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Într-o dorință de a transmite învățătura sănătoasă în 

acord cu a Doua Mărturisire de Credință Baptistă de la 

Londra (1689), mărturisirea cea mai des folosită de bap-

tiștii reformați confesionali, un grup de credincioși refor-

mați a compilat adevărurile mărturisirii noastre sub 

forma exhaustivă a unui catehism extins, asemănătoare 

Catehismului Mare de la Westminster. Rezultatul unui 

astfel de studiu a condus la o versiune particular baptistă 

a Catehismului Mare de la Westminster, pe care am de-

numit-o Catehismul Baptist Extins.  

 

Speranța noastră este că această resursă se va dovedi 

utilă acelora care doresc să transmită generațiilor vii-

toare tradiția noastră confesională și să îi învețe pe cei-

lalți credincioși printr-o formă cuprinzătoare a doctrinei 

creștine.   

 

Catehismul de față a fost împărțit pe mai multe capitole, 

conform subiectelor mari tratate în cele 191 de întrebări.  
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1. Cine este prima și cea dintâi Ființă? 

Dumnezeu este prima și cea dintâi Ființă,1 astfel că toate 

celelalte ființe și cauze Îi sunt subordonate.2 El este cel 

dintâi în cer și pe pâmănt3 astfel ca El să aibă întâietatea 

în toate lucrurile.4 

(1) Isaia 44:6; Psalmul 8:1; Psalmul 97:9 

(2) 1 Corinteni 8:6; Romani 11:36 

(3) Psalmul 89:6; Psalmul 56:2; Exod 15:11 

(4) Coloseni 1:18; Psalmul 92:8 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Ar trebui ca orice om să creadă că există 
un Dumnezeu? 

Fiecare om ar trebui să creadă că există un Dumnezeu, 

căci ființa lui Dumnezeu este temelia oricărei religii prac-

tice1 și scopul dintâi și cel mai înalt pentru care omul a 

fost creat2. A nu crede în El este un mare păcat3 și o mare 

nebunie4. 

(1) Evrei 11:6; Romani 10:14 

(2) Romani 11:36; 1 Corinteni 6:20; 1 Corinteni 10:31; Psalmul 

86:9, 12 

(3) Ieremia 4:22; 1 Corinteni 15:34 

(4) Psalmul 14:1; Psalmul 53:1 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

3. Cum știm că există un Dumnezeu? 

Însăși revelația naturii din om1 și lucrările lui Dumnezeu2 

afirmă clar că există un Dumnezeu, dar numai Cuvântul 

și Duhul Lui Îl descoperă suficient și eficace oamenilor, 

spre mântuirea păcătoșilor.  

(1) Romani 1:18-19; Faptele Apostolilor 17:28; Proverbe 20:27 

(2) Romani 1:20; Psalmul 19:1-3; Psalmul 139:14; Iov 12:7; Iov 

12:9; Psalmul 9:16; Faptele Apostolilor 14:17; Isaia 46:9-10; 

Isaia 41:21-29 

(3) 1 Corinteni 2:9-10; 1 Corinteni 1:20-21; 2 Timotei 3:14-15; 

Isaia 59:21  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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4. Care este scopul suprem al existenței omu-
lui? 

Scopul suprem al existenței omului este să Îl glorifice pe 

deplin pe Dumnezeu1 și să se bucure complet de El în 

veci2. 

(1) Romani 11:36; 1 Corinteni 6:20; 1 Corinteni 10:31; Psalmul 

86:9, 12 

(2) Psalmul 73:24-28; Ioan 17:20-23; Psalmul 16:5-11; Apoca-

lipsa 21:3-4; Apocalipsa 19:7-9 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

5. Ce este Cuvântul lui Dumnezeu? 

Sfintele Scripturi ale Vechiului și Noului Testament, date 

prin inspirație divină, constituie Cuvântul lui Dumne-

zeu1, singura regulă sigură a credinței și ascultării de El2. 

(1) 2 Timotei 3:15-17; 2 Petru 1:16-21; 2 Petru 3:2, 15-16 

(2) Deuteronom 4:1-2; Apocalipsa 22:18-19; Isaia 8:19-20; 

Luca 16:19-3 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

6. Pot toți oamenii să se folosească de Sfintele 
Scripturi?  

Toți oamenii au nu doar permisiunea, ci li se și porun-

cește și sunt îndemnați să citească, să audă și să își dea 

silințele să înțeleagă Sfintele Scripturi1. Sfintele Scripturi 

trebuie citite cu atenție și sârguință2; trebuie ascultate cu 

reverență sfântă3, cu încântare4, cu blândețe5, cu hotărâri 

categorice de a le asculta6, și cu credință7. 

(1) Ioan 5:38; Apocalipsa 17:18-19; Apocalipsa 1:3; Faptele 

Apostolilor 8:30 

(2) Luca 10:26; Ioan 10:39; Deuteronom 17:19 

(3) Isaia 66:2 

(4) Marcu 12:37 

(5) Iacov 1:21 

(6) Deuteronom 32:46 

(7) 2 Cronici 20:20 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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7. Cum putem ști că Scriptura este Cuvântul 
lui Dumnezeu?  

Scriptura se arată ea însăși a fi Cuvântul lui Dumnezeu 

prin măreția stilului și prin puritatea doctrinelor ei1; prin 

consecvența tuturor părților ei componente, prin scopul 

întregului ei conținut,2 anume să Îi dea toată gloria lui 

Dumnezeu;3  prin puterea ei de a converti păcătoșii și de 

a-i zidi pe sfinți spre mântuire.4 Totuși, numai Duhul lui 

Dumnezeu, care aduce mărturie în inima omului prin și 

alături de Scriptură, este capabil pe deplin să aducă con-

vingerea faptului că aceasta constituie însuși Cuvântul 

lui Dumnezeu.5 

(1) Psalmul 12:6; Psalmul 19:7-8; Psalmul 119:18, 129, 140; 1 

Corinteni 2:6-7 

(2) Luca 24:25-27; Faptele Apostolilor 10:43; Faptele Aposto-

lilor 26:22-23 

(3) Romani 16:25-27; Ioan 16:13-14 

(4) Faptele Apostolilor 18:24-28; Evrei 4:12-13; Iacov 1:18; 

Psalmul 19:7-9; Romani 15:4; Faptele Apostolilor 20:32 

(5) Ioan 16:13-14; 1 Ioan 2:20, 27; Ioan 20:31 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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8. Care este mesajul principal al Scripturi-
lor? 

Mesajul principal al Scripturilor cuprinde ceea ce omul 

trebuie să creadă despre Dumnezeu1 și care este respon-

sabilitatea care i se dă de către Dumnezeu.2 

(1) Exod 34:5-7; Ioan 20:31; 2 Timotei 3:15-16 

(2) Deuteronom 10:12-13; 2 Timotei 3:15-17; Faptele Aposto-

lilor 16:30-31; Eclesiastul 12:13; 1 Corinteni 10:11 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

9. Ce ne descoperă Scriptura despre Dumne-
zeu? 

Scriptura ne face cunoscut ce este Dumnezeu,1 ne desco-

peră Persoanele din Dumnezeire,2 decretele Sale3 și felul 

cum acestea sunt duse la îndeplinire.4 

(1) Ioan 4:24; Ioan 20:31; Exod 34:6-7; Isaia 40:18-28 

(2) Matei 3:16-17; Deuteronom 6:4; 1 Corinteni 8:6; Matei 

28:19-20; 2 Corinteni 13:14 

(3) Faptele Apostolilor 15:14-18; Isaia 46:9-11; 1 Corinteni 

2:6-13 

(4) Faptele Apostolilor 4:26-28; Faptele Apostolilor 2:23; Efe-

seni 1:11 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 10. Ce este Dumnezeu?  

Dumnezeu este un Duh,1 fiind infinit în și prin Sine în fi-

ința Sa,2 în gloria,3 fericirea4 și perfecțiunea Lui5. Dumne-

zeu este atotsuficient,6 etern,7 neschimbător,8 de nepă-

truns,9 omniprezent,10 atotputernic,11 atotcunoscător,12 

perfect înțelept,13 perfect de sfânt și de drept,14 perfect de 

îndurător și plin de har, îndelung răbdător și bogat în bu-

nătate și credincioșie.15 

(1) Ioan 4:24 

(2) Exod 3:14; Iov 11:7-9; Psalmul 145:3; Psalmul 147:5 

(3) Psalmul 24:7-10; Ioan 1:14; Evrei 1:3 

(4) 1 Timotei 6:15; 1 Timotei 1:17 

(5) Matei 5:48; Exod 15:11; 1 Petru 1:15-16; Apocalipsa 15:3-

4 

(6) Exod 3:14; Romani 11:35-36; Faptele Apostolilor 17:25 

(7) Psalmul 90:2; Deuteronom 33:27; Evrei 1:10-12 

(8) Maleahi 3:6; Evrei 13:8; Iacov 1:17 

(9) 1 Împărați 8:27; Romani 11:33-34; Psalmul 145:3 

(10) Psalmul 139:1-13 

(11) Geneza 17:1; Matei 19:26; Efeseni 3:20 

(12) Evrei 4:13; Psalmul 147:5; Psalmul 139:1-13 
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(13) Romani 11:33-34; Romani 16:27; Coloseni 2:3; Psalmul 

92:5 

(14) Deuteronom 32:4; Romani 3:5, 26; Isaia 6:3; Apocalipsa 

4:8-9; Apocalipsa 15:4 

(15) Exod 34:6; Psalmul 117:2; Deuteronom 32:4 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

11. Există mai mulți dumnezei? 

Există unul singur, Dumnezeul cel viu și adevărat.1 To-

tuși, în Dumnezeire sunt trei Persoane: Tatăl, Fiul și Du-

hul Sfânt.2 Aceștia trei sunt un singur Dumnezeu adevă-

rat și veșnic, având aceeași substanță și fiind egali în pu-

tere și glorie, chiar dacă sunt deosebiți prin trăsăturile 

Lor personale.3 

(1) Deuteronom 6:4; Isaia 45:21-22; Isaia 44:6; Ieremia 10:10 

(2) Matei 3:16-17; Matei 28:19; 1 Corinteni 8:6; 2 Corinteni 

13:14 

(3) Ioan 1:1; Geneza 1:1-3; Ioan 17:5; Evrei 1:8-9; Ioan 10:30; 

Faptele Apostolilor 5:3-4 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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12. Care sunt trăsăturile specifice ale celor 3 
Persoane din Dumnezeire?  

Din toată veșnicia, a fost potrivit ca Tatăl să dea naștere 

Fiului1 și ca Fiul să purceadă de la Tatăl,2 ca și Duhul Sfânt 

să purceadă de la Tatăl și de la Fiul.3 

(1) Evrei 1:5-8 

(2) Ioan 1:14-18; Ioan 17:3 

(3) Ioan 15:26; Galateni 4:6 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

13. Cum știm că Fiul și Duhul Sfânt sunt 
Dumnezeu și egali cu Tatăl? 

Scriptura ne dovedește că Fiul și Duhul Sfânt sunt egali 

cu Tatăl, atribuindu-Li-Se nume1, atribute2, lucrări3 și în-

chinare4, care sunt potrivite doar pentru Dumnezeu. 

(1) Ieremia 23:5-6; Psalmul 45:6-7; Isaia 6:3, 5, 8; Ioan 12:41; 

Faptele Apostolilor 28:25; 1 Ioan 5:20; Faptele Apostolilor 

5:3-4 

(2) Ioan 1:1; Isaia 9:6; Ioan 2:24-25; 1 Corinteni 2:10-11 

(3) Coloseni 1:16; Geneza 1:2; Marcu 2:1-10 

(4) Matei 28:19; 2 Corinteni 13:14; Apocalipsa 22:3 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

14. Ce sunt decretele lui Dumnezeu?  

Decretele lui Dumnezeu constituie acțiunile înțelepte, li-

bere și sfinte ale sfatului voii Sale1, prin care El a stabilit 

din veșnicie, în Sine și spre gloria Sa, în mod neschimbă-

tor, tot ce se întâmplă în timp,2 în special în ceea ce îi pri-

vește pe îngeri și oameni. 

(1) Isaia 45:6-7; Efeseni 1:11; Romani 11:33; Romani 9:14-15, 

18 

(2) Psalmul 33:11; Isaia 14:24; Faptele Apostolilor 2:23; Fap-

tele Apostolilor 4:27-28; Romani 9:22-23; Efeseni 1:4, 11 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

15. Ce a hotărât în mod special Dumnezeu cu 
privire la îngeri și oameni? 

Printr-o hotărâre veșnică și neschimbătoare, care izvo-

răște doar din dragostea Sa și există spre lauda harului 

Său glorios manifestat la vremea cuvenită, Dumnezeu a 

ales anumiți îngeri spre slavă1, iar în Hristos i-a ales pe 
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anumiți oameni pentru viața veșnică, deopotrivă cu mij-

loacele prin care ei să ajungă la aceasta.2 De asemenea, 

conform autorității Sale suverane și sfatului de nepă-

truns al voii Sale (prin care El dă sau reține favoarea Sa 

față de oricine dorește), El a trecut cu vederea și a rânduit 

mai dinainte restul ființelor la pierzare și mânie pentru 

păcatele lor, spre lauda dreptății Sale glorioase.3 

(1) 1 Timotei 5:21; Matei 16:27; Matei 25:41; 2 Petru 2:4; Iuda 

6 

(2) Efeseni 1:4-6; Efeseni 2:10; 2 Tesaloniceni 2:13-14; 1 Petru 

1:2 

(3) Romani 9:17-22; Matei 11:25-26; 2 Timotei 2:20; Iuda 4; 1 

Petru 2:8 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

16. Cum îndeplinește Dumnezeu decretele 
Sale? 

Dumnezeu îndeplinește decretele Sale prin lucrările cre-

ației și ale providenței1, conform preștiinței Sale infaili-

bile și a sfatului necondiționat și neschimbător al voii 

Sale.2 

(1) Apocalipsa 4:11; Isaia 40:12-31 
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(2) Efeseni 1:11; Psalmul 148:8; Daniel 4:35; Faptele Apostoli-

lor 4:24-28 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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17. Ce este lucrarea creației?  

Lucrarea creației este acțiunea lui Dumnezeu prin care El 

a creat toate lucrurile, vizibile sau invizibile, din nimic, 

prin Cuvântul puterii Sale, în decursul a șase zile, și toate 

lucrurile au fost foarte bune.1 

(1) Geneza 1; Coloseni 1:16; Psalmul 33:6-9; Evrei 11:3; Apo-

calipsa 4:11 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 18. Cum i-a creat Dumnezeu pe îngeri?  

Dumnezeu a creat toți îngerii ca duhuri nemuritoare1, 

sfinte, excelând în cunoaștere2 și puternice,3 pentru a 

duce la îndeplinire poruncile Sale și pentru a lăuda Nu-

mele Lui.4 Totuși, acestea au fost ființe schimbătoare, ex-

puse căderii în păcat și în condamnare.5 

(1) Coloseni 1:16; Matei 22:30; Luca 20:36; Psalmul 104:4 

(2) Matei 25:31; 2 Samuel 14:17; Matei 24:36 

(3) 2 Tesaloniceni 1:7 

(4) Psalmul 91:11-12; Psalmul 103:20-21 

(5) 2 Petru 2:4 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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19. Cum l-a creat Dumnezeu pe om? 

După ce Dumnezeu a creat toate celelalte ființe, El l-a 

creat pe om bărbat și femeie.1 El a întocmit trupul bărba-

tului din țărâna pământului, iar pe femeie din coasta băr-

batului.2 El i-a înzestrat cu suflete vii, raționale și nemu-

ritoare3 și i-a creat după chipul Său,4 în cunoaștere, nepri-

hănire și sfințenie,5 scriind Legea lui Dumnezeu în ini-

mile lor6 și dându-le puterea de a o împlini.7 Mai mult, El 

le-a dat stăpânire peste celelalte ființe.8 Totuși, aceștia au 

fost expuși căderii în păcat, lăsându-li-se libertatea voin-

ței, care era schimbătoare.9 

(1) Geneza 1:27; Matei 19:4 

(2) Geneza 2:7, 22 

(3) Geneza 2:7; Eclesiastul 12:7; Matei 10:28; Iov 35:11; Luca 

23:43 

(4) Geneza 1:26-27 

(5) Coloseni 3:10; Efeseni 4:24 

(6) Romani 2:14-15 

(7) Eclesiastul 7:29 

(8) Geneza 1:28; Psalmul 8:6-8 

(9) Geneza 2:16-17; Geneza 3:6; Eclesiastul 7:29 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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20. Care sunt lucrările providenței lui Dum-
nezeu? 

Lucrările providenței lui Dumnezeu constau din acțiu-

nile Sale perfect sfinte,1 înțelepte2 și puternice de ocro-

tire3 și stăpânire4 peste toate ființele create de El, și din 

toate acțiunile lor5, spre lauda Sa.6 

(1) Psalmul 145:17; Levitic 21:8 

(2) Psalmul 104:24; Isaia 28:29 

(3) Evrei 1:3; Psalmul 36:6; Neemia 9:6 

(4) Psalmul 103:19; Psalmul 145:14-16; Iov 38-41 

(5) Matei 10:29-31; Geneza 45:7; Psalmul 135:6 

(6) Romani 11:36; Isaia 63:14 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

21. Care este lucrarea providenței lui Dum-
nezeu față de îngeri? 

Prin providența Lui, Dumnezeu le-a permis unora dintre 

îngeri să cadă în păcat și condamnare prin voia lor și în 

mod irecuperabil,1 limitând și rânduind aceasta și toate 

păcatele lor spre gloria Sa.2 Pe ceilalți îngeri, Dumnezeu 

i-a întărit în sfințenie și fericire,3 folosindu-Se de toți4 

după buna Lui plăcere, ca agenți în administrarea puterii, 

îndurării și a dreptății Sale.5 
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(1) Iuda 6; 2 Petru 2:4; Evrei 2:16; Ioan 8:44 

(2) Iov 1:12; Matei 8:31; Luca 10:17 

(3) 1 Timotei 5:21; Marcu 8:38; Evrei 12:22 

(4) Psalmul 103:20; Psalmul 104:4 

(5) Evrei 1:14; 2 Împărați 19:35 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

22. Ce act special al providenței a făcut 
Dumnezeu față de om în starea în care acesta 
a fost creat?  

Prin providența Lui, Dumnezeu l-a așezat pe om în Para-

dis, rânduindu-l să îngrijească de acesta.1 Dumnezeu i-a 

dat omului libertatea să mănânce din roadele pământu-

lui2, așezând toate celelalte ființe create sub stăpânirea 

lui,3 rânduind căsătoria spre a-i fi de ajutor,4 permițându-

i să aibă părtășie cu El5 și instituind Sabatul.6 Mai mult, 

Dumnezeu a intrat cu omul într-un legământ al vieții, le-

gământ care conținea condiția ascultării personale per-

fecte7 (pecetluit prin pomul vieții8), interzicându-i să mă-

nânce din pomul cunoștinței binelui și răului, averti-

zându-l că, dacă va mânca, va avea de suportat durerea 

morții.9 
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(1) Geneza 2:8, 15 

(2) Geneza 2:16 

(3) Geneza 1:28 

(4) Geneza 2:18; Matei 19:3-6; Efeseni 5:31 

(5) Geneza 1:26-28; Geneza 3:8 

(6) Geneza 2:3; Exod 20:11 

(7) Geneza 2:16-17; Osea 6:7; Romani 5:12-14 

(8) Geneza 2:9; Geneza 3:22-24 

(9) Geneza 2:17; Iacov 2:10 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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23. Au rămas primii noștri părinți în starea în 
care Dumnezeu i-a creat la început? 

