmărind ca societatea să fie 
guvernată prin legi drepte şi o politică în
ţeleaptă, pentru ca degradarea morală să 
poată fi stăvilită. şi viaţa socială să se des
făşoare în rânduială şi decenţă. Şi Dum
nezeu a pus sabia în mâna dregătorilor cu 
scopul ca ei să-i pedepsească pe cei ce fac 
răul şi să-i susţină pe oamenii de bine. Dar 

!l8l Ex. 18.20, etc.; Rom. 13.1; Pv. 8.15; Ier. 21.12; 
22.2-3; Ps. 82.1, 6; 101.2, etc.; Dt. 1.15-16; 16.18; 
17.15; Dan. 2.21, 37; 5.18.281. Ex. 18.20, etc.; Rom. 
13.1; Pv. 8.15; Ier. 21.12; 22.2-3; Ps. 82.1, 6; 101.2, 
etc.; Dt. 1.15-16; 16.18; 17.15; Dan. 2.21, 37; 5.18. 
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rolul magistraţilor nu se reduce la supra
vegherea modului în care se desfăşoară 
viaţa civilă, ci lor le revine şi sarcina prote
jării slujitorilor ecleziastici (sacred mlnis
try), pentru a îndepărta şi combate orice 
fomtă de idolatrie şi cult falssss, pentru a 
distruge împărăţia lui Anticrist şi a con
tribui la înaintarea Împărăţiei lui Isus Cris
tos, pentru a favoriza propovăduirea Evan
gheliei pretutindeni, astfel ca Dumnezeu 
să fie cinstit şi slujit de. fiecare om, aşa 
cum o cere El în Sf. Scripturăsaa . 

Pe de altă parte, fiecare cetăţean, indi
ferent de originea, poziţia, sau starea lui 
socială, trebuie să fie supus autorităţilorll84., 
să-şi plătească impozitele şi taxele1385

, să 
acorde cinstea şi respectul cuvenit celor 
înălţaţi în dregătorii şi să asculte de ei în 
orice lucru care nu contravine Cuvântului 
lui DumnezeuB86, rugându-se Domnului ca 

888 Is. 49.23, 25j I Împ. 15.12; II Împ. 23.2-4, etc. 
888 (Această secţiune, la fel ca secţiunile cores

punzătoare din alte Confesiuni Reformate, se 
mcadrează în teoria privind unirea Bfsericil cu Statul, 
şi este aplicabilă Bisericilor Libere numai 1n măsura 
în care ele pot pretinde, 1n mod justiftcat, din partea 
aut.orităţl.lor civile respectarea tuturor drepturilor lor 
cetă�neşti. Nota ed. fr.). 

nt 3.1; Rom. 13.1. 
886 Mc. 12.17; Mt 17.24. 
086 F. A 4.17-19; 5.29; Os. 5.11. 
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El să binevoiască a-i conduce în toate căile 
lor, ,,ca să. putem duce astfel o vi.aţă paş
nică şi liniştim, cu toam evlavi.a �i cu 
t:oam cinstea. " 287 

În acest context, noi detestăm conduita 
eronată a anabaptiştilor şi a altor nesupuşi 
şi, în general, ne exprimăm dezacordul faţă 
de toţi cei ce dispreţuiesc stăpânirea, batjo
coresc dregătoriile şi urmăresc răsturnarea 
ordinii socialeSl!S, întemeind comunităţi de 
bunuri materiale (community of goods) şi 
tulburând buna rânduială stabilită de Dwn
nezeu între oameni289

• 

Art. XXXVII: DE JUDJCJO EXTREMO, 

RBSURRECI10NE CARMS, ETWTA 

AETERNA = DESPRE JUDECATA 
DE APOI, ÎNVIEREA TRUPULID 
ŞI VIAŢA VEŞNICA 

. În sfărşit, noi credem, pe temeiul Sf. 
Scripturi, că, la timpul hotărât de Dum
nezeu (care nu este ctU1oscut de nici o crea
tură)S90 şi când numărul celor aleşi se va fi 
. 

887 Ier. 29.7; I nm. 2.1-2. 
sse II Pet 2.10. 
8 luda8, 10. 
ui Mt 24.36; 25.13; I Tes. 5.1-2; Ap. 6.11; F. A 

1.7; II Pet 3.10 
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împlinit, Domnul nostru Isus Cristos va 
veni din cer, corporal şi vizibil, aşa cum S-a 
înălţat acolo291

, cu mare slavă şi putere, 
pentru a Se declara Judecătontl celor vii 
şi al celor morţi.292

, şi va trece prin foc şi 
flăcări această veche lume pentru a o cu
răţj.293. Şi atunci vor compărea personal, 
înaintea Supremului Judecător, toate crea
turile omeneşti, bărbaţi, femei şi copii, care 
vor fi trăit pe pământ de la începutul lumii 
şi până în acel moment294

, fiind citaµ cu 
glasul arhanghelttlui şi trâmbiţa lui Dum
nezeu295; căci toţi cei ce vor fi murit până 
atunci vor învia din morţi, duhul fiecăruia 
întorcându-se şi unindu-se cu trupul în care 
a trăit296

• Cât despre cei ce vor fi atunci în 
viaţă, ei nu vor mai muri ca ceilalţi, ci vor fi 
schimbaµ într-o clipeală din ochi, din trupuri 
supuse putrezirii în neputrezire297

• 

Atunci se vor deschide. cărµle (conştiin
ţele oamenilor) şi morţii vor :fi.judecaţi după 

891 F. A 1.11. 
1198 II Tes. 1.7-8; F. A. 17.31; Mt. 24.30; 25.31; 

luda 15; I Pet 4.5; II 'Dm. 4.1. 
893 II Pet 3.7, 10; II Tes. 1.8. 
894 Ap. 20.12-13; F. A. 17.31; Evr. 6.2; 9.27; 

Il Cor. 5.10; Rom. 14.10. 
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896 I Cor. 15.42; Ap. 20.12-13; I Tes. 4.16. 
896 Ioan 5.28-29; 6.54; Dan. 12.2; Iov 19.26-27. 
ll97.r Cor. 15.51-53. 



faptele lor, bune sau rele298
; oamenii vor 

da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe 
care îl vor fi rostit şi care· acum este privit 
ca o joacă şi ca o distracţie299

, şi atunci acţiu
nile, gândurile ascm1se şi ipocriziile oame
nilor vor fi făcute publice, înaintea tnturor300. 

De aceea, pe btmă dreptate, amintirea 
acestei judecăţi este oribilă şi înfricoşă
toare pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi301, 
însă aşteptată cu mult interes şi aducătoare 
de mare mângâiere pentru cei buni şi aleşi; 
pentru că atunci se va desăvârşi actul răs
cwnpărării lor şi, de asen1enea, vor primi 
răsplata muncii şi ostenelilor lor302

: nevi
novăţia lor va fi recunoscută de toţi şi ei 
vor vedea răzbunarea cwnplită a lui Dmn
nezeu revărsându-se asupra celor răi303, 

care îi vor fi persecutat, asuprit şi crunuit 
în lumea aceasta 304

; aceştia din urmă vor fi 
încredinţaţi de propria lor conştiinţă cu pri-

ll98 Ap. 20.12-13; I Cor. 4.5; Rom. 14.11-12; Iov 
34.11; Ioan 5.24; Dan. 12.2; Ps. 62.12; Mt. 11.22; 
23.33; Ioan 5.29; Rom. 2.5-6; II Cor. 5.10; Evr. 6.8; 
9.27. 

!l99 Rom. 2.5; Iuda 15; Mt. 12.36. 
300 I Cor. 4.5; Rom. 2.1, 2, 16; Mt. 7.1-2. 
301 Ap. 6.15-16; Evr. 10.27. 
308 Le. 21.28; I Ioan 3.2; 4.17; Ap. 14.7; II Tes. 

1.5, 7; Le. 14.14. 
303 Dan. 7.26. 
304 Mt. 25.46; II Tes. 1.6-8; Mal. 4.3 
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vire la răul comis805 şi vor fi făcuţi nemuri
tori, pentru a fi chinuiţi în focul veşnicoo«!, care 
a fost pregătit Diavolului şi îngerilor lui807

• 

Cei credincioşi şi aleşi de Dmnnezeu, 
dimpotrivă, vor fi încununaţi cu slavă şi 
cinst.e808

; Fiul lui Dumnezeu va mărturisi 
numele lor înaintea lui Dumnezeu, Tatăl Său, 
şi a sfinţilor îngeri809

; orice lacrimă va fi 
ştearsă din ochii lor810

; cauza lor, conside
rată astăzi de numeroşi judecători şi ma
gistraţi eretică şi păcătoasă, va fi cunoscută 
att.mci ca fiind însăşi cauza Fiului lui Dt.un
nezeu811 şi, ca o generoasă răsplătire, Dom
nul Isus le va da o slavă la care niciodată 
vreo minte omenească nu s-a putut gândi 8113. 

De aceea, noi aşteptăm cu dor fierbinte 
această glorioasă zi, pentru a ne bucura 
din plin de promisiunile lui Dumnezeu, 
făcute în Isus Cristos, Domnul nostru818. 

,,Btiam veni Domine Jesu. " ,,Amin/ 

Vino, Doamne Isuse/" 814 

ao1 Rom. 2.15. 
808 Ap, 21.8; II Pet. 2.9. 
8(17 Mal. 4.1; Mt. 26.41. 
808 Mt. 26.84; 13.-43. 
aog Mt. 10.82. 
810 Is. 26.8; Ap. 21.4. 
811 Is. 66.5 
818 Is. 64.4; I Cor. 2.9. 
818 Ew. 10.36-38. 
814 Ap. 22.20. 



PARTEA a II- a 

CANOANELE DE LA ·noRDRECHT 

- TEMELIA SOLIDA -

"Totu� tem.ella tare a lui Dumnezeu 
stă nezguduită, avhld pecetea aceas
ta: •Dom.aul CUDoaţ1te pe cel ce sunt al 
Lui.• �: ttOriclne rosteţ1te Numele .Dom.
nulul, siJ se depil.rteze de Jilrădelege/." 

OI Timotei 2.19) 



NOf AEDIŢIEI FRANCEZE 

Această nouă ediţie a Canoanelor de la .Dor
drecht llizând cele cinci articole de doctrină a fost 
realizată de Fondatlon d 'Entra.Jde Chr�tlenne 

Rfibrm�e din Ţările de Jos, în colaborare cu 
Edi.tionsKerygma din Franţa. 

Textul în franceza actuală a fost redactat sub 
îngrijirea pastorului Pierre Ch. Marcel, doctor în 
teologie, din Franţa, în colaborare cu prof. C. van 
Leeuwen, doctor în teologie, din Ţările de Jos. 

Cele ClnciArtirole de Credinţii sau Canoanele 
de la .Dordrecht nu au fost redactate pentru a 
acuza persoanele care au alte convingeri creştine, 
ci pentru a consolida mântuirea credincioşilor -
mai ales a celor slabi în credinţă care riscă, după 
opinia noastră, pacea cugetelor lor şi acceptarea 
unei mântuiri depline prin harul lui Dumnezeu. 

Aceste Canoane urmăresc să apere libertatea 
de conştiinţă a credincioşilor care primesc Evan
ghelia şi cărora Dumnezeu le acordă promisiunea 
şi darul mântuirii, fără să experimenteze nişte 
frământ.ărl de conştiinţă inutile. În felul acesta, 
Canoanele de la .Dordrecl1t conflrmă Miirturisirea 
de Credinţii a Bisericilor Reformate. 



CANOANELE SINODULUI 
DE LA DORDRECHT 

Judecam Sinodului Naţional 
al Bisericilor Refonnat;e 

din Ţările de Jos, ţinut la Dordrecht 
în anii 1618 şi 1619 

La care Sinod au participat teologii Bise
ricilor Refomiat.e din Marea Britanie, din 
Pfalz, din Hessen, din Elveţia; de asemenea, 
şi-au exprimat, prin scrisori, acordul deplin 
personalităţi. din Wedderau, Geneva, Bre
men şi Emden; delegaţi.lor francezi nu li 
s-a acordat permisiunea ieşirii din Regat. 

Referitor la Cele Cinci Articole de Doc

trină: 

1. Predestinarea, alegerea şi lepă
darea 

2. Moartea lui Isus Cristos şi răs-
cumpărarea oamenilor 

3. Pervertirea omului 
4. Întoarcerea la Dumnezeu 
5. Perseverenţa sfinţilor 

77 



Cărora li s-au adăugat: 
- Canonul Bisericilor Reformate din 

Franţa al Sinodului Naţional, ţinut la Ales, 
în Munţii Ceveni, la 6 octombrie 1620; 

- Jurământul de aprobare a textului Ca
noanelor de la Dordrecht 



NOf A REDAC{1EI Oa ediţia franceză) 
pentru a uşura înţelegerea 
CEWR CINCI ARTICOLE 

DE DOCTRINA 

Probabil că t.mH vor regreta iniţiativa de a pu
blica Cele CJncJArticole sau Canoonele Sinodului 

de la Dordrecht, motivând că, într-o perioadă de 
avânt a mişcării ecumenice, reeditarea unui docu
ment care reflectă, în opinia unora, o pc:YLiţie dură, 
contestată de numeroase Biserici, ar constitui o 
acţiune de prost gust. Însă oare este corect să le 
numi.ni dure şisărespJngemniştedoctrinefondate 
pe Sf. Scriptură? 

Conform opiniei generale, ar trebui privit ca 
un lucru inacceptabil să se discute astăzi despre 
alegere, lepădare, predestinare. Unii susţin că 
aceste doctrine nu sunt decât rodul unor specu
laţii ale apostolului Pavel: ele ar fi făcut odioasă 
Evanghelia lui Isus şi ar fi compromis răspândi
rea ei în lume ... Aşadar, ar trebui să-l dăm pe 
Sf. Pavel pe mâna Sat.aneilll 

Şi atunci prin ce s-arputeajustl:ftca o asemenea 

condamnare fără drept de apel? Prin nişte texte 
biblice care ne-ar invita la o lectură diferită, dar 
legitimă? Nicidecum! De altfel, un teolog liberal 
avertizează că EDOUARD REUSS nu se teme 
să afirme că „nu cu frlinturi de texte biblice ror 
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putea O combătute Canoanele Sinodului de la 

Dordrechtl" Acesta este punctul de vedere al 
oricărei persoane care cunoaşte Sf. Scriptură şi 
doreşte să-i respecte autoritatea. 

Alegerea, predestinarea· sau preordinarea 
nu reprezintă o invenţie a Sf. Ap. Pavel. Predes
tinarea este mai veche decât el! Cu riscul de a vă 
surprinde, vă trhnit la Cristos! Cititorul acestor 
CiI1ci Articole de Credinţii trebuie să fle infor
matcum se cuvine, dacă doreşte să înţeleagă mesa
jul lor şi divina profi.mzime a acestuia şi pentru ca 
nici un text biblic să nu poată fl afectat, omis sau 
uitat. Pentru a ne menţine în cadrul învăţăturii 
nou-testamentare, prezentăm o listă ctt �'ie bi
blice care tratează alegerea, sursa şi consech1ţele 
sale. Peste 30 de pasaje (vreo 50 de versete) sunt 
înseşi cuvintele lui Cristos. Alte vreo 50 de texte 
(cca 85 de versete) sunt afirmaţii apostolice. 
Potrivit analogiei credinţei, nu există în tot Noul 
Testa.mento doctrhJă mai solid stabilită. 

TEXTE BIBLICE 

CARE TRATEAZĂ PROBLEMA ALEGERII 
ŞI PREDESfINĂRII 

1. Cuvinte aparţinând Domnului I Sl1S Cristos: 
Mt. 11.25-27; 13.11-15; 16.17; 19.11, 25-26; 

22.14; 24.22, 31, 40-42; 25.34. 
Mc. 4.11-12; 10.40; 13.20, 26. 
Le. 10.20, 22; 17.34-37; 18.7, 26-27. 
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Ioan 5.21; 6.37, 44-45, 65; 10.3, 26-30; 
13.18b; 15.16, 19-20; 17.2, 6, 9, 11, 12, 24. 

2. Cuvinte aparţinând apostnlilor Do1111mlui: 
Ioan 1.13; GoanBot.ezătontl, 3.27); 12.39-40 

= Is. 6.10. 
F. A 2.39; 9.15-16; 10.40; 13.2, 48; 15.7b; 

22.14; 26.16-17. 
Rom. 1.6; 8.28-30, 33; 9.10-29; 10.19; 11. 

4-7, 28-29. 
I Cor. 12.3, 18; II Cor. 13.5-6. 
Gal. 1.15-16. 
Ef. 1.4-14; 2.8-10; 3.11. 
Fil. 1.29; 2.13. 
Col 1.12; 3.12. 
I Tes. 1.4; 5.9; II Tes. 2.13. 
II Tim. 1.9; 2.10. 
Titl .1-2. 
E"\T. 1.14. 
I Pet. 1.1-2; 5.13; II Pet. 1.10. 
II Ioan 1.13. 
Iuda 1.3. 
Ap. 13.8; 17.8, 14; 20.15. 

Aşadar, nimenirm poate citi şi înţelege aceste 
Cinci Articole şi nu este îndreptăţit să le conteste 
forma sau fondul, fără să ia mai întâi cunoştinţă 
de textele menţionate aici. Pe de o parte, va fi 
mai bine pregătit pentru înţelegerea celorlalte 
patru articole, iar pe de altă parte, dacă el contestă 
sau respinge o anumită porţitme, va trebui să se 
întrebe: ,,De ce� cum a fost posibil să nu ţ;tiu eu 
plinii. acum Jocnuile pe care tocmai le-am învăţat'? 
Cum am putut să refuz ţ;eoala Dulwlui Sflint � sii 
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contest autorimtea .Domnului Isus Cristos'?" ,,Mz 
este bine", spune Calvin. ,,sii ne giîndim cii nu ţ;tim 
nlmlc din ceea ce ţ;tim; ... ciicl Scriptura este şcoala 
Duhului S.i1nt în care, dacă nu exist.ii. nirnic de 
omis care să.ie salutar ţ;l util de cunoscut., de ase
menea nu exist.ii. nirnic de înviiţ:at care sii nu .ie 
oportt.m de ţ;tiut" (Coment. la I Cor. 8.2 şi Inst 
Chr�t III, XXI, 3). Pentru a concluziona expozeul 
său asupra alegerii şi a sintetiza adevărul referitor 

· ia aceasta, Calvin nu face decât să redea învăţătura 
lui Cristos din Ev. după Ioan, pe care o citează 
de vreo 12 ori anst Clu:�t III, XXII, 7). 

