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Statement of Faith 
Mărturisirea de Credință 

 

1. The Triune God  

There is one God, creator of all things, 
infinitely perfect and eternally existing 
in three Persons – God the Father, God 
the Son and God the Holy Spirit. These 
three are the same in substance, power 
and glory and unified in the Godhead, 
so that we worship one God.  

(Gen 1:1, 26; Deut 6:4; Isa 9:6; Matt 
3:16-17; Matt 28:19; John 1:1, 14; Acts 
5:3-4; 1 Cor 8:6; 2 Cor 3:17; 2 Cor 
13:14; Titus 2:13; Heb. 9:14) 

5. Dumnezeul Triunic  

Există un singur Dumnezeu, creator al 
tuturor lucrurilor, infinit de perfect și 
etern existând în trei Persoane – 
Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și 
Dumnezeu Duhul Sfânt. Aceștia trei sunt 
una în substanță, putere și slavă și uniți 
în Dumnezeire astfel încât noi ne 
închinăm unui singur Dumnezeu. 

(Gen 1:1, 26; Deut 6:4; Isa 9:6; Mat 3:16-
17; Mat 28:19; Ioan 1:1, 14; Fapte 5:3-4; 
1 Cor 8:6; 2 Cor 3:17; 2 Cor 13:14; Tit 
2:13; Evrei 9:14)   

6. The Deity and Humanity of Christ 

Jesus Christ is the eternal Son of God 
who took on humanity to become the 
God-man. He is fully God and fully man. 
As the second Person of the Trinity, He 
is eternally one with God the Father of 
whose Person and glory He is the 
unique and accurate expression. To 
become human, He was conceived of 
the Holy Spirit and born of the Virgin 
Mary so that two entire and perfect 
natures – the divine and the human – 
were united in the one Person, Jesus of 
Nazareth.  

(Isa 9:6; Matt 1:18-23; John 1:1-2, 14, 
18; John 14:9; Rom 9:5; Gal 4:4-5; 1 
Tim 2:5; Titus 2:13; Heb 1:3, 8, 10; Heb 
2:14-15; 1 John 1:1-3) 

 

 

6. Dumnezeirea și Umanitatea Lui Cristos 

Isus Cristos este Fiul etern al Lui 
Dumnezeu care a luat umanitatea pentru 
a deveni Dumnezeu-om. El este pe 
deplin Dumnezeu și pe deplin om. Fiind a 
doua Persoană a Trinității El este veșnic 
una cu Dumnezeu Tatăl, al cărui 
persoană și slavă El este expresia unică și 
exactă.  Pentru a deveni uman El a fost 
conceput din Duhul Sfânt și născut din 
Fecioară Maria pentru ca cele două 
naturi perfecte și întregi – umanul și 
divinul – să fie unite în singura Persoană, 
Isus din Nazaret. 

(Isa 9:6; Mat 1:18-23; Ioan 1:1-2, 14, 18; 
Ioan 14:9; Rom 9:5; Gal 4:4-5; 1 Tim 2:5; 
Tit 2:13; Evrei 1:3, 8, 10; Evrei 2:14-15; 1 
Ioan 1:1-3) 
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7. The Holy Spirit 

The Holy Spirit came forth from the 
Father and Son to convict the world of 
sin, righteousness, and judgment, and 
to regenerate, sanctify, and empower 
all who believe in Jesus Christ.  

(John 14:16,17,26; 15:26,27; John 16:9-
14; Romans 8:9; I Corinthians 3:16; 
6:19; Galatians 5:22-26) 

7. Duhul Sfânt 

Duhul Sfânt a venit de la Tatăl și Fiul 
pentru a convinge lumea de păcat, 
neprihănire și judecată, și pentru a 
regenera, sfinți și a-i împuternici pe toți 
cei ce cred în Isus Cristos.  