Întrucât primii noștri părinți au avut libertatea de a acți-

ona potrivit voinței lor, prin ispita Satanei, aceștia au pă-

cătuit împotriva lui Dumnezeu, mâncând din fructul in-

terzis, și astfel au căzut din starea în care fuseseră creați.1 

(1) Geneza 3:6-13; 2 Corinteni 11:3 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

24. Ce este păcatul?  

Păcatul este orice neconformare sau încălcare a oricărei 

legi sau porunci a lui Dumnezeu care a fost dată ființelor 

raționale ca regulă de viață.1 

(1) Levitic 5:17; Iacov 4:17; 1 Ioan 3:4; Galateni 3:10-12 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 



36                         Catehismul Baptist Extins 

25. A căzut întreaga omenire în păcat prin 
prima nelegiuire săvârșită de Adam? 

Deoarece legământul fusese făcut cu Adam ca persoană 

publică (nu doar pentru sine, ci și pentru toți urmașii 

lui1), toți descendenții lui prin naștere naturală au păcă-

tuit în el și astfel au căzut în acea primă neascultare.2 Că-

derea a adus omenirea în starea de păcat și pierzare.3 

(1) Faptele Apostolilor 17:26; Romani 3:23 

(2) Geneza 2:16-17; Geneza 3:16-19; Romani 5:12-20; 1 Corin-

teni 15:21-22 

(3) Geneza 3:16-19; Romani 5:12; Efeseni 2:1; Romani 3:16-23 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 26. În ce constă păcătoșenia stării în care 
omul a căzut? 

Păcătoșenia stării în care omul a căzut constă în vinovăția 

primului păcat al lui Adam, în pierderea acelei neprihă-

niri inițiale1 și în corupția întregii sale naturi, prin care el 

este complet incapabil, lipsit de dorință și împotrivitor 

față de orice lucru bun spiritual, fiind continuu înclinat 

către orice lucru rău, această stare fiind denumită în mod 

obișnuit păcatul original2, alături de toate nelegiuirile 

concrete săvârșite de oameni și care provin din el.3 
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(1) Geneza 2:16-17; Romani 5:12-20; 1 Corinteni 15:21-22 

(2) Romani 3:10-19; Romani 8:7-8; Geneza 6:5; 1 Corinteni 

2:14 

(3) Iacov 1:14-15; Psalmul 53:1-3; Matei 15:19; Ioan 3:6 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

27. Cum a fost transmis păcatul original de la 
primii noștri părinți la urmașii lor? 

Păcatul original a fost transmis de la primii noștri părinți 

la urmașii lor prin concepere naturală, așa încât tot ceea 

ce se naște din om în acest fel este conceput și născut în 

păcat.1 

(1) Psalmul 51:5; Iov 14:4; Iov 15:14; Ioan 3:6 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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28. Care este ruina stării în care a căzut 
omul? 

Prin căderea lor, toți oamenii au pierdut părtășia cu 

Dumnezeu,1 fiind sub mânia și blestemul Său,2 așa încât 

toți am devenit din fire copii ai mâniei,3 robi ai Satanei,4 

și pe drept vrednici de toate pedepsele din această viață și 

din viața ce va veni.5 

(1) Geneza 3:8, 10, 24; Ioan 8:34, 42, 44; Efeseni 2:12 

(2) Geneza 3:16-19; Eclesiastul 2:22-23; Romani 8:18-23 

(3) Efeseni 2:2-3; Ioan 3:36; Romani 1:18; Efeseni 5:6 

(4) 2 Timotei 2:26 

(5) Geneza 2:17; Romani 6:23; Matei 25:41-46; Iuda 7 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

29. Cum este pedepsit păcatul în această 
lume?  

Pedepsele păcatului în această lume sunt deopotrivă in-

terioare și exterioare. Pedepsele interioare pentru păcat 

suportate în această lume includ orbirea minții,1 un simț 

al respingerii,2 amăgirile puternice,3 împietrirea inimii,4 

groaza conștiinței5 și dorințele rele.6 Pedepsele exteri-

oare pentru păcat în această lume includ blestemul lui 
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Dumnezeu care vine asupra întregii creații din cauza 

noastră7 și toate celelalte nenorociri care cad asupra tru-

purilor noastre, asupra reputației noastre, asupra averi-

lor noastre, a relațiilor cu ceilalți și asupra slujbelor noas-

tre,8 inclusiv moartea.9 

(1) Efeseni 4:18 

(2) Romani 1:28 

(3) 2 Tesaloniceni 2:11 

(4) Romani 2:5 

(5) Isaia 33:14; Geneza 4:13; Matei 27:4 

(6) Romani 1:26 

(7) Geneza 3:17 

(8) Deuteronom 28:16-68 

(9) Romani 6:21, 23 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

30. Cum este pedepsit păcatul în veșnicie?  

Pedepsele asupra păcatului în veșnicie constau din sepa-

rarea veșnică de prezența mângâietoare a lui Dumnezeu,1 

alături de cele mai groaznice și dureroase chinuri ale su-

fletului și trupului în focul Iadului, fără încetare și pe ve-

cie.2 
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(1) 2 Tesaloniceni 1:9; Luca 16:24-26; Ioan 3:36 

(2) Marcu 9:43-48; Matei 25:41, 46; Apocalipsa 14:11 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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31. A lăsat Dumnezeu întreaga omenire să pi-
ară în această stare de păcat și ruină?  

Dumnezeu nu îi lasă pe toți oamenii să piară în starea de 

păcat și pierzare1 în care ei au căzut prin încălcarea pri-

mului legământ (denumit în mod obișnuit Legământul 

Faptelor).2 Ca urmare a bunei Sale plăceri, din veșnicie, 

Dumnezeu a ales un popor la viața veșnică, a intrat cu 

aceștia într-un al doilea legământ (denumit în mod obiș-

nuit Legământul Harului)3 pentru a-i elibera din starea 

de păcat și pierzare și pentru a-i aduce într-o stare de 

mântuire printr-un Răscumpărător.4 

(1) 1 Tesaloniceni 5:9; 2 Tesaloniceni 2:13-14 

(2) Geneza 3:17; Romani 5:12, 15; Osea 6:7 

(3) Tit 3:4-7; Romani 3:20-22; Faptele Apostolilor 13:48; Efe-

seni 1:4-5 

(4) Galateni 3:16; Romani 5:15-21; Isaia 53:10-11; Isaia 59:20-

21 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

32. Cum se manifestă harul lui Dumnezeu în 
Legământul Harului?  

Harul lui Dumnezeu este manifestat în Legământul Ha-

rului prin faptul că Dumnezeu le-a adus și le-a oferit liber 

păcătoșilor un Mijlocitor,1 ca și viața și mântuirea prin 

El.2 Dumnezeu cere credința drept singura condiție din 
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partea păcătoșilor pentru a fi uniți cu El,3 promițându-le 

și dându-le Duhul Său cel Sfânt4 tuturor aleșilor Lui, pen-

tru a crea în ei acea credință,5 (alături de toate celelalte 

haruri mântuitoare6), și făcându-i capabili de toată ascul-

tarea sfântă,7 ca dovadă a credinței lor și a recunoștinței 

lor față de Dumnezeu.8 Aceasta este calea prin care El i-a 

rânduit și întărit spre mântuire.9 

(1) Geneza 3:15; 1 Timotei 2:5; Ioan 3:16; Ioan 6:27 

(2) 1 Ioan 5:11-12 

(3) Ioan 3:16, 36; Ioan 1:12 

(4) Isaia 59:21; Luca 11:13; Ioan 14:16-20; 1 Corinteni 12:13; 

Romani 8:4, 9, 11, 14-16 

(5) 2 Corinteni 4:13; Efeseni 2:8-10; Faptele Apostolilor 16:14; 

2 Petru 1:1 

(6) Galateni 5:22-23 

(7) Ezechiel 36:27; Efeseni 2:10 

(8) Iacov 2:18, 22; 2 Corinteni 5:14-15 

(9) Efeseni 2:10. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

33. Cum a fost revelat Legământul Harului 
de-a lungul Scripturii? 

Legământul Harului este revelat în Evanghelie și este în-

temeiat pe acea înțelegere veșnică de legământ dintre 
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Tatăl și Fiul cu privire la răscumpărarea celor aleși1 (de-

numită în mod obișnuit Legământul Răscumpărării). El 

este revelat prima dată lui Adam prin promisiunea mân-

tuirii prin sămânța femeii2, și este apoi revelat progresiv 

de-a lungul Vechiului Legământ (care este definit prin le-

gământul cu Avraam, condiționat de cel Mozaic, și con-

centrat pe cel Davidic) până la descoperirea deplină în 

Noul Testament.3 

(1) 2 Timotei 1:9; Tit 1:2; Romani 8:28-30; Efeseni 1:3-13 

(2) Geneza 3:15 

(3) Evrei 1:1; Evrei 8:6-13; Evrei 11:6,13 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

34. Cum diferă Legământul Harului de Legă-
mântul cel Vechi? 

Vechiul Legământ diferă de Legământul Harului nu doar 

prin modalitatea de administrare, ci și în substanța lui.1 

Vechiul Legământ a fost stabilit pe baza unei preoții tem-

porare2, prin sângele boilor și al țapilor (care nu puteau 

șterge păcatele3) și conținea promisiuni naționale tempo-

rare.4 Legământul Harului a fost întemeiat pe o preoție 

veșnică5, prin chiar sângele Răscumpărătorului ca jertfă 

unică și completă pentru păcate6, și conține promisiunea 

mântuirii veșnice.7 
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Vechiul Legământ a fost administrat prin circumcizie,8 

Paște9 și alte rânduieli, în timp ce Legământul Harului 

este administrat prin predicarea credincioasă a Cuvântu-

lui10 și prin administrarea credincioasă a rânduielilor bo-

tezului11 și a Cinei Domnului.12 

(1) 2 Corinteni 3:6-9; Evrei 8:7-13 

(2) Evrei 5:1-4; Evrei 7:11, 23 

(3) Evrei 10:1-4; Levitic 1-7; Evrei 9:18-19 

(4) Geneza 15:18; Geneza 17:8; Geneza 12:6-7; Geneza 13:14-

17; Geneza 15:5 

(5) Evrei 7:24; Evrei 8:1, 6; Evrei 9:11-15 

(6) Evrei 10:10, 14 

(7) Galateni 3:7-14; Evrei 9:11-12 

(8) Romani 4:11; Geneza 17:9-14 

(9) 1 Corinteni 5:7; Exod 12:14, 17, 24 

(10) Luca 24:47-48; Matei 28:19-20 

(11) Matei 28:19-20 

(12) Matei 26:28; 1 Corinteni 11:23-25  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

35. Ce legătură este între Legământul cel 
Vechi și Legământul Harului? 

Vechiul Legământ este legat istoric și tipologic de Legă-

mântul Harului. Din punct de vedere istoric, Vechiul 
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Legământ promitea că popoarele aveau să fie binecuvân-

tate prin Avraam;1 că Mesia avea să fie sămânța fizică a 

lui Avraam;2 și că Mesia avea să fie un Împărat veșnic 

peste poporul Lui.3 Mai mult, Legământul cel Vechi a re-

velat progresiv Legământul Harului prin modele și um-

bre,4 care vorbeau despre Hristos și despre Legământul 

Harului.5 Totuși, numai prin Legământul Harului au pri-

mit viața veșnică toți urmașii lui Adam care au fost mân-

tuiți6 – căci Vechiul Legământ a ținut totul captiv păcatu-

lui pentru ca singurul mijloc de a obține moștenirea pro-

misă să fie prin credința în Hristos.7 

(1) Geneza 12:1-3; Geneza 18:18-19; Geneza 22:17-18 

(2) Luca 1:54-55, 72-73; Galateni 3:16 

(3) Isaia 9:6-7; Ieremia 23:5-6; Apocalipsa 19:15-16 

(4) Evrei 8:5; Coloseni 2:16-17; Evrei 9:9-12, 24; Evrei 10:1 

(5) Galateni 4:21-31; Romani 9-11; Faptele Apostolilor 26:23-

24; Evrei 8:5-13; Evrei 9:15-24 

(6) Evrei 11:6, 13; Romani 4; Faptele Apostolilor 4:12; Ioan 

8:56 

(7) Galateni 3:19-22; 2 Corinteni 3:6-9; Romani 8:3; Romani 

10:4 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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36. Cine este Răscumpărătorul aleșilor lui 
Dumnezeu?  

Singurul Răscumpărător al aleșilor lui Dumnezeu (și sin-

gurul Mijlocitor al Legământului Harului) este Domnul 

Isus Hristos,1 care este Fiul veșnic al lui Dumnezeu, de 

aceeași substanță și egal cu Tatăl.2 La împlinirea vremii, 

El S-a făcut Om3 și astfel a fost și continuă să fie pe veci 

deopotrivă Dumnezeu și Om cu două naturi distincte și 

totuși o singură Persoană.4 

(1) 1 Timotei 2:5; Ioan 14:6; Faptele Apostolilor 4:12 

(2) Ioan 1:1, 14, 18; Ioan 10:30; Filipeni 2:6; Psalmul 2:7; Matei 

3:17; Matei 17:5 

(3) Galateni 4:4; Matei 1:23; Ioan 1:14 

(4) Luca 1:35; Faptele Apostolilor 1:11; Romani 9:5; Coloseni 

2:9; Evrei 7:24-25; Evrei 13:8; Filipeni 2:5-11 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

37. Cum a devenit om Hristos, El, Fiul lui 
Dumnezeu? 

Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a devenit Om prin a lua asu-

pra Sa un trup adevărat și un suflet rațional.1 El a fost con-

ceput prin puterea Duhului Sfânt în pântecele fecioarei 
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Maria, de aceeași natură cu ea și născut de ea,2 dar fără 

păcat.3 

(1) Ioan 1:14; Matei 26:38; Filipeni 2:7; Evrei 2:14-17; Luca 

2:40, 52; Ioan 11:33 

(2) Luca 1:27, 31, 35; Galateni 4:4 

(3) Evrei 4:15; Evrei 7:26; 2 Corinteni 5:21; 1 Ioan 3:5 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

38. De ce a fost nevoie ca Mijlocitorul să fie 
Dumnezeu?  

A fost nevoie ca Mijlocitorul să fie Dumnezeu, așa încât 

El să poată susține și ocroti natura Sa omenească ca să nu 

se cufunde sub mânia infinită a lui Dumnezeu și sub pu-

terea morții;1 ca acest lucru să dea valoare și eficacitate 

suferințelor, ascultării și mijlocirii Lui,2 și să satisfacă 

dreptatea lui Dumnezeu,3 să obțină favoarea Lui,4 să răs-

cumpere poporul Lui,5 să le dea membrilor acestui popor 

Duhul Său,6 să le cucerească toți vrăjmașii7 și să îi ducă la 

mântuirea veșnică.8 

(1) Faptele Apostolilor 2:24-25; Romani 1:4; Romani 4:25; 

Evrei 9:14 

(2) Faptele Apostolilor 20:28; Evrei 9:14; Evrei 7:25-28; Ioan 

17 

(3) Romani 3:24-26 
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(4) Efeseni 1:6; Matei 3:17 

(5) Tit 2:13-14 

(6) Galateni 4:6; Ioan 15:26; Ioan 16:7; Ioan 14:26 

(7) Luca 1:68-74 

(8) Evrei 5:8-9; Evrei 9:11-15. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

39. De ce a fost nevoie ca Mijlocitorul să fie 
om? 

A fost nevoie ca Mijlocitorul să fie Om așa încât El să 

poată ridica natura noastră,1 să împlinească ascultarea de 

Lege,2 să sufere și să mijlocească pentru noi în natura 

noastră,3 să fie părtaș neputințelor noastre,4 astfel încât 

să primim înfierea5 și să avem mângâiere și acces curajos 

la tronul harului.6 

(1) Evrei 2:16; 2 Petru 1:4 

(2) Galateni 4:4; Matei 5:17; Romani 5:19; Filipeni 2:8 

(3) Evrei 2:14; Evrei 7:24-25 

(4) Evrei 4:15 

(5) Galateni 4:5 

(6) Evrei 4:16 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

40. De ce a fost nevoie ca Mijlocitorul să fie 
Dumnezeu și Om într-o singură Persoană? 

A fost nevoie ca Mijlocitorul, care trebuia să facă pace în-

tre Dumnezeu și om, să fie El Însuși deopotrivă Dumne-

zeu și Om într-o singură Persoană, așa încât lucrările 

adecvate ale fiecărei naturi să poată fi acceptate de Dum-

nezeu în contul nostru,1 iar noi să ne putem bizui pe ele 

ca lucrări ale unei Persoane complete.2 

(1) Matei 1:21, 23; Matei 3:17; Evrei 9:14 

(2) 1 Petru 2:6 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

41. De ce a fost numit Mijlocitorul nostru Isus 
Hristos? 

Răscumpărătorul nostru a fost numit Isus Hristos, pentru 

că El Își mântuiește poporul din păcatele lor1 și pentru că 

El a fost uns cu Duhul Sfânt fără măsură.2 Astfel, El a fost 

pus deoparte și înzestrat pe deplin cu toată autoritatea și 

puterea3 de a împlini slujirile de Profet,  Preot, și Împărat 

al Bisericii Sale. 
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(1) Matei 1:21 

(2) Matei 3:16; Faptele Apostolilor 10:37-38; Ioan 3:34; Psal-

mul 45:7 

(3) Ioan 6:27; Matei 28:18-20; Romani 1:3-4 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

42. Ce slujiri împlinește Hristos ca Răscum-
părător al nostru? 

Hristos împlinește slujirile de Profet,1 Preot,2 și Împărat 

al Bisericii Sale,3 deopotrivă în starea Sa de smerire și în 

cea de înălțare. 

(1) Faptele Apostolilor 3:21-22; Luca 4:18-21; Evrei 1:1-2; De-

uteronom 18:18 

(2) Evrei 5:5-7; Evrei 4:14-15 

(3) Psalmul 2:6; Luca 1:32-34; Ioan 18:37; Matei 21:5; Isaia 

9:6-7; Filipeni 2:8-11 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 



56                         Catehismul Baptist Extins 

43. Cum îndeplinește Hristos slujba de          
Profet? 

Hristos împlinește slujba de Profet prin a descoperi Bise-

ricii1 în toate veacurile și în modalități diverse2, prin Du-

hul Său și prin Cuvânt,3 voia deplină a lui Dumnezeu spre 

zidirea și mântuirea lor.4 

(1) Ioan 15:15; Ioan 1:18 

(2) Evrei 1:1-2 

(3) 1 Petru 1:10-12 

(4) Faptele Apostolilor 20:32; Efeseni 4:11-13; Ioan 20:31 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

44. Cum îndeplinește Hristos slujba de Preot? 

Hristos îndeplinește slujba de Preot prin a Se aduce ca jer-

tfă unică, fără pată, înaintea lui Dumnezeu,1 pentru a fi 

împlini dreptatea divină, pentru a aduce împăcarea pen-

tru păcatele poporului Lui2 și prin a face mijlocire conti-

nuă pentru copiii Lui.3 

(1) Evrei 9:14, 28; Evrei 10:12; Isaia 53 

(2) Evrei 2:17; 2 Corinteni 5:18; Coloseni 1:21-22 

(3) Evrei 7:25; Evrei 9:24 

______________________________________________________

______________________________________________________



Hristos, Mijlocitorul și Răscumpărătorul                     57 

 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

45. Cum face Hristos mijlocire? 

Hristos mijlocește prin faptul că Se înfățișează continuu 

înaintea Tatălui din ceruri în trup omenesc,1 în baza me-

ritelor ascultării și jertfirii Sale de pe pământ,2 declarând 

voia Lui ca aplicată tuturor credincioșilor,3 răspunzând 

tuturor acuzațiilor formulate împotriva lor4 și obținând 

pentru ei pacea conștiinței, în ciuda eșecurilor lor zil-

nice,5 obținând în același timp pentru ei acces curajos 

înaintea tronului de har6 și acceptarea persoanelor și a 

slujirilor lor.7 

(1) Evrei 9:12, 24 

(2) Isaia 53:12; Evrei 1:3 

(3) Ioan 3:16; Ioan 17:9, 20, 24 

(4) Romani 8:33-34 

(5) Romani 5:1-2; 1 Ioan 2:1-2 

(6) Evrei 4:16 

(7) Efeseni 1:6; 1 Petru 2:5 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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46. Cum îndeplinește Hristos slujba de Împă-
rat? 