Şi atunci, cum este posibil ca nişte adversari 
ca: arienii, arminienii, remonstranţil, etc. să se 
î:mpotriverud. lui Cristos, să mt înţeleagă cuvintele 
Lui, denaturându-le sensul, să lanseze nişte obiec
ţii :inadmisibile, să formuleze nişte concluzii scan
daloase, să ajungă până la a afirm.a că noi credem 
ceea ce mt credem? Şi totuşi se poate, de îndată ce 
o atitudine omenească, oricare ar :fi ea, se inter
ptme între Sf Scriptură şi interpretarea ei: acestea 
pot :fi nişte revendicări determinate de opinia 
generală, morala epocii, mţitmea naturală şi logica 
proprie; într-un cuvânt, orice anterioritate sau SU· 
perioritate asupra Sf. Scripturi a Omului, Ştiinţei 
sau Bisericii. 

Într-adevăr, legile care reglementează gându
rile şi faptele noastre, relaţiile noastre cu semenii 
şi cu Dumnezeu sunt spectfice şi fac să ap:i.ră, lao
laltă, nişte principii esenţiale oricărei aşa-mtmite 
logici creştine. Nimeni mt poate înţelege Sf. Scrip-
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tură, planurile şi lucrările lui Dumnezeu şi ale lui 
Cristos, puterea Duhului, dacă mt s-a (sau n-a fost) 
dezbrăcat de omul cel vechi cu practicile sale şi 
nu s-a îmbrăcat cu omul cel nou şi care, pentru a 
creşte ÎltCltllOŞtlnţă, mt încetează să fie înnoit după 
chipul Celui ce l-a făcut. Este important, în
tr-adevăr, ca el să nu se potrivească chipului lu
mii de acum, ci să se transforme prin înnoirea min
ţii sale, pentru a discerne care este voia lui Dum
nezeu„ pentru a înţelege ce este bine, ce este plăcut 
şi ce este desăvârşit(cf. Col. 3.9-10; Rom.12.2). 

Nu există posibilitatea unei înţelegeri corecte, 
a unei bune interpretări a Sf. Scripturi, fără schin1-
barea inimii şi înnoirea nunţii, fără ca persoana în 
cauză să ia cunoştinţă de harul lui Dumnezeu re
vărsat prin jertfa lui Cristos, fără certitudinea de 
aft chemat şi de a fi ales de Dumnezeu. Iertarea 
păcatelor noastre şi conştlenţa al�gerli noastre ne 
dau smerenia inimii şi ne aşază nuntea şi voh1ţa 
sub autoritatea lui Cristos. Numai smerenia ne 
pemlite să citim Revelaţi.a după analogia credin
ţei. Smerenia însăşi stă la baza principiului cu
noaşterii şi interpretării: ea este docilitate şi nu 
curiozitate, sobrietate şi nu subtilitate, consimţire 
şi nu cutezanţă. Smerenia nu priveşte de sus în 
jos, ci de jos în sus; ea acceptă ca fl:ind perfect 
adevărat ceea ce Dumnezeu afirmă, promite şi 
acordă. Ea este mâna care primeşte daml păcii 
divine. Celui ce crede în El, Dwnnezeu îi făgă
duieşte odihna sufletului şi pacea cugetului. Cre-
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dincf osul este moştenitorul lui Dumnezeu, co-moş
tenitor al lui Cristos (Rom. 8.17). Calvin spune: 
„Nirnlc altcem decât smerenia Ile creşte ţ;l ne face 

mari." (Coment. laMt.18.4). 

* 

Toată discuţia de la Dordrecht are drept 
cauză principală imposibilitatea pentru RE
MONSTRANŢI (arminieni) -pentru p:>Zitlvism, 
scientism, raţionalismul modern -de a concepe 
existenţa, în cazul omului, a unei relaţil echilibrate 
între libertate, constrângere şi necesitate; aceştia 
îi impun omului necesitatea interioară a legilor 
Natwii. În contrast cu aceasta, antropologia biblică 
descoperă, în inima omului, o necesitate morală 
şi mistică a voinţei, care nu apelează la constrân
gere, nu anihilează libertatea individului ci, din 
contră, îl eliberează de orice constrângere din pu-
tea dogmelor filozofice şi ştlinţi:ftce, precum şi a 
lui Satan. Sf Scriptm:ă respinge orice determinism 
interior asupra vieţii noastre conştiente, precum 
şi orice determinism exterior sau orice predetenni
nism. Este un postulat al logicii noastre creştlne 
de a lua în considerare principiile revelate în Bi
blie, referitor la libertate, constrângere şi necesitate. 

De exemplu, cum acţionează Dumnezeu? 
Dacă se pune întreba.rea: ,,Du111nezeu este, în mod 

necesar, bwi ?", răspunsul este afirmativ. Dar de 
ce? Pentru că bunătatea este atât de strâns legată 
de divinitatea Sa, încâtm1-I este mai puţin necesar 
a fi btm decât a fl Dumnezeu. Dar poate că va 
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obiect.a cineva: ,.Atunci înseamnă cii Dwnnezeu 
nu merltii deloc sii fle liiudat per1tru bwuitatea 
Sa, pentru că El Se vede constrlins să Se poarte 
cu bunătate!" La care noi răsptmdem astfel: 
,,Datnrlt.ii. bwliit.ii.ţii Sale, nu poate El sii facă riiu, 
nu din pricina unei constriingeri violente. Astfel, ni
nlic nu împiedică roinţB lui Dumnezeu să.ie liberii, 
d� este necesar ca El sii 1ilcă binele. "Altfel spus, 
este o necesit.a.te ca Dumnezeu să facă ceea ce face 
aşa cum o face, dar El procedează astfel cu o liber
t.a.te deplină, fără nici cea mai mică constrângere. 

Tot aşa stau lucrurile cu omul pe care Dum
nezeu l-a creat după chipul şi asemănarea Lui. 
Perfecţi la origine, Adam şi Eva trăiau într-o liber
tate totală; tot ce făceau ei era, în mod necesar, 
frumos şi bun; gândurile şi acţimlile lor erau ex
presia spontană a voinţei lor curate şi bune; ei nu 
erau supuşi nici unei constrângeri. Felul lor ome
nesc de a fi era după chipul felului divin de a fi. 
Dar din clipa când, abuzând de libertatea lor, ei 
s-au prăbuşit de bunăvoie în păcat, nici unul nici 
altul nu mai putea, de la sine, prin propriile sale 
eforturi, să facă altfel decât să păcătuiască în 
gânduri, în cuvinte şi în fapte, şi să contilme, la fel 
de spontan, procesul de pervertire a minţii lor, de 
răzvrătire a voinţei lor, de întinare a sentimentelor 
lor. De acum încolo, omul va păcătui, din proprie 
iniţla:t:lvă, în mod necesar, şi el va face lucrul acesta 
liber, fără nici o constrângere din exterior. Dim -
potrivă, el chiar găseşte plăcere în păcat! De aceea, 
el nu are nici o scuză şi poartă singur toată răs-
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punderea pentru felul său de viaţă. Lucrul acesta 
este w.labil pentru fiecare dintre noi. 

Am ajtms la esenţa psihologiei şi a pedagogiei 
creştine, în şcoala celei mai fine teologii care ne 
face atenţi. la desfăşurarea şi acceptarea hantlui 
lui Dumnezeu şi ne îmbogăţeşte cu un nou prin
cipiu de logică, şi anume că DumnezeuÎţ;i pw1e 
toată înţelepciunea ţ;J afDtputernicia Sa în slujba 
harului: El restaurează, ocroteşte şi garantează 
libertatea noastră; El regenerează inima şi voinţa 
noastră şi ne face din ce în ce mai liberi. Cu cât 
Cristos lucrează mai mult în noi, şi ne eliberează 
de orice legătură, cu atât suntem noi realmente 
mai slobozi Goan 8.36). ,,Domnul este Duhul; 
ţ;i unde este Duhul Domnului, acolo este 
slobozenia." GI Cor. 3.17) . .,Crist;os ne-a iz
băvitca să.im slobozi. "(Gal 4.31) . .,Căci Dum
nezeu este Acela Care lucrează în. voi ţ;i vă 
dă, după plăcerea Lui, şi voinţ:a ţ;i înfăptu
irea." (Fll. 2.13). 

În concluzie, noi credem într-un Dumnezeu 
ato1puternic, în măsură să facă să se petreacă, liber 
şi fără nici o constrângere, ceea ce vrea El neaplrat 
Ştilnd lucrul acesta, putem înţelege dimensiunea 
şi semnificaţia acestor Articole, realizând totodată 
imposibilitatea de a aplica interpretării Scripturii 
imperativele raţiunii omului nenăscut din nou. 

Credincioşi graţiaţi.. noi nu avem virtuţi. şi apti
tudinea de a face binele decât prin harul lui Dwn-
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nezeu care ne dă Ubertatea de a reallza, îngân
duri, cuvinte şi fapte, adevărata noastră natură în 
Isus Cristos, edificată pe o încredere necllntltă a 
inimii şi o pace deplină a conştiinţei.* 

Pierre Ch. Marcel 

* Toate lucrurile acestea sunt dezvoltate pe larg 
în cartea lui Pierre Ch. Marcel intitulată Face tl la 

Critique, Jesus et les.Apotres: Bsqulsse d'une logique 
chretienne, Labor et Fldes, 1986, prectUD. şi în L 'hu
milife d'apres Calvin, La Revue Rllormee, No 42, 
1960/2. 



EXTRASE DIN PREFAŢA CANOANELOR 
DE LA DORDRECHT 

Una din multele mângâieri pe care Dommtl şi 
Mântuitontl nostru Isus Cristos le-a acordat 
Bisericii Sale militante, în durerosul ei pelerinaj, 
şi apreciată, pe bună dreptate, drept una din cele 
mai însemnate, este aceea pe care i-a lăsat-o când 
Se afla pe punctul de a Se întoarce la Tatăl, în 
Sanctuarul ceresc: ,, Şi lată că Eu sunt cu rol 

în toate zilele, piin_ă la sflirţ;Jtul veacului. " 
(Mt. 28.20). Realitatea acestei nespus de dulci 
promisiuni s-a materializat în Biserica tuturor 
timpurilor. Căci.fiind, chiar de laînceput:, asaltată, 
numunai de violenţa făţişă a vrăjmaşilor şi de lii:sa 
de evlavie a ereticilor, dar şi de îndrăzneala mas
cată a seducătorilor, dacă Domnul ar fl lipsit-o de 
ajutorul salvator al prezenţei Sale pe care i l-a pro
mis, Biserica ar fl fost de multă vreme zdrobită 
prin asuprirea tiranilor, sau amăgită, spre pier
zarea ei, prin înşelăchmea impostorilor. 

În felul acesta, credinciosul nostru Domn şi 
Mântuitor Şi-a făcut simţită, în epoca noastră, 
prezenţa Sa binefăcătoare în Biserica Ţărilor de 
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Jos, atât de cumplit lovită în ultimil rutl. Căci, ... 
această Biserică fiind foarte prosperă, datorită 
btmei rânduieli şi înţelegerii existente în sâmtl ei, 
prin respectarea doctrinei sănătoase şi exercitarea 
disciplinei biblice, spre slava lui Dmnnezeu, spre 
admirabila prosperitate a Republicii şi bucuria 
întregii creştinătăţi reformate, &a întâmplat ca Jac
ques ARMINIUS şi adepţii săi, care şi -au luat nu
mele de REMONSTRANfl, după ce iniţial au soli
citat pe ascuns Biserica, s-o atace deschis prin di
verse erezii, mai vechi sau mai noi. Şi, după ce au 
1ulburat-o, cu înverşunare, prin disensil.mi şi dez
binări scandaloase, au �xpus-o unui pericol atât 
de mare, încât, dacă n-ar fi intervenit milostivul 
nostru Domn şi Mântuitor, acele Biserici foarte 
înfloritoare odinioară ar fi fost, în cele din urmă, 
ntlstuite de :flăcările neînţelegerilor şi dezbinărilor. 

Dar binecuvânt.at pt.rrurea să fie Donnntl nostru 
scump Care, după ce Şi-a întors pentru o clipă 
Faţa de la noi, cei ce I -am provocat, în diferite fe
luri, mânia şi indignarea, a demonstrat, sub pri
virea luntli întregi, că El m1-Şi uită Legămân1ul şi 
IID trece cu vederea lacrimile şi gemetele alor Săi. 
Căci... a găsit cu cale să le inspire preailuştrilor şi 
preaputernicilor Suverani ai Statelor Provinciilor 
Unite această s:flîntă voinţă şi, prin sfatul şi con
duita preailustntlui şi preamărinimosului Prinţ de 
Orrutla, au hotărât să preîntâmpine extinderea 
acestor valuri furioase ale răului, prinfolosl.rea mmr 
ntljloace legitime, aprobate cu mult timp în urmă 
de însăşi practica apostolică şi a Bisericilor care 
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le-au urmat, mijloace de care aceleaşi Biserici din 
aceste Provin.cil Unite s-au servit deja cu multă 
eficienţă. 

Aşadar, pe temeiul autorităţii lor, ei au con
vocat la OORDRECHf, m1 sinod al tuturor provin
ciilor aflate sub controlul lor, după.ce, în prealabiL 
au solicitat, prin bunăvoinţa Prealuminatului 
IACOB, rege al Marii Britanii, etc. şi a preailuş
trilor Prinţi, a iluştrilor Conţi şi a puternicilor Re
publici, şi au obţinut aprobarea participării a 
numeroşi teologi serioşi, urmând ca-prinjude
cata comună a atâtor erudiţi şi teologi ai Bisericii 
Reformate -aceste dogme ale lui ARMINIUS şi 
adepţilor săi să fie cercetate cu multă atenţie şi el 
să fie judecat numai pe temeiul Cuvântului lui 
Dumnezeu, pentru ca apoi adevărata doctrină 
fiind stabilită, iar cea falsă, combătută şi respinsă, 
prin binecuvântarea divină, armonia, pacea şi liniş
tea să poată fi redate Bisericilor din Ţările de Jos. 
De a.ceastă binefacere se bucură Bisericile respec
tive, recrmoscând cu toată smerenia şi lăudând cu 
mulţumiri credincioşia şi îndurarea milostivului 
lor Mântuitor. 

Deci acest venerabil Sinod (după. ce, prin au
toritatea Supremului Magistrat, fusese stabilită şi 
ţinută o zi de post şi rugăciune în toate Bisericile 
din aceste Provincii, pentru a-I cere lui Dumnezeu 
să-Şi abată mânia şi să-Şi reverse binecuvântarea 
asupra lor), fiind adunat la Dordrecht, copleşit de 
dragostea lui Dumnezeu şi mistuit de dorinţa ar
zătoare a salvării Bisericii: 
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· după invocarea Numelui lui Dumnezeu, s-a 
obligat, prin cuvint.ele unui jurământ solemn. că 
în judecăţile sale nu va respecta vreo altă regulă 
decât Sf. Scriptură şi se va strădui să cercet.eze şi 
să rezolve această cauză cu curăţie de h1i.tnă şi tm 
cuget bun; 

• apoi, după ce au fost citaţi principalil capi şi 
susţinători ai acestor dogme, s-a încercat cu mare 
grijă şi cu multă răbdare, provocarea acestora 
pentru a-şi expune mai pe larg ideile lor asupra 
celor Cinci Puncte de Doc-trinii, atât de cunoscute, 
precum şi temeiurile raţionament.elor lor. 

Dar cum ei au respins judecata Sh1odului şi 
au refuzat să răspundă int.erogatoriilor, aşa cum 
s-ar fi cuvenit, cum ei nu au ţinut deloc seama de 
comandament.ele foart.e onorabililor Reprezen
tanţi ai Suveranilor Statelor Generale, nici de dis
poziţiile administrative ale sus-muniţilor iluş
tri, înalţi şi puternici Suverani, ale Statelor Gene
rale ca atare; 

· Sinodul a fost nevoit să urmeze o altă cale, 
pe t.emeiul mandatului încredinţat de sus-mmrlţii 
Domni, potrivit obiceiului transmis din generaţie 
în generaţie de vechile Sinoade. Aşadar, s-a trecut 
la examinarea acestor Cinci Puncte de Doctrinii, 

pe bază de �eri, mărttnisiri şi de.claraţii, o parte 
dintre acest.ea fiind cunoscut.e ant.erior iar alt.ele 
afişate ostentativ la acest Sinod. 

Această osteneală fiind acum t.erminată, prin 
harul extraordinar al lui Dumnezeu, nu fără. o sâr
guinţă excelentă din part.ea celor prezenţi, cu toată 
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curăţi.a şi cu un cuget hm. într-o atmosferă de en
tuziasm şi. printr-un consens general; 

- acest Sinod, pentru slava lui Dtnnnezeu, şi 
foarte preocupat de păstrarea Adevărului mân
tuitor, pentru liniştea cugetelor credincioşilor, 
pentru pacea şi dăinuirea Bisericii din ţările 
noastre, a găsit oportună publfcareaJudecăţil care 
urmează, prin care au fost expuse, pe de o parte, 
convingerile aflate în acord cu Cuvântul ntl Dum

nezeu, referitor la aceste Cinci Puncte de Doc

trinii, şi, pe de altă parte, sunt respinse ca false 
cele ce contrazic Sf. Scriptură.* 

* Transcrierea acestor extrase din Prefaţă şi a 
celor Clnci Articole de Doctrină cu ortografia limbii 
franceze modeme a fost făcută de Pierre Cli. Marcel 
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Art. I: PREDESTINAREA, ALEGEREA 
ŞI LEPĂDAREA 

I 
Deoarece toţi oamenii au păcătuit în 

Adam şi au devenit pasibili de blestem şi 
pierzare veşnică, Dumnezeu nu i-ar fi îacut 
nimănui nici o nedreptate, dacă ar fi căutat 
să lase tot neamul omenesc în păcatele sale 
şi sub blestem, şi să-l condamne din pricina 
păcatului, potrivit cu unnătoarele cuvinte 
ale apostolului: ,, .. . pentru ca orice gură 
să fle astupată �i toată lumea să fle 
găsită vinovată înaintea lui Dumne
zeu ... Căci t:oţi au păcătuit �i sunt lip
siţi de slava lui Dumnezeu. " (Rom. 
3.19, 23). Şi: ,,Plat.a păcatului este mOIJI
tea." (Rom. 6.23). 

II 
Dar dragostea lui Dtunnezeu s-a mani

festat prin aceea că El „L-a trimis în lume 
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pe singurul Lui Fiu", ,,pentru ca oricine 
crede în El, să nu piară, ci  să aibă 
viaţo. ve�nică." (I Ioan 4.9; Ioan 3.16). 

