


ARTICOLE DE CREDINȚĂ 
ALE BISERICII NAZARINEANULUI 

I. Dumnezeu Triunic 

Noi credem într-un etern, infinit Dumnezeu, Creator și Susținător Suveran al universului. 
Credem că El singur este Dumnezeu, sfânt în natură, atribute şi scop. Dumnezeul dragostei sfinte și al 
luminii este triunic în esența ființei descoperit ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt. 

 Geneza 1; Levitic 19:2; Deuteronom 6:4-5; Isaia 5:16; 6:1-7; 40:18-31; Matei 3:16-17; 28:19-20; Ioan 14:6-27; 1 Corinteni 8:6; 2 Corinteni 
13:14; Galateni 4:4-6; Efeseni 2:13-18; 1 Ioan 1:5; 4:8 

II. Isus Hristos 

Noi credem în Isus Hristos, a doua persoană a Dumnezeirii Triunice; credem că El este din 
veşnicie una cu Tatăl; El S-a întrupat prin Duhul Sfânt şi a fost născut din fecioara Maria, astfel că două 
naturi întregi şi desăvârșite – Dumnezeirea şi umanitatea – au fost unite într-o persoană care este pe 
deplin Dumnezeu şi pe deplin om, Dumnezeu-om. 

 Credem că Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre şi că El a înviat cu adevărat din morţi şi 
Și-a luat din nou trupul Său, împreună cu toate lucrurile aparţinând desăvârșirii naturii omului, cu care 
s-a înălţat la cer şi mijloceşte pentru noi. 

Matei 1:20-25; 16:15-16; Luca 1:26-35; Ioan 1:1-18; Faptele Apostolilor 2:22-36; Romani 8:3, 32-34; Galateni 4:4-5; Filipeni 2:5-11; Coloseni 
1:12-22; 1 Timotei 6:14-16; Evrei 1:1-5; 7:22-28; 9:24-28; 1 Ioan 1:1-3; 4:2-3, 15 

III. Duhul Sfânt 

Noi credem în Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii triunice; credem că El este 
atotprezent şi că este activ în mod eficient în şi cu biserica lui Hristos, convingând lumea de păcat, 
reînnoindu-i pe aceia care se pocăiesc şi cred, sfinţind pe credincioşi și călăuzind în tot adevărul care 
este în Isus. 

Ioan 7:39; 14:15-18, 26; 16:7-15; Faptele Apostolilor 2:33; 15:8-9; Romani 8:1-27; Galateni 3:1-14; 4:6; Efeseni 3:14-21; 1 Tesaloniceni 4:7-8; 
2 Tesaloniceni 2:13; 1 Petru 1:2; 1 Ioan 3:24; 4:13 

IV. Sfintele Scripturi 

Noi credem în inspiraţia deplină a Sfintelor Scripturi, prin care înţelegem cele 66 de cărţi ale 
Vechiului şi Noului Testament, date prin insuflare divină, descoperind fără greşeală voia lui Dumnezeu 
cu privire la noi, în toate lucrurile necesare salvării noastre, astfel că orice nu este cuprins în ele, nu 
poate constitui un articol de credinţă. 

Luca 24:44-47; Ioan 10:35; 1 Corinteni 15:3-4; 2 Timotei 3:15-17; 1 Petru 1:10-12; 2 Petru 1:20-21 



V. Păcatul – originar și personal 

Noi credem că păcatul şi moartea prin păcat au venit în lume prin neascultarea primilor noştri 
părinţi (Adam și Eva). Noi credem că păcatul este de două feluri: păcatul originar sau decăderea şi 
păcatul actual sau personal. 

Noi credem că păcatul originar sau decăderea este acea depravare a naturii tuturor urmașilor lui 
Adam, din cauza căreia fiecare om este departe de neprihănirea originară, adică starea de curăție a 
părinţilor noştri la vremea creaţiei lor; fiecare om este potrivnic lui Dumnezeu, fără viaţă spirituală şi 
înclinat spre rău în mod continuu. Noi credem că păcatul originar continuă să existe în noua viaţă a celor 
născuți din nou până când inima este curățată pe deplin prin botezul cu Duhul Sfânt. 