Hristos îndeplinește slujba de Împărat prin a chema la 

Sine un popor din lume,1 și prin a le da acestora slujitori,2 

legi3 și mustrări, prin care El îi conduce în mod vizibil.4 El 

le dă aleșilor Lui harul mântuitor,5 răsplătește ascultarea 

lor6 și îi corectează din cauza păcatelor lor,7 ocrotindu-i și 

susținându-i în toate ispitele și suferințele lor,8 înfrânând 

și biruind toți vrăjmașii lor,9 și rânduind cu putere toate 

lucrurile spre slava Sa  și spre binele lor.10 În final, El pune 

în aplicare judecata Lui dreaptă răsplătind drept restul 

omenirii, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și nici nu as-

cultă de Evanghelie.11 

(1) Faptele Apostolilor 15:14-16; Geneza 49:10; Psalmul 

110:3; Ioan 17:22. 

(2) Efeseni 4:11-12; 1 Corinteni 12:28 

(3) Isaia 33:22 

(4) Matei 18:17-18; 1 Corinteni 5:4-5 

(5) Faptele Apostolilor 5:31 

(6) Apocalipsa 22:12; Apocalipsa 2:10 

(7) Apocalipsa 3:19 

(8) Isaia 63:9 

(9) 1 Corinteni 15:25; Psalmul 110:1-2 

(10) Romani 14:10-11; Romani 8:28 

(11) 2 Tesaloniceni 1:8-9; Psalmul 2:8-9 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________ 

47. În ce a constat smerirea lui Hristos? 

Starea de smerire a lui Hristos a constat în acea stare în 

care, de dragul nostru, El S-a golit de gloria Lui prin a lua 

asupra Sa chip de rob1 în concepția2 și nașterea Sa,3 în vi-

ața,4 moartea5 și starea Lui de după moarte, până la învi-

erea Sa.6 

(1) Filipeni 2:6-8 

(2) Luca 1:31 

(3) Luca 2:7 

(4) Galateni 4:4; 2 Corinteni 8:9; Luca 9:58; Evrei 2:18; Isaia 

52:3 

(5) Psalmul 22:1; Matei 27:46; Isaia 53:10; 1 Ioan 2:2 

(6) Matei 12:40; 1 Corinteni 15:3-4; Faptele Apostolilor 2:24-

31. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

48. Cum S-a smerit Hristos în concepția și 
nașterea Lui?  

Hristos S-a smerit în concepția și nașterea Sa prin faptul 

că, deși era Fiul lui Dumnezeu din veșnicie și existent în 
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sânul Tatălui, a găsit plăcere ca, la împlinirea vremii, să 

devină Fiul Omului, să se nască dintr-o femeie smerită, în 

circumstanțe mai umile decât chiar oamenii obișnuiți.1 

(1) Ioan 1:14,18; Galateni 4:4; Luca 2:7; Filipeni 2:6-8; 2 Corin-

teni 8:9 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

49. Cum S-a smerit Hristos în viața Sa pă-
mântească? 

Hristos S-a smerit în viața Sa pământească prin a Se su-

pune Legii,1 pe care a împlinit-o perfect,2 prin a trece prin 

jignirile din partea lumii,3  prin ispitirile Satanei4 și fiind 

părtaș fragilității trupești, fie că acestea sunt comune făp-

turii omului, fie că au însoțit în mod special această stare 

smerită a Sa.5 

(1) Galateni 4:4 

(2) Matei 5:17; Romani 5:19 

(3) Psalmul 22:6; Isaia 53:2-3; Evrei 12:2-3 

(4) Matei 4:1-11; Luca 4:13 

(5) Evrei 2:17-18; Evrei 4:15; Isaia 52:13-14 

______________________________________________________

______________________________________________________



Hristos, Mijlocitorul și Răscumpărătorul                     61 

 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

50. Cum S-a smerit Hristos în moartea Lui?  

Hristos S-a smerit în moartea Lui prin faptul că a fost tră-

dat de Iuda,1 abandonat de ucenicii Lui,2 batjocorit și res-

pins de lume,3 condamnat de Pilat și chinuit de persecu-

torii Lui.4 El S-a confruntat cu ororile morții și cu puterile 

întunericului, și a simțit și purtat toată greutatea mâniei 

lui Dumnezeu.4 În final, El a îndurat moartea dureroasă, 

rușinoasă și blestemată a crucii,6 dându-Și viața ca jertfă 

pentru păcat.7 

(1) Matei 27:4 

(2) Matei 26:56 

(3) Isaia 53:2-3 

(4) Matei 27:26-50; Ioan 19:34; Luca 22:63-64 

(5) Luca 22:44; Matei 27:46 

(6) Filipeni 2:8; Evrei 12:2; Galateni 3:13 

(7) Isaia 53:10; Marcu 10:45 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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51. În ce a constat smerirea lui Hristos după 
moartea Lui?  

Smerirea lui Hristos după moartea Lui a constat în faptul 

că a fost îngropat1 și a rămas în starea morții, rămânând 

sub puterea morții până a treia zi,2 stare care a fost altfel 

exprimată prin aceste cuvinte din Crezul Apostolic: El a 

coborât în Iad. 

(1) 1 Corinteni 15:3-4 

(2) Faptele Apostolilor 2:24-31; Romani 6:9; Matei 12:40 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

52. În ce a constat înălțarea lui Hristos?  

Starea de înălțare a lui Hristos cuprinde învierea Sa,1 

înălțarea la cer,2 șederea Sa la dreapta Tatălui3 și reveni-

rea Sa iminentă pentru a judeca lumea.4 

(1) 1 Corinteni 15:3-4 

(2) Psalmul 68:18; Faptele Apostolilor 1:11; Efeseni 4:8 

(3) Efeseni 1:20; Psalmul 110:1; Faptele Apostolilor 2:33-34; 

Evrei 1:3 

(4) Faptele Apostolilor 1:11; Faptele Apostolilor 17:31; Matei 

16:27 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

53. Cum a fost Hristos înălțat în învierea Sa? 

Hristos a fost înălțat în învierea Lui prin aceea că, necu-

noscând putrezirea în moarte (de care n-a fost posibil să 

fie ținut1) și având același trup în care a suferit, alături de 

trăsăturile esențiale ale acestuia,2 (dar nesupus morții 

sau altor infirmități obișnuite care țin de această viață), 

unit în mod real cu sufletul Său3, El a înviat din morți a 

treia zi, prin puterea proprie.4 Prin învierea Lui, El S-a 

proclamat Fiul lui Dumnezeu,5 vestind satisfacerea drep-

tății divine,6 biruința asupra morții și asupra aceluia care 

avea puterea ei,7 și că este Domnul celor vii și al celor 

morți.8 El a făcut toate aceste lucruri ca persoană pu-

blică,9 fiind Capul bisericii Lui,10 spre îndreptățirea cre-

dincioșilor,11 înviindu-i în harul Lui,12 susținându-i îm-

potriva vrăjmașilor lor13 și asigurându-i de învierea lor 

din morți în ziua de apoi.14 

(1) Faptele Apostolilor 2:24-27 

(2) Luca 24:39 

(3) Romani 6:9; Apocalipsa 1:18 

(4) Ioan 10:18 

(5) Romani 1:4 

(6) Romani 8:34; Romani 3:25-26; Evrei 9:13-14 
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(7) Evrei 2:14 

(8) Romani 14:9 

(9) 1 Corinteni 15:21-22; Isaia 53:10-11 

(10) Efeseni 1:20-23; Coloseni 1:18 

(11) Romani 4:25 

(12) Efeseni 2:1-6; Coloseni 2:12 

(13) 1 Corinteni 15:25-27; Psalmul 2:7-9 

(14) 1 Corinteni 15:20; 1 Tesaloniceni 4:14 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

54. Cum a fost Hristos înălțat în ridicarea Sa 
la cer?  

Hristos a fost înălțat în ridicarea Sa la cer prin faptul că, 

după ce S-a arătat și a conversat cu apostolii Lui adesea 

după învierea Sa, vorbindu-le despre lucrurile legate de 

Împărăția lui Dumnezeu1 și dându-le trimiterea de a pre-

dica Evanghelia la toate popoarele,2 la 40 de zile de la în-

vierea Sa, aflându-Se în trup omenesc și în calitate de Cap 

al nostru,3 și triumfând asupra vrăjmașilor,4 El a fost ridi-

cat vizibil în înaltul cerurilor. Acolo, El primește daruri 

de la oameni,5 înalță gândurile și dorințele noastre către 
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cer6 și ne pregătește un loc,7 unde El Însuși se găsește și 

unde va rămâne până la cea de-a doua venire a Sa, la sfâr-

șitul lumii.8 

(1) Faptele Apostolilor 1:2-3 

(2) Matei 28:19-20 

(3) Ioan 20:17; Evrei 6:20 

(4) Efeseni 4:8 

(5) Faptele Apostolilor 1:9-11; Efeseni 4:7-8; Psalmul 68:18; 

Efeseni 4:10; Faptele Apostolilor 2:33 

(6) Coloseni 3:1-2 

(7) Ioan 14:3 

(8) Faptele Apostolilor 3:21. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

55. Cum este Hristos înălțat prin șederea Sa 
la dreapta Tatălui?  

Hristos este înălțat prin șederea Sa la dreapta Tatălui prin 

faptul că, în calitate de Dumnezeu-Om, El este ridicat în 

cea mai înaltă favoare înaintea lui Dumnezeu-Tatăl,1 

având toată plinătatea bucuriei,2 slavei3 și puterii peste 

toate lucrurile din cer și de pe pământ.4 Acolo, El Își 

adună și apără Biserica și îi învinge pe vrăjmașii acestea, 

îi echipează pe slujitorii Lui și pe copiii Săi cu daruri și ha-

ruri,5 mijlocind pentru ei.6 
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(1) Filipeni 2:9 

(2) Faptele Apostolilor 2:28; Psalmul 16:11 

(3) Ioan 17:5 

(4) Daniel 7:13-14; Efeseni 1:22; 1 Petru 3:22 

(5) Efeseni 4:10-12; Psalmul 110:1; Evrei 10:12-14; Ezechiel 

37:24 

(6) Romani 8:34; 1 Ioan 2:1; Evrei 7:25 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

56. Cum va fi Hristos înălțat în cea de-a doua 
venire a Sa pentru judecata lumii?  

Hristos va fi înălțat la revenirea Sa iminentă pentru jude-

cata lumii prin faptul că El, care a fost judecat și condam-

nat pe nedrept de oamenii răi,1 va reveni în ziua de apoi 

cu mare putere2 și în arătarea deplină a gloriei Sale, a Ta-

tălui Său și a tuturor sfinților Săi îngeri,3 cu strigăt, cu vo-

cea arhanghelului și cu trâmbița lui Dumnezeu,4 pentru 

a judeca lumea în dreptate.5 

(1) Faptele Apostolilor 3:14-15 

(2) Matei 24:30; 2 Tesaloniceni 1:9-10 

(3) Luca 9:26; Matei 25:31 

(4) 1 Tesaloniceni 4:16 

(5) Faptele Apostolilor 17:30-31; 2 Tesaloniceni 1:6-8 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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57. Ce binecuvântări a obținut Hristos prin 
mijlocirea Lui? 

Prin mijlocirea Lui, Hristos a obținut răscumpărarea,1 

alături de toate celelalte binecuvântări ale Legământului 

Harului.2 

(1) 1 Timotei 2:5-6; Evrei 9:12; Efeseni 1:7 

(2) 2 Corinteni 1:20; Efeseni 1:3-6; 2 Petru 1:3-4 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

58. Cine sunt făcuți părtași ai răscumpărării 
prin Hristos? 

Răscumpărarea este aplicată în mod cert și eficace tutu-

ror acelora pentru care Hristos a obținut-o1, prin Duhul 

Sfânt2 care, la vremea rânduită, lucrează în ei credința în 

Hristos, conform Evangheliei3, unindu-i astfel, spiritual 

și tainic, și totuși adevărat și inseparabil, cu Hristos, care 

le este Cap și Soț.4 Această unire cu Hristos este făcută în 

chemarea lor eficace.5 

(1) Efeseni 1:13-14; Ioan 6:37-39; Ioan 10:15-16 

(2) Tit 3:5-6; Ioan 3:5-6; Ioan 1:11-13 

(3) Romani 10:17; Ioan 6:37,39; Ioan 10:15-16; 1 Corinteni 

2:12-16; Romani 8:29-30 

(4) 1 Corinteni 6:17; Ioan 10:28; Ioan 15:1-5; Efeseni 5:23, 30 
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(5) 1 Petru 5:10; 1 Corinteni 1:9; Efeseni 2:8; Efeseni 3:17  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

59. Ce este chemarea eficace?  

Chemarea eficace este lucrarea puterii nelimitate a lui 

Dumnezeu și a harului Său,1 prin care (din dragostea Lui 

specială și necondiționată pentru aleșii Săi, dar din nimic 

care să se găsească inerent meritoriu în ei2), El îi invită și 

îi atrage la vremea rânduită la Isus Hristos, prin Cuvântul 

Său și prin Duhul Sfânt.3 El le iluminează în sens mântu-

itor mințile,4 înnoindu-le și transformându-le voințele,5 

așa încât (chiar dacă, în ei înșiși, sunt morți în păcate) ei 

sunt făcuți prin această chemare dornici și capabili de a 

răspunde liber chemării Lui și de a accepta și primi cu bu-

curie harul oferit și dat prin ea.6 

(1) Ezechiel 37:9-14; Ioan 5:25; Efeseni 1:18-20; 2 Timotei 1:8-

9 

(2) Tit 3:4-5; Efeseni 2:4-9; Romani 9:11; Deuteronom 9:5 

(3) Ioan 3:5; Tit 3:5; 2 Corinteni 5:20; 2 Corinteni 6:1-2; Ioan 

6:44-45; Faptele Apostolilor 16:14; 2 Tesaloniceni 2:13-14 

(4) Faptele Apostolilor 26:18; 1 Corinteni 2:10-12; 2 Corinteni 

4:6; Efeseni 1:17-18 

(5) Ezechiel 11:19; Ezechiel 36:26-27; Ioan 6:45 

(6) Efeseni 2:5; Filipeni 2:13; Deuteronom 30:6; Isaia 45:22; 

Matei 11:28-30; Apocalipsa 22:17 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

60. Sunt chemați eficace doar cei aleși?  

Chemarea eficace este adresată tuturor celor aleși și nu-

mai lor.1 Chiar dacă și alți oameni pot fi – și adesea sunt – 

chemați exterior prin predicarea Cuvântului2 și deși Du-

hul poate lucra în ei în anumite modalități pe care le fo-

losește în lucrarea Lui în cei aleși,3 prin neglijarea voită și 

disprețuirea harului ce le este oferit, lor li se permite pe 

drept să rămână în necredința lor, astfel că ei nu vin ni-

ciodată cu adevărat la Hristos.4 

(1) Faptele Apostolilor 13:48 

(2) Matei 22:14; Faptele Apostolilor 8:13-21 

(3) Matei 7:22; Matei 13:20-21; Evrei 6:4-6 

(4) Ioan 12:38-40; Faptele Apostolilor 28:25-27; Ioan 6:64-65; 

Psalmul 81:11-12; Evrei 10:29; 1 Ioan 2:19 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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61. Este posibil ca cei care n-au auzit nicio-
dată Evanghelia, și astfel nu-L cunosc pe Isus 
Hristos și nici n-au crezut în El, fie mântuiți 
prin faptul că ei trăiesc potrivit revelației 
naturale?  

Cei care, întrucât n-au auzit niciodată Evanghelia,1 nu Îl 

cunosc pe Isus Hristos2 și nu cred în El, nu pot fi mântu-

iți,3 chiar dacă se străduiesc oricât de mult în viețile lor ca 

să trăiască potrivit revelației naturii4 sau a legilor acelei 

religii pe care o pretind5. Mântuirea nu există în nimeni 

altul decât în Hristos.6 

(1) Romani 10:14 

(2) 2 Tesaloniceni 1:8-9; Efeseni 2:12; Ioan 1:10-12 

(3) Ioan 8:24; Marcu 16:16; Faptele Apostolilor 4:12; Romani 

1:18-32 

(4) 1 Corinteni 1:20-24; Romani 1:18-32; Romani 3:9-19 

(5) Ioan 4:22; Romani 9:31-32; Filipeni 3:4-10 

(6) Faptele Apostolilor 4:12  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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62. Care sunt beneficiile aleșilor prin Hristos 
în viața pământească?  

Aleșii au parte de unirea și părtășia cu El în har și slavă1 

și, astfel, sunt părtași puterii mijlocirii Lui în îndreptățirea,2 

înfierea3, sfințirea lor și în orice alt fel se manifestă uni-

rea lor cu El în această viață.4 

(1) Ioan 17:21; Efeseni 2:5-6; Ioan 17:24; 1 Ioan 1:3; Ioan 1:16; 

Efeseni 3:16-19; Filipeni 3:10 

(2) Romani 8:30 

(3) Efeseni 1:5 

(4) 1 Corinteni 1:30; 1 Corinteni 6:11 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

63. Ce este îndreptățirea?  

Îndreptățirea este un act al harului necondiționat al lui 

Dumnezeu față de păcătoși,1 prin care El le iartă toate pă-

catele și îi acceptă socotindu-i neprihăniți înaintea Lui;2 

nu pentru vreun lucru meritoriu în ei sau făcut de ei,3 ci 

doar pentru că Dumnezeu le atribuie ascultarea activă a 

lui Hristos față de toată Legea4 și ascultarea pasivă în 

moartea Lui, aceasta fiind singura și desăvârșita lor ne-

prihănire,5 care poate fi însușită doar prin credință.6 

(1) Romani 3:22-25 
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(2) Ieremia 23:6; Romani 4:6-8; 2 Corinteni 5:19-21; Romani 

3:22-28 

(3) Tit 3:5-7; Efeseni 1:7 

(4) Romani 10:4; Romani 5:10, 19; Matei 3:15 

(5) Romani 3:25; Romani 5:9; Evrei 10:11-14; 2 Corinteni 5:21 

(6) Faptele Apostolilor 10:43; Galateni 2:16; Filipeni 3:9 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

64. Cum este îndreptățirea un act al harului 
fără plată al lui Dumnezeu?  

Prin ascultarea și moartea Sa, Hristos a realizat o satisfa-

cere deplină, adecvată și reală a dreptății lui Dumnezeu 

pentru cei ce sunt îndreptățiți.1 Totuși, întrucât această 

satisfacere a dreptății este acceptată de Dumnezeu ca o 

garanție a împlinirii ei, pe care El ar fi putut să o ceară din 

partea celor îndreptățiți, și întrucât Dumnezeu însuși a 

oferit acest Garant în Persoana singurului Său Fiu,2 El le 

atribuie neprihănirea Lui3 și nu le cere nimic altceva în 

schimb în afara credinței,4 care este și ea darul Său pentru 

ei.5 De aceea, îndreptățirea este dată beneficiarilor ei ca 

un act al harului fără plată al lui Dumnezeu.6 

(1) Romani 5:8-19 

(2) 1 Timotei 2:5-6; Evrei 10:10; Matei 20:28; Isaia 53:4-12; Ro-

mani 8:32; 1 Petru 1:18-19 
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(3) 2 Corinteni 5:21; Romani 4:6-11 

(4) Romani 3:24-25 

(5) Efeseni 2:8 

(6) Efeseni 1:7; Romani 3:24-25 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

65. Ce este credința care aduce îndreptăți-
rea? 

Credința care aduce îndreptățirea este un act al harului 

fără plată al lui Dumnezeu1, produs în inimile păcătoșilor 

prin Duhul2 și Cuvântul lui Dumnezeu.3 Prin această cre-

dință, păcătoșii sunt convinși de păcatul și de starea lor 

pierdută, de neputința lor (și a tuturor celorlalte ființe) de 

a se recupera din starea lor pierdută4 și, prin această cre-

dință, își dau consimțământul față de veridicitatea pro-

misiunii Evangheliei.5 Ei Îl primesc și se odihnesc în Hris-

tos și în neprihănirea Lui spre iertarea păcatului6 așa cum 

este prezentat în Evanghelie și spre a fi acceptați și soco-

tiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, spre mântuire.7 

(1) Evrei 10:39 

(2) 2 Corinteni 4:13; Efeseni 1:17-19; 1 Corinteni 12:3; 1 Petru 

1:2 

(3) Romani 10:14-17; 1 Corinteni 1:21 
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(4) Faptele Apostolilor 2:37; Faptele Apostolilor 16:30; Ioan 

16:8-9; Romani 6:6; Efeseni 2:1; Faptele Apostolilor 4:12 

(5) Efeseni 1:13; Evrei 11:13 

(6) Ioan 1:12; Faptele Apostolilor 16:31; Faptele Apostolilor 

10:43; Zaharia 3:8-9 

(7) Filipeni 3:9; Faptele Apostolilor 15:11  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

66. Cum este îndreptățit păcătosul înaintea 
lui Dumnezeu prin credință?  

Credința îl justifică pe păcătos înaintea lui Dumnezeu 

doar ca un instrument prin care păcătosul Îl primește pe 

Hristos și aplică neprihănirea Lui1, nu datorită acelor alte 

haruri care însoțesc credința sau a vreunor fapte bune 

care sunt roadele credinței.2 Nici nu este cazul ca harul 

credinței sau vreo acțiune izvorând din ea să fie atribuite 

păcătosului spre îndreptățirea lui.3 

(1) Ioan 1:12; Filipeni 3:9; Galateni 2:16 

(2) Galateni 3:11; Romani 3:28 

(3) Romani 4:5; Romani 10:10 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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67. Ce este înfierea?  