III 

Or, pentru a-i aduce pe oameni la cre
dinţă, Dumnezeu trimite cui vrea, şi când 
vrea, crainici ai Săi care să transmită aceas
tă Veste Bună. Prin mesajul lor, oamenii 
sunt invitaţi să se pocăiască şi să creadă în 
jertfa Domnului Isus Cristos. ,,Şi cum vor 
crede fn Acela despre Care n-au auzit? 
Şi cum vor auzi de El fără propovă
duitor? Şi cum vor propovădui, dacă 
nu sunt trimi�i?" (Rom. 10.14-15). 

IV 

Cât despre cei ce refuză sa creadă mesa
jul acest.ei Evanghelii, mânia lui Dumnezeu 
rămâne peste ei; dar cei care-L acceptă şi 
Îl îmbrăţişează pe Mântuitoml Isus Cristos, 
printr-o credinţă vie şi adevărată, sunt 
izbăviţi prin El de mânia lui Dunmezeu şi 
din pierzarea veşnică şi devin moştenitori 
ai vieţii veşnice. 

V 

Cauza sau culpa acestei stări de necre
dinţă, ca de altfel a tuturor celorlalte pă-
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cate, nu trebuie nicidecum căutată la Dum
nezeu, ci în om. Dar credinţa în Domnul 
Isus Cristos şi mântuirea pe care ne-o 
aduce El, sunt tm dar fără plată al lui Dum
nezeu, după cum este scris: ,, Căci prin 
har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi 
aceastiJ. nu vine de la voi, ci este darul 
lui Dumnezeu." (Ef. 2.8). Şi: ,,Căci, cu 
privire la Crist:os, vouă vi s-a dat harul 
nu numai să credeţi în El..." (Fil. 1.29). 

VI 

Cât priveşte faptul că Dumnezeu le acor
dă unora, la vremea Lui, darul credinţei, 
iar altora nu, aceasta se datorează hotărârii 
pe care a luat-o El din veşnicie. ,, .. Dom

nul, care fil.ce aceste lucn.i.ri, şi Căruia 
Îi sunt cunoscute din ve�nicie." (F. A. 
15.18). Şi: ,, .. . Aceluia Care fil.ce toate 
după sfil.tul voii Sal�." (Ef. 1.11). 

Potrivit acestei hotărâri, Dtunnezeu în
moaie inimile celor aleşi, oricât de împie
trite ar fi acestea, şi le înduplecă să creadă; 
dar, printr-o dreaptă judecată, pe cei ce 
nu au fost aleşi El îi lasă pradă răutăţii şi 
împietririi lor. Aici se descoperă, într-un 
mod aparte, profimda, milostiva şi - evi
dent - dreapta distincţie pe care o face El 
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între nişt.e oameni care erau deopotrivă 
pierduţi; sau, de asemenea, hotărârea ale
gerii şi a lepădării care ne-a fost revelată 
în Sf. Scriptură, hotărâre pe care cei răi, 
necuraţi şi rău-int.enţionaţi o răstălmăcesc 
spre pierzarea lor; însă inimilor curate şi 
temătoare de Dumnezeu, o asemenea hotă
râre le procură o consolare de nedescris. 

VII 
Or, alegerea veşnică se referă la hotă

rârea fermă a lui Dumnezeu prin care, 
după libera şi buna plăcere a voii Sale, pe 
temeiul exclusiv al hantl Său, a ales, în 
Isus Crist.os, pentru mântuire, înainte de 
întemeierea hunii - din întreg neamul ome
nesc care a alunecat, prin propria lui gre
şeală, din starea iniţială de integritate, în 
păcat şi pierzare -. un anumit număr de 
oameni, nici mai buni, nici mai vrednici 
decât ceilalţi, dar care zăceau, împreună 
cu aceştia, în aceeaşi stare nenorocită. 

De asemenea, pe Isus Crist.os Dumne
zeu L-a rânduit, înainte de veşnicii, să fie 
Mijlocitorul şi Căpetenia tuturor celor aleşi 
şi temelia mântuirii lor. Astfel, Dumnezeu 
a hotă.rât să-L dăruiască pe Crist.os celor 
aleşi pentru a-i mântui, a-i chema şi a-i 
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aduce realment.e la comunitmea cu Cristos, 
prin Cuvântul Său şi prin lucrarea Duhului 
Său cel Sfânt; cu alt.e cuvint.e, a decis să le 
dea adevărata credinţă în Domnul Isus, 
să-i îndreptăţească şi să-i sfinţească şi, după 
ce îi va fi păstrat statornici în părtăşia cu 
Fiul Său, să-i proslăvească, pentru a de
monstra gloria harului Său, după cum este 
scris: ,,În El (Cristos), ,,Dumnezeu ne-a 
ales înainte de întemeierea lumii, ca 
să .im s.inţi. ţ;i fără prihană înaintea 
Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a 
rânduit mai dinainte să fbn înfiaţi. prin 
Isus Cristos, după buna plăcere a voii 
Sale, spre lauda slavei harului Său, 
pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui." 
(Ef. 1.4-6). ,,Şi pe aceia pe care i-a hot.i
rât mlli dinainte, i-a ţ;i chemat; ţ;i pe 
aceia pe care i-a chemat, i-a ţ;i socotit 
neprihăniţi.; iar pe aceia pe care i-a 
socotit neprihăniţi., i-a şi proslăvit." 
(Rom. 8.30). 

VIII 

Alegerea aceasta nu este de mai multe 
feluri, ci este una şi aceeaşi pentru toţi cei 
ce aveau să fie mântuiţi în Vechiul şi în 
Noul Testament, dat fiind faptul că Sf. 
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Scriptură menţionează o singură bună 
plăcere, o singură hotărâre prommţată şi 
un singur sfat al voii lui Dumnezeu, prin 
care El ne-a ales din veşnicii, atât pentru 
har cât şi pentru slavă, atât pentru mân
tuire cât şi pentru calea mântuirii pe care 
a pregătit-o ca să umblăm pe ea. 

IX 
În luarea acestei decizii, balanţa nu a 

fost nicidecum înclinată de posibilitatea 
manifestării unor acte de credinţă, nu s-a 
luat în calcul trăirea unei vieţi de ascultare 
sau de sfinţenie, sau orice altă virtute sau 
merit personal, care să fi constituit cauza 
sau condiţia prealabilă pusă omului care 
urma a fi ales; ci, din1potrivă, oamenii au 
fost aleşi pentru a li se dărui credinţă, 
pentru a fi aduşi la o viaţă de ascultare şi 
sfinţenie, etc. De aceea, alegerea este cauza 
primară oricărei binecuvântări, fântâna din 
care izvorăsc credinţa, sfinţenia şi toate 
celelalte daruri salutare; pe scurt însăşi 
viaţa veşnică, roadele şi efectele acesteia, 
după cum zice apostolul: ,,El ne-a ales 
(nu pentru că eram sfinţi, ci) pentru ca 
să .im s.inţi �i fără prihană înaintea 
Lui." (Ef. 1.4). 
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X 

Cauza acest.ei alegeri gratuit.e est.e nu
mai buna plăcere a voii lui Dumnezeu. Nici 
vorbă că El ar fi stabilit drept condiţii ale 
mântuirii anumite calităţi sau fapte ale 
oamenilor, dintre toat.e cele posibile, ci fapt 
est.e că El a luat asupra Sa, ca un fel de moş
t.enire, un anumit număr de persoane, după 
cum est.e scris: ,,Căci măcar că cei doi 
gemeni nu se născuseră wcă, şi nu fă.cu
seră. nici bine nici rău ... s-a zis Rebecăi: 
•Cel mai mare va .i rob celui mai mic•, 
după, cum este scris: •Pe Iacov I-am iubit,, 
iar pe Bsau l-am urât.•" (Rom. 9.11). 
Şi: ,, Toţi. cei ce erau rânduiţi. să capete 
viaf,a veşnică au crezut." (F. A. 13.48). 

XI 
Şi cwn Dumnezeu est.e nespus de înţe

lept, neschimbător, atotcunoscător şi atot
put.ernic, alegerea pe care a făcut-o nu poat.e 
fi nici întreruptă, nici schimbată, nici revo
cată, nici anulată, iar cei odată aleşi nu pot 
să fie lepădaţi, şi nici numărul lor diminuat. 

XII 

La momentul oportun, aleşilor lui Dum
nezeu li se acordă certitudinea alegerii de 
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care li s-a făcut parte - alegere veşnică şi 
neschim.bătoare pentru mântuire - chiar 
dacă această siguranţă li se transmite trep
tat şi nu tuturor în aceeaşi măsură. Acest 
proces are loc nu prin sondarea, din curio
zitate, a tainelor şi adâncimilor nepătrunse 
ale lui Dumnezeu, ci luând cunoştinţă în 
adâncul sufletului lor, cu o bucurie duhov
nicească şi o voioşie sfântă, de roadele in
failibile ale alegerii lor, identificate în Cu
vântul lui Dumnezeu, dintre care menţio
năm: adevărat.a credinţă în Domnul Isus 
Crist.os, o atitudine corectă faţă de Dumne
zeu care înseamnă teamă şi respect faţă 
de El, o întristare după voia Lui, foame şi 
sete după neprihănire, etc. 

XIII 

Dobândind o tot mai puternică certitu
dine şi o mai profundă înţelegere spirituală 
a acestei alegeri, copiii lui Dumnezeu au 
zi de zi tot mai multe motive să se smereas
că înaintea Lui, să-L laude pentru adânci
mea milei Sale, să trăiască o viaţă tot mai 
curată, să-L iubească tot mai fierbinte, la 
rândul lor, pe Acela Care i-a iubit întâi. Aşa
dar, nici pomeneală ca, prin meditaţia la 
această doctrină a alegerii, creştinii să 
devină mai leneşi şi din ce în ce mai puţin 
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• 

interesaţi de împlinirea cu scumpătate a 
poruncilor lui Dumnezeu. Din contră, 
aceasta se petrece de obicei - ca o mărturie 
suplimentară despre justeţea deciziei 
divine - cu cei care, fie privind dispreţui-
tor, fie flecărind cu plăcere şi fără astâmpăr 
pe seama harului alegerii veşnice, nu vor 
cu nici un chip să umble pe căile aleşilor 
lui Dumnezeu. 

XIV 

Şi, deoarece această doctrină a alegerii 
veşnice, bazată pe preasfântul sfat al lui 
Dumnezeu, a fost propovăduită, atât în 
Vechiul cât şi în Noul Testament, de proo
roci, de Domnul Isus Însuşi şi de apostolii 
Săi, şi, cum era de aşteptat, a fost încor
porată în Sf. Scriptură, trebuie, de ase
menea, ca ea să fie predicată şi în zilele 
noastre în Biserica lui Dumnezeu, căreia 
îi este în mod special destinată; dar lucrul 
acesta să se facă cu prudenţă şi înţelepciu
ne, cu temere de Dumnezeu şi curăţie de 
inimă, pretutindeni şi întotdeauna, evitân
du-se orice încercare zadarnică de a pă
trunde în gândurile Dumnezeului suveran; 
totul trebuie să se facă pentru gloria sfân
tului Său Nume şi pentru mângâierea şi 
îmbărbătarea poporului Său. 
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xv 

De altminteri, Sf. Scriptură face cu atât 
mai ilustru şi mai recomandabil acest har 
veşnic şi gratuit al alegerii noastre, când • 
declară nu numai că nu toţi oamenii sunt 
aleşi, dar precizează şi că există unii care 
sunt respinşi, sau care nu au fost făcuţi păr
taşi alegerii veşnice a lui Dumnezeu; adică 
cei pe care Dumnezeu, după buna plăcere 
- foarte liberă, foarte justă, ireproşabilă şi 
imuabilă - a voii Sale, a decis să-i lase în 
starea nenorocită, în care s-au aruncatprin 
propria lor greşeală, fără să le acorde 
credinţa mântuitoare şi harul convertirii; 
iar după ce i-a abandonat în voia minţii lor 
şi au devenit susceptibili unei drepte jude
căţi., să-i condamne şi să-i pedepsească veş
nic, nu numai din pricina necredincioşiei 
lor, dar şi pentru toate celelalte păcate ale 
lor, iar aceasta spre a se manifesta drep
tatea Lui. 

Aici intervine hotărârea lepădării, care 
nu-L face nicidecum pe Dumnezeu autorul 
păcatului (lucru la care nici nu ne-am putea 
gândi măcar, fără să rostim o blasfemie), 
dar Îl înfăţişează ca pe un Judecător redu
tabil, ireproşabil şi drept, Care Se răzbună 
contra păcatului. 
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XVI 

Cei ce încă nu se simt umpluţi de o cre
dinţă vie în Domnul Isus Cristos, sau nu 
cunosc tăria tmei siguranţe lăuntrice, nu 
experimentează deplina pace a cugetului, 
nu sunt pătrunşi de dorinţa unei ascultări 
tot mai largi, nu au ajuns să se laude în 
Dumnezeu prin Domnul Isus Cristos, dar 
care totuşi se servesc de mijloacele prin 
care a promis Dumnezeu că va face în noi 
toat.e acest.e lucruri, ei bine toţi aceştia nu 
trebuie să-şi piardă curajul când aud 
vorbindu-se despre lepădare şi respingere, 
şi nici să încerce a se număra printre astfel 
de oameni. Din contră, trebuie ca ei să. stă
ruie, cu toată seriozitat.ea, în folosirea aces
tor mijloace divine, să dorească fierbint.e 
clipa revărsării pest.e viaţa lor a unui har 
şi mai îmbelşugat şi să aşt.ept.e momentul 
acela cu toată reverenţa şi smerenia. 

Cu atât mai puţin trebuie să se lase 
înspăimântaţi şi afectaţi de doctrina le
pădării toţi aceia care, deşi doresc din toată 
inima să se întoarcă la Dumnezeu, să-I fie 
plăcuţi numai Domnului şi să fie izbăviţi 
de acest trup de moart.e, încă nu pot totuşi 
să înaint.eze atât de mult cât ar fi vrut pe 
calea pietăţii şi a credinţei; căci Dumnezeu, 
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Care est.e milostiv şi îndurător, a promis 
că nu va stinge fitilul care fumegă şi nici 
nu va zdrobi trestia frântă. 

Dar, pe de altă part.e, această doctrină 
trebuie, pe bună dreptat.e, să-i înspăimânt.e, 
atâta vreme cât ei nu părăsesc păcatul şi 
nu se întorc la Dtunnezeu, pe cei care, după 
ce L-au dat uitării pe Dmnnezeu şi pe Mân
tuitorul Isus Crist.os, s-au lăsat cu totul pradă 
solicitărilor acestei lumi şi poftelor căntli. 

XVII 
Şi pentru că trebuie să judecăm voia lui 

Dtunnezeu, numai în lumina Cuvântului 
Lui, care mă.rturiseşt.e despre copili credin
cioşilor că sunt sfinţi, desigur nu prin naş
t.ere, ci prin binecuvântarea legământului 
harului în care ei au fost incluşi odată cu 
tatăl şi mama lor, taţii şi mamele care se 
t.em de Dtunnezeu nu trebuie să se îndoias
că deloc cu privire la alegerea şi mântuirea 
copiilor lor, cărora Dumnezeu le curmă 
fintl vieţii pe când sunt încă mici. 

XVIII 

Dacă cineva ar murmura contra acestui 
har al alegerii gratuit.e şi contra severităţii 
acest.ei just.e lepădări, noi îi vom pune în 
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faţă cuvintele apostolului, care zice: ,,Dar, 
mai degrabă, cine eţ,ti tu, omule, ca 
să răspunzi împotriva lui Dumnezeu'?" 
(Rom. 9.20), precum şi întrebarea Mântui
tontlui nostru: ,,Nu pot să fac ce vreau 
cu ce-i al Meu'?" (Mt. 20.15). 

Cât despre noi, care privim cu admiraţie 
şi evlavie aceste taine, nu putem să nu excla
măm împreună cu apostolul: ,, O, adâncul 
bogăţiei, înţelepciunii ţ,l ţ,tiinţei lui 
Dumnezeul Cât de nepătrunse sunt ju
decăţile Lui, ţ,i cât de neînţelese sunt 
căile Lui/ Şi, în adevăr, "cine a cunoscut 
gândul Domnului'? Sau cine a fost sfet
nicul Lui'? Cine I-a dat ceva întâ.i, ca 
să aibă de prJmit înapoi?• Din El, prin 
El, ţ,i pentru El sunt toate lucrurile. 
A Lui să .ie slava în vecii Amin." (Rom. 
11.33-36). 

Combaterea unor erori doctrinale 

Odată expusă doctrina biblică despre 
predestinare şi lepădare, Sinodul respinge 
opiniile eronate ale celor ce învaţă: 

I 
Că voia lui Dumnezeu de a-i mântni pe 

cei ce vor crede ţ,i vor rămâne sflltornici în 
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credin(:R lor, reprezintii întregul conţinut 
al hotărârii cu privire la alegerea· pentru 
mântuire, şi că nimic altceva. nu este re
velat în Cuvântul lui Dumnezeu referit;or 
la decizia aceas-ta. 

Într-adevăr, cei ce susţin lucrul acesta 
reuşesc să-i inducă în ei::oare pe oamenii 
simpli şi se împotrivesc clar Sf. Scripturi 
care declară nu numai că Dunmezeu vrea 
să-i mântuiască pe cei ce vor crede, dar şi 
că, din veşnicie, El a ales anumite persoane 
pentru ca, la timpul potrivit, să le dea mai 
degrabă decât altora credinţa în Isus 
Crist.os şi stat.omida în credinţa lor, după 
cmn este scris: ,,Am făcut cunoscut Nu
mele Tău oamenilor pe care Mi i-ai 
dat din lume." (Ioan 17.6); apoi: ,,Şi 
t;o(i cei ce erau rânduiţi să capete vi.aţa 
veşnică, au crezut." (F. A. 13.48). Şi: 
„El ne-a ales înainte de întemeierea 
lumii, ca să .im sfln(i" (Ef. 1.4), etc. 

II 
Că alegerea lui Dumnezeu pentru via(:R 

veşnică este de mai multe feluri: una, ge
nerală şi nede.initii; al-ta, particulară. şi de
.initii. În consecinţă,, alegerea a.ceas-ta este, 
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.ie, într-adevăr, cât se poat:e de incomplet.Ji, 
revocabilă, nu decisivă, dar condiţională; 
.ie, absolut complef.Ji, irevocabilă, decisivă, 
absoluf.Ji. Prin urmare: una est:e alegerea 
pentru credinf,ii şi alta est:e alegerea pentru 
mântuire, astfel că alegerea pentru credin
ţa justi.icatoare poat:e exista fără alegerea 
decisivă pentru mântuire. 