Noi credem că păcatul originar diferă de păcatul personal prin aceea că reprezintă o înclinaţie 
moştenită către păcatul personal, pentru care nimeni nu este responsabil până când remediul lui furnizat 
de Dumnezeu este neglijat sau respins. 

Noi credem că păcatul actual sau personal este o încălcare voluntară a legii cunoscute a lui 
Dumnezeu, de către o persoană responsabilă din punct de vedere moral. De aceea nu trebuie să fie 
confundat cu scăpările, greşelile, căderile involuntare şi inevitabile, sau cu alte devieri de la un standard 
perfect de conduită, care sunt efecte reziduale ale căderii. Totuşi aceste efecte nevinovate nu includ 
atitudini şi răspunsuri contrarii Duhului lui Hristos, care ar putea fi numite păcate împotriva Duhului. 
Noi credem că păcatul personal este, în mod primar şi esenţial, o încălcare a legii dragostei şi că în 
relaţie cu Hristos păcatul poate fi definit ca necredinţă. 

Păcatul originar: Geneza 3; 6:5; Iov 15:14; Psalmul 51:5; Ieremia 17:9-10; Marcu 7:21-23; Romani 1:18-25; 5:12-14; 7:1-8:9; 1 Corinteni 3:1-4; 
Galateni 5:16-25; 1 Ioan 1:7-8 
Păcatul personal: Matei 22:36-40 {cu 1 Ioan 3:4}; Ioan 8:34-36; 16:8-9; Romani 3:23; 6:15-23; 8:18-24; 14:23; 1 Ioan 1:9-2:4; 3:7-10 

VI. Ispășirea 

Noi credem că Isus Hristos, prin suferinţele Lui, prin vărsarea sângelui Său şi prin moartea Sa 
merituoasă pe cruce, a realizat ispășirea deplină pentru tot păcatul umanităţii şi că această ispăşire este 
singura bază pentru mântuire, fiind suficientă pentru fiecare persoană descendentă a lui Adam. Ispăşirea 
este în mod milostiv eficace pentru mântuirea celor incapabili de responsabilități morale şi pentru copiii 
inocenți, dar pentru mântuirea celor responsabili şi maturi este eficace numai când aceştia se pocăiesc şi 
cred.  

Isaia 53:5-6, 11; Marcu 10:45; Luca 24:46-48; Ioan 1:29; 3:14-17; Faptele Apostolilor 4:10-12; Romani 3:21-26; 4:17-25; 5:6-21; 1 Corinteni 
6:20; 2 Corinteni 5:14-21; Galateni 1:3-4; 3:13-14; Coloseni 1:19-23; 1 Timotei 2:3-6; Tit 2:11-14; Evrei 2:9; 9:11-14; 13:12; 1 Petru 1:18-21; 
2:19-25; 1 Ioan 2:1-2 

VII. Harul premergător 

Noi credem că fiinţele umane au fost create după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, având 
abilitatea de a deosebi binele de rău și că, astfel, oamenii au fost creați responsabili moral; credem că 
prin căderea lui Adam toți oamenii au devenit decăzuți, astfel că ei nu se pot întoarce și pregăti singuri, 
prin puterea și faptele lor pentru a-L crede și chema pe Dumnezeu. De asemenea, noi credem că harul 
lui Dumnezeu prin Isus Hristos, este revărsat liber peste toți oamenii, făcându-i capabili pe cei care 



doresc să se întoarcă de la păcat la neprihănire, să creadă în Isus Hristos pentru iertarea și curățirea de 
păcate și să facă fapte plăcute și acceptate de Dumnezeu. 