Înfierea este un act al harului fără plată al lui Dumnezeu,1 

în și datorită singurului Său Fiu Isus Hristos,2 prin care 

toți cei ce sunt îndreptățiți sunt primiți în rândul copiilor 

Săi,3 au Numele Lui pus asupra lor,4 le este dat Duhul Fi-

ului Său5 și se află sub grija Sa părintească,6 fiind bineve-

niți să primească toate libertățile și privilegiile fiilor lui 

Dumnezeu, și făcuți moștenitori ai tuturor promisiunilor 

și împreună moștenitori cu Hristos în slavă.7 

(1) 1 Ioan 3:1 

(2) Efeseni 1:5; Galateni 4:4-5 

(3) Ioan 1:12; Romani 8:15-16 

(4) Numeri 6:24-27; 2 Corinteni 6:18; Apocalipsa 3:12 

(5) Galateni 4:6 

(6) Psalmul 103:13; Matei 6:32; Evrei 12:5-11 

(7) Evrei 6:12; Romani 8:17; 1 Petru 1:3-4 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

68. Ce este sfințirea?  

Sfințirea este o lucrare a harului necondiționat al lui 

Dumnezeu, prin care cei pe care Dumnezeu i-a ales îna-

inte de întemeierea lumii ca să fie sfinți și cărora, în timp, 

prin lucrarea plină de putere a Duhului Său1, le aplică 
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moartea și învierea lui Hristos.2 Ei sunt înnoiți astfel în 

întreaga lor personalitate după chipul lui Dumnezeu3, 

primesc semințele pocăinței spre viață și toate celelalte 

haruri mântuitoare, care sunt puse în inimile lor4, iar 

aceste haruri sunt astfel stârnite, crescute și întărite,5 așa 

încât aceștia mor tot mai mult față de păcat și cresc tot 

mai mult în viața cea nouă.6 

(1) Ezechiel 36:27; Filipeni 2:13; 2 Tesaloniceni 2:13; Efeseni 

1:4; 1 Corinteni 6:11 

(2) Romani 6:4-6; Coloseni 3:1-3; Filipeni 3:10 

(3) 2 Corinteni 5:17; Efeseni 4:23-24; 1 Tesaloniceni 5:23 

(4) Faptele Apostolilor 11:18; 1 Ioan 3:9 

(5) Iuda 20; Evrei 6:11-12; Efeseni 3:16-19; Coloseni 1:10-11 

(6) Ezechiel 36:25-27; Romani 6:4-14; 2 Corinteni 7:1; 1 Petru 

2:24; Galateni 5:24 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

69. Ce este pocăința spre viața veșnică?  

Pocăința spre viața veșnică este un act al harului necon-

diționat al lui Dumnezeu,1 produs în inima unui păcătos 

prin Duhul Sfânt2 și prin Cuvântul lui Dumnezeu3. Prin 

ea, păcătoșii conștientizează nu doar pericolul,4 ci și mur-

dăria și ticăloșia păcatelor lor înaintea lui Dumnezeu.5 În-

țelegând că, în Hristos, Dumnezeu este îndurător față de 
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cei care se pocăiesc,6 păcătoșii își deplâng7 atât de mult 

păcatele8 și le urăsc,8 încât se întorc de la toate acestea la 

Dumnezeu,9 hotărându-se și străduindu-se să umble con-

stant cu El și în orice fel după această nouă ascultare.10 

(1) 2 Timotei 2:25; Faptele Apostolilor 11:18 

(2) Zaharia 12:10 

(3) Faptele Apostolilor 11:18-21 

(4) Ezechiel 18:28-32; Luca 15:17-18; Osea 2:6-7 

(5) Ezechiel 36:31; Isaia 30:22; Filipeni 3:7-8 

(6) Ioel 2:12-13; Psalmul 51:1-4; Luca 15:7-10; Faptele Apos-

tolilor 2:37 

(7) Ieremia 31:18-19; Psalmul 32:5 

(8) 2 Corinteni 7:11 

(9) Luca 1:16-17; 1 Tesaloniceni 1:9; Faptele Apostolilor 

26:18; Ezechiel 14:6; 1 Împărați 8:47-48 

(10) 2 Cronici 7:14; Psalmul 119:57-64; Matei 3:8; 2 Corinteni 

7:10 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

70. În ce fel diferă îndreptățirea de sfințire?  

Chiar dacă sfințirea este legată inseparabil de îndreptă-

țire,1 acestea două sunt foarte diferite. În îndreptățire, 

Dumnezeu le atribuie neprihănirea lui Hristos celor care 
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cred,2 pe când în sfințire, Duhul Său Sfânt le infuzează 

har și îi face capabili de exersarea acestui har.3 În îndrep-

tățire, păcatul este iertat fără faptele credinciosului,4 pe 

când în sfințire păcatul este înfrânt prin efortul credinci-

osului împuternicit prin Duhul Sfânt.5 Îndreptățirea îi 

eliberează în mod egal și desăvârșit pe toți credincioșii de 

mânia lui Dumnezeu, astfel că ei nu cad niciodată în con-

damnare,6 pe când sfințirea nu este niciodată completă în 

niciun credincios în această viață,7 ci doar crește tot mai 

mult către perfecțiune.8 

(1) 1 Corinteni 6:11; 1 Corinteni 1:30 

(2) Romani 4:6-8 

(3) Ezechiel 36:27; Evrei 9:13-14 

(4) Romani 3:24-25 

(5) Romani 6:6-14; Romani 8:13; Filipeni 2:12-13 

(6) Romani 8:33-34 

(7) 1 Ioan 2:12-14; Evrei 5:12-14; 1 Ioan 1:8-10 

(8) 2 Corinteni 7:1; Filipeni 3:12-14 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

71. De ce nu sunt credincioșii sfințiți complet?  

Credincioșii nu sunt complet sfințiți pentru că ei păs-

trează rămășițe ale păcatului în fiecare parte a ființei lor 

și sunt continuu atacați de dorințele naturii lor vechi 
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păcătoase, care sunt contrare Duhului. De aceea, credin-

cioșii sunt frecvent învinși de ispite, comit multe păcate,1 

fiind împiedicați în responsabilitățile lor spirituale,2 as-

tfel că până și cele mai bune fapte ale lor sunt imperfecte 

și pângărite.3 

(1) Romani 7:18-23; Marcu 14:66-72; Galateni 2:11-12 

(2) Evrei 12:1 

(3) Isaia 64:6; Exod 28:38; Galateni 5:16-18  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

72. Care sunt beneficiile care, în această vi-
ață, însoțesc sau decurg din îndreptățire, în-
fiere și sfințire?  

Beneficiile care, în această viață, însoțesc sau decurg din 

îndreptățire, înfiere și sfințire sunt primele roade ale păr-

tășiei cu Hristos, ce iau în principal forma părtășiei la glo-

ria pe care Hristos o are pe deplin1 și, ca o arvună a acestei 

părtășii, aleșii se bucură de siguranța dragostei lui Dum-

nezeu,2 de pacea conștiinței, de bucuria în Duhul Sfânt, 

de proviziile crescânde de har și de nădejdea slavei.3 

(1) Efeseni 2:5-6 

(2) Romani 5:5; 2 Corinteni 1:22 

(3) Romani 5:1-2; Romani 14:17; 2 Petru 3:18 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

73. Este posibil ca adevărații credincioși să 
cadă din starea lor de har?  

Ca urmare a dragostei neschimbătoare a lui Dumnezeu,1 

a hotărârii și legământului Său de a le da perseverență,2 

ca urmare a unirii inseparabile a lor cu Hristos,3 a mijlo-

cirii Lui continue pentru ei,4 și a faptului că Duhul și să-

mânța lui Dumnezeu rămân în ei5 credincioșii adevărați 

nu pot să cadă nici total și nici final din starea lor de har,6 

ci ei sunt păziți prin puterea lui Dumnezeu, prin credință, 

spre mântuire.7 

(1) Ieremia 31:3 

(2) 2 Timotei 2:19; Evrei 13:20-21; 2 Samuel 23:5 

(3) 1 Corinteni 1:8-9 

(4) Evrei 7:25; Luca 22:32 

(5) 1 Ioan 3:9; 1 Ioan 2:27 

(6) Ieremia 32:40; Ioan 10:28 

(7) 1 Petru 1:5 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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74. Pot fi asigurați adevărații credincioși în 
mod infailibil de faptul că ei vor rămâne în 
starea de har? 

Credincioșii adevărați, care se străduiesc să umble cu 

conștiința curată înaintea Lui,1 pot să fie infailibil asigu-

rați de faptul că se află în starea de har și că vor persevera 

în mântuirea lor fără a fi necesară vreo revelație extraor-

dinară.2 Această siguranță provine din credința înteme-

iată pe adevărul promisiunilor lui Dumnezeu și din Du-

hul, care le dă înțelegerea spirituală a stării inimilor lor, 

către care se îndreaptă aceste promisiuni.3 De asemenea, 

Duhul mărturisește alături de duhurile lor că ei sunt copii 

ai lui Dumnezeu.4 

(1) 1 Ioan 2:3; Evrei 10:19-23 

(2) 1 Ioan 5:13; Evrei 6:19-20; 2 Petru 1:5-11 

(3) 1 Corinteni 2:12; 1 Ioan 3:14-24; 1 Ioan 4:13-16; Evrei 6:11-

12 

(4) Romani 8:15-16 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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75. Sunt toți credincioșii adevărați asigurați 
continuu de mântuirea lor?  

Întrucât siguranța harului și a mântuirii nu sunt esenți-

ale pentru credință, adevărații credincioși pot avea de aș-

teptat un timp îndelungat înainte de a o avea.1 Chiar și 

după ce au căpătat-o, ei pot să experimenteze o slăbire 

sau întrerupere a simțământului siguranței, atunci când 

trec prin variate probleme psihologice, păcate, ispitiri și 

pierderea simțământului favorii lui Dumnezeu.2 Totuși, 

Duhul Sfânt îi păzește pe credincioși de disperarea totală, 

nepermițând ca ei să fie lipsiți de o conștientizare interi-

oară a prezenței și susținerii Lui.3 

(1) Efeseni 1:13; Isaia 50:10; Psalmul 88:1-15 

(2) Psalmul 77:1-12; Psalmul 51:8-12; Psalmul 31:22; Psalmul 

22:1; Efeseni 4:30; Luca 22:31-34 

(3) 1 Ioan 3:9; Isaia 54:7-10; 1 Petru 4:12-14 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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76. Vor muri toți oamenii? 

Întrucât moartea este plata păcatului,1 este rânduit ca toți 

oamenii să moară o singură dată,2 pentru că toți au păcă-

tuit.3 

(1) Romani 6:23 

(2) Evrei 9:27 

(3) Romani 5:12 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

77. De ce nu sunt eliberați de moarte cei ne-
prihăniți, dacă moartea este plata păcatu-
lui?  

Cei neprihăniți vor fi eliberați de moarte în ziua de apoi. 

Mai mult, chiar și când mor, ei sunt eliberați de boldul și 

blestemul morții,1 iar dragostea lui Dumnezeu2 îi elibe-

rează complet de păcat și pierzare,3 făcându-i capabili să 

înainteze în părtășia cu Hristos când vor intra în gloria 

Lui, după moarte.4 

(1) 1 Corinteni 15:26, 55-57; Evrei 2:15 

(2) Isaia 57:1-2; 2 Împărați 22:20 

(3) Apocalipsa 14:13; Efeseni 5:27; Luca 16:25; 2 Corinteni 

5:1-8 

(4) Luca 23:43; Filipeni 1:23 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

78. Ce beneficii primesc cei credincioși de la 
Hristos la moartea lor?  

Beneficiile pe care credincioșii le primesc de la Hristos la 

moartea lor includ faptul că sufletele lor sunt desăvârșite 

în sfințenie1 și sunt primite în cerurile cerurilor,2 ceea ce 

este rodul părtășiei lor la gloria lui Hristos. Acolo, ei pri-

vesc fața lui Dumnezeu în lumină și glorie,3 așteptând 

răscumpărarea deplină a trupurilor lor,4 care continuă să 

fie unite cu Hristos chiar și în moartea lor,5 și se odihnesc 

în mormintele lor ca și cum s-ar odihni pe niște paturi,6 

până când, în ziua de apoi, trupurile lor vor fi reunite cu 

sufletele lor.7 

(1) Evrei 12:23; Faptele Apostolilor 7:55-59 

(2) 2 Corinteni 5:1-8; Filipeni 1:23; Faptele Apostolilor 3:21; 

Efeseni 4:10; Luca 23:43 

(3) 1 Ioan 3:2; 1 Corinteni 13:12 

(4) Romani 8:23; Psalmul 16:9 

(5) 1 Tesaloniceni 4:14-16 

(6) Isaia 57:2 

(7) Iov 19:26-27 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

79. Ce se va face celor răi la moartea lor?  

La moarte, sufletele celor răi sunt aruncate în Iad, unde 

rămân în chinuri și întuneric total, iar trupurile lor sunt 

păstrate în mormintele lor până la învierea și judecata 

din ziua de apoi.1 

(1) Luca 16:22-24; Psalmul 49:14 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

80. Ce trebuie să credem despre înviere?  

Trebuie mai întâi de toate să credem că în ziua de apoi va 

fi o înviere generală a morților, atât a celor drepți cât și a 

celor nedrepți.1 Atunci, cei care vor fi în viață pe pământ 

vor fi schimbați într-o clipă, iar trupurile celor morți, care 

au fost puse în mormânt, se vor ridica din nou și se vor 

uni cu sufletele lor pe vecie, fiind înviați prin puterea lui 

Hristos.2 Prin Duhul lui Hristos și în virtutea învierii Sale 

în calitate de Căpetenie a lor, trupurile celor drepți vor fi 
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înviate în putere, fiind făcute spirituale și incoruptibile, 

și transformate asemenea trupului Său glorios.3 Trupu-

rile celor răi vor fi înviate de către Hristos spre ocară, în-

trucât El este Judecătorul pe care ei L-au batjocorit.4 

(1) Daniel 12:2; Faptele Apostolilor 24:15 

(2) Iov 19:26; 1 Corinteni 15:51-53; 1 Tesaloniceni 4:15-17; 

Ioan 5:28-29; Romani 8:11 

(3) 1 Corinteni 15:21-23, 42-44; Filipeni 3:21 

(4) Ioan 5:27-29; Matei 25:33 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

81. Ce urmează imediat după înviere? 

Imediat după înviere va urma judecata generală și finală 

a îngerilor și a oamenilor.1 Ziua și ceasul acesteia nu sunt 

cunoscute de niciun om, așa încât toți oamenii trebuie să 

anticipeze, să se roage și să fie întotdeauna gata pentru 

venirea Domnului.2 

(1) Eclesiastul 12:14; 2 Petru 2:4-15; Matei 25:46; 2 Corinteni 

5:10 

(2) Matei 24:36-44; Marcu 13:35-37 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

82. Ce beneficii primesc cei neprihăniți de la 
Hristos în Ziua Judecății? 

În Ziua Judecății, cei credincioși, fiind răpiți de Hristos pe 

norii cerului,1 vor fi așezați la dreapta Sa și acolo vor fi re-

cunoscuți și achitați drept nevinovați în mod deschis.2 Ei 

se vor alătura lui Hristos în judecata îngerilor și a oame-

nilor reprobați3, și vor fi primiți în ceruri.4 Acolo, ei vor fi 

eliberați pe deplin și pentru totdeauna de orice păcat și 

pierzare,5 umpluți cu bucurii de neconceput,6 făcuți per-

fect sfinți și fericiți în trup și suflet, în compania nenumă-

raților sfinți și a îngerilor sfinți.7 Ei vor fi binecuvântați în 

mod special în prezența vizibilă și în bucuria lui Dumne-

zeu Tatăl, a Domnului nostru Isus Hristos și a Duhului 

Sfânt, pentru toată veșnicia.8 

(1) 1 Tesaloniceni 4:17; 1 Corinteni 15:42-43 

(2) Matei 25:33; Matei 10:32 

(3) 1 Corinteni 6:2-3 

(4) Matei 25:34-46 

(5) Efeseni 5:27; Apocalipsa 14:13 

(6) Psalmul 16:11 

(7) Evrei 12:22-23 

(8) 1 Ioan 3:2; Romani 8:29; 1 Corinteni 13:12; 1 Tesaloniceni 

4:17-18 

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

83. Ce se va face celor răi în Ziua Judecății? 

În Ziua Judecății, cei răi vor fi așezați la stânga lui Hristos1 

și, ca urmare a dovezilor clare și a convingerii depline 

adusă de propriile conștiințe,2 aceștia vor primi sentința 

înfricoșătoare dar dreaptă a condamnării,3 care va fi pro-

nunțată împotriva lor. După aceasta, ei vor fi alungați din 

prezența favorabilă a lui Dumnezeu și izolați de părtășia 

glorioasă cu Hristos, cu sfinții Săi și cu toți îngerii sfinți, 

fiind aruncați pentru a fi pedepsiți veșnic cu chinuri de 

nedescris, atât trupește cât și sufletește, împreună cu dia-

volul și îngerii lui.4 

(1) Matei 25:33 

(2) Romani 2:15-16 

(3) Matei 25:41-43 

(4) Luca 16:26; 2 Tesaloniceni 1:8-9 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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84. Ce anume cere Dumnezeu de la om?  

Responsabilitatea pe care Dumnezeu o cere de la om este 

ascultarea de voia Sa clară și pe deplin revelată1, care este 

o slujbă potrivită ce trebuie să I se aducă pentru că este 

Creatorul, Ocrotitorul, Stăpânul și Suveranul nostru.2 

(1) Deuteronom 29:29; Mica 6:8; 1 Ioan 5:2-3; Romani 12:1-2; 

1 Samuel 15:22 

(2) Romani 12:1; Isaia 44:21; Deuteronom 32:6; Maleahi 1:6; 

Psalmul 22:27-28 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

85. Ce a revelat Dumnezeu la început ca re-
gulă a ascultării omului față de El?  

Regula ascultării revelată lui Adam în starea de inocență 

și, în el, întregii omeniri (dincolo de porunca specială de 

a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului), a 

fost legea morală.1 

(1) Geneza 1:26-27; Romani 2:14-15; Romani 10:5; Geneza 

2:17 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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______________________________________________________

______________________________________________________ 

86. Ce este legea morală?  

Legea morală este declarația voii lui Dumnezeu față de 

omenire, întemeiată pe atributele perfecte ale lui Dum-

nezeu, călăuzindu-l și obligându-l pe fiecare om la con-

formarea și ascultarea personală, completă, perfectă și 

perpetuă de ea. Legea morală se aplică întregului om, 

trup și suflet,1 și include împlinirea tuturor acelor înda-

toriri ale sfințeniei și neprihănirii pe care omul le dato-

rează lui Dumnezeu și semenilor.2 Dumnezeu a promis 

viața în cazul împlinirii perfecte a ei, dar a dat și avertis-

mentul morții în cazul încălcării ei.3 

(1) Deuteronom 5:1-3, 31-33; Luca 10:26-27; 1 Tesaloniceni 

5:23; Efeseni 4:24 

(2) Luca 1:75; Faptele Apostolilor 24:16; 1 Petru 1:15-16 

(3) Romani 10:5; Galateni 3:10-12; Romani 5:12  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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87. Există vreo utilitate a legii morale pentru 
om de la căderea lui în păcat?  