Toată această argumentaţie nu este decât 
o pură invenţie a minţii omeneşti, făurită 
în afara Sf. Scripturi, care denaturează doc
trina alegerii şi srarâm.ă acest lanţ de aur 
al mântuirii noastre: ,,Şi pe aceia pe care 
i-a hot:ă.rât mai dinaint.e, i-a ţ;i chemat; 
ţ;i pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi so
cotit neprihănJ-ţi; iar pe aceia pe care 
i-a socotit neprihăniţi, i-a ţ;i proslă
vit." (Rom. 8.30). 

III 

Că buna plăcere şi hotărârea luaf.Ji de 
Dumnezeu, pe care Sf. Scriptură o menţio
nează în doctrina alegerii, nu consf.Ji nici
decum în aceea că Dumnezeu ar .i ales 
anumit:e persoane pe care le-a prefemt al
tora, ci în faptul că, din toat:e condiţiile 
posibile (printre care se numără ţ;i fapt:ele 
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Legii), sau dintre t:oate lucrurile, Dumne
zeu a ales actul credinţei, de�i în sine aces
ta nu prezintJi prea mare valoare, �i ascul
tarea imperfectJi a credinţei, ca o condiţie 
a mântuirii, urmând ca prin hanu Său S·O 

considere ca o ascult:are perfectă �i s-o soco
tea.scă vrednică de a .i riisplăti.tJi cu viaţa 
veşnică. 

Noi respingem această periculoasă 
rătăcire doctrinară, deoarece, prin accepta
rea ei, buna plăcere a lui Dumnezeu şi meri· 
tele Domnului Isus Crist.os ar fi anulate, 
oamenii sunt deturnaţi prin întrebări 
inutile de la adevărnl îndreptăţirii gratuite 
şi de la sin1plitatea Scripturilor, iar urmă
t.oarea declaraţie a apost.olului este acuzată 
de fals: ,,El ne-a mântuit ţ;l ne-a dat o 
chemare sflintă., nu pentru faptele noas
tre, ci după h otărârea Lui ţ;i după 
harul care ne-a fost dat în Crist:os Isus, 
înainte de veţ;nicll." (II Tim. 1.9). 

IV 
Că alegerea credinţei impune, în prea

labil, condiţia ca omul să poatJi uza, în mod 
corect, de lwnin.a con�ti.lnţei, ca el să .ie 
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bine intenţionat, smerit şi dornic după 
viaţa veşnică, de parcă în de.initiv, ale
gerea sa ar depinde de aceste lucnni. 

Sinodul respinge această opinie deoa
rece se înrudeşte cu erezia pelagiană şi 
taxează vizibil ca falsă afirmaţia apost.olu
lui care zice: ,,În.tre ei eram ţ;i noi tnţi 
odinioară, când trăiam în poftele f1rii 
noastre pământeşti, când făceam voile 
.irii pământeşti şi ale gândurilor noas
tre, ţ;i eram din .ire copii ai LDii.nlei, ca 
şi cellalţi. Dar Dumnezeu, Care este bo
gat în îndurare, pentru. dragostea cea 
mare cu care ne-a iubit, măcar că eram 
morţi în greşelile noastre, ne-a adus la 
viaţă î mpreună cu Cristos (prin har 
sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat împre
ună, şi ne-a pus să ţ;edcm împreună în 
locurile cereşti, în Cristos Isus, ca să 
ara.te în veacurile viit:oare nemărginit:a. 
bogăţie a. harului Său, în bunăt:a.tea. Lui 
faţă de noi în Cristos Isus. Căci prin 
har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. 
�1 acea.st:a. nu vine de la voi, ci este da
rul lui Dwnnezeu. Nu prin fapte, ca 
să nu se laude nimeni." (Ef. 2.3-8). 
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V 

Că preselecţia, alegerea parţială ţ;i nesi
gură a unor anumite persoane pentru a .i 
mântuite s-a făcut din pricină că. Dumnezeu 
prevăzuse credinţ,a,, convertirea, s.inţ;enia 
ţ;i piet:atea acestora, începute însă conti
nuate doar un timp oarecare. Dar alegerea 
t:ot:ală ţ;i decisivă le-a fost rezervată. celor 
a căror sm.tornicie până la capăt în cre
dinţ;ă., convertire, s.inţ;enie ţ;i pietate nu a 
fost pusă sub semnul întrebării. Or, tocmai 
în aceast:a constă. vrednicia gratuită. ţ;i evan
ghelică potrivit căreia cel ce a fost ales este 
mai demn decât cel ce n-a fost ales ţ;i, prin 
unnare, credinţa., ascultarea credin ţel, 
s.inţ;enia, pietatea ţ;i perseverenf,a, nu sunt 
roadele sau efectele alegerii imuabile 
pentru glorie, ci condiţiile şi cauzele fără 
care alegerea nu s-ar .i putut realiza; cât 
despre aceste condiţii şi cauze, ele sunt în 
prealabil solicHate ţ;i luate în calcul, ca şi 
cwn ar .i fost deja îndeplinite de către cei 
ce vor trebui să .ie de.initi.v aleţ;i. 

Această doctrină contrazice toată învă
ţătura Scripturii care, prin diferite pasaje, 
face să răsune în urechile şi inimile noas
tre afirmaţii ca cele de mai jos, şi altele 
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asemănătoare: ,, ... hotă.r.irea mai dina
int:e a lui Dumnezeu, prin care se făcea 
o alegere, nu prin fapt:e, ci prin Cel ce 
cheamă." (Rom. 9.11). ,,Şi toţi cei ce 
erau rânduiţi să capete viaţa, ve�nică, 
au crezut" (F. A. 13.48). ,,În El, Dum
nezeu ne-a ales înaint:e de înt:emeierea 
lumii, ca să .im s.inţi �i fără prihană 
înaintea Lui." (Ef. 1.4). ,,Nu voi M-aţi 
ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi. " 
(Ioan 15.16). ,,Şi dacă este prin har, 
atunci nu mai este prin fapte." (Rom. 
11.6). ,,Şi dragost:ea stă nu în faptul că 
noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în 
faptul că El ne-a iubit pe �oi, �i L-a 
trhnis pe Fiul Său ca jertfii de ispă�ire 
pentru păcat:ele noastre." (I Ioan 4.10). 

w 

Că nici o alegere pentru mântuire nu 
este imuabilă, deoarece o parfe dintre cei 
aleşi, în ciuda oricărei alte hotărâri a lui 
Dumnezeu, pot pieri, şi aceasta_ pentru 
vecii vecilor. 

Adepţii acest.ei grosolane erori Îl fac pe 
Dunmezeu schimbător şi at.entează la sigu
ranţa celor credincioşi privind fermitat.ea 
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alegerii lor. Ei contrazic Sf. Scriptură care 
ne învaţă că cei aleşi nu pot fi înşelaţi (cf. 
Mt. 24.24), că Domnul Isus Cristos nu-i 
poate pierde pe aceia care I-au fost dăruiţi 
de Tatăl (cf. Ioan 6.39), că aceia pe care 
Dumnezeu i-a predestinat şi i-a chemat şi 
i-a socotit neprihă.ttlţi, i-a şi proslăvit (cf. 
Rom. 8.30). 

VII 

Că în cursul vieţii pămâ.nfcţ;ti, nu ne 
putem bucura de nici un rod, de nici un 
sentiment, de nici o garanţie care să-ţ;i aibă 
izvorul în alegerea definitivă pentru slavii 
ţ;i că wt ce avem este specific unor condiţii 
schimbăt:oare ţ;i supus hazardului. 

Într-adevăr, este absurd să concepem o 
certitudine ca ceva îndoielnic. Aceasta s-ar 
opune experienţei sfinţilor, care, împreună 
cu apostolul, se bucură din pricina alegerii 
lor şi-L preamăresc pe Dumnezeu pentru 
această binecuvântare (cf., de ex., II Tes. 
2.13-15); care, împreună cu ucenicii, se 
bucură (dând curs recomandării Domnu
lui Isus) de faptul că numele lor sunt scrise 
în ceruri (cf. le. 10.20); sfinţi care, într-un 
mod foarte simplu, opun sentimentul ale-

112 



gerli lor săgeţilor aprinse ale Ispititorului, 
întrebându-se bucuroşi: ,,Cine va ridica 
pâră împotriva aleşilor lui Dumne
zeu?'' (Rom. 8.33). 

VIII 

Că nu putem admite ca Dumnezeu, 
Care este at.i.t de bun şi drept, să .i decis, 
de bunăvoie, a lăsa., .ie şi un singur om, în 
căderea în care a antrenat Adam neamul 
omenesc ţ,i în starea generală de păcat şi 
pierzare, sa.u a-l trece cu vederea de la co
municarea harului necesar credinţei şi 
converlirll lui. 

Sf. Scriptură contrazice clar cele de mai 

sus, pentru că ea afirmă: ,,Dumnezeu are 
milă de cine vrea ţii împiefreţ;t:e pe cine 
vrea." (Rom. 9.18). Domnul Isus a spus: 
„ Vouă v-a fost dat să cunoaţ;t:eţi t.ainele 
Împărăţiei cerurilor, Jar lor nu le-a 
fost dat" (Mt. 13.11). Şi încă: ,,Te laud, 
Tată, Doamne al cerului ţ;i al pămân
t:ului, pentru că ai ascuns acest:e lucruri 
de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai 
descoperit pruncilor. Da, Tată, Te laud, 
pentru că aşa ai găsit Tu cu calei" (Mt. 

11.25-26). 
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IX 
Că motivul pentru care Dumnezeu tri

mit:e Evanghelia unei nafîuni ţ,i i-o refuză 
alteia, nu est:e pur ţ;i simplu doar buna plă
cere a voii Sale, ci faptul că un popor est:e 
mai bun ţ;i mai demn decât acela căruia 
nu i-a fost transmisă Evanghelia. 

Moise contrazice o asemenea opinie, 
vorbind astfel poporului Israel: ,,Iatii, ale 
Domnului, Dumnezeul tiiu, sunt ceru
rile ţ,i cerurile cerurilor, pământul �i 
tot ce cuprinde el. Şi numai de părinfîi 
fiii S-a alipit Domnul ca să-i iulJească; 
ţ,i după ei, pe săm.inf:a lor, pe voi v-a 
ales El dintre toate popoarele, cum ve
deţi azi." (Dt 10.14-15). Iar Domnul Isus 

Cristos a exclamat: ,," Vai de tine, Hora
zine/ Vai de tine, Betsaidol• Căci, dacă 
ar .i fost făcute în Tir �i Sidon minunile 
care au fost făcute în voi, de mult s-ar· 
11 pocăit, cu sac ţ,i cenu(,ii." (Mt. 11.21). 



Art. 2: MOARTEA DOMNULID ISUS 
CRISTOS ŞI RĂSCUMPĂRAREA 
OAMENILOR 

I 

Dumnezeu nu este numai milostiv, în 
cel mai înalt grad, dar şi drept la modul 
absolut. Or, dreptatea Sa cere (potrivit cu 
ceea ce ştim despre aceasta din Sf. Scrip
tură) ca păcatele pe care le-am. comis noi 
contra Maiestăţii Sale Infinite, să fie sanc
ţionate, nu numai cu nişte măsuri tem
porale, ci cu o pedeapsă veşnică, aplicată 
şi trupului şi sufletului, pedeapsă care nu 
poate fi evitată decât prin ceva care să sa
tisfacă cerinţele dreptăţii divine. 

II 

Or, cum nu ne stă nicidecum în puterea 
noastră să satisfacem aceste cerinţe, nici să 
găsim vreo soluţie pentru a ne sustrage mâ
niei Sale, Dumnezeu, în harul Său nemăr-
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ginit, a luat iniţiativa să ni-L dea ca garant 
pe singurul Său Flu, Care a fost făcut, pe cru
cea Calvarului, păcat şi blestem pentru noi 
sau în locul nostru, pentru izbăvirea noastră. 

III 

Aceast.ă moarte a Fiului lui Dumnezeu 
este unica şi absolut perfecta jertfă de ispă
şire pentru păcatele noastre, jertfă a cărei 
valoare nu va putea fi apreciată niciodată 
şi care este pe deplin suficientă pentru ispă
şirea păcatelor lumii întregi. 

IV 

Această moarte are o asemenea valoare, 
vrednicie şi eficienţă din pricină că Persoa
na Care a suferit-o nu este numai UtJ. Om 
adevărat şi perfect sfănt, dar este, de ase
menea, Fiul unic al lui Dumnezeu, de ace
eaşi esenţă veşnică şi infinită cu Dumne
zeu-Tatăl şi cu Duhul Sfănt, adică exact 
ceea ce trebuia să fie Mântuitorul nostru; 
apoi, şi pentru faptul că moartea lui Cristos 
a fost atât de intim legată de mânia şi bles
temul lui Dumnezeu, care ni se cuveneau 
nouă din pricina păcatelor noastre. 

V 

În definitiv, promisiunea Evangheliei 
este clară: oricine crede în Isus Cristos cel 
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răstignit, ,,să nu piară, ci să aibă viaţa 
ve�nică. " Iar această făgăduinţă. trebuie 
să fie adusă, fără nici o discriminare, la 
cunoştinţa tuturor naţiunilor şi a :fiecărui 
om în parte, cărora Dumnezeu, după buna 
Sa plăcere, le trimite Evanghelia împreună 
·cu porunca de a se pocăi şi a crede în Dom
nul Isus. 

VI 

Şi dacă foarte mulţi oameni dintre cei 
ce aud chemarea Evangheliei nu se pocăiesc 
faţă de Dumnezeu şi nu cred în Domnul 
Isus Cristos, ci pier în necredinţă., aceasta 
nu se datorează faptului că jertfa adusă de 
Domnul Isus Cristos pe Golgota ar fi nede
săvârşită sau insuficientă, ci este, în exclu
sivitate, vina lor. 

VII 
În altă ordine de idei, oricât de mare 

ar fi numărul celor ce cred cu adevărat în 
jertfa Domnului Isus şi obţin astfel iertarea 
păcatelor lor şi izbăvirea din pierzarea 
veşnică, ei nu se bucură de această extraor
dinară binefacere decât pe temeiul harului 
lui Dumnezeu, Care nu are nici o datorie 
faţă de nimeni, har care le-a fost acordat 
în Isus Cristos, înainte de veşnicii. 
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VIII 
Căci a fost planul suveran al lui Dum

nezeu-Tatăl, dorinţa Sa glorioasă şi buna 
plăcere a voii Sale ca eficienţa dătătoare 
de viaţă şi mântuire a morţii nespus de 
scumpe a Fiului Său să se întindă la toţi 
aleşii Lui, pentru a le acorda numai lor 
credinţa justificatoare şi prin intermediul 
acesteia să-i conducă neabătut la mântuire. 
Cu alte cuvinte, Dumnezeu a găsit cu cale 
ca Isus Cristos, prin sângele Său vărsat pe 
cruce (prin care El a confirmat Noul Legă
mânt), să răscumpere din orice popor, din 
orice neam şi din orice limbă, pe toţi aceia 
- şi numai pe aceia - care au fost aleşi din 
veşnicii pentru mântuire şi I-au fost daţi 
de Tatăl; să le acorde credinţa şi, împreună 
cu ea, toate celelalte daruri ale Duhului Sfânt., 
dobândite prin moartea Sa; să-i cureţe, prin 
sângele Său, de orice păcat:: originar sau ac
tual, comise fie înainte de convertire, fie după 
aceea; să-i păstreze statornici până la capăt 
şi, în final, să-i facă să se înfăţişeze înaintea 
Lui, slăviţi, fără vină şi iară prihană. 

IX 
Acest plan, izvorât din dragostea veş

nică a lui Î>umnezeu faţă de aleşii Săi, s-a 
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realizat pe deplin şi înt.ocmai, de la înte
meierea lumii şi până în prezent (porţile 
iadului i s-au opus zadarnic) şi va continua 
să se îndeplinească întru totul, astfel că 
cei aleşi vor fi adunaţi, la tin1.pul potrivit, 
într-un singur popor şi va exista pentru vecii 
vecilor o singură Biserică a celor răscum
păraţi prin sângele Domnului Isus Cristos. 
Această Biserică Îl va iubi pururea pe Mân
tuitorul ei. Care, asemenea unui soţ devotat 
soţiei sale, Şi-a dat viaţa pentru ea pe cru
cea Golgotei; de asemenea, ea va continua 
să-I slujească şi să-L glorifice pe Preaiubitul 
ei, pe acest pământ şi apoi toată veşnicia. 

Combaterea unor erori doctrinale 

Odată expusă doctrina biblică despre 
moartea răscumpărătoare a Domnului Isus 
Crist.os, Sinodul respinge opiniile eronate 
ale celor ce învaţă: 

I 

Că Dumnezeu-Tatăl L-a rânduit pe Fiul 
Său la moarte de cruce, fără nici un plan. 
precis şi de.init de a salva pe cineva an.ume 
şi ca astfel necesitatea, utilitatea şi vred
nicia a tot ceea ce moartea lui Isus Cristos 
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ne-a câştigat să. poara rămâne lnt:acte $i să. 
.ie, în orice punct, perfecf,e $i depline, pe 
când niscumpămrea. astfel dobândim să. nu 
poa,m .i niciodam aplicam realmen!,e unei 
anumlf,e persoane. 

Această doctrină este insultătoare la 
adresa înţ.elepciunii lui Dumnezeu-Tatăl şi 
a meritelor Domnului Isus Cristos şi în to
t.ală contradicţie cu Sf. Scriptură. Căci iată 
ce spune Domnul nostru: ,,Eu Îmi dau 
viaţa pentru oile Mele... Eu le cun.osc. " 

Goan 10.15, 27), iar proorocul Isaia afirmă 
despre Mântuitorul nostru: ,,Dar, după 
ce I$1 va da viaţa ca jertfii pentru păcat, 
va vedea o sămânţă de urm.aşi, va t:răi 
mult,e zile şi lucrarea Domnului va pro
păşi în m.ilnile Lui." Gs. 53.10). 

II 
Că scopul mor(ii lui Isus Cristns nu a 

fost nicidecum să rati.ice, prin vărsarea 
sângelui Său, noul legământ al harului, ci 
doar să.-I asigure Tam.lui dreptul de a în
cheia din nou cu oamenii un legământ 
oarecare, .ie el al harului sau al fapf,elor. 

Aceasta contrazice Sf. Scriptură care ne 
învaţă. că Domnul Isus S-a făcut Garantul 
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şi Mijlocitorul unui legământ (test.ament) 
mai bun, respectiv al Noului Legământ 
(cf. Evr. 7.22) şi că „un. testament nu ca
pă.fli putere decât după moarte. " (Evr. 
9.15, 17). 