Credem că toți oamenii, chiar dacă au experimentat naşterea din nou și sfințire deplină, pot 
cădea de la har și pot renega credința lor, și dacă nu se pocăiesc de păcatele lor vor fi pierduți etern fără 
speranță. 

Asemănare cu Dumnezeu și responsabilitate morală: Geneza 1:26-27; 2:16-17; Deuteronom 28:1-2; 30:19; Iosua 24:15; Psalmul 8:3-5; Isaia 
1:8-10; Ieremia 31:29-30; Ezechiel 18:1-4; Mica 6:8; Romani 1:19-20; 2:1-16; 14:7-12; Galateni 6:7-8 
Neputința naturală: Iov 14:4; 15:14; Psalmii 14:1-4; 51:5; Ioan 3:6a; Romani 3:10-12; 5:12-14, 20a; 7:14-25 
Harul fără plată și faptele credinței: Ezechiel 18:25-26; Ioan 1:12-13; 3:6b; Faptele Apostolilor 5:31; Romani 5:6-8, 18; 6:15-16, 23; 10:6-8; 
11:22; 1 Corinteni 2:9-14; 10:1-12; 2 Corinteni 5:18-19; Galateni 5:6; Efeseni 2:8-10; Filipeni 2:12-13; Coloseni 1:21-23; 2 Timotei 4:10a; Tit 
2:11-14; Evrei 2:1-3; 3:12-15; 6:4-6; 10:26-31; Iacov 2:18-22; 2 Petru 1:10-11; 2:20-22 

VIII. Pocăința 

Noi credem că pocăința, care este o schimbare sinceră și completă în ceea ce privește păcatul, 
implicând un sentiment de vină personală și o întoarcere voluntară de la păcat, este necesară tuturor 
celor care prin fapte și scopuri au devenit păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu dă 
tuturor celor care vor să se pocăiască milostivul ajutor al harului spre căința inimii și speranța de 
îndurare, ca ei să creadă spre iertare și viață veșnică. 

2 Cronici 7:14; Psalmii 32:5-6; 51:1-17; Isaia 55:6-7; Ieremia 3:12-14; Ezechiel 18:30-32; 33:14-16; Marcu 1:14-15; Luca 3:1-14; 13:1-5; 
18:9-14; Faptele Apostolilor 2:38; 3:19; 5:31; 17:30-31; 26:16-18; Romani 2:4; 2 Corinteni 7:8-11; 1 Tesaloniceni 1:9; 2 Petru 3:9 

IX. Îndreptățirea, Nașterea din nou și Înfierea 

Noi credem că îndreptățirea este lucrarea de har și de dreptate a lui Dumnezeu prin care El dă 
iertare deplină pentru toată vina, eliberare completă de pedeapsa pentru păcatele comise și acceptarea 
ca fiind socotiți neprihăniți tuturor celor care cred în Isus Hristos și-L primesc pe El ca Domn și 
Mântuitor. 

Noi credem că nașterea din nou este lucrarea de har a lui Dumnezeu prin care natura morală a 
credinciosului care se căiește este trezită spiritual, aceasta primind o viaţă spirituală adevărată, capabilă 
de credință, dragoste și ascultare. 

Noi credem că înfierea este acea lucrare de har a lui Dumnezeu prin care credinciosul care a 
fost îndreptățit și născut din nou este considerat fiu al lui Dumnezeu. 

Noi credem că îndreptățirea, nașterea din nou și înfierea sunt simultane în experiența celor care 
îl caută pe Dumnezeu și sunt obținute pe baza credinței, precedată de pocăință; credem că Duhul Sfânt 
mărturisește cu privire la această lucrare și stare de har. 