Chiar dacă, după căderea în păcat, niciun om nu poate 

ajunge la neprihănire și viață veșnică prin legea morală,1 

totuși ea este foarte utilă și încă se aplică tuturor oameni-

lor, atât celor neregenerați cât și celor regenerați.2 

(1) Romani 8:3; Galateni 2:16 

(2) 1 Timotei 1:8 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

88. În ce fel este de folos legea morală pentru 
toți oamenii?  

Legea morală este utilă tuturor oamenilor pentru a-i in-

forma despre natura sfântă și despre voia lui Dumnezeu,1 

și despre responsabilitățile și obligațiile lor de a umbla în 

acord cu această lege.2 De asemenea, ea le descoperă con-

taminarea păcătoasă a naturii, inimii și vieților lor.3 Le-

gea mai este folositoare pentru a-i smeri în conștientiza-

rea păcatului și pierzării lor,4 și astfel pentru a-i ajuta să 

aibă o perspectivă mai clară a nevoii lor de a-L avea pe 

Hristos și perfecțiunea ascultării Lui.5 

(1) Romani 1:20; Levitic 11:44-45; Levitic 20:7-8; Romani 7:12 

(2) Mica 6:8; Iacov 2:10-11; Romani 1:32 
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(3) Psalmul 19:11-12; Romani 3:20; Romani 7:7 

(4) Romani 3:9-23 

(5) Galateni 3:21-24; Romani 10:4 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

89. În ce fel este de folos legea morală pentru 
oamenii neregenerați?  

Legea morală este utilă în special celor neregenerați pen-

tru că le trezește conștiințele așa încât să fugă de mânia 

viitoare1 și pentru că îi atrage la Hristos.2 Totuși, în cazul 

continuării lor în starea de neregenerare și păcat, legea 

morală îi lasă fără scuze3 și sub blestemul ei.4 

(1) Psalmul 51:13; 1 Timotei 1:9-11 

(2) Galateni 3:24 

(3) Romani 1:20; Romani 2:15 

(4) Galateni 3:10 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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90. Ce folosință specială are legea morală 
pentru cei regenerați?  

Deși cei regenerați sunt eliberați de legea morală în cali-

tate de legământ al faptelor,1 așa încât ei nu sunt nici în-

dreptățiți2 și nici condamnați prin ea,3 legea morală este 

în special de folos celor credincioși pentru că ea le arată 

cât de mult Îi sunt îndatorați lui Hristos pentru că a îm-

plinit-o și pentru că a îndurat blestemul ei în locul și spre 

binele lor.4 Cunoașterea acestui lucru îi îndeamnă pe cre-

dincioși să manifeste și mai multă recunoștință5 astfel în-

cât să manifeste o grijă mai mare de a se conforma legii 

morale ca regulă a ascultării lor.6 

(1) Romani 6:14; Romani 7:4-6; Galateni 4:4-5; Coloseni 2:13-

14 

(2) Romani 3:20 

(3) Galateni 5:22-23; Romani 8:1 

(4) Romani 7:24-25; Galateni 3:13-14; Romani 8:3-4; Faptele 

Apostolilor 13:38-39 

(5) Luca 1:68-75; Coloseni 1:12-14; Romani 6:14 

(6) Deuteronom 30:19-20; Romani 7:22; Romani 12:2; Tit 

2:11-14; Iacov 1:25 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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91. Unde este rezumată legea morală?  

Legea morală este rezumată în Cele 10 Porunci, care au 

fost date prin vocea lui Dumnezeu pe Muntele Sinai și 

scrise de El pe două table de piatră.1 Primele patru po-

runci conțin responsabilitățile noastre față de Dumne-

zeu, iar celelalte șase conțin responsabilitățile noastre 

față de oameni.2 

(1) Deuteronom 4:13; Deuteronom 10:4; Exod 34:1-4; Romani 

13:8-10; Iacov 2:8-12 

(2) Matei 22:37-40; Matei 19:17-19 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

92. Care este esența Celor 10 Porunci?  

Esența celor patru porunci care conțin responsabilitatea 

noastră față de Dumnezeu este să Îl iubim pe Domnul, 

Dumnezeul nostru, cu toată inima noastră, cu tot sufletul 

nostru, cu toată puterea noastră și cu tot cugetul nostru.1 

Esența celor șase porunci care conțin datoria noastră față 

de oameni este să îl iubim pe aproapele nostru ca pe noi 

înșine,2 și să le facem altora ceea ce dorim să ne facă ei 

nouă.3 

(1) Luca 10:27; Matei 22:37-40 
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(2) Matei 22:39 

(3) Matei 7:12 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

93. Care este prefața Celor 10 Porunci?  

Prefața Celor 10 Porunci este cuprinsă în următoarele cu-

vinte: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din 

țara Egiptului, din casa robiei”.1 Prin aceste cuvinte, Dum-

nezeu Și-a arătat ființa suverană ca DOMNUL, în și din 

Sine,2 Dumnezeul veșnic, neschimbător și atotputernic,3 

dând viață tuturor cuvintelor4 și faptelor Sale.5 De aseme-

nea, Dumnezeu ne arată aici relația de legământ dintre El 

și Israelul în vechime și cu toți copiii Lui,6 astfel că, așa 

cum El i-a eliberat pe evrei din robia egipteană, tot așa El 

ne eliberează din robia spirituală.7 În consecință, avem 

obligația de a-L accepta doar pe El ca Dumnezeul nostru 

și de a păzi toate poruncile Sale.8 

(1) Exod 20:2 

(2) Exod 3:14 

(3) Isaia 44:6 

(4) Exod 6:3 

(5) Faptele Apostolilor 17:24-28 

(6) Geneza 17:7; Romani 3:29 

(7) Luca 1:74-75 

(8) 1 Petru 1:15-18; Levitic 18:30; Levitic 19:37 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

94. Ce reguli trebuie respectate pentru înțe-
legerea corectă a Celor 10 Porunci? 

Pentru înțelegerea corectă a Celor 10 Porunci, trebuie 

respectate următoarele reguli: 

1. Legea este perfectă și obligă omul la conformarea com-

pletă față de ea în întreaga ființă, cerându-i să fie complet 

neprihănit și în ascultare perfectă și veșnică față de fie-

care dintre obligațiile ei. Mai mult, legea interzice până și 

cea mai mică măsură a oricărui păcat.1 

2. Întrucât legea este duhovnicească, ea are aplicabilitate 

asupra minții, voinței, dorințelor, sentimentelor și tutu-

ror celorlalte facultăți ale sufletului, ca și asupra cuvinte-

lor, faptelor și atitudinilor sau expresiilor de sine ale 

omului.2  

3. În diferitele porunci pot fi cerute sau interzise diferite 

aspecte ale aceluiași lucru.3 

4. Acolo unde este poruncită o responsabilitate, păcatul 

contrar acelei responsabilități este interzis,4 iar acolo 

unde este interzis un păcat, se presupune că responsabi-

litatea contrară lui este poruncită.4 În același fel, când 

unei cerințe a legii îi este atașată o promisiune a unei bi-

necuvântări pentru ascultare, este inclus și avertismentul 
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contrar ei pentru neascultare.6 Când este atașat un aver-

tisment, promisiunea contrară acestuia este și ea in-

clusă.7  

5. Ceea ce Dumnezeu interzice nu poate fi permis nicio-

dată și în nicio circumstanță.8 Ceea ce El poruncește ră-

mâne întotdeauna responsabilitatea noastră,9 deși nu 

toate responsabilitățile specifice se aplică în toate cir-

cumstanțele sau în toate momentele.10 

6. Interdicțiile exprimate în legătură cu păcate specifice 

și poruncile de a împlini anumite îndatoriri sunt tipice și 

cuprind nu doar acele păcate sau obligații specifice, ci 

toate celelalte lucruri de același fel. Tot astfel, ele includ 

toate cauzele, mijloacele, ocaziile și manifestările legate 

de aceste păcate și obligații.11  

7. Întrucât poruncile legii nu se aplică doar nouă, ci tutu-

ror oamenilor, trebuie să încercăm să îi ajutăm pe ceilalți 

să împlinească aceste porunci, potrivit cu responsabilita-

tea și poziția noastră în viață și în relație cu acele per-

soane.12 

8. Tot astfel, trebuie să venim în ajutorul celorlalți în îm-

plinirea a ceea ce legea le poruncește să facă sau să nu 

facă, în mod particular să nu le fim părtași în ceea ce ei 

fac, dar le este interzis.13 

(1) Psalmul 19:7; Iacov 2:10; Matei 5:21-22 

(2) Romani 7:14; Deuteronom 6:5; Matei 22:37-39; Matei 

5:21-22, 27-28, 33-34, 37-39, 43-44 

(3) Coloseni 3:5; Amos 8:5; Proverbe 1:19; 1 Timotei 6:10 

(4) Isaia 58:13; Deuteronom 6:13; Matei 4:9-10; Matei 15:4-6 
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(5) Matei 5:21-25; Efeseni 4:28 

(6) Exod 20:12; Proverbe 30:17 

(7) Ieremia 18:7-8; Exod 20:7; Psalmul 15:1, 4-5; Psalmul 24:4-

5 

(8) Iov 13:7-8; Romani 3:8; Iov 36:21; Evrei 11:25 

(9) Deuteronom 4:8-9; Luca 17:10 

(10) Matei 12:7 

(11) Matei 5:21-22, 27-28; Matei 15:4-6; 1 Tesaloniceni 5:22; 

Iuda 23; Galateni 5:26; Coloseni 3:21 

(12) Exod 20:10; Levitic 19:17; Geneza 18:19; Iosua 24:15; De-

uteronom 6:6-7; Evrei 10:24-25 

(13) 2 Corinteni 1:24; 1 Timotei 5:22; Efeseni 5:11 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________  
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95. Care este prima Poruncă?  

Prima poruncă este: „Să nu ai alți dumnezei în afară de 

Mine!”1 

(1) Exod 20:3 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

96. Care sunt responsabilitățile cerute în 
prima Poruncă?  

Prima poruncă ne cere să Îl cunoaștem și să Îl recunoaș-

tem pe Dumnezeu drept singurul Dumnezeu adevărat și 

Dumnezeul nostru,1 să Îi aducem închinare și să-L glori-

ficăm ca atare2 prin a-L prețui, a medita și a ne aminti de 

El;3 să Îl onorăm, adorăm, alegem, iubim și dorim foarte 

mult;4 să ne temem de El, să credem în El, să ne punem 

încrederea și să nădăjduim în El; să ne găsim încântarea 

în El.5 De asemenea, suntem chemați să fim zeloși pentru 

El,6 să-L chemăm, dându-I toată lauda și mulțumirea,7 și 

să-I aducem toată ascultarea și supunerea cu întreaga fi-

ință.8 În final, suntem chemați să umblăm smeriți cu El,9 

fiind sârguincioși așa încât să Îi fim pe plac în tot ce gân-

dim, spunem și facem,10 și din a fi întristați autentic când 

Îl jignim în orice fel.11 
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(1) 1 Cronici 28:9; Deuteronom 26:17; Isaia 43:10; Ieremia 

14:22 

(2) Psalmul 95:6-7; Matei 4:10; Psalmul 29:2 

(3) Maleahi 3:16; Psalmul 63:6; Eclesiastul 12:1 

(4) Psalmul 71:19; Psalmul 18:1-2; Maleahi 1:6; Psalmul 45:2-

3; Psalmul 96; Iosua 24:15-22; Deuteronom 6:5; Psalmul 

73:25 

(5) Isaia 8:13; Exod 14:31; Romani 10:11; Faptele Apostolilor 

10:43; Isaia 26:4; Psalmul 40:4; Psalmul 130:7; Psalmul 

37:4; Psalmul 32:11 

(6) Romani 12:11; Numeri 25:11; Apocalipsa 3:19 

(7) Filipeni 4:6 

(8) Ieremia 7:23; Iacov 4:7; Romani 12:1 

(9) Mica 6:8 

(10) 1 Ioan 3:22 

(11) Ieremia 31:18-19; Psalmul 119:136; Neemia 13:8; Psal-

mul 73:21 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

97. Ce este interzis în prima poruncă?  

Prima poruncă interzice următoarele: ateismul, negarea 

sau refuzul de a crede în Dumnezeu;1 idolatria, credința 

sau închinarea la orice dumnezeu(i) în afara singurului 

Dumnezeu adevărat;2 a nu-L avea și a nu-L recunoaște ca 

Dumnezeu și Dumnezeul nostru;3 omisiunea sau 
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ignorarea oricărei responsabilități cerută în această po-

runcă în legătură cu Dumnezeu;4 necunoașterea Lui;5 a 

uita de El;6 a avea gânduri neadevărate și greșite despre 

El și gânduri rele ori nevrednice despre El;7 curiozitatea 

ireverențioasă și pasiunea legată de tainele Sale;8 orice 

desacralizare păgână;9 ura față de Dumnezeu;10 iubirea 

de sine și egoismul;11 orice atenție excesivă sau exage-

rată, mentală, intenționată sau emoțională față de lucruri 

care abat atenția, parțial sau total, de la Dumnezeu.12 

(1) Psalmul 14:1, Efeseni 2:12 

(2) Ieremia 2.27-28; 1 Tesaloniceni 1:9 

(3) Psalmul 81:11 

(4) Isaia 43:22-24 

(5) Ieremia 4:22, Osea 4:1-6 

(6) Ieremia 2:32, Psalmul 50:22 

(7) Faptele Apostolilor 17:23-29; Isaia 40:18; Psalmul 50:21 

(8) Deuteronom 29:29 

(9) Tit 1:16; Evrei 12:16 

(10) Romani 1:30; 2 Timotei 3:2 

(11) Filipeni 2:21 

(12) 1 Ioan 2:15-16; 1 Samuel 2:29; Coloseni 3:2-5 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Prima poruncă mai interzice credulitatea deșartă, necre-

dința; ereziile și credințele greșite;13 neîncrederea în 

Dumnezeu;14 disperarea spirituală;15 refuzul de a fi corec-

tați și împotrivirea față de judecata lui Dumnezeu;16 îm-

pietrirea inimii, mândria, încăpățânarea, siguranța fi-

rească și ispitirea lui Dumnezeu;17 folosirea mijloacelor 

nedrepte și încrederea în mijloace legitime ale harului în 

locul încrederii în Dumnezeu;18 complacerea în bucuriile 

și încântările carnale;19 zelul corupt, orb și depravat;20 

starea de căldicel și starea de moarte în lucrurile lui Dum-

nezeu;21 înstrăinarea noastră și abandonarea lui Dumne-

zeu;22 rugăciunea sau acordarea oricărei închinări către 

sfinți, îngeri sau orice alte ființe create;23 orice legături și 

contacte cu diavolul și orice luare aminte la sugestiile 

diavolului;24 punerea oamenilor ca stăpâni peste credința 

și conștiințele noastre;25 tratarea cu superficialitate și 

disprețuirea lui Dumnezeu și a poruncilor Lui;26 împotri-

virea față de Duhul  și întristarea Lui;27 atitudinea de ne-

mulțumire și nerăbdare față de acțiunile lui Dumnezeu 

în viețile noastre, acuzațiile nebunești îndreptate către El 

pentru acele lucruri nefavorabile pe care El le aduce asu-

pra noastră;28 oferirea laudei pentru orice lucru bun pe 

care îl avem sau îl putem face și atribuirea meritelor pen-

tru acestea către noroc, idoli, noi înșine sau orice altă făp-

tură creată.29 

(13) 1 Ioan 4:1; Evrei 3:12; Galateni 5:20; Tit 3:10; Faptele 

Apostolilor 26:9 

(14) Psalmul 78:22. 

(15) Geneza 4:13; Ezechiel 37:11 

(16) Ieremia 5:3; Isaia 42:25 
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(17) Romani 2:5; Ieremia 13:15; Psalmul 19:13; Țefania 1:12; 

Matei 4:7 

(18) Romani 3:8; Ieremia 17:5 

(19) 2 Timotei 3:4 

(20) Galateni 4:17; Ioan 16:2; Romani 10:2; Luca 9:54-55 

(21) Apocalipsa 3:16; Apocalipsa 3:1 

(22) Ezechiel 14:5; Isaia 1:4-5 

(23) Romani 10:13-14; Osea 4:12; Faptele Apostolilor 10:25-

26; Apocalipsa 19:10; Matei 4:10; Coloseni 2:18; Romani 

1:25 

(24) Levitic 20:6; 1 Samuel 28:7-11; 1 Cronici 10:13-14; Fap-

tele Apostolilor 5:3 

(25) 2 Corinteni 1:24; Matei 23:9 

(26) Deuteronom 32:15; 2 Samuel 12:9; Proverbe 13:13 

(27) Faptele Apostolilor 7:51, Efeseni 4:30 

(28) Psalmul 73:2-3, 13-15, 22; Iov 1:22 

(29) 1 Samuel 6:7-9; Daniel 5:23; Deuteronom 8:17; Daniel 

4:30; Habacuc 1:16 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

98. Ce suntem învățați în special prin cuvin-
tele „în afară de Mine” din prima poruncă? 

Aceste cuvinte – „în afară de Mine” – ne învață că Dumne-

zeu, care vede toate lucrurile, observă în mod special și 

este foarte dezgustat de păcatul nostru de a avea orice alt 
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dumnezeu. Aceste cuvinte subliniază cât de important 

este să ascultăm de această poruncă și cum încălcarea ei 

Îl provoacă pe Dumnezeu cu îndrăzneală.1 De asemenea, 

aceste cuvinte ne îndeamnă să luăm aminte la faptul că 

Dumnezeu vede tot ceea ce noi facem atunci când Îl slu-

jim.2 

(1) Ezechiel 8:5-18; Psalmul 44:20-21 

(2) 1 Cronici 28:9 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

99. Care este porunca a doua? 

Porunca a doua este: „Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo în-

fățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, 

sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini îna-

intea lor şi să nu le slujești; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, 

sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinți-

lor în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce 

Mă urăsc, și Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă 

iubesc şi păzesc poruncile Mele”.1 

(1) Exod 20:4-6 

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

100. Care sunt responsabilitățile cerute în 
porunca a doua?  

Porunca a doua ne cere să primim, să împlinim cu respect 

și să păstrăm curată toată închinarea religioasă și toate 

rânduielile pe care Dumnezeu le-a instituit prin Cuvântul 

Său.1 Aceste lucruri includ: rugăciunea și mulțumirile în 

Numele lui Hristos,2 citirea, predicarea și auzirea Cuvân-

tului,3 administrarea și primirea rânduielilor,4 conduce-

rea și disciplina bisericii,5 slujirea și ocrotirea bisericii,6 

postul religios,7 jurământul pe Numele lui Dumnezeu8 și 

angajamentele față de El.9 În această poruncă sunt in-

cluse și dezaprobarea, denunțarea și împotrivirea față de 

orice închinare falsă10, potrivit cu poziția și chemarea fi-

ecăruia în viață, spre îndepărtarea închinării false și a tu-

turor formelor de idolatrie.11 

(1) Deuteronom 32:46-47; Matei 28:20; Faptele Apostolilor 

2:42; 1 Timotei 6:13-14 

(2) Filipeni 4:6; Efeseni 5:20 

(3) Deuteronom 17:18-19; Faptele Apostolilor 15:21; 2 Timo-

tei 4:2; Iacov 1:21-22; Faptele Apostolilor 10:33 

(4) Matei 28:19; 1 Corinteni 11:23-30 

(5) Matei 18:15-17; Matei 16:19; 1 Corinteni 5; 1 Corinteni 

12:28; Ioan 20:23 

(6) Efeseni 4:11-12; 1 Timotei 5:17-18; 1 Corinteni 9:1-15 

(7) 1 Corinteni 7:5; Ioel 2:12-18 
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(8) Deuteronom 6:13 

(9) Isaia 19:21; Psalmul 76:11; Psalmul 116:14-18 

(10) Faptele Apostolilor 17:16-17; Psalmul 16:4 

(11) Deuteronom 7:5; Isaia 30:22  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

101. Ce interzice Porunca a doua?  

Porunca a doua interzice: orice plăsmuire,1 sfătuire,2 po-

runcă,3 practicare4 sau aprobare în orice fel a vreunei în-

chinări religioase care nu este instituită de Dumnezeu În-

suși;5 crearea oricărei reprezentări a lui Dumnezeu, a tu-

turor sau a oricăreia dintre cele trei Persoane ale Dumne-

zeirii, fie interior, în mințile noastre, fie exterior, prin 

orice fel de imagine, icoană sau asemănare cu orice crea-

tură;6 orice fel de închinare la adresa acestora7 ca și cum 

ar fi Dumnezeu în ele sau ca și cum ar fi un mijloc de a-I 

aduce închinare;8 crearea oricărei reprezentări a zeități-

lor inventate de orice fel9 și orice închinare la adresa aces-

tora și orice slujire a lor;10 orice închipuiri superstiți-

oase.11 

(1) Numeri 15:39 

(2) Deuteronom 13:6-8 

(3) Osea 5:11; Mica 6:16 
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(4) 1 Împărați 11:33; 12:33 

(5) Deuteronom 12:30-32 

(6) Deuteronom 4:15-19; Faptele Apostolilor 17:29; Romani 

1:21-25 

(7) Daniel 3:18; Galateni 4:8 

(8) Exod 32:5 

(9) Exod 32:8 

(10) 1 Împărați 18:26-28; Isaia 65:11 

(11) Faptele Apostolilor 17:22; Faptele Apostolilor 19:19; Co-

loseni 2:21-23 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Porunca a doua mai interzice orice corupere a închinării 

adevărate la Dumnezeu,12 prin orice adăugire la aceasta 

sau scoatere din ea,13 indiferent dacă este inventată sau 

asumată de noi,14 ori primită prin tradiție din partea al-

tora,15 chiar dacă survine sub pretenția de lucru din ve-

chime,16 că ar fi vreun obicei17 sau practică devoțională,18 

chiar dacă are intenție bună sau orice alte pretenții de 

acest fel;19 simonia;20 orice sacrilegiu;21 orice ignorare,22 
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tratare arogantă,23 împiedicare24 și împotrivire față de în-

chinarea și rânduielile pe care Dumnezeu le-a instituit.25 

(12) Maleahi 1:7-14 

(13) Deuteronom 4:2 

(14) Psalmul 106:39 

(15) Matei 15:9 

(16) 1 Petru 1:18 

(17) Ieremia 44:17 

(18) Isaia 65:3-5; Galateni 1:13-14 

(19) 1 Samuel 13:11-12; 1 Samuel 15:21 

(20) Faptele Apostolilor 8:18 

(21) Romani 2:22; Maleahi 3:8 

(22) Exod 4:24-26 

(23) Matei 22:5; Maleahi 1:7-13 

(24) Matei 23:13 

(25) Faptele Apostolilor 13:44-45; 1 Tesaloniceni 2:15-16 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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102. Care este motivul ce însoțește Porunca a 
doua? 