III 
Că moartea reparat:oare a lui Isus Crisfus 

n-a făcut din nici un om, de o manierti sigu
rti, un potenţial bene.iciar al mântuirii $1 
nici al credinţei prin care aceasfli reparaţie 
săvâ.r.şifli de Isus Crisfus să .ie aplicam cu 
ellcienf:ă. mântuirii, ci El doar a câ$tigat pen
tru Tat.ă.1 dreptul sau libertatea de a trat:a 
din nou cu oa.menii $i de a le prescrie noi 
condiţii, după bunul Său plac, condiţii a 
căror îndeplinire va depinde de liberul-ar
bitru al omului; $i, în consecinf:ă., să se ajun
gă într-un punct când .ie nimeni, .ie fuţi 
oa.menii, să le poată. îndeplini. 

Nu încape îndoială că cei ce împărtăşesc 
o asemenea opinie au o înţelegere foarte 
josnică a morţii Domnului Isus Cristos! Ei 
nu recunosc, cu nici un chip, principalul 
rod sau cea mai de seamă binecuvântare 
dobândită prin această moarte, şi readuc 
din infern erezia lui PEIAGIUS. 
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IV 
Că acest nou legământ al harului, pe  

care Dumnezeu-Tat:ăl l-a în.cheiat cu oa
menii prin intermediul morţii lui Isu s 
Crist:os, nu consm nicidecum în. aceea că 
noi am .ijustiflcaţi înaintea. lui Dumnezeu 
şi mântuiţi prin credinţ,;i, astfel în.cât cre
dinf:a aceas-ta să-şi în.suşească meritele lui 
Cristos, ci în. faptul că exigenf:a ascuHă.iii 
absolute de Lege .iind abrogam, Dumnezeu 
consideni credinf:a însăşi, precum şi ascul
-tarea imperfecm a credinţei, ca o perfecm 
ascul-tare de Lege şi, numai p e  temeiul ha
rului Său, o consideră demnă de a o răsplă
ti cu viaf:a veşnică. 

Ne opnnem categoric acestei erori doc
trinale, pentru că ea intră în contradicţie 
cu Sf. Scriptură care afirmă: ,,Şi sunt 
socotiţi neprihăniţi, fără p lată, prin 
harul Său, prin răscump ărarea care 
este în Cristos Isu s. Pe El Dumnezeu 
L-a rânduit mai dinainte să  fie, prin 
credinţ.a. în sângele Lui, o jertfă. de is
păţ,ire." (Rom. 3.24-25). În plus, adepţii 
ei introduc împreună cu profanul SOCIN, 
şi contra opiniei generale a întregii Biserici, 
o nouă şi stranie justificare a omului îna
intea lui Dumnezeu. 
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V 
Că t:oţi oamenii sunt acceptaţi în sm.rea 

de reconciliere şi în ha.ml legământului, 
de o asemenea manieră, încât nimeni nu 
este susceptibil să .ie condamnat, sau, mai 
precis, nu va .i osândit din pricina pă,catului 
originar, ci t:oţi oamenii sunt absolviţi de 
culpa aşa-numitului păcat 

Evident că această opinie se află în con
tradicţie cu Sf. Scriptură care afirmă că 
noi „eram din .ire copii ai mâniei ca şi 
ceilalţi." (Ef. 2.3). 

w 

Că existJi o distincţie între dobândirea, 
prin Isus Cristos, a binefacerilor jertfei Sale 
şi aplicarea acesteia. 

Adepţii acestei teorii urmăresc să stre
coare în inimile oamenilor simpli şi igno
ranţi. următoarea opinie: 

Dumnezeu, din respect pentru Sine În
suşi, agăsitpotrivitsă le transmitJi tuturor, 
în mod egal, binecuvâ.nflirile câştigate prin 
moartea lui Crist:os. Însă faptul că unii au 
prioritate ia ţii de alţii în a beneficia de ierta
rea păcatelor şi viafri veşnică, se dat:oreşte 
libertJiţii oamenilor de a lua atitudine pro 
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sau contra faţ,ă, de harul care este oferit 
tuturor, fără părtinire; dar aceasta nu de
pinde absolut deloc de darul extraordinar 
al îndurării lui Dumnezeu care ar lucra în 
via(B. lor 8$11 încât să. li se aplice mai de
grabă. lor înşişi decât celorlalţi. 

În timp ce simulează formularea unei 
asemenea distincţii cu un scop bun, adepţii 
opiniei de mai sus caută să adape poporul 
cu veninul ucigaş al pelagianismului. 

VII 

Că Isus Crist.os nu puf.ea. şi nici nu tre
buia să moară. şi, prin urmare, nici nu a 
murit pentru cei pe care Dumnezeu i-a iu
bit cu o dragoste nemărginitJi şi l-a ales 
pentru via(B. veşnică $1, deci, el nici nu aveau 
nevoie de moartea lui Isus Crist.os . 

. Partizanii acestei teorii îl contrazic pe 
a�tolul care zice: ,,Crist:os m-a iubit �i 
S-a dat pe Sine Însu�l pentru. mine." 
(Gal. 2.20). Şi: ,,Cine va ridica pâră îm
potriva ale�ilor lui Dumnezeu'? Dum
nezeu este Acela Care îi socof,e�te ne
prihăniţii Cine-i va osândi? Cristos a 
murit!" {bineînţeles că pentru ei) (Rom. 
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.8.33-34). Adepţii acestei opinii Îl contrazic 

pe Mântuitorul nostru, căci El spune: ,,Eu 
� dau viaf,a pentru. oile Mele. " Ooan 
10.15) Şi: ,,Aceast.a. este porunca' Mea: 
să vă iubiţi unii pe alţii, cum .v-am iubit 
Eu. Nu este mai mare dragoste decât 
să-şi dea cineva viaf,a pentru. prietenii 
săi." (Ioan 15.12-13). 



Art. 3-4: PERVERTIREA OMULID 
ŞI ÎNTOARCEREA LUI 
LA DUMNEZEU 

I 

Omul a fost creat după chipul şi asemă
narea lui Dumnezeu. Mintea sa era dotată 
cu adevărat.a şi salut.ara cunoaştere a Crea
t.orului său şi a lucrurilor spirituale; voinţa 
şi inima îi erau împodobite cu o aureolă 
de nevinovăţie; puritatea era esenţa tuturor 
afecţiunilor sale. Aşadar, el a fost o fiinţă 
perfect sfântă. Dar, îndepărtându-se de 
Dumnezeu, sub influenţa Diavolului, iar 
asta făcând-o de bunăvoie, el a pierdut t.oa
te aceste daruri extraordinare. Natura şi 
starea lui s-a schimbat radical: fără lumina 
spirituală, a fost cuprins de orbire; raţiunea 
lui s-a cufundat într-un întuneric înspăi
mântăt.or; răutatea, răzvrătirea şi împie
trirea i-au copleşit voinţa şi inima, iar necu
răţia i-a întinat t.oate sentimentele. 
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II 
Or, cum a fost omul după cădere, la fel 

au fost copiii pe care i-a procreat; adică: 
el, corupt - şi GOPiii săi corupţi, această 
perversiune trecând, pe baza dreptei jude
căţi a lui Dunezeu, asupra întregii sale pos
terităţi, singura excepţie fiind Isus Cristos. 
Transmiterea stricăciunii morale a lui Adam 
asupra urmaşilor lui nu s-a produs prin imi

taţie (aşa cum pretindeau odinioară pelagi
enii), ci prin propagarea naturii pervertite. 

III 
De aceea, toţi oamenii sunt concepuţi 

în păcat şi nasc copii ai mâniei, incapabili 
să facă vreun bine salutar, înclinaţi numai 
spre rău, morţi în păcat şi robi ai păcatului. 
Şi fără harul Duhului Sfânt care îi naşt.e 
din nou pe păcătoşi, ei nu vor şi nici nu pot 
să se întoarcă la Dumnezeu, nici să-şi cori
jeze natura lor depravată, nici să se arate 
dispuşi pentru îmbunătăţirea acest.eia. 

IV 

Est.e adevărat că, după cădere, a sub
zistat în inima omului o anumită capacitat.e 
int.electuală, o licărire a conştiinţei datorită 
căreia el mai păstrează o anumită cunoaş-
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tere a lui Dumnezeu şi a lucrurilor naturale; 
el distinge între ceea ce este cinstit şi necin
stit şi manifestă o oarecare înclinaţie spre 
practicarea virtuţilor şi aplicarea unei <lisei -
pline exterioare. Insă nici vorbă că el ar putea 
ajunge, pe baza acestei capacităţi înnăscute, 
la o cunoaştere mântuitoare a lui Dwn
nezeu şi la pocăinţă, pentru că el nu aplică 
îndemnurile cugetului nici în lucrurile 
obişnuite şi chile; dimpotrivă, omul îşi înă
buşă conştiinţa, şi o întinează în diferite 
moduri, pretinzându-i să-i justifice purta.
rea lui rea şi incorectă. Rezulta.tul este că 
el nu are nici o scuză înaintea lui Dumnezeu. 

V 

Prin intermediul Decalogului, Dumnezeu 
le-a dat în special evreilor o cunoştinţă şi o 
înţelepciune aparte. Într-adevăr, conţinutul 
Celor Zece Porunci exprimă grozăvia păca
tului şi îl convinge � om din ce în ce mai 
mult despre aceasta. Însă Decalogul nu su
gerează nici un mijloc, nu acordă nici o 
putere pentru a ieşi din această situaţie 
mizerabilă. Aşadar, Legea fiind făcută ine
ficientă de către firea pământească, îl lasă 
pe cel ce a încălcat-o sub blestem şi, drept 
urmare, este imposibil ca omul să obţină, 
prin ea, harul salvator. 
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VI 
Deci, ceea ce nu poate face nici lumina 

conştiinţ.ei, nici Legea, Dumnezeu realizea
ză prin puterea Duhului Sfânt, prin Cu
vântul Lui sau prin slujba împăcării, adică 
Evanghelia care Îl prezintă pe Mesia, Acela 
prin Care a găsit Dumnezeu cu cale să-i 
mântuiască pe credincioşi, în Vechiul cât 
şi în Noul Testament. 

VII 
Această taină a voii Sale, Dumnezeu a 

dezvăluit-o unui mic număr de persoane 
sub Vechiul Legământ, dar în Noul Test.a
ment (de îndată ce orice discriminare între 
popoare a fost abolită), El o revelează unei 
mulţimi mult mai numeroase. Cauza aces
t.ei distribuiri nu trebuie interpretată por
nind de la ideea că membrii unei naţiuni 
ar fi mai vrednici decât alţii, sau mai dis
puşi să aplice îndemnurile conştiinţ.ei lor, 
ci totul se datorează bunei plăceri a Dum
nezeului suveran şi dragostei Sale nemerit.at.e. 

De aceea, cei cărora li s-a făcut o favoare 
atât de mare, îară nici un merit din part.ea 
lor, trebuie să-şi exprime, cu smerenie şi 
mulţumiri, recunoştinţa lor faţă de Dum
nezeu, iar cu privire la ceilalţi, cărora nu 
li s-a făcut parte de un asemenea har, 
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trebuie să preamărească, împreună cu 
apostolul, caracterul sever şi drept al jude
căţilor divine, fără a încerca, dintr-o simplă 
curiozitate, să le pătrundă sensul. 

VIII 

Oricât de mare ar fi numărul celor che
maţi la mântuire, prin intermediul Evan
gheliei, trebuie precizat faptul că această 
chemare divină este foarte serioasă. Căci 
Dumnezeu arată, prin Cuvântul Său, cu 
toată seriozitatea şi într-tm mod demn de 
toată încrederea, ceea ce Îi este plăcut, şi 
anume ca toţi cei chemaţi, să răspundă răs
picat şi cu toată inim.a apelului Său. De 
asemenea, El le promite, cu toată seriozita
tea, tuturor celor ce vin la El şi cred în Cu
vântul Lui, odihna sufletului şi viaţa veşnică. 

IX 

Şi dacă mulţi dintre cei ce sunt chemaţi 
prin mesajul Evangheliei nu răspund ape
lului divin şi nu vin la Dumnezeu, nu se 
convertesc, vina nu aparţine nici Evan
gheliei, nici lui Isus Cristos Care le este 
oferit prin Evanghelie, nici lui Dumnezeu, 
Care, Ii cheamă prin intermediul Evanghe
liei şi chiar le conferă anumite daruri spiri
tuale, ci pur şi simplu celor ce sunt chemaţi. 
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Unii dintre aceştia nu primesc, din ne
păsare şi dezinteres, Cuvântul vieţii; alţii, 
deşi îl acceptă, nu o fac cu toată inima, şi 
tocmai de aceea, după bucuria momentană 
a unei credinţe trecătoare, dau înapoi; în 
alţii, spinii îngrijorărilor vieţii acesteia şi 
plăcerile de o clipă ale lumii înăbuşă să
mânţa Cuvântului, astfel că acesta nu aduce 
nici un rod în viaţa lor, după cum ne-a în
văţat Mântuitorul în pilda semănătorului 
(Mt. 13). 

X 
Dar faptul că alţi oameni, care au fost 

chemaţi prin mesajul Evangheliei, răspund 
apelului şi vin la Dumnezeu, convertin
du-se, nu trebuie privit ca un merit al aces
tora, ca şi cum prin liberul lor arbitru ei 
s-ar deosebi de ceilalţi semeni cărora li 
s-ar fi acordat un har asemănător sau, mai 
exact, suficient pentru a crede şi a se con
verti (lucru pe care îl susţine orgolioasa 
erezie a lui PELAGIUS), ci trebuie pus pe 
seama lui Dumnezeu, Care, deoarece i-a 
ales pe ai Săi, în Cristos, înainte de veşnicii, 
i-a şi chemat la timpul potrivit, acordân
du-le credinţa şi pocăinţa, şi, după ce i-a 
izbăvit de sub puterea întunericului, îi 
strămută în Împărăţia Fiului dragostei 
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Sale, pentru ca ei să trâmbiţeze puterile 
minunate ale Celui ce i-a chemat din întu
neric la lumina Sa minunată, şi să nu se 
laude cu ei înşişi, ci să se laude în Domnul, 
aşa cum se poate citi, în numeroase pasaje 
ale scrierilor Sf. Apostoli. 

XI 

Apoi, când Dumnezeu Îşi m.anifestă 
buna plăcere a voii Sale în cei aleşi, deci 
când îi face să se întoarcă la El, nu numai 
că îngrijeşte să le fie transmis din exterior 
mesajul evanghelic şi iluminează puternic, 
prin Duhul Sfânt, mintea lor, pentru ca să 
poată pricepe şi discerne corect lucrurile 
Duhului Sfânt, dar, de asemenea, prin lu
crarea eficace a Acestui Duh regenerator, 
El pătrunde până în străfundurile omului, 
deschide o inimă care este încuiată, o în
moaie pe cea care este împietrită, o taie 
împrejur în chip spiritual, lucrează asupra 
voinţei şi îi acordă noi calităţi, aducând-o 
la viaţă din moartă cum era, îacând-o bună, 
blândă şi ascultătoare din rea, răzvrătită 
şi nesupusă cum era. Transformată şi tra
tată în felul acest.a, voinţa credinciosului 
va deveni asemenea unui pom bun care pro
duce roade bune. 
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XII 

lată în ce constă această naştere din 
nou atât de preţuită în Sf. Scriptură�aceas
tă înnoire, această făptură nouă, această 
înviere dintre cei morţi spiritualiceşte pe 
care Dumnezeu o realizează în noi şi fără 
aportul nostru. Or, ea nu se îndeplineşte 
nicidecum din exterior, prin rostirea unei 
doctrine care răsună în urechile noastre, 
printr-o convingere de natură morală sau 
orice alt fel de a lucra care s-ar reduce la 
acţiuni persuasive, aşa.încât, după ce Dum
nezeu Şi-a făcut partea, să atârne de con
tribuţia omului faptul de a fi sau nu născut 
din nou, de a se converti sau nu. Dimpo
trivă, această operaţie este, în întregime, 
supranaturală, foarte puternică şi nespus 
de blândă totodată, minunată, tainică şi 
negrăită. Potrivit învăţftturii Sf. Scripturi 
(care este inspirată de Însuşi Autorul ope
raţiei respective), aceasta, în ceea ce pri
veşte eficacitatea sa, nu este cu nimic infe
rioară creării lumii sau învierii morţilor, 
astfel că, toţi aceia în ale căror inimi lu
crează Domnul de o manieră atât de admi
rabilă, Stmt, în mod sigur, inevitabil şi eficienţ 
regeneraţi şi cred realmente în Dumnezeu. 

Din acel moment, voinţa deja înnoită şi 
pusă în mişcare de Dumnezeu, nu mai tre-
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buie să fie îmboldită sau împinsă de El, ci 
acţionează de la sine. De aceea, se poate 
spune, pe bună dreptate, că omul este cel 
ce crede şi se pocăieşte, prin puterea haru
lui pe care l-a primit. 

XIII 

În timpul acestei vieţi. pământeşti, cre
dincioşii nu pot înţelege pe deplin modul 
în care se desfăşoară această lucrare divină. 
Totuşi, ei se bucură deja de odihnă, dato
rită faptului că, prin harul lui Dumnezeu, 
ei ştiu bine şi simt profund că s-au încrezut 
pe deplin în Domnul Isus, Mântuitorul lor, 
şi că-L iubesc din toată inima. 

XIV 

Aşadar, credinţa este un dar al lui Dum
nezeu nu din pricină că ea ar fi propusă 
liberului-arbitru al omului, ci pentru că ea 
este realmente conferită, inspirată şi infu. 
zată în om. Pe de altă parte, nu se pune 
problema că Dumnezeu i-ar da omului 
numai puterea de a crede şi ar aştepta ca 
voinţa lui s-o accepte sau să creadă real
mente, ci pentru că El Însuşi este Cel ce 
dă şi voinţa şi înfăptuirea - mai mult ca 
atât, El lucrează totul în toţi. - produce în 
om şi voinţa de a crede şi credinţa însăşi. 
(Et velle credere, et ipsum credere). 
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xv 

Dumnezeu nu datorează nimănui harul 
acest.a. Căci dacă cineva nu are nimic care 
să-i permită să fie el primul dăruitor, atunci 
de unde va putea lua ceva pe care să-l ofere 
în schimb? Mai concret, ce ar putea da un 
om care nu are nimic altceva decât păcat 
şi minciună? Pe de altă parte, cel ce pri
meşte acest har este dator să-I mulţumeas
că lui Dumnezeu în vecii vecilor, lucru pe 
care de altfel îl şi face. 