(Ioan 14:16,17,26; 15:26,27; Ioan 16:9-
14; Romani 8:9; I Corinteni 3:16; 6:19; 
Galateni 5:22-26)  

8. The Divine Inspiration of the 
Scriptures 

The Scriptures, consisting of the sixty-
six books of the Old and New 
Testaments, are the infallible and 
inerrant Word of God. The verbal 
inspiration by the Holy Spirit has 
guaranteed their full inerrancy. That is, 
the Scriptures being God-breathed 
ensure the full truthfulness of the very 
language of the first writers and so the 
Scriptures are without error in their 
original documents.  

8. Inspirația Divină a Scripturii  

Scriptura, conținând cele șaizeci și șase 
de cărți al Vechiului și Noului Testament, 
este Cuvântul Lui Dumnezeu inerent și 
infailibil. Inspirația verbală a Duhului 
Sfânt a garantat deplina lor inerență. 
Astfel, Scriptura fiind insuflată de 
Dumnezeu, asigură autenticitatea limbii 
exacte a primilor scriitori, așadar 
Scriptura este fără greșeală în 
manuscrisele sale originale.  

These Scriptures are the full and 
complete revelation of His will for the 
salvation of people and the final, divine 
authority on all matters that they 
affirm and not just on faith and 
doctrine.  

Această Scriptură este revelația 
completă și întreagă a Voii Lui, pentru 
mântuirea oamenilor și pentru 
autoritatea divină și finală în toate 
domeniile pe care le afirmă, și nu doar 
pentru doctrină și credință.  

 (John 17:17; 2 Tim 3:16; 2 Peter 1:21)  (Ioan 17:17; 2 Timotei 3:16; 2 Petru 
1:21) 

9. The Sinfulness of Humankind 

Humankind was made in the image of 
God and for fellowship with Him, but 
fell from this innocent state to become 
sinful and rebellious. Every human 
being, other than Christ, has been born 
a sinner and is in need of salvation. 

9. Starea de păcat a Omenirii   

Omenirea a fost creată în imaginea lui 
Dumnezeu și pentru a avea părtășie cu 
El, dar a căzut de la această stare 
nevinovată, pentru a deveni răzvrătită și 
păcătoasă. Fiecare ființă umană, cu 
excepția Lui Cristos, a fost născută în 
păcat și are nevoie de mântuire.   

As a consequence of the Fall, all 
humans are spiritually dead, corrupt by 
nature, enslaved to sin, and subject to 
God’s wrath and condemnation. 
Therefore, apart from God’s grace, 

Ca și consecință a Căderii, toți oamenii 
sunt morți spiritual, cu natură păcătoasă, 
robiți de păcat și supuși mâniei și 
judecății lui Dumnezeu.  Așadar, în afara 
Harului lui Dumnezeu, omenirea este 
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humankind is helpless, hopeless and 
totally depraved in the sense that sin 
has affected every area of humanity.  

(Rom 3:23; Rom 5:12; Gal  3:22; Eph 
2:2-3, 8-9; Romans 8:7-8) 

neajutorată, fără speranță și total 
depravată, în sensul că păcatul a afectat 
fiecare domeniu al umanității.  

(Romani 3:23; Romani 5:12; Galateni  
3:22; Efeseni 2:2-3, 8-9; Romani 8:7-8) 

10. Christ’s Atonement for the Sin of 
Humanity 

In order to redeem humankind from 
the guilt, penalty and power of sin, 
Jesus Christ took on humanity to 
become the God-man and died a 
sacrificial death on our behalf. 

By His resurrection, God’s acceptance 
of His atoning death was demonstrated 
and Christ’s righteousness made 
available to us for our justification. This 
atonement is sufficient for the whole 
world but effective only in those who 
receive it. Sinners are justified and 
reconciled to God on the occasion of 
their repentance and faith, not through 
any personal merit of their own, but 
solely on the basis of God’s gracious 
gift of righteousness in Jesus Christ 
received through faith.  