Motivul atașat celei de-a doua porunci, cu scopul de a o 

întări, se regăsește în aceste cuvinte – „fiindcă Eu, Domnul, 

Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, Care pedepsesc co-

piii pentru nelegiuirea părinților lor, până la a treia sau a pa-

tra generație a celor ce Mă urăsc și Îmi arăt îndurarea până 

la a mia generație a celor ce Mă iubesc și împlinesc poruncile 

Mele”1. Dincolo de faptul că suntem chemați să vedem că 

Dumnezeu stăpânește total peste noi astfel că Îi aparți-

nem,2 aceste cuvinte ne arată zelul Lui fierbinte pentru 

propria închinare corectă3 și indignarea Lui răzbună-

toare împotriva oricărei închinări false, pe care o consi-

deră curvie spirituală.4 El socotește încălcarea acestei po-

runci ca ura la adresa Lui și îi avertizează cu pedepsirea 

de-a lungul a mai multe generații pe cei care fac aceasta.5 

De asemenea, El pune un semn de egalitate între împlini-

rea acestei porunci și dragostea pentru El și păzirea tutu-

ror poruncilor Lui, și promite îndurarea Lui peste multe 

generații de după cei care o împlinesc.6 

(1) Exod 20:5-6 

(2) Psalmul 45:11; Apocalipsa 15:3-4 

(3) Exod 34:13-14 

(4) 1 Corinteni 10:20-22; Ieremia 7:18-20; Ezechiel 16:26-27; 

Deuteronom 32:16-20 

(5) Osea 2:2-4 

(6) Deuteronom 5:29 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

103. Care este porunca a treia? 

Porunca a treia este: „Să nu iei în deșert Numele Domnului, 

Dumnezeului tău; căci Domnul nu-l va lăsa nepedepsit pe cel 

ce va lua în deșert Numele Lui”.1 

(1) Exod 20:7 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

104. Ce anume este cerut în porunca a treia? 

Porunca a treia ne cere folosirea sfântă și reverențioasă 

în gândurile, meditațiile, cuvintele și scrierea noastră1 a 

Numelui lui Dumnezeu, a titlurilor Sale, a atributelor,2 

poruncilor,3 Cuvântului, rânduielilor și rugăciunii,4 a ju-

rămintelor și promisiunilor,5 a sorților,6 lucrărilor Lui7 și 

a orice altceva prin care El ni Se face cunoscut. Această 

atitudine se va reflecta prin afirmarea sfântă a credinței 

noastre și prin purtarea noastră în consonanță cu 
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afirmațiile noastre,8 spre gloria lui Dumnezeu9 și spre bi-

nele nostru și al celorlalți.10 

(1) Maleahi 3.16; Psalmul 8; Coloseni 3.17; Psalmul 105:2,5; 

Psalmul 102:18 

(2) Matei 6.9; Deuteronom 28:58; Psalmul 29:2; Psalmul 68:4; 

Apocalipsa 15:3-4 

(3) Maleahi 1:14; Eclesiastul 5:1 

(4) Psalmul 138:2; 1 Corinteni 11:24-25, 28-29; 1 Timotei 2:8 

(5) Ieremia 4:2; Eclesiastul 5:2-6; Psalmul 76:11 

(6) Faptele Apostolilor 1:24-26 

(7) Iov 36:24; Psalmul 107:21-22 

(8) 1 Petru 3:15; Filipeni 1:27 

(9) 1 Corinteni 10.31 

(10) Ieremia 32:39; 1 Petru 2:12 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

105. Ce este interzis prin porunca a treia? 

Porunca a treia interzice: nefolosirea Numelui lui Dum-

nezeu așa cum este cerut;1 abuzarea Numelui Lui prin ig-

noranță, zădărnicire sau atitudine nesfântă;2 lipsa de re-

verență;3 superstițiile4 sau orice menționare rea a titluri-

lor, atributelor,5 poruncilor și lucrărilor Sale;6 blasfemia;7 

sperjurul;8 toate blestemele păcătoase;9 jurămintele și 

promisiunile;10 aruncarea zarurilor;11 nerespectarea 
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promisiunilor și a jurămintelor noastre față de El, dacă 

acestea au fost făcute legitim12 sau împlinirea lor, dacă țin-

tesc la lucruri nelegitime;13 cârtirea și certurile14 ori aplica-

rea greșită a decretelor și actelor providenței  lui Dumne-

zeu.15 

(1) Maleahi 2:2 

(2) Faptele Apostolilor 17:23; Proverbe 30:9 

(3) Maleahi 1:6-7, 12; Maleahi 3:14 

(4) 1 Samuel 4:3-5; Ieremia 7:4, 9-10,14,31; Coloseni 2:20-22 

(5) 2 Împărați 18:30,35; Exod 5:2; Psalmul 139:20 

(6) Psalmul 50:16-17; Isaia 5:12 

(7) 2 Împărați 19:22; Levitic 24:11 

(8) Zaharia 5:4; Zaharia 8:17 

(9) 1 Samuel 17:43; 2 Samuel 16:5; Romani 12:14 

(10) Ieremia 5:7; Ieremia 23:10; Deuteronom 23:18; Faptele 

Apostolilor 23:12-14 

(11) Estera 3:7; Estera 9:24; Psalmul 22:18 

(12) Psalmul 24:4; Ezechiel 17:16-19 

(13) Marcu 6:26; 1 Samuel 25:22, 32-34 

(14) Romani 9:14, 19-20 

(15) Romani 3:5-7; Romani 6:1 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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Porunca a doua mai interzice: interpretarea greșită, apli-

carea greșită sau orice modalitate de a perverti Cuvântul 

lui Dumnezeu sau orice parte a acestuia ori a înțelesului 

lui;16 gesturile profane la adresa Cuvântului;17 întrebările 

curioase sau nefolositoare, discuțiile deșarte sau promo-

varea unor doctrine false;18 abuzarea Numelui lui Dum-

nezeu, a creaturilor Lui sau a oricărui lucru inclus în Nu-

mele Lui prin practicarea magiei19 sau prin a încuraja do-

rințele păcătoase;20 vorbirea de rău, batjocura, ponegri-

rea21 sau orice fel de împotrivire față de adevărul, harul și 

căile lui Dumnezeu;22 a pretinde că suntem religioși într-

un mod ipocrit sau cu scopuri rele;23 a ne rușina de Nu-

mele lui Dumnezeu24 sau a ne rușina de el prin refuzul de 

a-L asculta,25 prin a trăi neînțelept,26 neroditor27 sau jig-

nitor la adresa Lui, ori abandonarea Lui.28 

(16) Matei 5:21-48; Ezechiel 13:22; 2 Petru 3:16; Matei 22:23-

32 

(17) Isaia 22:13; Ieremia 23:34-38; Efeseni 5:4 

(18) 1 Timotei 1:4-7; 1 Timotei 6:4-5, 20; 2 Timotei 2:14; Tit 

3:9 

(19) Deuteronom 18: 10-14; Faptele Apostolilor 19:13 

(20) 2 Timotei 4:3-4; Romani 13:13-14; 1 Împărați 21:9-10; 

Iuda 4 

(21) Faptele Apostolilor 13.45; 1 Ioan 3.12; Psalmul 1:1; 2 Pe-

tru 3:3; 1 Petru 4:4 

(22) Faptele Apostolilor 13:45-50; Faptele Apostolilor 4:18; 

Faptele Apostolilor 19:9; 1 Tesaloniceni 2:16; Evrei 10:29 

(23) 2 Timotei 3:5, Matei 23:14; Matei 6:1-5, 16 

(24) Marcu 8:38 

(25) Psalmul 73:14-15 



124                         Catehismul Baptist Extins 

(26) 1 Corinteni 6:5-6; Efeseni 5:15-17 

(27) Isaia 5:4; 2 Petru 1:8-9 

(28) Romani 2:23-24; Galateni 3:1-3; Evrei 6:6 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

106. Care sunt motivele ce însoțesc porunca a 
treia?  

Motivele se regăsesc în aceste cuvinte: „Domnul nu-l va 

lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui”, pentru 

că El este Domnul și Dumnezeul nostru, iar Numele Lui 

nu trebuie profanat sau abuzat în niciun fel de către noi,1 

mai ales pentru că El se împotrivește achitării sau scutirii 

în orice fel a celor ce încalcă această poruncă, așa încât 

nu-i va lăsa să scape de judecata Sa dreaptă,2 chiar dacă 

mulți astfel de oameni pot scăpa de disciplina și pedep-

sele din partea oamenilor.3 

(1) Levitic 19:12 

(2) Ezechiel 36:21-23; Deuteronom 28:58-59; Zaharia 5:2-4 

(3) 1 Samuel 2:12-24; 1 Samuel 3:13 

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

107. Care este porunca a patra?  

Porunca a patra este: „Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca 

s-o sfințești. Să lucrezi șase zile, și să-ți faci lucrul tău. Dar 

ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dum-

nezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, 

nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici stră-

inul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul ce-

rurile, pământul și marea, și tot ce este în ele, iar în ziua a șap-

tea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de 

odihnă și a sfințit-o”.1 

(1) Exod 20:8-11 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

108. Ce este cerut în porunca a patra? 

Porunca a patra cere din partea tuturor oamenilor sfinți-

rea sau punerea deoparte pentru Dumnezeu a acelui timp 

pe care El l-a rânduit în Cuvântul Său, mai specific o în-

treagă zi din cele șapte ale săptămânii. De la începutul lu-

mii și până la învierea lui Hristos, aceasta a fost a șaptea 
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zi a săptămânii, iar de la învierea lui Hristos până la sfâr-

șitul lumii, aceasta este prima zi a săptămânii. Acesta 

este Sabatul creștin,1 în Noul Testament fiind denumit 

ziua Domnului.2 

(1) Deuteronom 5:12-14; Geneza 2:2-3; 1 Corinteni 16:1-2; 

Faptele Apostolilor 20:7; Matei 5:17-18; Isaia 56:2-7; Luca 

23:56; Ioan 20:19-27 

(2) Apocalipsa 1:10 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

109. Cum trebuie sfințit Sabatul, sau ziua 
Domnului? 

Sabatul (ziua Domnului) trebuie sfințit printr-o odihnă 

sfântă în întreaga zi,1 abținându-ne chiar și de la acele ac-

tivități lumești și recreații care sunt legitime în orice alte 

zile.2 Cu excepția lucrărilor necesare sau a lucrărilor de 

binefacere,3 suntem chemați să ne bucurăm de petrece-

rea acestei întregi zile în practica publică și privată a în-

chinării înaintea lui Dumnezeu.4 În acest scop, trebuie să 

ne pregătim inimile și să ne planificăm cu grijă ocupațiile 

noastre lumești, așa încât să putem fi cât mai liberi și să 

ne petrecem ziua în felul în care Dumnezeu ne cere.5 

(1) Exod 20:8-10 
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(2) Exod 16:25-29; Neemia 13:15-22; Ieremia 17:21-22 

(3) Matei 11:1-13; Matei 12:1-14 

(4) Isaia 58:13,18; Isaia 66:23; Luca 4:15-16; Faptele Apostoli-

lor 20:7; 1 Corinteni 16:1-2; Levitic 23:3 

(5) Exod 20:8; Luca 23:54-56; Exod 16:22-29; Neemia 13:19 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

110. Ce interzice porunca a patra?  

Porunca a patra interzice omisiunea responsabilităților 

poruncite prin ea;1 orice împlinire a acestora într-o mani-

eră nepăsătoare, neglijentă sau inutilă, sau împlinirea lor 

lipsită de bunăvoință;2 orice profanare a zilei Domnului 

prin lenevie, prin a face ceea ce este păcătos;3 orice lu-

crare, orice cuvinte sau gânduri deșarte în legătură cu lu-

crurile și recreațiile pământești.4 

(1) Ezechiel 22:26 

(2) Faptele Apostolilor 20:7-9; Ezechiel 33:30-32; Amos 8:5; 

Maleahi 1:13 

(3) Ezechiel 23:38 

(4) Ieremia 17:24-27; Isaia 58:13-14 

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

111. Care sunt motivele ce însoțesc porunca a 
patra? 

Motivele atașate poruncii a patra, cu scopul de a-i întări 

importanța, sunt mai înainte de toate implicate de echi-

tatea acesteia; Dumnezeu ne permitem să folosim șase 

zile din șapte pentru treburile noastre, rezervând o sin-

gură zi pentru Sine, poruncind: „Să lucrezi șase zile, și să-

ți faci lucrul tău”.1 Dumnezeu afirmă că acea zi este pro-

prietatea specială a Sa: „ziua a șaptea este ziua de odihnă 

închinată Domnului, Dumnezeului tău”.2 Vedem aceasta și 

din exemplul lui Dumnezeu, care a făcut cerurile, pămân-

tul, marea și tot ce este în ele în șase zile, dar în ziua a șap-

tea S-a odihnit. În final, Dumnezeu a binecuvântat acea 

zi, nu doar prin sfințirea ei pentru a fi o zi a slujirii Lui, ci 

și prin a o rândui ca să fie un mijloc de binecuvântare a 

noastră prin sfințirea ei de către noi: „de aceea a binecu-

vântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o”.3 

(1) Exod 20:9 

(2) Exod 20:10 

(3) Exod 20:11 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

112. De ce începe porunca a patra cu expresia 
„adu-ți aminte”? 

Expresia „adu-ți aminte” este pusă la începutul poruncii a 

patra1 parțial datorită marelui beneficiu pe care îl avem 

amintindu-ne de ea: suntem astfel ajutați în pregătirea 

noastră de a o păzi,2 și păzind-o, ne ajută să păzim mai 

bine tot restul poruncilor;3 expresia ne reamintește să 

continuăm într-o amintire mulțumitoare a celor mari bi-

necuvântări ale creației și răscumpărării, care conțin o 

prezentare prescurtată a religiei adevărate.4 Pe de altă 

parte, expresia ne reamintește cât de ușor suntem încli-

nați să uităm de păzirea ei,5 din tot felul de motive. În pri-

mul rând, păzirea zilei Domnului nu este evidentă pentru 

gândirea noastră naturală și omenească,6 întrucât ea în-

frânează libertatea noastră firească de a ne îndrepta aten-

ția către lucruri care sunt legitime în alte zile.7 Mai apoi, 

întrucât ea survine o singură dată în cele șapte zile ale 

săptămânii, acest lucru ne lasă mult timp astfel că deve-

nim mult prea cuprinși de treburile lumești și uităm să ne 

pregătim pentru ziua Domnului și să o sfințim.8 De ase-

menea, Satana se străduiește prin șiretlicurile lui să 
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șteargă slava și chiar amintirea acestei zile, pentru a în-

curaja neglijarea religiei și lipsa reverenței.9 

(1) Exod 20:8 

(2) Exod 16:23; Luca 23:54-56; Marcu 15:42; Neemia 13:19 

(3) Psalmul 92:13-14; Ezechiel 20:12, 19-20 

(4) Geneza 2:2-3; Psalmul 118:22-24; Faptele Apostolilor 4:10-

11; Apocalipsa 1:10; Evrei 4:9 

(5) Ezechiel 22:26; Numeri 15:37-40 

(6) Neemia 9:14 

(7) Exod 34:21 

(8) Deuteronom 5:14-15; Amos 8:5; Numeri 15:37-40 

(9) Plângerile lui Ieremia 1:7; Ieremia 17:21-23; Neemia 

13:15-23 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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113. Care este porunca a cincea? 

Porunca a cincea este: „Cinstește pe tatăl tău şi pe mama ta, 

pentru ca să ți se lungească zilele în țara, pe care ți-o dă Dom-

nul, Dumnezeul tău”.1 

(1) Exod 20:12 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

114. Ce se înțelege prin tată și mamă în po-
runca a cincea?  

Prin tată și mamă se înțeleg nu doar părinții naturali,1 ci 

toți superiorii ca vârstă2 și daruri,3 mai specific cei care, 

prin rânduiala lui Dumnezeu, sunt puși asupra noastră în 

poziții de autoritate, fie în familie,4 în biserică5 și în soci-

etate.6 Termenii tată și mamă le reamintesc celor în auto-

ritate că, asemenea părinților trupești, ei sunt responsa-

bili și trebuie să acționeze într-o modalitate blândă și iu-

bitoare, care să reflecte relația specifică dintre ei și cei ce 

le sunt supuși;7 ei îi încurajează pe cei de sub autoritatea 

lor să le accepte autoritatea mai voluntar și bucuros, ca și 

cum ar fi părinții lor naturali.8  

(1) Proverbe 23:22, 25; Efeseni 6:1-2 

(2) 1 Timotei 5:1-2 

(3) Geneza 4:20-22; Geneza 45:8 
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(4) 2 Împărați 5:13 

(5) 2 Împărați 2:12; 2 Împărați 13:14; Galateni 4:19 

(6) Isaia 49:23 

(7) Efeseni 6:4; 2 Corinteni 12:14; 1 Tesaloniceni 2:7-11; Nu-

meri 11:11-16 

(8) 1 Corinteni 4:14-16 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

115. La ce se referă în general porunca a cin-
cea?  

În general, porunca a cincea are în vedere împlinirea ace-

lor îndatoriri pe care le datorăm reciproc în relațiile di-

verse dintre noi, ca inferiori sau superiori unii altora, sau 

ca egali.1 

(1) Efeseni 5:21; 1 Petru 2:17; Romani 12:10 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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116. Care este cinstea pe care o datorăm celor 
ce ne sunt superiori? 