Cel ce nu acceptă harul lui Dumnezeu, 
fie nu se sinchiseşte deloc de darurile spiri
tuale şi se mulţumeşte cu starea lui, fle 
trăieşte în nepăsare şi se laudă zadarnic 
cu ceea ce nu are. 

Cât priveşte pe cei ce mărturisesc cre
dinţa creştină şi se silesc să trăiască o viaţă 
curată, nu avem dreptul să-i judecăm., ci 
trebuie să-i vorbim numai de bine, urmând, 
în privinţa aceasta, exemplul apostolilor 
Domnului, pentru că adâncul inimilor 
oamenilor nu ne este accesibil. Iar pentru 
cei ce încă nu au fost chemaţi la mântuire 
prin mesajul Evangheliei, trebuie să ne 
rugăm Celui ce cheamă lucrurile care nu 
sunt ca şi cum ar fi, având grijă să nu ne 
îalim faţă de cei încă nemântuiţi, ca şi cum 
noi ne-am fi remarcat prin noi înşine sau 
prin meritele noastre. 
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XVI 

Deci, după cum prin căderea în păcat 
omul nu a încetat să fie om, adică dotat cu 
raţiune şi voinţă, şi cum păcatul care a tre
cut asupra întregului neam omenesc nu a 
anulat natura umană, ci a degradat-o şi a 
omorât-o, din punct de vedere spiritual, 
t.ot aşa acest har divin al regenerării nu 
acţionează asupra oamenilor ca şi cum 
aceştia ar fi nişte manechine sau nişte 
butuci de lemn. Nu, harul nu desfiinţează 
voinţa şi nu anulează proprietăţi.le sale, nu 
o forţează şi nu o constrânge ci, din contră, 
o remvie, o vindecă, o corectează şi o con
vinge, cu tărie dar şi cu blândeţe, pentru 
ca acolo unde stăpâneau odinioară răzvră
tirea şi împotrivirea cărnii, să înceapă a 
domni prompta şi sincera ascultare a duhu
lui nostru, ceea ce constituie adevărata şi 
duhovniceasca restabilire a omului şi asi
gurarea libertăţii sale reale. 

De aceea, dacă Dumnezeu, minunatul 
Făurit.or a t.ot ce este bun şi frumos, nu lucra 
faţă de noi în felul acesta, nu-i mai rămânea 
omului nici o speranţă de a se ridica .vreo
dată, prin intermediul liberului-arbitru, din 
prăbuşirea sa de vreme ce, pe când era încă 
în picioare, omul a uzat de libertatea voinţei 
sale pentru a se precipita în pierzare. 
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XVII 
Şi după cum toată această măreaţă 

operă, prin care Creatorul produce şi sus
ţine propria noastră viaţă naturală, nu ex
clude ci impnne folosirea nnor mijloace prin 
care, potrivit cu înţelepcinnea şi bunătatea 
Lui nemărginită, Dumnezeu a găsit cu cale 
să-Şi desfăşoare puterea Sa glorioasă, tot 
astfel lucrarea Lui supranaturală, prin care 
ne regenerează, nu exclude şi nici nu înlă
tură întrebuinţarea Evangheliei pe care Acest 
Dumnezeu desăvârşit în înţelepciune a 
rânduit-o să fie sămânţa renaşterii şi hrana 
sufletelor noastre. 

De aceea, urmând exemplul apostolilor, 
învăţătorii creştini care au venit duP,ă ei, 
s-au străduit să-i instruiască, cu pioşenie, 
pe credincioşi cu privire la acest har al lui 
Dumnezeu, adică urmărind slava Domnu
lui şi zdrobirea oricărui orgoliu omenesc, 
fără a neglija totuşi să menţină acest har, 
prin aplicarea sfintelor sfaturi evanghelice 
privitoare la practicarea Cuvântului Dom
nului, a Sacramentelor şi disciplina Bise
ricii; astfel ca să nu se întâmple vreodată 
ca cei ce învaţă pe alţii sau cei ce primesc 
învăţătură în Biserică să fie acuzaţi că-L 
ispitesc pe Dumnezeu, sub motivul că ar fi 
încercat să separe lucrurile pe care Dum-
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nezeu, după buna plăcere a voii Sale, le-a 
vrut a fi strâns unite. Căci harul este acor
dat prin îndemnuri, şi, deci, cu cât suntem 
mai prompţi în îndeplinirea misiunii încre
dinţate nouă, cu atât devine mai evidentă 
binecuvântarea lucrării lui Dumnezeu în 
noi şi cu atât mai excelentă este opera Sa. 
Şi de aceea numai lui Dumnezeu I se cu
vine, în vecii vecilor, toată slava, indiferent 
că este vorba de mijloace, de rezultatele 
sau de eficienţa lor salut.ară! Amin. 

Combaterea unor erori doctrinale 

Odată expusă doctrina biblică despre 
pervertirea omului şi întoarcerea sa la Dum
nezeu, Sinodul respinge opiniile eronate 
ale celor ce învaţă: 

I 

Că nu se poa.te argumenta logic fâptul 
că păcatul originar ar constitui o probă su.i
cientă. pentru a condamna tot neamul ome
nesc, sau a face omenirea. JJllSlbllă de pe
depse temporale ţ,l veţ,nlce. 

Această teorie contrazice cuvintele apos
tolului care afirmă: ,, ... prin-tr-un singur 
om a ln-trat păcatul în lwne, ţ,i prin 
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păcat a intrat moartea, ţ;i astfel moar
tea a trecut asupra tuturor oamenilor, 
din pricină că toµ au păcătuit ... prin
tr-o singură greşeală,· a venit o osândă 
care a lovit pe toţi. oamenii." (Rom. 5. 

12, 18). Şi: ,,Plata păcatului este moar
tea." (Rom. 6.23). 

II 

Că darurile spirituale sau deprinderile 
bune şi virtuţile, cum ar .i: bunătatea, s.in
f,enia, neprihănirea, etc. nu au putut exista 
în voin(:a omului imediat după. crearea lui 
ţ;i, prin urma.re, ele nu i-au putut .i ră.pite 
prin căderea în păcat 

Această teorie contrazice descrierea chipu
lui lui Dumnezeu pe care ne-o oferă apos
tolul în Ef. 4.24, unde el menţionează ne
prihănirea şi sfinţenia, virtuţi. care, fără în
doială, îşi au sediul în voinţă. 

III 

Că darurile spirituale nu au fost elimi
nate din voln-ţa. omului prin moartea spi
rituală, pentru că, în ea însăşi, voinf,a. aceas
ta nu a fost coruptă. niciodată., ci doar împie
dicată. să se manifeste prin întunecarea 
minţii şi deregla.rea sentimentelor; şi odatii. 
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înlătura.te aceste obst:acole, voinţa poate 
lucra în toam libert.atea sa naturală., adică. 
poate, fără nici o di.icult:ate, să aleagă. ce-i 
place şi să respingă ce nu-i este pe plac. 

Această opinie est.e fundamental greşită, 
şi ea tinde să ridice în slăvi libernl-arbitru, 
în ciuda afirmaţiei proorocului Ieremia, 
care spune: ,,Inima este nespus de în
şelătoare şi de deznădăjduit de rea. " 

(Ier. 17.9) sau aceea a apostolului Pavel, 
care scrie: ,,Între ei eram. ţii noi toţi 
odinioară, când trăiam. în poftele Brii 
noastre pământeşti, când .ii.ceam voile 
.ir1J pământeşti şi ale gândurilor noas
tre, şi eram. din Bre copii ai mâniei, 
ca şi ceilalţi." (Ef. 2.3). 

IV 

Că. omul. nenăscut din nou nu este, la 
drept vorbind, în întregime cufundat în pă.
cat, sau, altfel spus, nu şi-a pierdut orice 
înclinaţie spre bunurile spirituale; ca do
vadă., el poate resimţi foame şi sete după. 
neprihănire şi viaţii, şi poate veni înaintea 
lui Dunmezeu cu un duh mâhnit şi zdrobit, 
care este o Jertfă. plăcum Domnului. 

Respingem, cu vehemenţă, o asemenea 
t.eorie care se opune cat.egoric mărturiilor 
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evidente ale Sf. Scripturi: ,, lioi era.ţi morţi 
în grer;elile ţ;i păcatele voastre." (Ef. 

2.1, 5). Sau: ,, ... toate întocmirile gân
durilor din inima lui erau îndrepfJJ.te 
în .iecare zi m,mai spre rău." (Gen. 6.5). 

„Nu voi mai blestema pământul din 
pricina omului, pentru că întocmirile 
gândurilor din inima omului sunt rele 
din tinereţea lui. " (Gen. 8.21). Pe de altă 
parte, faptul de a resimţi foame şi sete de 
viaţă şi a tânji după izbăvirea de mizeria 
sa sufletească, precum şi aducerea ca jertfă 
a unui duh zdrobit sunt lucruri specifice 
oamenilor născuţi din nou (Ps. 51.17) şi 
celor numiţi fericiţi (Mt. 5.6). 

V 

Că omul pervertit şi carnal poa.f,e să se 
folosească tot aşa de bine de harul obişnuit 
(prin care adepţii acestei teorii înţ.eleg 
capacitatea intelectuală naturală) ca şi de 
darurile care i-au rămas după căderea în. 
păcat;, astfel ca, printr-o bună întrebuinţare 
a acestora, să se obţină treptat-treptat;, un 
har şi mai mare, adică harul evanghelic 
sau mântuitor, dacă nu chiar mântuirea; 
printr-un asemenea mijloc, Dumnezeu, de 
partea Sa, Se arată. dispus să-L descopere 
tuturor pe Isus Cristos, dat Bind faptul 
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că El conferă. oricărui om, şi de o manieră 
eficace, mijloacele necesare revelării lui 
Isus Crist:os celui ce crede şi se pocăieşte. 

Că această ipoteză este falsă o dovedeşte 
experienţa tuturor timpurilor şi, în plus, 
mărturia Bibliei care spune răspicat: ,,El 
descoperă lui Ia.cov Cuvântul Său, lui 
Israel legile ţ;i poruncile Sa.le. El n-a. 
lucmt a.ţ;a cu toate neamurile, şi ele nu 
cunosc poruncile Lui." (Ps. 147.19-20). 
„El, în veacurile trecute, a. lăsat toate 
neamurile să. umble pe căile lor. " (F. A 
14.16). ,,Fiindcă au fost opriţ;i (Pavel şi 
însoţitorii săi) de Duhul Sfânt să ves
tească Cuvâ.n.tul în Asia., au trecut prin 
fi.nutul Frigiei şi Ga.la.tiei. Ajunşi lângă 
Misia., se pregăteau să intre în Biti.nia., 
dar Duhul lui Isus nu le-a. dat voi e." 
(F. A. 16.6-7). 

VI 
Că în adevărafu convertire a omului, nu 

este posibil ca Dumnezeu să. introducă în 
voin(;a sa calită.(i, obiceiuri sau daruri noi; 
ia.r credinţ;a, prin care suntem în primul 
rând converti.fi, şi de la ca.re primin numele 
de credincioşi, nu este, prin urmare, o cali
f.a.te sau un dar provenit de la Dumnezeu, 
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ci pur şi simplu un act a l  omului; credinţa 
aceast:a nu poate 11 numită un da r decât 
dacă ne raport:ăm la. puterea pe ca.re o are 
omul de a intra în posesia. ei. 

Fără îndoială că cele afirmate mai sus 
contrazic declaraţiile limpezi ale Sf. Scrip
turi potrivit cărora Dumnezeu acordă ini

milor noastre calităţi noi în domeniul 
credinţei şi ascultării, precum şi senti
mentul dragostei Sale: ,, Voi pune Legea 
Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima 
lor." Ger. 31.33). ,, Voi turn.a ape peste 
pământul înset:at şi râuri pe pământul 
uscat; voi turna Duhul Meu peste să
mânţa ta." (Is. 44.3). ,, ... d ragostea lui 
Dumnezeu a fost t urna tă în ini mi le 
noa stre p rin Duhul Sfânt C a re ne-a 
fost dat." (Rom. 5.5). 

De asemenea, această doctrină nu se 
împacă nicidecum cu practica nemtreruptă 
a Bisericii care se roagă împreună cu pro
fetul: ,, ... întoarce-mă Tu, ş i  mă voi în
toarce, căci Tu eşti Domnul, Dumne
zeul meul" Ger. 31.18). 

VII 

Că harul prin ca.re suntem noi deter
minaµ a ne întnarce la Dumnezeu nu este 
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nimic altceva decât o blândă persuasirme, 
sau (cum spun alţii) cel mal nobil mod de 
a acţiona în convertirea omului, $i ceea ce 
se potrive$te cel mai bine naturii sale este 
tot ce se realizează prin convingere. 

Adepţii acest.ei opinii mai susţin că ni
mic nu împiedică harul (pe care ei îl numesc 
moral, adică ceea ce se poate realiza printr-o 
muncă de convingere a minţii, de înduple
care a voinţ.ei) să tmnsfonne rm om .iresc 
într-rmul duhovnicesc; de fapt, Dumnezeu 
nici nu obţine altfel consimf.ămâ.ntul voinţei 
noastre, decât prin metoda convingerii $i 
tocmai în acea.sta. consm e.icienf.a lucrării 
divine care prme în inkriorita.te acţirmea. 
Sata.nei, pentru că Dumnezeu promite bu
nuri ve$nice, în timp ce Diavolul făgădu
ie$te doar lucnni trecătoare. 

Nu putem admit.e o asemenea învăţătură 
care est.e esenţi.alment.e pelagiană şi contra
ră întregii Biblii, căci Sf Scriptură, pe lângă 
metoda convingerii folosită pentru conver
tirea omului, recunoaşte lucrarea Duhului 
Sfânt, care est.e cu mult mai eficientă şi de 
origine divină: ,, lia voi da o inimă nouă, 
$i voi pune în voi un duh nou; voi scoate 
din tru.pul vostru. inima de piatră $1 vă 
voi da o inimă de carne." (Ez. 36.26). 
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VIII 

Că în opera. de regenerare a .iinţei ome
neşti, Dumnezeu nu foloseşte toate resur
sele atntputerniciei Şale pentru a îndupleca 
voinf.a- omului, încâtfC_esta să.ie determinat 
să creadă în Cristns,şi să .ie convertit; pen
tru că este posibil ca Dumnezeu să între
prindă toate demersurile prevăzute de El 
pentru convertirea zmui păcătns, căutând 
cu.tntdinadinsul să-l aducă la o via-ţă nouă, 
şi tntuşi omul să i se împotrivească în aşa 
fel încât să zădărnicească toate eforturile 
divine şi să împiedice naşterea sa din nou. 
De aceea, ultimul cuvânt cu privire la naş
terea sa din nou îi revine omului� 

Dacă am. accepta această doct.tjnă, ar 
trebui să anulăm toată eficienţa harului lui 
Dumnezeu în ceea ce priveşte convertirea 
noastră şi să supunem voinţei omului lucra
rea at.otputernicului Dumnezeu, iar aceasta 
contrar convingerii apostolilor Domnului 
care ne învaţă să credem în „nemiirginit;a 
mii.time a puterii. Sole, după lucrarea. pu
terii tăriei Lui" (Ef. 1.19). Şi: ,,Dumne
zeu să împlinească în voi cu putere, orice 
dorinf;ă de bunătate şi orice lucrare 
izvorâtă din credlnfii." (Il Tes. 1„11). Sau: 
,,Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăn.Iit tnt 
ce priveşte viaţa şi evlavi_a." (II Pet 1.3). 
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IX 

Că harul ţ,i liberul.-arbitro sunt deopo
trivă cauze primare ţ,i concurenţi angajaţi 
în cursa pentru atingerea obiectivului .imu 
numit convertire; într-adevăr, harul. nu o 
ia înaintea voinţei omului sau, cu alte cuvin
te, Dumnezeu nu aj11m eflcient voin-ţa unui 
om în procesul convertirii, înainte ca voin-ţa 
acestuia să. nu se punii în mi�are din pro
prie iniţiativă. 

Realitatea este că Biserica a condanmat 
de multă vreme această doctrină a pela
gienilor prin cuvintele ap. Pavel, care afir. 
mă că „nu atârnă nici de cine vrea, nici 
de cine aleargă, ci de Dwnnezeu Care 
are milă." (Rom. 9.16). ,,Căci cine te 
face deosebit? Ce lucru ai, pe care să 
nu-l .i primit?" (I Cor. 4.7). Şi: ,,Căci 
Dumnezeu este Acela Care lucrează 
în voi ţ,f vă dă, după plăcerea Lui, ţ,i 
voinţa ţ,f înfăptuirea." (Fii. 2.13). 



Art.5: PERSEVERENŢA 
SFINŢILOR 

I 

Cei pe care Dumnezeu îi cheamă, potri
vit planului Său imuabil, la comuniunea 
cu :Fiul Său, Domnul nostru Isus Cristos, 
şi îi naşte din nou prin Sfântul Său Duh, îi 
izbăveşte cu adevărat de sub stăpânirea şi 
robia păcatului în viaţa aceasta, dar nu-i 
scapă pe deplin de sub influenţa firii pă
mânteşti şi a acestui trup al păcatului. 

II 

De aici provine faptul că ne este dat să 
vedem zilnic atâtea păcate, datorate slă
biciunii noastre omeneşti, şi cele mai bune 
fapte ale sfinţilor nu sunt niciodată fără 
nici un cusur. Or, asta le dă în permanenţă 
prilejul să se smerească înaintea Domnului, 
să recurgă la sângele ispăşitor al lui Cristos, 
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să-şi ţină mereu răstignită firea pămân
tească, s-o mortifice tot mai mult prin tră
irea într-un duh de rugăciune şi prin prac
ticarea, cu mai multă sârguinţă, a adevă
ratei evlavii, suspinând după atingerea 
ţelului suprem, care este perfecţiunea. Ei 
tânjesc după clipa când, izbăviţi de a.cest 
trup al păcatului, vor domni în ceruri îm
preună cu Mielul lui Dumnezeu. 