10. Ispășirea Lui Cristos pentru Păcatul 
Umanității  

Pentru a răscumpăra omenirea de vină, 
pedeapsă și de sub puterea păcatului, 
Isus Cristos a luat umanitatea asupra Lui 
pentru a se face Dumnezeu-om și a 
murit moarte de cruce în locul nostru.  

Prin învierea Lui, a fost demonstrată 
acceptarea Lui Dumnezeu pentru 
ispășirea păcatului prin moarte, și 
neprihănirea lui Cristos a fost disponibilă 
pentru noi, pentru justificarea noastră. 
Această ispășire este suficientă pentru 
întreaga omenire, și are efect doar în cei 
care o primesc.  Păcătoșii sunt justificați 
și împăcați cu Dumnezeu în momentul 
pocăinței și credinței, nu printr-un merit 
personal al lor, ci doar pe baza harului 
măreț al Lui Dumnezeu, a neprihănirii în 
Isus Cristos, primită prin credință.  

(Jn 1:11-12; Jn 3:16-18; 4:42; 11:51; 
Acts 13:38-39; Gal 4:4-5; 1 Tim 2:3-6; 
4:9-11; 2 Pet 2:1; 1 Jn 2:2; 4:14-15) 

(Ioan 1:11-12; Ioan 3:16-18; 4:42; 11:51; 
Fapte 13:38-39; Galateni 4:4-5; 1 
Timotei 2:3-6; 4:9-11; 2 Petru 2:1; 1 Ioan 
2:2; 4:14-15) 

11. The work of the Holy Spirit in 
Salvation 

The ministry of the Holy Spirit is 
necessary for the initial understanding 
of the gospel and being drawn to Christ 
as well as the ability to exercise a 
choice in accepting God’s provision of 
salvation.  

11. Lucrarea Duhului Sfânt în Mântuire  

Lucrarea Duhului Sfânt este necesară 
atât pentru înțelegerea inițială a 
Evangheliei și pentru a fi atrași la Cristos, 
cât și pentru abilitatea de a exercita o 
alegere în acceptarea ofertei mânturii 
Lui Dumnezeu.  

The Holy Spirit convinces sinners of 
their sinfulness, leads them to personal 
faith in Jesus Christ as Lord and Saviour 
and so brings them consequently to 
spiritual new birth (regeneration) to 
become God’s children. The Holy Spirit 
indwells believers, witnesses to their 

Duhul Sfânt convinge păcătoșii de starea 
lor păcătoasă, îi conduce la credința 
personală în Isus Cristos ca Domn și 
Mântuitor și îi duce prin urmare la o 
nouă naștere spirituală (regenerare) 
pentru a deveni copiii Lui Dumnezeu. 
Duhul Sfânt locuiește în credincioși, este 
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relationship with God, leads unto all 
truth, bestows gifts for effective service 
and produces graces for holy living and 
empowerment for evangelism.  

(Jn 3:3; 6:44; Acts 11:15-16; 1 Cor 
12:13; 2 Cor 1:21-22; Gal 3:2, 1 Jn 3:24; 
1 Jn 4:13) 

martor la relația lor cu Dumnezeu, 
conduce în tot adevărul, oferă daruri 
pentru lucrări roditoare și produce har 
pentru trăire sfântă și împuternicire 
pentru evanghelizare.  

(Ioan 3:3; 6:44; Fapte 11:15-16; 1 Cor 
12:13; 2 Cor    1:21-22; Gal 3:2, 1 Ioan 
3:24; 1 Ioan 4:13) 

12. Christ’s Church 

The ‘universal church’ is the body of 
people whom God has separated from 
the world through faith in Jesus Christ 
as their Lord and Saviour. Christ is the 
head of the church. All regenerate 
(born again) persons are members of 
this universal church which takes local 
form wherever groups of believers 
unite for worship, fellowship and 
service in accordance with scriptural 
principles. 