Luca 18:14; Ioan 1:12-13; 3:3-8; 5:24; Faptele Apostolilor 13:39; Romani 1:17; 3:21-26, 28; 4:5-9, 17-25; 5:1, 16-19; 6:4; 7:6; 8:1, 15-17; 
1 Corinteni 1:30; 6:11; 2 Corinteni 5:17-21; Galateni 2:16-21; 3:1-14, 26; 4:4-7; Efeseni 1:6-7; 2:1, 4-5; Filipeni 3:3-9; Coloseni 2:13; Tit 3:4-7; 
1 Petru 1:23; 1 Ioan 1:9; 3:1-2, 9; 4:7; 5:1, 9-13, 18 



X. Sfințenia creștină și Sfințirea deplină 

Noi credem că sfinţirea este lucrarea lui Dumnezeu care transformă credincioşii în asemănare 
cu Hristos. Este lucrarea harului lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt prin sfinţirea iniţială sau nașterea din 
nou (simultan cu îndreptățirea), sfinţirea deplină şi lucrarea continuă de desăvârşire a Duhului Sfânt 
încununată de glorificare. Prin glorificare noi suntem pe deplin asemenea imaginii Fiului. 

Noi credem că sfințirea deplină este aceea lucrare a lui Dumnezeu, ulterioară nașterii din nou, 
prin care credincioșii sunt eliberați de păcatul originar sau de decădere și sunt aduși într-o stare de 
devotare deplină față de Dumnezeu, iar ascultarea sfântă a dragostei este făcută desăvârșită. 

Sfințirea deplină este făcută prin botezul (sau umplerea) cu Duhul Sfânt și cuprinde într-o 
singură experiență curățirea inimii de păcat și stabilirea prezenței Duhului Sfânt, care locuiește în inimă 
și îl împuternicește pe credincios pentru viață și slujire.  

Sfințirea deplină este asigurată prin sângele lui Isus, are loc instantaneu prin har prin credință 
fiind precedată de o consacrare totală; Duhul Sfânt mărturisește cu privire la această lucrare și stare de 
har.  

Această experiență este cunoscută și sub alți termeni care reprezintă fazele ei diferite, cum sunt 
„desăvârșirea creștină”, „dragostea desăvârșită”, „puritatea inimii”, „botezul (sau umplerea) cu Duhul 
Sfânt”, „plinătatea binecuvântării” și „sfințenia creștină”. 

Noi credem că există o diferență evidentă între o inimă curată și un caracter matur. Cea dintâi 
se obține într-o clipă, ca rezultat al sfințirii depline, a doua este rezultatul creșterii în har. 

Noi credem că harul sfințirii depline include impulsul divin de a crește în har ca şi un ucenic 
asemeni lui Hristos. Totuși, acest impuls trebuie să fie conștient cultivat și trebuie dată o atenție 
deosebită cerințelor și proceselor de dezvoltare spirituală, îmbunătățirii caracterului și personalității 
tocmai asemenea lui Hristos. Fără asemenea efort susținut, mărturia personală poate fi împiedicată și 
harul însuși frustrat și în final, pierdut. 

Participând la mijloace ale harului, în special prin părtăşia, disciplinele şi sacramentele bisericii, 
credincioşii cresc în har şi în iubirea deplină a lui Dumnezeu şi a aproapelui. 