Cei care au autoritate asupra noastră merită respect în ini-

mile,1 în cuvintele2 și în acțiunile.3 Trebuie să ne rugăm și 

să aducem mulțumiri pentru ei,4 să imităm virtuțile și da-

rurile lor,5 luând aminte și supunându-ne față de porun-

cile și sfaturile lor legitime,6 supunându-ne disciplinei 

lor,7 să le fim fideli,8 să îi apărăm,9 și să le susținem persoa-

nele și autoritatea, conform cu rangul ocupat și cu natura 

poziției noastre.10 Trebuie de asemenea să suportăm im-

perfecțiunile și neputințele lor și să le acoperim cu dragos-

tea noastră,11 așa încât să putem fi o cinste pentru ei și pen-

tru autoritatea lor.12 

(1) Maleahi 1:6; Levitic 19:3 

(2) Proverbe 31:28; 1 Petru 3:6 

(3) Levitic 19:32; 1 Împărați 2:19 

(4) 1 Timotei 2:1-2 

(5) Evrei 13:7; Filipeni 3:17 

(6) Efeseni 6:1-7; 1 Petru 2:13-14; Romani 13:1-6; Evrei 13:17; 

Proverbe 4:3-4; Proverbe 23:22; Exod 18:19-24 

(7) Evrei 12:9; 1 Petru 2:18-20 

(8) Tit 2:9-10 

(9) 1 Samuel 26:15-16; 2 Samuel 18:3; Estera 6:2 

(10) Matei 22:21; Romani 13:6-7; 1 Timotei 5:17-18; Galateni 

6:6; Geneza 45:11; Geneza 47:12 

(11) 1 Petru 2:18; Proverbe 23:22; Geneza 9:23 

(12) Psalmul 127:3-5; Proverbe 31:23 

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

117. Care sunt păcatele pe care suntem încli-
nați să le facem față de cei ce ne sunt superi-
ori?  

Păcatele pe care suntem înclinați să le facem față de cei 

care ne sunt superiori constau din: orice eșec de a împlini 

ceea ce ei ne cer;1 invidia la adresa lor;2 aroganța față de 

ei;3 răzvrătirea4 împotriva persoanelor lor și a pozițiilor 

ocupate de ei;5 împotrivirea față de sfaturile,6 poruncile 

și corecțiile lor legitime;7 blestemarea, batjocura8 și toate 

lucrurile refractare și scandaloase la adresa lor, care aduc 

ocară și dezonoare persoanelor și autorității lor.9 

(1) Matei 15:4-6 

(2) Numeri 11:28-29; Psalmul 106:16 

(3) 1 Samuel 8:7; Isaia 3:5 

(4) 2 Samuel 15:1-12 

(5) Exod 21:15; 1 Samuel 10:27 

(6) 1 Samuel 2:25 

(7) Deuteronom 21:18-21 

(8) Proverbe 30:11, 17 

(9) Proverbe 19:26 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

118. Care este cinstea pe care o datorăm celor 
ne sunt inferiori? 

Potrivit cu autoritatea pe care o primesc de la Dumnezeu 

și cu relația pe care o au cu cei inferiori lor, celor aflați în 

autoritate le este cerut să-i iubească pe inferiorii lor,1 să 

se roage pentru ei2 și să-i binecuvânteze.3 Ei trebuie să-i 

instruiască,4 să-i sfătuiască și să-i avertizeze;5 să-i încura-

jeze,6 să-i laude7 și să-i răsplătească pe cei ce fac binele,8 

și să-i descurajeze,9 să-i mustre și să-i disciplineze pe cei 

ce fac răul.10 Ei trebuie să-i protejeze11 și să se îngrijească 

de toate lucrurile necesare pentru sufletele și trupurile 

celor aflate sub autoritatea lor.12 Ei trebuie să fie exemple 

de purtare sobră, înțeleaptă și sfântă, astfel ca să Îi aducă 

glorie lui Dumnezeu14 și cinste propriilor persoane, și să 

își păstreze acea autoritate pe care Dumnezeu le-a încre-

dințat-o.15 

(1) Coloseni 3:19; Tit 2:4 

(2) 1 Samuel 12:23; Iov 1:5 

(3) 1 Împărați 8:55-56; Evrei 7:7; Geneza 49:28 
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(4) Deuteronom 6:6-7 

(5) Efeseni 6:4 

(6) 1 Petru 3:7 

(7) 1 Petru 2:14; Romani 13:3 

(8) Estera 6:3 

(9) Romani 13:3-4 

(10) Proverbe 29:15; 1 Petru 2:14; Romani 13:4 

(11) Iov 29:12-16; Isaia 1:10, 17 

(12) Efeseni 6:4; 1 Timotei 5:8 

(13) 1 Timotei 4:12; Tit 2:2-14 

(14) 1 Împărați 3:28 

(15) Tit 2:15 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

119. Care sunt păcatele pe care suntem încli-
nați să le facem față de cei ce ne sunt inferi-
ori?  

Dincolo de neglijarea responsabilităților pe care le avem1 

față de cei ce ne sunt inferiori și de folosirea poziției spre 

gloria proprie,2 spre trăirea ușuratică, profitul sau plăce-

rea proprie,3 păcatele celor aflați în autoritate cuprind: a 

le porunci lucruri nelegitime4 sau care nu stau în puterea 

lor să le împlinească;5 a-i îndemna,5 încuraja7 și răsplăti 

pentru a face răul;8 din a-i descuraja sau deturna sau a nu-

i răsplăti pentru lucrurile bune;9 din a-i corecta excesiv;10 
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din a-i expune în mod nepăsător sau din a-i lăsa să gre-

șească, să fie ispitiți sau expuși pericolelor;11 din a-i pro-

voca la mânie12 sau din a-i dezonora în orice mod ori din 

a le diminua autoritatea printr-un comportament ne-

drept, abuziv, aspru sau neglijent.13 

(1) Ezechiel 34:2-4 

(2) Filipeni 2:21; Ioan 5:44; Ioan 7:18 

(3) Isaia 56:10-11; Deuteronom 17:17 

(4) Daniel 3:4-6; Faptele Apostolilor 4:17-18 

(5) Exod 5:10-19; Matei 23:2-4 

(6) Matei 14:8; Marcu 6:24 

(7) 2 Samuel 13:28; Ieremia 5:30-31 

(8) 1 Samuel 3:13; Ieremia 6:13-14; Ezechiel 13:9-10 

(9) Ioan 7:46-49; Ioan 9:28; Coloseni 3:21; Exod 5:17 

(10) 1 Petru 2:18-20; Evrei 12:10; Deuteronom 25:3 

(11) Geneza 38:11, 26; Faptele Apostolilor 18:17; Levitic 

19:29; Isaia 58:7 

(12) Efeseni 6:4 

(13) Geneza 9:21; 1 Împărați 12:13-16; 1 Samuel 2:29-31 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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120. Care sunt responsabilitățile noastre față 
de cei ce ne sunt egali?  

Responsabilitățile noastre față de cei ce ne sunt egali con-

stau din a-i trata cu demnitate și cinste,1 din a-i cinsti îna-

intea propriilor persoane și de a ne bucura de darurile și 

succesele lor, ca și cum ar fi ale noastre.2 

(1) 1 Petru 2:17 

(2) Romani 12:10, 15-16; Filipeni 2:3-4 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

121. Care sunt păcatele pe care suntem încli-
nați să le facem față de cei care ne sunt egali 
în autoritate?  

În plus față de eșecul de a face ceea ce ne este cerut,1 pă-

catele pe care suntem înclinați să le facem față de cei ce 

ne sunt egali în autoritate constau din subevaluarea lor,2 

din invidia față de darurile lor,3 din supărarea pe care am 

putea să o avem atunci când vedem că ei prosperă,4 și din 

a încerca să ne facem stăpânii lor.5 

(1) Romani 13:8 

(2) 2 Timotei 3:3; Proverbe 14:21; Isaia 65:5 

(3) Faptele Apostolilor 7:9; Galateni 5:26 
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(4) Numeri 12:2; Estera 6:12-13; 1 Ioan 3:12; Matei 20:15; 

Luca 15:28-29 

(5) 3 Ioan 9; Luca 22:24-26; Matei 20:25-27 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

122. Care este motivul ce însoțește porunca a 
cincea, pentru a o întări?  

Motivul atașat poruncii a cincea se găsește exprimat prin 

următoarele cuvinte: „ca să trăiești mult timp în țara pe 

care ți-o va da Domnul, Dumnezeul tău”.1 Aceste cuvinte 

constituie o promisiune expresă de viață lungă și prospe-

ritate față de toți cei care împlinesc această poruncă, 

atâta vreme cât acestea vor sluji gloriei lui Dumnezeu și 

binelui propriu.2 

(1) Exod 20:12 

(2) Deuteronom 5:16; 1 Împărați 8:25; Efeseni 6:2-3 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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123. Care este porunca a șasea?  

Porunca a șasea este: „Să nu ucizi”.1 

(1) Exod 20:13 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

124. Care sunt îndatoririle cerute prin po-
runca a șasea?  

Porunca a șasea ne cere să ne dăm toate străduințele legi-

time pentru a ocroti viețile proprii1 și ale altora.2 Noi fa-

cem acest lucru prin a ne împotrivi tuturor gândurilor și 

planurilor de a ucide,3 prin a ne stăpâni toate patimile 

[pornirile]4 și prin a evita toate ocaziile,5 ispitele6 și acțiu-

nile care prezintă riscul de a conduce la luarea pe nedrept 

a vieții oricărei persoane.7 În atingerea acestui țel, tre-

buie să îi apărăm pe ceilalți de orice act de violență,8 tre-

buie să suportăm răbdători mâna lui Dumnezeu asupra 

noastră,9 să cultivăm o minte liniștită10 și un duh bucu-

ros,11 să fim temperați cu hrana,12 băutura,13 medicamen-

tele,14 somnul,15 munca16 și recreația.17 Trebuie de aseme-

nea să hrănim gânduri bune față de ceilalți:18 dragoste,19 

compasiune, blândețe și bunătate.20 Vorbirea și purtarea 

noastră trebuie să fie blânde și politicoase.21 Trebuie să 

manifestăm un duh de toleranță față de alții, fiind gata să 

fim împăcați, suportând cu răbdare și iertând rănile 
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altora, răsplătind răul prin bine.22 În final, trebuie să îi 

ajutăm și să îi mângâiem pe cei necăjiți, și să îi protejăm 

și să îi apărăm pe cei nevinovați.23 

(1) Efeseni 5:28-29; Matei 10:23 

(2) 1 Împărați 18:4; Psalmul 82:4; Deuteronom 22:8 

(3) Ieremia 26:15-16; Faptele Apostolilor 23:12, 16-17, 21, 27; 

Matei 5:22 

(4) Efeseni 4:26-27 

(5) 2 Samuel 2:22; Deuteronom 22:8; Proverbe 22:24-25; 1 Sa-

muel 25:32-33 

(6) Matei 4:6-7, Proverbe 1:10-11,15-16 

(7) 1 Samuel 24:12; 1 Samuel 26:9-11; Geneza 37:21-22; 1 Îm-

părați 21:9-10,19. 

(8) Psalmul 82:4; Proverbe 24:11-12; 1 Samuel 14:45 

(9) Iacov 5:7-11; Evrei 12:5,9; Luca 21:19 

(10) 1 Tesaloniceni 4:11; 1 Petru 3:3-4; Psalmul 37:8,11 

(11) Proverbe 17:22; 1 Tesaloniceni 5:16 

(12) Proverbe 25:16, 27; Proverbe 23:20 

(13) 1 Timotei 5:23; Proverbe 23:29-30 

(14) Isaia 38:21; Matei 9:12 

(15) Psalmul 127:2 

(16) Eclesiastul 5:12; 2 Tesaloniceni 3:10,12; Proverbe 16:26. 

(17) Eclesiastul 3:4,11; Marcu 6.31; 1 Timotei 4:8 

(18) 1 Samuel 19:4-5; 1 Samuel 22:13-14; 1 Corinteni 13:4-5 

(19) Romani 13:10; Proverbe 10:12 

(20) Luca 10:33-34, Zaharia 7:9; Coloseni 3:12-13 

(21) Iacov 3:17; Romani 12:18; 1 Petru 3:8-11; Proverbe 15:1; 

1 Corinteni 4:12-13 

(22) Matei 5:24; Efeseni 4:2,32; Romani 12:17-21; Coloseni 

3:13; Iacov 3:17; 1 Petru 2:20 
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(23) 1 Tesaloniceni 5:14; Iov 31:19-20; Matei 25:35-36; Pro-

verbe 31:8-9; Isaia 58:7 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

125. Care sunt păcatele interzise prin po-
runca a șasea?  

Porunca a șasea includ suicidul și crima,1 de la aceasta fă-

când excepție actele de justiție publică,2 războaiele legi-

time3 și actele de legitimă apărare.4 Ele includ neglijarea 

sau nefolosirea mijloacelor legitime și necesare pentru 

ocrotirea vieții.5 Ea include în același timp mânia păcă-

toasă,6 ura,7 invidia8 și dorința de răzbunare;9 toate pati-

mile excesive10 și îngrijorările exagerate;11 folosirea lip-

sită de moderație a hranei, băuturii,12 muncii13 și a re-

creațiilor;14 vorbirea provocatoare,15 asuprirea,16 certu-

rile,17 loviturile sau rănile,18 și orice alt lucru care ar putea 

conduce la distrugerea vieții oricărui om.19 

(1) Faptele Apostolilor 16:28; Proverbe 1:18; Geneza 9:6 

(2) Numeri 35:31-33; Exod 21:14 

(3) Ieremia 48:10; Deuteronom 20:1; Evrei 11:32-34 
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(4) Exod 22:2-3 

(5) Matei 25:42-43; Iacov 2:15-16; Eclesiastul 6:1-2 

(6) Matei 5:22 

(7) 1 Ioan 3:15; Levitic 19:17; Proverbe 10:12 

(8) Proverbe 14:30 

(9) Romani 12:19 

(10) Efeseni 4:31; Iacov 4:1 

(11) Matei 6:31-34 

(12) Luca 21:34; Romani 13:13 

(13) Eclesiastul 12:12; Eclesiastul 2:22-23; Exod 20:9-10 

(14) Isaia 5:12; 1 Petru 4:3-4 

(15) Proverbe 15:1; Proverbe 12:18 

(16) Ezechiel 18:18; Exod 1:14; Isaia 3:15 

(17) Galateni 5:15; Proverbe 23:29 

(18) Numeri 35:16-21 

(19) Exod 21:18-36; Proverbe 28:17 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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126. Care este porunca a șaptea?  

Porunca a șaptea este: „Să nu preacurvești”.1 

(1) Exod 20:14 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

127. Care sunt îndatoririle cerute în Porunca 
a șaptea?  

Porunca a șaptea ne cere curăția sexuală în trup, minte, 

înclinații,1 cuvinte și acțiuni,2 și păstrarea acesteia în noi 

înșine și în ceilalți.3 Suntem chemați să veghem asupra 

ochilor noștri și asupra tuturor simțurilor noastre;4 pru-

dența,5 păstrarea unor prietenii curate;6 modestia în ves-

timentație.7 Cei care nu își pot stăpâni dorințele sexuale 

trebuie să se căsătorească, iubindu-și soțul/soția și trăind 

împreună.8 Trebuie de asemenea să ne străduim sârguin-

cios în vocațiile noastre,9 evitând și respingând toate oca-

ziile de a practica necurăția și împotrivindu-ne față de 

toate ispitele de a spune, gândi sau face vreun lucru inde-

cent sau obscen.10 

(1) 1 Tesaloniceni 4:4-5; Iov 31:1; 1 Corinteni 7:34 

(2) Coloseni 4:6; Efeseni 4:29; 1 Petru 3:2 

(3) 1 Corinteni 7:2, 35-36; Tit 2:4-5 

(4) Iov 31:1; Matei 5:28 
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(5) Faptele Apostolilor 24:24-25; Proverbe 23:31,33; Ieremia 

5:7 

(6) Proverbe 2:16-20; 1 Corinteni 5:9 

(7) 1 Timotei 2:9 

(8) 1 Corinteni 7:2, 9; Proverbe 5:18-20; 1 Petru 3:7; 1 Corin-

teni 7:5 

(9) Proverbe 31:11, 27-28; 1 Timotei 5:13-14 

(10) Proverbe 5:8; Geneza 39:8-10 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

128. Care sunt păcatele interzise prin po-
runca a șaptea? 

Dincolo de neglijarea responsabilităților cerute prin po-

runca a șaptea,1 păcatele interzise de aceasta cuprind: 

adulterul, curvia,2 violul, incestul,3 sodomia [homosexu-

alitatea și orice formă de sexualitate ilicită, adică oricare 

alta decât cea dintre soț și soție în același cuplu legitim 

căsătorit] și toate poftele nefirești.4 Ea interzice de ase-

menea toate imaginațiile necurate, gândurile, planurile 

și înclinațiile sau dorințele murdare.5 Ea interzice orice 

vorbire coruptă și murdară sau a asculta la așa ceva;6 pri-

virile stricate,7 comportamentul ușuratic și ispititor, ca și 
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vestimentația lipsită de modestie.8 Ea interzice de aseme-

nea oprirea căsătoriilor legitime9 sau impunerea căsăto-

riilor nelegitime.10 

(1) Proverbe 5:7; Proverbe 4:23, 27 

(2) Evrei 13:4; Galateni 5:19; Efeseni 5:5 

(3) 2 Samuel 13:14; 1 Corinteni 5:1, 13; Marcu 6:18 

(4) Romani 1:24-27; Levitic 20:15-16 

(5) Matei 5:28; Matei 15:19; Coloseni 3:5 

(6) Efeseni 5:3-4; Proverbe 7:5, 21-22; Proverbe 19:27 

(7) Isaia 3:16; 2 Petru 2:14 

(8) Proverbe 7:10,13 

(9) 1 Timotei 4:3 

(10) Levitic 18:1-21; Marcu 6:18; Maleahi 2:11-12 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Porunca a șaptea interzice încurajarea, tolerarea sau or-

ganizarea prostituției și apelul la amante(ți).11 Ea inter-

zice jurămintele restrictive cu privire la celibat,12 amâna-

rea nejustificată a căsătoriei,13 a avea simultan mai multe 

soții sau soți, legitimi sau nu;14 divorțul nelegitim15 sau 

abandonul căminului.16 Porunca interzice de asemenea 

lenevia, lăcomia, beția17 și prieteniile necurate.18 Ea 



A Doua Tablă a Legii Morale  149 

 

interzice de asemenea cântecele, cărțile, picturile, dansu-

rile și piesele de teatru [filmele și alte reprezentări vizuale 

sau audio] lascive, pornografice19 și toate celelalte acte 

care dau naștere sau încurajează fapte de necurăție, fie de 

noi înșine, fie de alții.20 

(11) 1 Împărați 15:12; 2 Împărați 23:7; Deuteronom 23:17-18; 

Levitic 19:29; Ieremia 5:7; Proverbe 7:24-27 

(12) Matei 19:10-12 

(13) 1 Corinteni 7:7-9; Geneza 38:26; 1 Timotei 5:14-15 

(14) Maleahi 2:14-15; Matei 19:5; 1 Corinteni 7:2 

(15) Maleahi 2:16; Matei 5:32 

(16) 1 Corinteni 7:12-13 

(17) Ezechiel 16:49; Proverbe 23:30-33; Ieremia 5:7 

(18) Geneza 39:10; Proverbe 5:8; Efeseni 5:11 

(19) Efeseni 5:4; Ezechiel 23:14-16; Isaia 23:15-17; Marcu 

6:22; Romani 13:13; 1 Petru 4:3 

(20) 2 Împărați 9:30; Ieremia 4:30; Ezechiel 23:40; Romani 

13:14; 2 Petru 2:17-18 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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129. Care este porunca a opta?  