12. Biserica lui Cristos  

“Biserica universală” este ansamblul de 
oameni pe care Dumnezeu i-a separat de 
lume prin credința în Isus Cristos ca 
Domn și Mântuitor al lor. Cristos este 
capul bisericii. Toate persoanele 
regenerate (născute din nou) sunt 
membrii ai acestei biserici universale, 
care ia formă locală oriunde grupuri de 
credincioși se adună pentru a se închina, 
pentru a avea părtășie și servicii în 
conformitate cu principiile scripturale.  

(Ephesians 3:6; 5:18-20; Colossians 
1:18; 3:15-16) 

(Efeseni 3:6; 5:18-20; Coloseni 1:18; 
3:15-16) 

13. The Baptism of Believers by 
Immersion 

Baptism is an ordinance of the Lord 
Jesus Christ. It is a public declaration of 
a person’s faith in Jesus Christ as Lord 
and Saviour. In accordance with New 
Testament Scripture, it should be 
administered to believers only and 
then by total immersion which 
symbolises the believer’s identification 
with Christ in death, burial and 
resurrection; the remission of sins; and 
the believer’s dedication of him/herself 
to God to live and walk in newness of 
life.  

13. Botezul Credincioșilor prin Cufundare  

Botezul este o poruncă a Domnului Isus 
Cristos. Este o declarație publică a 
credinței persoanei în Isus Cristos ca 
Domn și Mântuitor. În conformitate cu 
Scriptura Noului Testament, botezul 
poate fi acordat doar credincioșilor și 
doar prin cufundare totală care 
simbolizează identificarea credinciosului 
cu moartea lui Cristos, îngroparea și 
învierea; iertarea păcatelor; și dedicarea 
credinciosului/sei lui Dumnezeu pentru a 
trăi și a umbla într-o viață nouă.  

(Mt 28:19; Mk 16:16; Acts 8:36-38; 
Acts 10:46-48; Acts 18:8; Rom 6:3-4; 1 
Cor 12:12-13; 1 Pet 3:21) 

 

 

 

(Matei 28:19; Marcu 16:16; Fapte 8:36-
38; Fapte 10:46-48; fapte 18:8; Romani 
6:3-4; 1 Corinteni 12:12-13; 1 Petru 
3:21) 
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14. The Lord’s Supper  

The Lord’s Supper is an ordinance of 
the Lord in which gathered believers 
eat bread, signifying Christ’s body given 
for His people, and drink the cup of the 
Lord, signifying the New Covenant in 
Christ’s blood. The Lord’s Supper is 
done in remembrance of the Lord, and 
proclaims His death until His return. 
Those who partake of the Lord’s 
Supper in a worthy manner, by faith, 
are spiritually nourished with the 
benefits which Christ obtained through 
His death. 

(Acts 2:42; John 6:53-57; 1 Cor 10:16; 1 
Cor 11:23-30) 

14. Cina Domnului  

Cina Domnului este o poruncă a 
Domnului Isus în cadrul căreia 
credincioșii adunați împreună mănâncă 
pâine, semnificând trupul lui Cristos dat 
pentru poporul Său, și beau cupa 
Domnului, semnificând Noul Legământ în 
sângele Lui Isus. Cina Domnului este 
făcută în amintirea Domnului și 
proclamă moartea Lui până la venirea 
Lui.  Cei care iau parte la Cina Domnului 
într-un mod vrednic, prin credință, sunt 
hrăniți spiritual cu beneficiile pe care 
Cristos le-a dobândit prin moartea Lui.  

(Fapte 2:42; Ioan 6:53-57; 1 Corinteni 
10:16; 1 Corinteni 11:23-30)  

15. The Return of the Lord Jesus Christ  

At the end of this age, according to His 
promise, Jesus Christ will return 
personally, physically and visibly in His 
glory to the earth. This blessed hope 
purifies and enlivens true Christian 
faith. The full consummation of the 
kingdom of God awaits His return.  