Ieremia 31:31-34; Ezechiel 36:25-27; Maleahi 3:2-3; Matei 3:11-12; Luca 3:16-17; Ioan 7:37-39; 14:15-23; 17:6-20; Faptele Apostolilor 1:5; 
2:1-4; 15:8-9; Romani 6:11-13, 19; 8:1-4, 8-14; 12:1-2; 2 Corinteni 6:14-7:1; Galateni 2:20; 5:16-25; Efeseni 3:14-21; 5:17-18, 25-27; Filipeni 
3:10-15; Coloseni 3:1-17; 1 Tesaloniceni 5:23-24; Evrei 4:9-11; 10:10-17; 12:1-2; 13:12; 1 Ioan 1:7, 9) 
„Desăvârșirea creștină”, „dragostea desăvârşită”: Deuteronom 30:6; Matei 5:43-48; 22:37-40; Romani 12:9-21; 13:8-10; 1 Corinteni 13; 
Filipeni 3:10-15; Evrei 6:1; 1 Ioan 4:17-18  
„Puritatea inimii”: Matei 5:8; Faptele Apostolilor 15:8-9; 1 Petru 1:22; 1 Ioan 3:3  
„Botezul (umplerea) cu Duhul Sfant”: Ieremia 31:31-34; Ezechiel 36:25-27; Maleahi 3:2-3; Matei 3:11-12; Luca 3:16-17; Faptele Apostolilor 
1:5; 2:1-4; 15:8-9  
„Plinătatea binecuvântării”: Romani 15:29  
„Sfințenia creștină”: Matei 5:1-7:29; Ioan 15:1-11; Romani 12:1-15:3; 2 Corinteni 7:1; Efeseni 4:17-5:20; Filipeni 1:9-11; 3:12-15; Coloseni 
2:20-3:17; 1 Tesaloniceni 3:13; 4:7-8; 5:23; 2 Timotei 2:19-22; Evrei 10:19-25; 12:14; 13:20-21; 1 Petru 1:15-16; 2 Petru 1:1-11; 3:18; Iuda 
20-21 



XI. Biserica 

Noi credem în biserică, comunitatea care îl mărturisește pe Isus Hristos ca Domn, poporul 
legământului lui Dumnezeu, înnoit în Hristos, trupul lui Hristos strânși împreună de Duhul Sfânt prin 
Cuvânt. 

Dumnezeu cheamă biserica să-și exprime viața în unitate și în părtășia Duhului; în închinare prin 
predicarea Cuvântului, ținerea sacramentelor și lucrarea creștină în numele Lui; prin ascultarea de 
Hristos, trăirea sfântă și responsabilitate reciprocă. 

Misiunea bisericii în lume este să ia parte la lucrarea de răscumpărare și împăcare a lui Hristos, 
prin puterea Duhului. Biserica își îndeplinește lucrarea făcând ucenici prin evanghelizare, educație, 
lucrări de compasiune, făcând dreptate și fiind o mărturie pentru Împărația lui Dumnezeu. 

Biserica este o realitate istorică ce se organizează sub forme condiționate de cultură, ea există ca 
adunări locale și ca trup universal, ea pune deoparte pentru lucrări specifice persoanele chemate de 
Dumnezeu. Dumnezeu cheamă biserica să trăiască sub domnia Lui în anticiparea venirii Domnului 
nostru Isus Hristos. 

Exodul 19:3; Ieremia 31:33; Matei 8:11; 10:7; 16:13-19, 24; 18:15-20; 28:19-20; Ioan 17:14-26; 20:21-23; Faptele Apostolilor 1:7-8; 2:32-47; 
6:1-2; 13:1; 14:23; Romani 2:28-29; 4:16; 10:9-15; 11:13-32; 12:1-8; 15:1-3; 1 Corinteni 3:5-9; 7:17; 11:1, 17-33; 12:3, 12-31; 14:26-40; 
2 Corinteni 5:11-6:1; Galateni 5:6, 13-14; 6:1-5, 15; Efeseni 4:1-17; 5:25-27; Filipeni 2:1-16; 1 Tesaloniceni 4:1-12; 1 Timotei 4:13; Evrei 
10:19-25; 1 Petru 1:1-2, 13; 2:4-12, 21; 4:1-2, 10-11; 1 Ioan 4:17; Iuda 24; Apocalipsa 5:9-10 

XII. Botezul 

Noi credem că botezul creștin, poruncit de Domnul nostru, este un sacrament semnificând 
acceptarea beneficiilor ispășirii săvârșite de Domnul Isus Hristos, acesta trebuind administrat 
credincioșilor pe baza declarației credinței lor în Isus Hristos ca Mântuitor, având ca scop ascultarea în 
sfințenie și neprihănire. 

Fiindcă botezul este un simbol al noului legământ, copiii mici pot fi botezați la cererea părinților 
sau tutorilor lor, care îşi vor lua responsabilitatea că le vor asigura pregătirea creștină necesară.  