III 

Din pricina a.cestor rămăşiţe ale păca
tului care se mai află în noi şi a ispitelor 
care ne atacă, venind din partea lumii şi a 
lui Satan, răscumpăraţii Domnului nu ar 
putea persevera în harul Lui, da.că ar fi lă
saţi pe seama propriilor lor forţe. Însă 
Dumnezeu este credincios, şi de a.ceea îi 
întăreşte în harul pe care li l-a a.cordat deja 
şi îi păstrează statornici până la capăt 

IV 

Însă, deşi a.ceastă putere a lui Dumne
zeu, care îi fortifică şi îi păstrează în har 
pe adevăraţii credincioşi, este mult prea 
mare pentru a putea fi biruită de firea pămân
tească, totuşi cei ce s-au întors la Dum
nezeu nu umblă întotdeauna sub călăuzirea 
Sa, astfel încât să nu poată, prin greşelile 
săvârşite în câteva acţiuni speciale, să se 
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îndepărteze de pe drumul voii lui Dumne
zeu, sau să se lase amăgiţi de unele pofte 
ale firii pământeşti aşa încât să asculte de 
ele. De aceea, copiii Domnului trebuie să 
vegheze necurmat şi să se roage fără înce
t.a.re pentru a nu cădea în ispită. Dacă cei 
credincioşi nu fac lucrul acesta, nu numai 
că pot fi antrenţi de firea pământească, de 
lume şi Satan să comită păcate grave, 
oribile, dar Însuşi Dumnezeu îi poate lăsa 
să cadă, aşa cum o dovedesc tristele expe
rienţe ale lui David, Petru şi alţi oameni 
sfinţi menţionaţi în Sf. Scriptură. 

V 
Prin asemenea păcate, cei ce le comit Îl 

ofensează profund pe Dumnezeu, se fac pa
sibili de pedeapsa cu moartea şi Îl întris
tează pe Duhul Sîant; ei întrerup cursul 
normal al unei vieţi de credinţă, îşi rănesc 
grav conştiinţele şi uneori îşi pierd, pentru 
câtva timp, bucuria mântuirii, până când 
Faţa părintească a lui Dumnezeu li se arată 
din nou ca urmare a pocăinţei lor care îi 
orientează iarăşi pe calea neprihănirii. 

VI 

Căci Dumnezeu, Care este bogat în în
durare, lucrând potrivit planului neschim-
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bat al alegerii Sale veşnice, nu retrage defi
nitiv Duhul Său copiilor Săi, chiar atunci 
când este vorba de căderi dureroase, şi El 
nu îngăduie ca ei să cadă aşa încât să poată 
pierde harul înfierii şi starea de îndrep
tăţire dobândită înaintea Lui; de asemenea, 
El nu-i lasă să comită păcatul care duce la 
moarte, adică hula împotriva Duhului Sîant 
şi astfel, fiind total părăsiţi de El, să se 
arunce în pierzarea veşnică. 

VII 

Într-adevăr, în cazul unei căderi acci
dentale, Dumnezeu păstrează în inima copi
lului Său sămânţa care nu poate putrezi 
pe care a plantat-o El Însuşi acolo şi prin 
care acesta a fost născut din nou, pentru ca 
aceasta să nu se piardă şi nici să fie lepă
dată. Apoi, El îl înnoieşte realmente prin 
Cuvântul şi prin Duhul Lui, pentru ca cel 
căzut să se pocăiască şi să resimtă o durere 
profundă şi o întristare după voia lui Dum
nezeu, din pricina păcatelor sale, pentru ca 
din adâncul unei inimi mâhnite şi zdro
bite să dorească şi să obţină, prin credinţă, 
iertarea în sângele Domnului Isus, Mijlo
citorul; în felul acesta, să simtă iarăşi hantl 
împăcării divine, să-L adore pe Dumnezeu 
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pentru mila, bunătat.ea şi ·credincioşia Sa, 
şi să lucreze de acum încolo cu mai multă 
grijă la mântuirea lui, dându-şi toate silinţele 
ca s-o ducă până. la capăt cu frică şi cutremur. 

VIII 

Aşadar, nu prin meritele şi prin forţele 
lor, ci prin îndurarea gratuită a lui Dum
nezeu reuşesc ei să nu piardă definitiv cre
dinţa şi harul şi să nu rămână în prăbuşirea 
lor şi apoi să piară pentru vecii vecilor, lucru 
care, în ceea ce-i priveşte pe ei, s-ar întâm
pla nu numai destul de uşor, dar în modul 
cel mai sigur posibil. Însă, din punctul de 
vedere al lui Dumnezeu, pieirea unui copil 
al Său nu se va întâmpla niciodată, pentru 
că planul alegerii Sale veşnice nu se poate 
schimba; nici promisiunile Sale nu pot fi 
încălcate; nici chemarea pe care a adresa
t-o pe temeiul planului Său neschimbător 
nu poate fi revocată; nici meritele, mijloci
rea şi protecţia Domnului Isus Cristos nu 
pot fi nimicite; nici pecet.ea Duhului Sfănt 
nu poate fi zădărnicită sau abrogată. 

IX 

În ceea ce priveşte această păzire a celor 
aleşi în vederea mântuirii lor şi statornicia 
în credinţă a credincioşilor adevăraţi, ere-
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dincioşii înşişi pot fi siguri şi convinşi de 
lucntl acesta, după măsura credinţei lor 
prin care ei cred cu certitudine că sunt în 
prezent şi că vor rămâne pentru t:otdeauna 
membri veritabili şi vii ai Bisericii şi că 
pot fi siguri de iertarea păcatelor lor şi de 
dantl vieţii veşnice. 

X 
Totuşi, această certitudine nu provine 

dintr-o revelaţie specială care s-ar adăuga 
Cuvântului sau ar fi oferită în afara lui, ci 
ea decurge, în primul rând, din acceptarea 
cu credinţă a promisiunilor lui Dwnnezeu 
pe care El ni le-a dat din belşug în Cuvântul 
Său pentru consolarea noastră; apoi, din 
mărturia Duhului Sfiint, Care adevereşte 
duhului nostru că suntem copii ai lui Dum
nezeu şi moştenit:ori ai Săi (Rom. 8.16-17). 
În sfârşit, dintr-o serioasă şi sfântă preocu
pare de a trăi în curăţie de cuget şi de a să
vârşi faptele bune ale credinţei. 

Dacă aleşilor lui Dwnnezeu nu li s-ar fi 
acordat, pe acest pământ, ferma asigurare 
că vor avea parte, într-o zi, de triumful final 
şi le-ar fi fost retrasă arvuna negrăită a 
vieţii veşnice, ei ar fi fost cei mai nenorociţi 
dintre t:oţi oamenii. 
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XI 
Totuşi, Sf. Scriptură dovedeşte că, în 

timpul vieţii lor păm.ânteşti, credincioşii 
au de luptat contra multor îndoieli care 
vin din partea firii pământeşti şi că, atunci 
când trec prin ispite grele, ei nu se bucură 
întotdeauna de această deplină consolare 
a credinţei şi nu resimt îară încetare aceas
tă certitudine a perseverenţei. Însă Dum
nezeu, Care este Părintele oricărei mângâieri, 
nu îngăduie ca ei să fie ispitiţi. peste pute
rile lor, ci le acordă, odată cu ispita, posibi
litatea de a ieşi biruitori şi de a o răbda 
a Cor. 10.13) şi, prin Duhul Sfânt, înflăcă
rează în ei certitudinea perseverenţei. 

XII 

Dar această siguranţă a prezervării, 
departe de a-i face pe adevăraţii credincioşi 
să se umfle de mândrie şi să se arunce în
tr-o siguranţă falsă, firească, este, din con
tră, o adevărată sursă a smereniei, a respec
tului filial şi a unei evlavii reale, a răbdării 
în toate încercările vieţii, a rugăciunilor fier
binţi., a rămânerii în ascultare de Dumne
zeu pe calea crucii, a depunerii unei măr
turii vii în favoarea adevărului evanghelic 
şi a unei bucurii proftmde în Dumnezeu. 
Acordarea unei asemenea binecuvântări 
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este mai degrabă un stimulent pentru cel 
credincios de a trăi, înaintea Domnului, cu 
seriozitate şi într-un duh de recunoştinţă, 
săvârşind faptele bune ale credinţei, aşa 
cum o dovedesc, cu prisosinţă, mărturiile 
Sf. Scripturi şi experienţele actuale ale co
piilor lui Dumnezeu. 

XIII 

De asemenea, când încrederea stator
niciei în credinţă începe să wnple din nou 
inima celor ce au fost ridicaţi dintr-o stare 
decăzută, aceasta nu produce în ei nici 
libertinaj, nici nepăsare în privinţa trăirii 
cu frică de Dumnezeu, ci din contră îi face 
să wnble cu şi mai multă băgare de seamă 
pe căile Domnului, cutremurându-se la gân
dul că, dacă abuzează de bunătatea părin
tească a lui Dumnezeu, Faţa Sa binevoitoare 
(a cărei contemplare este, pentru credin
cioşi, mai dulce decât viaţa iar absenţa ei 
mai amară decât moartea) s-ar putea 
ascunde iarăşi de ei şi astfel să cadă pradă 
celor mai cumplite chinuri de conştiinţă. 

XIV 

Şi, dacă Dumnezeu a găsit cu cale să 
înceapă în noi, lucrarea măreaţă a harului 
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Său, prin predicarea Evangheliei, cu sigu
ranţă că El o va duce la bun sîarşit, folosind 
îndemnurile, avertismentele şi promisiunile 
aceleiaşi Evanghelii, precum şi Sacramentele. 

xv 

Această doctrină a perseverenţei adevă
raţilor credincioşi, a prezervării sfinţilor, 
şi a certitudinii pe care pot ei s-o aibă în 
viaţa aceasta (Dumnezeu ne-a revelat-o din 
belşug în Sf. Scriptură, spre slava Numelui 
Său şi pentru consolarea sufletelor evla
vioase), şi pe care El o imprimă pe inima 
aleşilor Săi, este de aşa fel că mintea omu
lui firesc nu o poate înţelege, Satan o urăşte, 
lumea o ia în batjocură, ignoranţii şi ipo
criţii abuzează de ea, iar ereticii o combat. 

Dar Mireasa lui Crist.os a iubit-o întot
deatma şi a păstrat-o ca pe o comoară de o 
valoare fără seamăn. Şi Dumnezeu îi va da 
harul de a o ţine şi mai departe, Biserica 
Lui fiind aceea pe care nici o înţelepciune 
omenească n-o poate clinti de pe temelia 
adevănuilor evanghelice şi nici chiar porţile 
Locuinţei morţilor nu o pot birui. Da, aşa 
se va întâmpla cu Biserica lui Cristos a cărei 
glorie o constituie, în vecii vecilor, Dum
nezeu-Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Amin. 
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Combaterea unor erori doctrinale 

Odat.ă expusă doctrina biblică despre 
perseverenţa sfinţilor, Sinodul respinge 
opiniile eronate ale celor ce învaţă: 

I 

Că perseverenţa adevăraţilor credincioşi 
nu este nicidecum W1 efect al alegerii ve�
nice din parfell. lui Dumnezeu, sau W1 dar 
acordat de El prin moartea lui Isus Crist:os, 
ci o condiţie a Noului Legământ pe care 
omul, înainte de alegerea �i îndreptiifirea 
sa perempt:orie (cum o numesc ei), trebuie 
s-o îndeplinească de bWlăvoie. 

Or, Sf. Scriptură ne învaţă că ea se dato
rează alegerii divine şi le este garantat.ă 
aleşilor lui Dunmezeu, pe temeiul morţii, 
învierii şi mijlocirii Domnului Isus Cristos: 
numai cei aleşi au obţinut acest har, pe 

când ceilalţi au fost împietriţi (Rom.11.7). 
De altfel, ,,El, Care n-a cruţat nici chiar 
pe Fiul Său, ci L-a dat pentru. noi toţi, 
cum nu ne va da fără plată, împreună 
cu El, toate lucrurile? Cine va ridica 
pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? 
Dumnezeu este Acela Care-i socoteşte 
neprihăniţii Cine-i va osândi? Cristos 
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a murit Ba mai mult:, El a şi înviat, sm 

la dreapta. lui Dumnezeu şi mijloceşte 
pentr:u noi. Cine ne m despărţi pe noi de 
dragostea lui Cristos?" (Rom. 8.32-35). 

II 

Că Dumnezeu, cu siguranţii, pune la dis
poziţia celui credincios puterea necesară 
pentru a rămâne sta.t:ornic în credinţii şi 
El este dispus să-l păstreze în mâna Lui, 
dacă credinciosul îşi face datnria. Totuşi 
- cu toa.te lucrurile care îi sunt necesare 
credinciosului pentr:u a ră.Inâne st:a.tnrnic 
în credinţii şi pe care Dumnezeu este dis
pus să le folosească în acest scop -depinde 
întntdeauna de voinf,a. omului de a perse
vem sau nu. 

Sinodul respinge această doctrină de 
orientare evident pelagiană; în dorinţa de 
a-i face pe oameni liberi, această învăţătură 
comit.e un sacrilegiu la adresa sentimen
tnlui unanim şi general al învăţăturii evan
ghelice, care anulează orice drept al omului 
de a se slăvi pe sine însuşi şi acordă toată 
lauda, pentru o asemenea binefacere, nu
mai harului lui Dumnezeu. În definitiv, 
t.eoria în discuţie infinnă declaraţia Sf. Ap. 
Pavel, care le spune credincioşilor din Corint: 
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„El ni m întări plină la sfli.tşit:, ţn aşa fel 
ca să .iţi fără vină în ziua venirii Dom
nului nostru Isus Crist:os." a Cor. 1.8). 

III 
Că adevăraţii credincioşi, oamenii care 

au fost născuţi din nou, au posibilitatea să 
decadă at.ât de profund şi de jos, încât să.-şi 
piardă credinf.a care îndrept:ăţeşt;e, harul 
pe care l-au prlmit $i însă.şi mântuirea su.ie
t;elor lor. Dar nu numai că exist:ă o aseme
nea posibilita.t;e, ci lucrul acesta. se petrece 
frecvent cu credincioşi care cad şi se duc 
direct în pierzarea veşnică. 

Sinodul combate această învăţătură, din 

pricină că ea se opune nu munai harului 

care aduce îndreptăţirea şi naşterea din 
nou, dar şi ocrotirii permanente pe care o 
asigură Donmul Isus alor Săi. Adepţii aces
tei teorii ignoră cuvintele clare ale Sf. Ap. 
Pavel: ,,Dumnezeu Îşi arat:ă dragostea 
faţ,ă. de noi prin faptul că, pe când eram 
noi încă păcătoşi, Crisfns a murit pen
tru noi. Deci cu a tiît mai mult acum, 
când suntem socotiţi neprihăniţi, prin 
sângele Lui,  vom 11 mântuiţi prin El 
de miinia lui Dumnezeu." (Rom. 5.8-10) 

şi pe acelea ale Sf. Ap. Ioan, care scrie: 
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„Oricine este născut din Dumnezeu 
nu păcătui_eşt:e, pentru că sămânţ;a Lui 
rămâne în el, şi nu poa.t:e păcătui_ pentru 
că este născut din Dumnezeu. " (I Ioan 
3.9). De asemenea, această erezie contra
zice spusele Mântuitorului: ,,Eu le dau viaţ;a 
ve$nică, în veac nu vor pieri, $i nimeni 
nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl 
Meu, Care Mi le-a dat,, est:e mai mare de
cât -toţi; şi nimeni nu le poate smulge 
din mâna Tat.ălui Meu." Goan 10.28-29). 

IV 
Că adevăraţii credincio$i, oa.menii care 

au fost născuţi din nou, pot comi.t:e păcatul 
care conduce la moarte, adică hula împo
triva Duhului Sflint 

Într-adevăr, Sf. Ap. Ioan, la cap. 5 al 

primei sale Epistole, după ce, în v. 16-17, 
face o menţiune referitoare la cei ce comit 
păcatul care duce la moarte şi le interzice 
credincioşilor să se roage pentru aceştia, 
adaugă imediat la v. 18: ,,Ştim că oricine 
este născut din Dumnezeu nu păcă
tuieşt:e (adică nu comite un asemenea pă
cat), ci Cel născut din Dumnezeu îl pă
zeşt:e, şi Cel Rău nu se atinge de el. " 
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V 
Că, în via.fa a.ceasta., nu poate avea ni

meni, fără o revela.ţie specia.lă din partea. 
lui Dwnnezeu, nici o certitudine cu privire 
la. sta.t:ornicia. viit:oare a. credinciosului. 

Prin doctrina aceasta, credincioşilor li 
se răpeşte cea mai solidă consolare pe care 
ar putea-o avea în viaţa aceasta şi sunt intro
duse nemcrederea şi opiniile şovăielnice, 
specifice Bisericii catolice. Or, Sf. Scriptură 
prezintă pretutindeni această siguranţă ca 
fiind izvorâtă nu dintr-o revelaţie specială 
şi extraordinară, ci din mărturiile persona
le ale copiilor lui Dumnezeu şi din fennita
t.ea permanentă a promisiunilor divine. lată, 
de exemplu, ce spune Sf. Ap. Pavel: ,, ... nici 
înălţi.mea., nici adâncimea, nici o alm 
fă.ptură. nu vor .i în stare să. ne despartă 
de dragostea lui Dumnezeu, care este 
în Isus Crisfns, Domnul nostru. " (Rom. 
8.39) sau Sf. Ap. Ioan: ,,Cine păzeşte po
nmcile Lui, rămâne în El, şi El în el. Şi 
cunoaştem că. El rămâne în noi prin Du
hul pe Care ni L-a dat." (I Ioan 3.24). 

VI 
Că doctrina. referitoa.rt; la. siguranţa.. 

mân.tuirii şi prezerva.rea s.inţilor este, prin 
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însă�i natura ei, o pernă. pe care să se culce 
lini�tită firea pământească. Învă(;ă,tura 
despre perseverenţa s.inţilor este dăumi
t:oare evlavi.ei, bunelor moravuri, rugăciunii 
�i alt:or lucrări s.in.t:e; dimpotrivă., a se îndoi 
de prezervarea în har est:e un lucru demn 
de apreciat, .iin.d o caract:eristică a omului 
smerit. 

Adepţii acestei opinii dovedesc astfel 
că ei ignoră eficacitatea harului divin şi lu
crarea Duhului Sfânt, Care lucrează în 
aleşii lui Dumnezeu. De asemenea, ei îl 
contrazic pe Sf. Ap. Ioan care, în termeni 
clari, afirmă tocmai contrariul: ,,Preaiu
biţ;ilor, acum sunt:em copil ai lui Dum
nezeu. Şi ce vom 11 nu s-a arăt:at încă. 
Dar �ti.m că af;un.ci când Se m arăt:a El, 
vom .i ca El; pentru că Îl vom vedea aţ;a 
cum este. Oricine are nădejdea aceast:a 
în El, se curăţe�l;e, după cum El este 
curat." a Ioan 3.2-3). 

Pe de altă parte, afirmaţiile eronate de 
mai sus sunt combătute de experienţele 
sfinţilor, atât în Vechiul cât şi în Noul Tes
tament, care, deşi au avut certitudinea mân
tuirii şi statorniciei lor, nu au încetat să 
fie consecvenţi în rugăciune şi în toate cele
lalte aspecte ale vieţii de credinţă. 
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VII 

Că între credinf,a. care ţine până la o 
vreme �i aceea care îndreptă.ţe�te �i mân
tuie�te există. o singură. deosebire: durata. 