15. Revenirea Domnului Isus Cristos 

La finalul acestei vremi, în conformitate 
cu promisiunea Lui, Isus Cristos se va 
întoarce pe pământ în mod personal, 
fizic și vizibil în Gloria Lui. Această 
nădejde binecuvântată curățește și 
însuflețește adevărata credință creștină. 
Întreaga desăvârșire a Împărăției lui 
Dumnezeu așteaptă revenirea Lui. 

(Mt 24:42-44; 28:16-20; Mk 13:26-36; 
Lk 12:37-40; 1 Cor 1:7-8; 1 Cor 11:26; 1 
Thes 2:19; 1 Thes 3:13; 1 Thes 4:13-18; 
1 Thes 5:1-11; Tit 2:13; 1 Pet 1:13; 2 
Pet 3:11-13; 1 Jn 2:28; Rev 3:11; Rev 
20:4-6) 

(Matei 24:42-44; 28:16-20; Marcu 13:26-
36; Luca 12:37-40; 1 Cor 1:7-8; 1 Cor 
11:26; 1 Tes 2:19; 1 Tes 3:13; 1 Tes 4:13-
18; 1 Tes 5:1-11; Tit 2:13; 1 Pet 1:13; 2 
Pet 3:11-13; 1 Ioan 2:28; Ap 3:11; Ap 
20:4-6) 

16. The Resurrection of the Dead 

There is to be a bodily resurrection 
from the dead for all people. Jesus was 
resurrected bodily from the grave. The 
believer will be resurrected to 
everlasting blessedness and joy in the 
presence of the Lord; the unbeliever to 
everlasting and conscious punishment. 

16. Învierea celor Morți  

Va fi o înviere a trupurilor din morți 
pentru toți oamenii. Isus a înviat în trup 
din mormânt. Credinciosul va fi înviat la 
bucurie și binecuvântare veșnică în 
prezența Domnului; necredinciosul la 
pedeapsă și judecată veșnică.  

(Dan 12:2; Matt 22:29-32; Luke 24:39; 
John 5:21-29; John 6:39-40; 1 Cor 
15:35-38; Rev 20:4-6, 11-15) 

(Dan 12:2; Matei 22:29-32; Luca 24:39; 
Ioan 5:21-29; Ioan 6:39-40; 1 Cor 15:35-
38; Ap 20:4-6, 11-15) 



Page 6 of 6 
 

17. Rewards and Punishments in a Future 
State 

God has appointed a final judgement 
for the world. After that time, Jesus 
Christ will have judged every person 
and each will have received reward or 
punishment according to their deeds. 
Salvation is, notwithstanding this 
judgement of our works, by faith. At 
the judgement our works shall declare 
the presence or absence of such saving 
faith.  

17. Pedepse și răsplătiri în ziua de apoi 

Dumnezeu a pregătit o judecată finală 
pentru lume. După acea vreme, Isus 
Cristos va judeca fiecare persoană și 
fiecare va primi răsplata sau pedeapsa în 
conformitate cu faptele lor. În ciuda 
aceastei judecăți a faptelor noastre, 
mântuirea este, prin credință. La 
judecată, faptele noastre vor declara 
prezența sau absența acestei credințe 
mântuitoare. 

(Dan 12:2; Mt 13:39-43; Jn 3:18-20; Jn 
3:36; 1 Cor 3:10-15; Phil 3:20-21; Rev 
14:9-13; 20:11-15) 

(Daniel 12:2; Matei 13:39-43; Ioan 3:18-
20; Ioan 3:36; 1 Cor 3:10-15; Filipeni 
3:20-21; Ap 14:9-13; 20:11-15) 

18. Family and Marriage 

The family is established by God and is 
formed between a man and a woman 
for the rest of their lives. 

(Gen: 1:27-28; Mt 19:6) 

18. Familia și Casatoria 

Familia este oranduita de Dumnezeu și 
se formează între un bărbat și o femeie 
pentru tot restul vieții lor. 

(Geneza 1:27-28; Matei 19:6) 
 