Botezul poate fi făcut prin stropire, turnare sau scufundare, după dorința celui botezat. 
Matei 3:1-7; 28:16-20; Faptele Apostolilor 2:37-41; 8:35-39; 10:44-48; 16:29-34; 19:1-6; Romani 6:3-4; Galateni 3:26-28; Coloseni 2:12; 
1 Petru 3:18-22 

XIII. Cina Domnului 

Noi credem că cina memorială și de comuniune instituită de Domnul și Mântuitorul nostru Isus 
Hristos este în esență un sacrament al Noului Testament, o declarație a morții Sale de sacrificiu, prin 
meritele căreia credincioșii au viață, mântuire și promisiunea tuturor binecuvântărilor spirituale în 
Hristos. Se adresează în mod special celor care sunt pregătiți să aprecieze plini de smerenie 
însemnătatea sa și prin ea, ei proclamă moartea Domnului până la revenirea Lui. Fiind masa împărtășirii, 
numai cei care au credință în Hristos și dragoste pentru sfinți trebuie chemați să participe la ea. 

Exod 12:1-14; Matei 26:26-29; Marcu 14:22-25; Luca 22:17-20; Ioan 6:28-58; 1 Corinteni 10:14-21; 11:23-32 



XIV. Vindecarea divină 

Noi credem în doctrina Bibliei de vindecare divină și îndemnăm oamenii noștri să aducă 
rugăciuni ale credinţei pentru vindecarea celor bolnavi. De asemenea, noi credem că Dumnezeu vindecă 
prin metodele știinţei medicale. 

2 Împărați 5:1-19; Psalmul 103:1-5; Matei 4:23-24; 9:18-35; Ioan 4:46-54; Faptele Apostolilor 5:12-16; 9:32-42; 14:8-15; 1 Corinteni 
12:4-11; 2 Corinteni 12:7-10; Iacov 5:13-16 

XV. A doua venire a lui Hristos 

Noi credem că Domnul nostru Isus Hristos va veni din nou; că noi care vom fi în viață la venirea 
Lui nu o vom lua înaintea celor care au adormit în Hristos Isus, ci, dacă noi rămânem în El, vom fi luați 
împreună cu sfinții înviați să-L întâlnim pe Domnul în văzduh, astfel vom fi veșnic cu Domnul. 

Matei 25:31-46; Ioan 14:1-3; Faptele Apostolilor 1:9-11; Filipeni 3:20-21; 1 Tesaloniceni 4:13-18; Tit 2:11-14; Evrei 9:26-28; 2 Petru 3:3-15; 
Apocalipsa 1:7-8; 22:7-20 

XVI. Învierea, Judecata și Destinul  

Noi credem în învierea morților, că trupurile celor drepți și celor nedrepți vor fi înviate și unite 
cu duhurile lor — „Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul vor învia pentru 
judecată.” 

Noi credem în judecata viitoare în care fiecare persoană va apărea înaintea lui Dumnezeu să fie 
judecată după faptele făcute în viața sa. 

Noi credem că viața glorioasă și fără de sfârșit este asigurată pentru toți cei care au credință în 
Isus ca Mântuitor și care în ascultare L-au urmat pe Isus Hristos Domnul nostru, iar aceia care nu se vor 
pocăi vor suferi pentru veșnicie în iad. 

Geneza 18:25; 1 Samuel 2:10; Psalmul 50:6; Isaia 26:19; Daniel 12:2-3; Matei 25:31-46; Marcu 9:43-48; Luca 16:19-31; 20:27-38; Ioan 
3:16-18; 5:25-29; 11:21-27; Faptele Apostolilor 17:30-31; Romani 2:1-16; 14:7-12; 1 Corinteni 15:12-58; 2 Corinteni 5:10; 2 Tesaloniceni 
1:5-10; Apocalipsa 20:11-15; 22:1-15 

  


