Mărturisirea zilnică a credinței
În această zi aleg de bunăvoie să mă supun în întregime lui Dumnezeu așa cum El mi S-a făcut
cunoscut prin Sfintele Scripturi, pe care le accept cu toată sinceritatea ca singurul standard inspirat,
infailibil și cu autoritate pentru
întreaga mea viață și trăire. În această zi nu-L voi judeca pe Dumnezeu, lucrarea Sa, pe mine însumi
sau pe alții pe baza simțurilor sau în funcție de împrejurări.
În mod concret, prin credință, recunosc că:
1. Dumnezeul triunitar este vrednic de toată cinstea, lauda și închinarea ca și Creator, Susținător și
Țintă a tuturor lucrurilor. Ca și Creator al meu, mărturisesc că Dumnezeu m-a creat pentru Sine
Însuși. De aceea, în această zi, aleg să trăiesc pentru El (Apocalipsa 5:9, 10; Isaia 43:1, 7,
21;Apocalipsa 4:11).
2. Dumnezeu m-a iubit și m-a ales în Cristos înainte de întemeierea lumii (Efeseni 1:1-7).
3. Dumnezeu și-a arătat dragostea Sa față de mine trimițând pe Fiul Său să moară în locul meu; în
El nevoile mele trecute, prezente și viitoare au fost împlinite prin lucrarea Sa. Prin ea am fost înviat,
înălțat și așezat cu Cristos în locurile cerești și uns cu Duhul Sfânt (Romani 5:6-11; 8:28-39;
Filipeni 1:6; 4:6, 7, 13, 19; Efeseni 1:3; 2:5, 6; Fapte 2:1-4, 33).
4. De când L-am primit pe Cristos ca Domnul și Mântuitorul meu, cred Cuvântul Lui Dumnezeu, că
El m-a primit (Ioan 1:12; Efeseni 1:6); m-a iertat (Efeseni 1:7); m-a înfiat în familia Sa în care El
și-a asumat orice responsabilitate pentru mine (Ioan 17:11, 17, 21, 24; Efeseni 1:5; Filipeni 1:6);
mi-a dăruit viața veșnică (Ioan 3:36; 1 Ioan 5:9-13); mi-a dat dreptatea desăvârșită a Lui Cristos în
care sunt justificat (Romani 5:1); m-a împlinit în Cristos (Coloseni
2:10); se pune pe Sine la dispoziția mea pentru toate nevoile mele zilnice prin rugăciune și hotărâri
luate în credință (1 Corinteni 1:30; Coloseni 1:27; Galateni 2:20; Ioan 14:13, 14; Matei 21:22;
Romani 6: 1-19; Evrei 4:1-3, 11);
și că Însuși Duhul Sfânt m-a botezat în Trupul lui Cristos (1 Corinteni 12:13); m-a pecetluit
(Efeseni 1:13, 14); m-a uns pentru viață și slujire (Fapte 1:8; Ioan 7:37-39); caută să mă conducă
într-o umblare mai adâncă cu Cristos (Ioan
14:16-18; 15:26, 27; 16:13-15; Romani 8:11-16); și să-mi umple viața cu El Însuși (Efeseni 5:18).
Accept aceste adevăruri ca realități în viața mea astăzi.
5. Numai Dumnezeu poate trata păcatul și numai Dumnezeu poate sfinți viața. Mărturisesc că în
mântuirea mea ceea ce eu am făcut a fost doar să-L primesc pe El și că El s-a ocupat de păcatul meu
și m-a mântuit. Mărturisesc acum că, pentru a trăi o viață sfântă, nu pot decât să mă predau voii Lui
și să Îl primesc pe El ca sfințirea mea, încredințându-mă Lui să facă acea slăvită lucrare înlăuntrul
meu prin care să pot trăi astăzi în curăție, libertate, odihnă și putere pentru slava Sa (Ioan 1:12; 1

Corinteni 1:30; 2 Corinteni 9:8; Galateni 2:20; Evrei 4:9; 1 Ioan 5:4; Iuda 24).Mărturisind că
Dumnezeu este vrednic de toată lauda, că Scripturile sunt singurul standard cu autoritate, că numai
Dumnezeu poate trata păcatul și sfinți viața, recunosc din nou totala mea dependență de El și
supunerea mea Lui. Accept adevărul că a mă ruga în credință este absolut necesar pentru împlinirea
voii și harului Lui Dumnezeu în viața mea zilnică de sfințire (1 Ioan 5:14, 15; Iacov 2:6; 4:2, 3;
5:16-18; Filipeni 4:6, 7; Evrei 4:1-3; 11:6, 24-28). Recunoscând credința ca un răspuns categoric
dat lui Dumnezeu, prin care îmi însușesc tot ceea ce El a pregătit în Sine Însuși pentru nevoile mele
zilnice, IAU URMĂTOARELE HOTĂRÂRI ÎN CREDINȚĂ:
1. Pentru această zi (Evrei 3:7, 13, 15; 4:7) mă predau în întregime autorității lui Dumnezeu așa
cum S-a descoperit pe Sine Însuși în Scripturi - SĂ… MĂ… SUPUN LUI. Prin urmare îmi
mărturisesc păcatul, recunosc realitatea păcătoasă a naturii mele vechi și de bunăvoie aleg să umblu
în lumină, în pas cu Cristos, întreaga zi (Romani 6:16-20; Filipeni 2:12-13; 1 Ioan 1:7, 9).