Însă noi ştim că Domnul Isus Însuşi, în 
Mt. 13.20-21 şi Le. 8.13-14, stabileşte o 
întreită şi evidentă deosebire între cei ce 
cred până la o vreme şi adevăraţii cre
dincioşi, când spune că primii primesc 
sămânţa Cuvântului într-o inimă cu un 
teren pietros, iar ceilalţi într-un pământ 
bun, sau într-o inimă bună; unii nu au rădă
cină, pe când ceilalţi se înrădăcinează 
adânc; cei dintâi nu aduc roade, pe când 
ceilalţi îşi dau rodul la vreme şi în cantităţi 
diverse. 

VIII 

Că nu este câtuşi de puţin absurd ca, 
odată distrusă prbna regenerare a omului, 
acesta să poată. .i născut din nou încă o 
dat.ă, �i chiar de mai multe ori. 

Prin această doctrină, este negat cate
goric caracterul incoruptibil al sămânţei 
Cuvântului lui Dumnezeu prin care păcă
t.osul se naşte din nou şi, de asemenea, este 
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contrazisă afirmaţia Sf. Ap. Petru, care spune: 

,, ... a-ţi fost născu-ţi din nou nu dintr-o 
sămânţă care poaf.e putrezi, ci dintr-una 
care nu poat.e putrezi." (I Pet. 1.23). 

IX 
Că Isus Cristos nu S-a rvgat niciodat:ă. 

cu privire la perseverenţ;a. indiscut:abilă a 
credincioţ;ilor. 

Doctrina aceasta Îl contrazice pe Dom
nul Isus Însuşi, căci El i-a spus lui Petru: 
„Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să 
nu se piardă credinf,a ta.." (Le. 22.32), 
precum şi pe evanghelistul Ioan care afirmă. 
că Mântuitorul S-a rugat nu numai pentru 
apost.oli, dar şi pentru t.oţi cei ce aveau să 
creadă în El prin cuvântul lor: ,,Sfinte 
Tată., păze�te, în. Numele Tău, pe aceia 
pe care Mi i-ai dat„ Nu Te rog să-i iei 
din lume, ci să-i păzeţ;ti de Cel Ră.u. " 
Goan 17.11, 15). 



CONCLUZIE 

Iat.ă, aşadar, care este explicaţia lim
pede a doctrinei biblice privitoare la Cele 
Cinci Articole dezbătute în Ţările de Jos, 
şi combaterea ereziilor prin care Bisericile 
din Ţările de Jos au fost tulburate de câtva 
timp încoace. 

Sinodul estimează că aceast.ă explicaţie 
est.e bazat.ă pe Cuvântul lui Dumnezeu şi 
în conformitat.e cu Mărturisirea de Cre
dinfă a Bisericilor Reformate. 

De unde reiese cu prisosinţă că exact con
tra adevărului, echit.ăţii şi dragost.ei fră
ţeşti, au acţionat cei care (şi aceasta li se 
potrivea lor mai puţin decât oricărei alt.e 
persoane!) au vrut să-i determine pe creş
tini să creadă: 

Că doctrina Bisericilor Reformate refe
ritoare la predesti.nare �i punct.ele sale 
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conexe, prin însăşi natura ei, îi îndepăr
tează pe oameni de la trăirea unei vieţi 
evlavioase şi îi predispune la promiscui
t:ate; că această. doctrină este o pernă a ne
păsării pe care o oferii .irea pământească 
şi Diavolul, o fort:ăreafii a Sat:anei de unde 
aruncă el laţ:uri în calea oan1enilor, rănind 
un mare nwnăr dintre aceştia şi lovind mor
t:al pe mulţi cu săgeµle disperării şi nepăsării. 

Că această. doctrină face din Dumnezeu, 
aut.arul păcatului şi Îl prezintă. ca o .ilnfii 
nedreaptă, un tiran, un ipocrit, etc. şi că. ea 
nu este altceva decât st:oicism, manicheism, 
libertinism şi o cruzime deghizată.. 

Că această. doctrină îl face pe oameni 
să trăiască după. îndemnurile f1rii pămân
teşti şi în nepă.sare, sugerân.du-le că indife
rent care ar fi viaţa lor, nimic nu JX)llte dăuna 
mântuirii celor aleşi, aşa că ei pot comite, 
fără nici o teamă,-cele mai enonne ticăloşii; 
şi că, pe de altă. parte, dacă cei respinşi ar 
.i săvruşit una după. alt:a acţiunile speci.ice 
s.infilor, nimic din t.oate acestea nu le-ar 
.i putut servi spre mântuire. 

Că, potrivit aceleiaşi doctrine, se învafii 
că Dumnezeu, acţionând pur şi simplu după 
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bunul Să.u plac, .iini pic de respect fapi de 
.iinţ:a omenească ţ,i fără a lua în considerare 
vreun păcat anume, a predestinat pentru 
osândă veţ,nică ţ,i a creat cu acest scop, cea 
mai mare part.e din lume. 

Că, dacă alegerea este sursa ţ,i cauza 
credinţei ţ,i faptelor bune, respingerea nu 
este ni.ci mai mult ni.ci mai puţi.n decât 
cauza necredincioşiei ţ,i păcăfnţ,eniei. 

Că un mare număr de copilaţ,i nevinovaţi 
sunt smulţ,i de la pieptul mamelor lor pen
tru a .i aruncaţi .iini milă în focul Iadului, 
pentru că nici 'Sângele lui Isus Crist.os, nici 
botezul, nici rugăciunile Bisericii fă.cute la 
botezul lor, nu le folosesc la nimic. 

Acestora li se mai pot adăuga şi alte 
absurdităţi. asemănătoare pe care Bisericile 
Reformate nu numai că nu le mărturisesc, 
dar le şi detestă din toată inima lor. 

De aceea acest Sinod din Dordrecht îi 
roagă fierbinte şi le cere, în Numele Dom
nului, tuturor celor ce cheamă, dintr-o ini
mă curată, Numele Mântuitorului nostru 
Isus Cristos, să judece credinţa şi doctrina 
Bisericilor Reformate, nu pe baza calom-
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niilor adunate de ici de colo, nici pe temeiul 
afirmaţiilor făcute în particular de câţiva 
învăţători ecleziastici, fie ele mai vechi sau 
mai noi, de multe ori citate tendenţios sau 
preluate trunchiat şi răst.ălmă.cite, ci numai 
pe temeiul Miirturishilor Publice de Credin-
fă ale Bisericilor noastre şi a prezentei lă
muriri cu privire la adevărata noastră doc
trină, confirmată prin consens general, precmn 
şi de către fiecare dintre membrii Sinodului. 

Apoi, Sinodul îi avertizează solemn pe 
toţi defăimătorii, recomandându-le să se 
gândească ce judecăţi teribile vor avea de 
suferit din partea Domnului toţi cei ce 
depun mărturii false contra atâtor Biserici 
şi, de asemenea, împotriva atât de numeroa
selor Mărturislrl de Credinţă ale aceloraşi 
Biserici. Sinodul le atrage respectuos aten
ţia şi tuturor celor ce depun eforturi susţi -
nute pentru a face să le fie multora suspectă 
compania adevăraţilor credincioşi. 

În sîarşit, acest Sinod îi îndeamnă pe 
toţi tovarăşii săi de lucru pe ogorul Evan
gheliei Domnului Isus Cristos ca atunci 
când tratează această doctrină în şcpli şi 
Biserici, sâ se comnporte ca nişte oameni 
evlavioşi şi credincioşi, s-o adapteze şi s-o 
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facă să slujească, fie prin scris, fie prin viu 
grai, spre slava Numelui lui Dunmezeu, 
spre sfinţirea vieţii noastre şi spre mân
gâierea inimilor descurajate; nu numai să 
simtă cu Sf. Scriptură, dar să şi vorbească 
potrivit analogiei credinţei; pe scurt, să se 
abţină de la orice comentariu care trece 
dincolo de limitele trasate de învăţătura 
sim.plă şi curată a Sf. Scripturi şi care ar 
putea da un prilej nimerit sofiştilor aroganţi 
şi inventivi să desconsidere sau chiar să 
caloumieze doctrina Bisericilor Reformate. 

Fie ca Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, 
Care stă la dreapta Tatălui şi le acordă 
daruri oamenilor, să binevoiască a ne sfinţi 
prin Cuvântul Lui care este adevărul, să-i 
aducă pe calea adevărată pe toţi cei ce s-au 
rătăcit, să le închidă gura celor ce calom
niază învăţătura sănătoasă şi să reverse un 
duh de înţelepciune şi de pricepere peste 
toţi slujitorii credincioşi ai Evangheliei, 
pentru ca toate cuvintele pe care le rostesc 
aceştia să urmărească slava lui Dumnezeu 
şi edificarea spirituală a ascultătorilor lor! 
Amin. 



CANONUL BISERICILOR 
REFORMATE DIN FRANŢA 
ŞI JURĂMÂNTUL SOLEMN 
DEPUS PENTRU APROBAREA 
TEXTULUI CANOANELOR 
DE LA DORDRECHT 

CANONUL BISERICILOR REJiDRMATE 
DIN FRANŢA. CONCEPUI' ŞI APROBAT 

LA SINODUL NAŢIONAL, 
ŢINUI LA ALES, ÎN MUN{II CEVENI, 

LA 6 OCTOMBRIE 1620 

Pornind de la propnnerea făcută în acest 
Sinod Naţional privind găsirea nnor mijloa
ce prin care să fie împiedicată pătrunderea 
în Bisericile Regatului Francez a ereziilor 
arminiene care au făcut ravagii în Ţările 
de Jos; cei prezenţi aici au considerat aceas
tă iniţiativă lăudabilă, justă şi necesară, 
pentru pacea Bisericii şi păstrarea purităţii 
doctrinale, precum şi pentru menţinerea 
nnor relaţii din ce în ce mai strânse cu 
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Bisericile Reformate din afara ţării noastre. 
Sinodul a estimat că deoarece boala care a 
bântuit în Bisericile din Ţări.le de Jos ne pre
vine să ne gândim la propriile noastre Bise
rici, trebuie să urmăm şi noi exemplul lor şi 
să prevenim această maladie prin aceleaşi mij
loace de care s-au sei:vi.t ele pentru a o combate. 

De aceea, pentru că Sinodul Naţional 
din Dordrecht, convocat prin autoritatea, 
sfatul înţelept şi spiritul de vigilenţă al 
preailuştrilor Suverani ai Statelor Generale 
ale Ţărilor de Jos şi ai tuturor provinciilor 
aflate sub administrarea lor Oa care au asis
tat şi mulţi alţi mari teologi din alte Biserici 
Reformate), care s-a desfăşurat în Ţări.le de 
Jos, continuă să fle un puternic remediţ1 
pentru purificarea Bisericii şi combaterea 
ereziilor referit.oare la predestinaţie şi alte 
puncte conexe, Sinodul, după invocarea 
Numelui lui Dumnezeu a decis ca respec
tivele Canoane ale Conciliului de la Dor
drecht să fie citite în plenulAdunării. După 
lecturarea textului şi cântărirea cu atenţie 
a fiecărui articol în parte, toate articolele 
au fost acceptate şi aprobate prin consens 
general, ca fiind conforme cu Cuvântul lui 
Dumnezeu şi Mărturisirea. de Credinpi a 
Bisericilor Reformate, redactate cu multă 

170 



înţelepciune şi curăţie, foarte potrivite 
pentru a da la iveală şi a combate ereziile 
arminiene. 

Toţi pastorii şi prezbiterii, mandat.aţi 
să participe la această Adunare, au jurat şi 
au declarat public, unul după altul, că ade
ră la această doctrină şi că o vor apăra, cu 
toate puterea, până. la ultima lor suflare. For
ma şi conţinutul acestui jurământ, împre
ună cu numele persoanelor care l-au sem
nat, vor fi adăugate la sfârşit. 

Şi, pentru a face acest acord şi mai au
tentic şi a det.ennina toate Provinciile să şi-l 
însuşească·, Adunarea a poruncit ca acest 
articol să fie imprimat şi adăugat Canoa
nelor sus-numitului Conciliu, să fie citit în 
Sinoadele Provinciale şi Academii, pentru 
a fi acceptat cu jurământ şi sub semnătură 
proprie de pastori, prezbiteri, profesorii 
Academiilor, precum şi de cei ce doresc să 
fie primiţi în lucrarea Domnului sau să 
îndeplinească vreo funcţie academică. Adu
narea a decis ca, dacă cineva respinge, tot.al 
sau parţial, doctrina sus-numitului Con
ciliu, formulată în respectivele sale Canoa
ne, sau refuză depunerea jurământului de 
consimţire şi aprobare, să nu fie angajat în 
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nici o funcţie ecleziastică sau în învă
ţământul şcolar. 

În sfârşit, în numele adâncii bunătăţi a 
lui Dumnezeu şi pe temeiul sângelui legă
mântului cel nou, Adunarea le recomandă 
tuturor celor cărora le-a fost încredinţată 
sarcina de păstorire a sufletelor omeneşti, 
să strângă rândurile, să se ferească de în
trebările nefolositoare şi izvorâte dintr-o 
curiozitate nejustificată, să nu caute să pă
trundă în adâncul tainelor lui Dumnezeu, 
dincolo de limitele Cuvântului Său, ci mai 
degrabă să ignore lucrurile ascunse decât 
să se amestece în probleme obscure; să 
raporteze doctrina predestinării numai la 
schimbarea în bine a modului de viaţă, la 
consolarea conştiinţelor frământate şi la 
trăirea cu teamă de Dumnezeu, pentru ca 
astfel orice contestaţie să fie prevenită, iar 
noi să rămânem uniţi în aceeaşi credinţă 
cu fraţii noştri din Ţările de Jos şi din 
celelalte Biserici din afara Regatului Fran
cez, ca unii care avem de dus împreună 
aceeaşi luptă spirituală, fiind atacaţi de 
aceiaşi duşmani şi având aceeaşi speranţă 
în Isus Cristos, Domnul nostru, Căruia, 
împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfant, I se 
cuvine toată cinstea şi onoarea şi gloria în 
vecii vecilor! Amin. 

172 



Textul 
JURÂMÂNTULUI SOLEMN 
depus la Sinodul Naţional 

şi care urmează a .i 'transmis 
Sinoadelor Provincialei 

Eu, subsemnatul ... , jur $i mărturisesc 
înaintea lui Dumnezeu $i în fa.f;a acest;ei 
s.int;e Adunări, că primesc, aprob $i îmbni
(i$ez tnată doctrina învăf;ată $i st.abilită la 
Sinodul de la Dordrecht, ca fiind pe deplin 
conformă. cu Sf. Scriptură $i cu Mărturi
sirea de Credinf:ă- a Bisericilor noa.stre. 

Jur ţ,i îmi iau angajllI11entul că voi st:ărui 
tnată viaţa mea în profesarea acest;ei Doc
trine $i o voi apăra, cu tnată put:erea mea, 
fără să. mă abat vreodată de la ea, nici în 
predică, nici învăţând pe alfii în ţ,eoli, nici 
în ceea ce voi scrie. 

1 Je, N .. ,jure etproteste devant Dleu, et devant 
cette salnte Assemblee, que je re{:ols, approuve et 
embrasse toute la doctrlne enselgnee, et decldee 
au  Synode de Dordrecl1t, comme entler ement 
confosnie â la Parole de Dieu, et â la confesslon de 
nos Eglises. 

Jure et promets de perseverer durant ma vie en 
la professlon de cette Doctrine, et de la defendre 
de tout mon pouvofr, et que ni es predicafions, ni 
ensefgnant aux ecoles, ni en ecrfvant, je ne me 
deparf.i.rnl Jamafs de cette regle. 

' 
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De asemenea, declar şi mărturisesc că 
resping şi co ndamn, cu toată. hotărârea, 
doctrina anniniană, din pricină că aceast:a., 
.iicând să. at.â.rne alegerea lui Dumnezeu 
de voinţa omului, slăbeşte şi zădărniceşte 
harnl lui Dumnezeu, ridică în slăvi fă.ptura 
omenească şi liberul său arbitru, pentru a 
anmca astfel omul în pierzare, rest:a.bileşte 
pelagianismul, deghizează papismul şi 
atentează contra siguranţei mântuirii. 

Aşa să.-mi ajute Dumnezeu şi să-mi fle 
favorabil după cum am jurat, în Faţa Lui, 
asupra celor de mai sus, .iini nici o ambigui
t:a.te, porţi.fă, de scăpare sau reticenţă.. 

Je declare aussl et proteste que je rel_ette et 
condamne la doctrine des Annlniens, vu qu elle falt 
dependre l'electlon de Dleu de la ·volante de 
l'homme, extenue et aneantlt la grâce de Dleu , 
hausse l'homme, et Ies forces de son franc arbltre, 
afln de le preclplter, ramtne le Pelagianlsme, 
deguise le Paplsme, et renverse toute la certltude 
du salut 

Alnsi Dieu me veuJlle aider, et m 'etre prvpice, 
comme je jure devant lui ce que dessus, sa.ns aucune 
amblgui'te, ni echappatoire, ni retention mentale. 
(Texte original, sauf l'ortographe mod.emisee). 
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În definitiv, promisiunea Evangheliei este 
clară: oricine crede în Isus Cristos cel răstignit, 
„să nu piară, ci să albă viaţo vt1ş11lcă. " lor 
această făgăduinţă trebuie să fie adusă, fără 
nici o discriminare, Io cunoştinţo tuturor 
noţiunilor şi o fiecărui om în porte, cărora 
Dumnezeu, după buno So plăcere, le trimite 
Evanghelia împreună cu porunco de o se pocăi 
şi o crede în Domnul Isus. 

Şi dacă foarte mulţi oameni dintre cei ce aud 
chemarea Evangheliei nu se pocăiesc faţă de 
Dumnezeu şi nu cred în Domnul Isus Cristos, 
ci pier în necredinţă, aceasta nu se datorează 
faptului că jertfo adusă de Domnul Isus Cristos 
pe Golgoto or fi nedesăvârşită sau insufici
entă, ci este, în exclusivitate, vino lor. 

În altă ordine de idei, oricât de mare ar fi nu
mărul celor ce cred cu adevărat în jertfa Dom
nului Isus şi obţin astfel iertarea păcatelor lor 
şi izbăvirea din pierzarea veşnică, ei nu se 
bucură de această extraordinară binefacere 
decât pe temeiul harului lui Dumnezeu, Care 
nu are nici o datorie faţă de nimeni, har care le-a 
fost acordat în Isus Cristos, înainte de veşnicii. 

Partea a li-a, art. 2, § V. VI, VII 
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