2. Pentru această zi mă predau în întregime autorității Lui Dumnezeu așa cum S-a descoperit în
Scripturi – SĂ CRED ÎN EL. Accept numai Cuvântul Său ca autoritate
supremă. Cred acum că de când mi-am mărturisit păcatul El m-a iertat și m-a curățit (1 Ioan 1:9).
Accept promisiunile făcute prin Cuvântul Său, că El este tot ceea ce am nevoie și voi umbla în
conformitate cu aceasta (Exod 33:14; 1 Corinteni 1:30; 2 Corinteni 9:8; Filipeni 4:19).
3. Pentru această zi recunosc că Dumnezeu mi-a dat tot ceea ce am nevoie ca să pot împlini voia și
chemarea Sa. De aceea nu am nici o scuză pentru păcat sau
cădere (1 Tesaloniceni 5:24).
4. Pentru această zi primesc de bunăvoie de la Dumnezeu ceea ce El a pregătit pentru mine. De
aceea renunț la strădania mea de a trăi o viață creștină și de a sluji lui Dumnezeu; renunț la
activitatea păcătoasă doar de a plânge păcatul și eșecul; renunț la orice rugăciune păcătoasă care îi
cere Lui Dumnezeu să schimbe împrejurările și oamenii ca să pot fi mai spiritual; nu mă voi eschiva
de la nici o lucrare a Duhului Sfânt înlăuntrul meu și de la a urma chemarea Lui Dumnezeu; și
renunț la orice motive, scopuri și activități nebiblice care servesc mândriei mele păcătoase.
a. Primesc din toată inima pe Cristos ca sfințirea mea, iar acum, în mod concret, ca și curățirea mea
de natura veche și cer Duhului Sfânt să facă în mine lucrarea lui Cristos împlinită pentru mine pe
cruce. Împreună cu El și în dependență de El, mă supun poruncii de a mă „dezbrăca de omul cel
vechi” (Romani 6:1-14; 1 Corinteni 1:30; Galateni 6:14; Efeseni 4:22).
b. Primesc din toată inima pe Cristos ca sfințirea mea, iar acum, în mod, concret ca puterea mea
clipă de clipă de a trăi deasupra păcatului și de a cere Duhului Sfânt să facă în mine lucrarea de

Înviere, ca să pot umbla în înnoirea vieții. Mărturisesc că numai Dumnezeu se poate ocupa de
păcatul meu și numai Dumnezeu îmi poate sfinți viața și poate produce roada Duhului în viața mea.
Împreună cu El și în dependență de El, mă supun poruncii de a „îmbrăca omul cel nouâ” (Romani
6:1-4; Efeseni 4:24).
c. Primesc din toată inima pe Cristos ca eliberarea mea de Satan și îmi ocup poziția împreună cu El
în locurile cerești, cerând Duhului Sfânt să facă în mine lucrarea de Înălțare. În Numele Său, mă
supun lui Dumnezeu și mă împotrivesc oricărei influențe și subtilități satanice. Împreună cu
Dumnezeu și în dependență de El mă supun poruncii de a mă „împotrivi diavolului” (Efeseni
1:20-23; 2:5-6; 4:27; 6:10-18; Coloseni 1:13; Evrei 2:14,15; Iacov 4:7; 1 Petru 5:8, 9).
d. Primesc din toată inima Duhul Sfânt ca ungerea mea pentru orice aspect al vieții și slujirii pentru
această zi. Îmi deschid în întregime viața ca El să mă umple din nou, în ascultare de porunca „fiți
umpluți de Duhul Sfânt” (Efeseni 5:18; Ioan 7:37-39; 14:17, 26; 15:26, 27; 16:7-15; Fapte 1:8).
După ce am făcut aceste mărturisiri și am luat aceste hotărâri în credință, primesc odihna promisă
de Dumnezeu pentru această zi (Evrei 4:1-13). După ce am făcut partea mea, acum intru în odihnă
crezând că Dumnezeu își va face partea Sa. De aceea, mă odihnesc, prin credință, știind că în clipele
de ispită, încercare sau nevoie Domnul este prezent ca tăria mea și ca tot ceea ce am nevoie (1
Corinteni 10:13).
(Victor M. Matthews)
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