Porunca a opta este: „Să nu furi”.1 

(1) Exod 20:15. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

130. Ce ni se cere prin porunca a opta?  

Porunca a opta ne cere să acționăm în adevăr, cu credin-

cioșie și dreptate în contractele și relațiile cu ceilalți oa-

meni astfel să le plătim tot ceea ce le este cuvenit celor 

care au lucrat.1 Suntem chemați la restituirea bunurilor 

deținute nelegitim de la proprietarii de drept ale aces-

tora;2 la dărnicia și împrumutul necondiționat, după abi-

litățile noastre și necesitățile altora;3 la moderația în ju-

decățile, voințele și înclinațiile noastre cu privire la bu-

nurile pământești;4 o grijă atentă de a cumpăra,5 păstra, 

folosi și dispune de acele lucruri care sunt necesare și po-

trivite pentru a întreține nevoile noastre și care sunt po-

trivite stărilor noastre;6 o vocație [meserie sau loc de 

muncă] legitimă7 și sârguința în împlinirea ei;8 modes-

tia;9 evitarea proceselor care nu sunt necesare10 și de a ne 

pune garanți sau a ne asuma obligații asemănătoare.11 În 

final, trebuie să ne dăm toate silințele ca, prin toate mij-

loacele drepte și legitime, să procurăm, să păstrăm și să 
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creștem avuția și starea materială a celorlalți și a noas-

tră.12 

(1) Psalmul 15:2-4; Mica 6:8; Zaharia 7:4, 10; Zaharia 8:16-17; 

Romani 13:7 

(2) Levitic 6:2-5; Luca 19:8 

(3) Luca 6:30, 38; Efeseni 4:28; Galateni 6:10; Deuteronom 

15:7-10 

(4) 1 Timotei 6:6-9; Galateni 6:14 

(5) 1 Timotei 5:8 

(6) Proverbe 27:23-27; Eclesiastul 2:24; Eclesiastul 3:12-13; 1 

Timotei 6:17-18; Isaia 38:1; Matei 11:8 

(7) 1 Corinteni 7:20; Geneza 2:15; Geneza 3:19; Efeseni 4:28; 

Romani 12:5-8 

(8) Efeseni 4:28; Proverbe 10:4; Romani 12:11 

(9) Ioan 6:12; Proverbe 21:20; Proverbe 12:27 

(10) 1 Corinteni 6:1-9 

(11) Proverbe 6:1-6; Proverbe 11:15 

(12) Levitic 25:35; Deuteronom 22:1-4; Exod 23:4-5; Geneza 

47:14,20; Filipeni 2:4; Matei 22:39 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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131. Care sunt păcatele interzise prin po-
runca a opta? 

Dincolo de neglijarea responsabilităților cerute,1 păca-

tele interzise în porunca a opta includ: furtul și devaliza-

rea,2 răpirea3 și a primi orice lucru care a fost furat.4 Ea ne 

interzice aranjamentele frauduloase și măsurile sau cân-

tarele false5 și îndepărtarea semnelor de delimitare a pro-

prietății,6 nedreptatea și necredincioșia în tranzacțiile 

dintre oameni sau în înțelegerile dintre părți.7 Ea inter-

zice opresiunea,8 extorcarea,9 uzurparea,10 mita,11 proce-

sele rău intenționate;12 exproprierile forțate și deposeda-

rea proprietăților altora.13 Ea interzice de asemenea acu-

mularea de mărfuri pentru a le crește prețul,14 munca la 

negru15 și toate celelalte modalități nedrepte și păcătoase 

de a lua sau de a reține de la aproapele nostru ceea ce îi 

aparține.16 Ea interzice și prețuirea exagerată și afișarea 

lucrurilor noastre pământești spre fală.17 

(1) Iacov 2:15-16; 1 Ioan 3:17; Proverbe 23:21 

(2) Efeseni 4:28; Psalmul 62:10 

(3) 1 Timotei 1:10; Exod 21:16 

(4) Proverbe 29:24; Psalmul 50:18 

(5) 1 Tesaloniceni 4:6; Proverbe 11:1; Proverbe 20:10 

(6) Deuteronom 19:14; Proverbe 23:10 

(7) Amos 8:5; Psalmul 37:21; Luca 16:10-12 

(8) Ezechiel 22:29; Levitic 25:17 

(9) Matei 23:25; Ezechiel 22:12 

(10) Psalmul 15:5 

(11) Iov 15:34; Isaia 33:15 

(12) 1 Corinteni 6:6-8; Proverbe 3:29-30 
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(13) Isaia 5:8; Mica 2:2 

(14) Proverbe 11:26 

(15) Faptele Apostolilor 19:19-25 

(16) Iov 20:19; Iacov 5:4; Proverbe 21:6 

(17) 1 Timotei 6:5; Coloseni 3:2; Proverbe 23:5; Psalmul 62:10; 

1 Ioan 2:15-16 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Porunca aceasta interzice lucrurile care ne distrag de la 

încrederea în Dumnezeu în felul în care obținem, menți-

nem și folosim lucrurile pământești.18 Ea interzice și in-

vidia față de prosperitatea altora,19 lenevia,20 risipa și ex-

travaganța, pariurile și jocurile risipitoare, ca și toate ce-

lelalte modalități prin care aducem prejudicii incorecte 

stării noastre materiale,21 ca și deposedarea de folosirea 

potrivită și de mângâierea date de lucrurile materiale ce 

ne-au fost date de Dumnezeu cu acest scop.22 

(18) Matei 6:25-34; Eclesiastul 5:12 

(19) Psalmul 73:3; Psalmul 37:1, 7; Iacov 5:9 

(20) 2 Tesaloniceni 3:11; Proverbe 18:9 

(21) Proverbe 21:17; Proverbe 23:20-21; Proverbe 28:19 
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(22) Eclesiastul 4:8; Eclesiastul 6:2; 1 Timotei 5:8; Deutero-

nom 12:7; Deuteronom 16:14 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

132. Care este porunca a noua?  

Porunca a noua este: „Să nu mărturisești strâmb împotriva 

aproapelui tău”.1 

(1) Exod 20:16. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

133. Care sunt îndatoririle cerute prin po-
runca a noua?  

Porunca a noua ne cere să păstrăm și să promovăm ade-

vărul în relațiile cu oamenii și renumele aproapelui nos-

tru ca și al nostru.1 Trebuie să apărăm adevărul,2 să spu-

nem adevărul și numai adevărul din inimă,3 cu sinceri-

tate, necondiționat, cu claritate și fără echivoc4 nu doar 

în chestiunile de judecată și justiție,5 ci și în orice alte lu-

cruri.6 Trebuie să avem o prețuire în dragoste a aproape-

lui nostru,7 iubind, dorind și bucurându-ne de reputația 

lor bună,8 și regretând9 și acoperind neputințele lor.10 

Trebuie să recunoaștem necondiționat talentele și 



A Doua Tablă a Legii Morale  155 

 

darurile lor,11 apărând nevinovăția lor,12 fiind gata să pri-

mim vești bune despre ei și refuzând să acceptăm vorbele 

rele despre ei.13 Trebuie să îi descurajăm pe bârfitori, lin-

gușitori și batjocoritori;14 trebuie să manifestăm dragoste 

și preocupare pentru păstrarea reputației proprii și pen-

tru apărarea ei, atunci când nevoia o cere;15 trebuie să îm-

plinim promisiunile legitim făcute;16 trebuie să ne dăm 

toată silința ca să ne putem concentra viețile și gândurile 

asupra lucrurilor adevărate, oneste, plăcute și lăuda-

bile.17 

(1) Zaharia 8:16; Efeseni 4:25; 3 Ioan 12 

(2) Proverbe 31:8-9 

(3) Psalmul 15:2 

(4) 2 Cronici 19:9; 1 Samuel 19:4-5; Ieremia 9:3; Iosua 7:19; Ie-

remia 42:4; Faptele Apostolilor 20:20, 27; 2 Samuel 14:18-

20 

(5) Levitic 19:15; Proverbe 14:5, 15 

(6) 2 Corinteni 1:17-18; Efeseni 4:25; Isaia 63:8; Coloseni 3:9 

(7) Evrei 6:9; 1 Corinteni 13:4-7 

(8) Romani 1:8; 2 Ioan 4; 3 Ioan 3-4 

(9) 2 Corinteni 2:4; 2 Corinteni 12:21; Psalmul 119:158 

(10) Proverbe 17:9; 1 Petru 4:8 

(11) 1 Corinteni 1:4-7; 2 Timotei 1:4-5 

(12) 1 Samuel 22:14; Psalmul 82:3 

(13) 1 Corinteni 13:4-7; Psalmul 15:3 

(14) Proverbe 25:23; Proverbe 26:24-25; Psalmul 101:5 

(15) Proverbe 22:1; Ioan 8:49; 2 Corinteni 11:18-23 

(16) Psalmul 15:4 

(17) Filipeni 4:8 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

134. Ce este interzis prin porunca a noua?  

Porunca a noua interzice orice prejudiciere a adevărului 

și a reputației aproapelui nostru ca și a reputației pro-

prii,1 în special în judecățile publice.2 Nu trebuie să depu-

nem mărturii mincinoase3 sau să le influențăm,4 apărând 

în mod voit și exagerând în pledoariile noastre pentru o 

cauză rea.5 Nu trebuie să participăm niciodată la pronun-

țarea unei sentințe nedrepte,6 să numim răul bine și bi-

nele rău, sau prin a-l răsplăti pe cel rău după faptele celui 

neprihănit și pe cel neprihănit după faptele celui rău.7 

Este interzisă falsificarea semnăturii [sau a documente-

lor],8 ascunderea adevărului și tăcerea nepotrivită atunci 

când suntem puși în fața unei cauze drepte;9 păstrarea tă-

cerii când fapta rea cere fie o mustrare10 din partea noas-

tră, fie o reclamație [către o altă persoană sau autori-

tate].11 Nu trebuie să spunem adevărul când nu este ca-

zul12 sau cu răutate, pentru un scop greșit13 sau pentru a-

l perverti, dându-i un sens greșit14 sau prin expresii îndo-

ielnice ori interpretabile, spre prejudicierea adevărului 

sau a dreptății.15  

(1) 1 Samuel 17:28; 2 Samuel 16:3; 2 Samuel 1:9-16; Luca 3:14 
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(2) Levitic 19:15; Habacuc 1:4 

(3) Proverbe 19:5; Proverbe 6:16, 19 

(4) Faptele Apostolilor 6:13 

(5) Ieremia 9:3-5; Faptele Apostolilor 24:2-5; Psalmul 12:3-4; 

52:1-4 

(6) Proverbe 17:15; 1 Împărați 21:9-14 

(7) Isaia 5:23 

(8) Psalmul 119:69; Luca 19:8; Luca 16:5-7; 1 Împărați 21:8 

(9) Levitic 5:1; Deuteronom 13:8; Faptele Apostolilor 5:3-9; 2 

Timotei 4:6 

(10) 1 Împărați 1:6; Levitic 19:17; Isaia 58:1 

(11) Isaia 59:4 

(12) Proverbe 29:11 

(13) 1 Samuel 22:9-10; Psalmul 52:1-5 

(14) Psalmul 56:5; Ioan 2:19; Matei 26:60-61 

(15) Geneza 3:5; Geneza 26:7-9 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Porunca ne interzice de asemenea să spunem orice neade-

vărur,16 să mințim, să batjocorim, să vorbim pe la spate,17 

să detractăm, să bârfim, să șoptim, să ridiculizăm, să 
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insultăm;18 să condamnăm pe cineva în grabă, cu as-

prime și parțialialitate;19 să avem intenții, cuvinte și acți-

uni distrugătoare;20 să lingușim; să manifestăm laudă de-

șartă;21 să gândim sau să vorbim prea înalt sau prea josnic 

despre noi înșine sau despre alții;22 să respingem darurile 

lui Dumnezeu sau efectele harului Lui asupra noastră;23 

să exagerăm greșelile mărunte;24 să ascundem, să scu-

zăm sau să minimizăm păcatele când suntem chemați să 

facem o mărturisire voluntară a lor;25 să scoatem inutil la 

iveală problemele și infirmitățile altora;26 să răspândim 

minciuni, să primim și să ne bucurăm de veștile rele, să 

ne închidem urechile în fața apărării drepte;27 să avem 

bănuieli rele;28 să invidiem sau să ne supărăm de laudele 

meritate ale altora, încercând să discredităm sau să mini-

malizăm meritele lor ori să ne bucurăm de necazurile și 

relele altora;29 să îi batjocorim sau să îi lingușim pe alții;30 

să ne încălcăm promisiunile făcute legitim;31 să neglijăm 

promovarea reputației bune a tuturor32 sau să punem pi-

edici în a face ceea ce putem în folosul altora ori a pune 

în practică lucruri pentru a le face altora un nume rău.33 

(16) Isaia 59:13 

(17) Levitic 19:11; Coloseni 3:9; Psalmul 50:20; Psalmul 15:3; 

Romani 1:30 

(18) Iacov 4:11; Ieremia 38:4; Tit 3:2; Levitic 19:16; Romani 

1:29-30; Proverbe 16:28; Geneza 21:9; Galateni 4:29; Isaia 

28:22; 1 Corinteni 6:10 

(19) Matei 7:1; Faptele Apostolilor 28:4; Iacov 2:13; Geneza 

38:24; Romani 2:1; Ioan 7:24 

(20) Neemia 6:6-8; Romani 3:8; Psalmul 69:10; 1 Samuel 1:13-

15; 2 Samuel 10:3 
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(21) Psalmul 12:2-3; 2 Timotei 3:2 

(22) Luca 18:9-11; Romani 12:16; 1 Corinteni 4:6; Faptele 

Apostolilor 12:22; Exod 4:10-14 

(23) Iov 27:5-6; Iov 4:6; Galateni 5:26 

(24) Matei 7:3-5; Isaia 29:20-21 

(25) Proverbe 28:13; Proverbe 30:20; Geneza 3:12-13; Geneza 

4:9; Ieremia 2:35; 2 Împărați 5:25 

(26) Geneza 9:22; Proverbe 25:9-10 

(27) Exod 23:1; Proverbe 29:12; Ieremia 20:10; Faptele Apos-

tolilor 7:56-57; Iov 31:13-14 

(28) 1 Corinteni 13:4-5; 1 Timotei 6:4 

(29) Numeri 11:29; Matei 21:15; Ezra 4:12-13; Daniel 6:3-4; Ie-

remia 48:27 

(30) Psalmul 35:15-16,21; Matei 27:28-29; Iuda 16; Faptele 

Apostolilor 12:22; 1 Corinteni 3:21 

(31) Romani 1:31; 2 Timotei 3:3 

(32) 1 Samuel 2:24; 2 Samuel 12:14 

(33) 2 Samuel 12:13-14; Proverbe 5:8-9; Filipeni 3:18-19; 2 Pe-

tru 2:2 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

135. Care este Porunca a zecea?  
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Porunca a zecea este: „Să nu poftești casa aproapelui tău; 

să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici 

roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, 

care este al aproapelui tău”.1 

(1) Exod 20:17. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

136. Care sunt îndatoririle cerute prin po-
runca a zecea?  

Porunca a zecea ne cere să fim atât de deplin mulțumiți 

cu propria stare în viață1 și să avem o atitudine bucuroasă 

și potrivită a întregului suflet față de aproapele nostru, 

așa încât, în toate acestea, să îi dorim ce este mai bun și 

să ne bucurăm de tot binele de care el are parte.2 

(1) Evrei 13:5; 1 Timotei 6:6 

(2) Iov 31:29; Romani 12:15; Psalmul 122:7-9; 1 Timotei 1:5; 

Estera 10:3; 1 Corinteni 13:4-7;Filipeni 2:4  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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137. Ce ne este interzis prin porunca a zecea?  

Porunca a zecea interzice orice nemulțumire cu ce ne 

aparține;1 invidia2 și supărarea atunci când vedem succe-

sul aproapelui nostru,3 alături de toate dorințele nepotri-

vite după orice lucru care îi aparține acestuia.4 

(1) 1 Împărați 21:4; Estera 5:13; 1 Corinteni 10:10 

(2) Galateni 5:26; Iacov 3:14-16 

(3) Psalmul 112:9-10; Neemia 2:10 

(4) Romani 7:7-8; Romani 13:9; Coloseni 3:5; Deuteronom 

5:21 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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138. Este vreun om capabil să păzească per-
fect poruncile lui Dumnezeu?  

De la cădere încoace, prin el însuși1 sau chiar prin orice 

dar divin primit în această viață,2 niciun om nu este capa-

bil să împlinească perfect poruncile lui Dumnezeu, ci fie-

care om le încalcă zilnic prin gândurile,3 vorbele și faptele 

sale.4 

(1) Iacov 3:2; Ioan 15:5; Romani 8:3 

(2) Eclesiastul 7:20; 1 Ioan 1:8-2:6; Galateni 5:17; Romani 

7:18-19; Psalmul 17:15; 1 Împărați 8:46 

(3) Geneza 6:5; Geneza 8:21; Iacov 1:14 

(4) Romani 3:9-19; Iacov 3:2-13; Psalmul 19:12  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

139. Sunt toate încălcările Legii lui Dumne-
zeu la fel de detestabile în ele însele? 

Nu toate încălcările Legii lui Dumnezeu sunt la fel de de-

testabile, ci anumite păcate, în ele însele și ca urmare a 

daunelor care rezultă din ele, sunt mai detestabile înain-

tea lui Dumnezeu decât altele.1 

(1) Ioan 19:11; Ezechiel 8:6-15; 1 Ioan 5:16; Psalmul 78:17, 32, 

56; Ezra 9:14; Evrei 2:2-3 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

140. Care păcate sunt mai ticăloase ca ur-
mare a daunelor pe care le provoacă?  

Păcatele devin mai dezgustătoare atunci când circum-

stanțele agravante survin, 

1. De la persoanele care le săvârșesc,1 dacă au ajuns la o 

vârstă matură,2 dacă au o mai mare experiență a harului 

lui Dumnezeu,3 mai bine cunoscuți pentru credința lor,4 

au cunoștință mai mare,5 au poziții sau slujiri mai proe-

minente,6 dacă sunt învățători,7 și dacă exemplul lor îi 

poate influența pe alții.8 

(1) Ieremia 2:8 

(2) Iov 32:7-9; Eclesiastul 4:13 

(3) 1 Împărați 11:4-9 

(4) 2 Samuel 12:14; 1 Corinteni 5:1 

(5) Iacov 4:17; Luca 12:47-48 

(6) Ieremia 5:4-5; Ioan 3:10; 2 Samuel 12:7-9; Ezechiel 8:11-12 

(7) Romani 2:17-24 

(8) Galateni 2:11-14; 2 Petru 2:2 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2. De la cei împotriva cărora s-a păcătuit,9 dacă aceste pă-

cate sunt săvârșite direct împotriva lui Dumnezeu,10 a 

atributelor Lui11 și a închinării religioase;12 dacă sunt să-

vârșite împotriva lui Hristos și a harului Său;13 împotriva 

Duhului Sfânt;14 împotriva mărturiei15 și a lucrării Lui;16 

dacă sunt făcute împotriva celor ce ne sunt superiori,17 în 

special împotriva celor față de care avem relații deosebite 

și obligații;18 dacă sunt săvârșite împotriva oricăror cre-

dincioși,19 în special a fraților mai slabi în credință,20 a su-

fletelor acestora sau oricăror alți oameni,21 și împotriva 

binelui comun.22 

(9) Matei 21:38-39; 1 Ioan 5:10 

(10) 1 Samuel 2:25; Faptele Apostolilor 5:4; Psalmul 51:4 

(11) Romani 2:4 

(12) Maleahi 1:8,14; 1 Corinteni 10:21-22 

(13) Evrei 2:2-3; Evrei 12:25; Ioan 3:18, 36 

(14) Evrei 10:29; Matei 12:31-32 

(15) Efeseni 4:30 

(16) Evrei 6:4-6 

(17) Iuda 8; Numeri 12:8-9; Isaia 3:5 

(18) Proverbe 30:17; 2 Corinteni 12:15; Psalmul 41:9; Psalmul 

55:12-15 

(19) Țefania 2:8-11; Matei 18:6; 1 Corinteni 6:8; Apocalipsa 

17:6 

(20) 1 Corinteni 8:11-12; Romani 14:13,15,21 
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(21) Ezechiel 13:19; 1 Corinteni 8:12; Apocalipsa 18:12-13; 

Matei 23:15 

(22) 1 Tesaloniceni 2:15-16; Iosua 22:20; Matei 23:34-38 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

3. Din natura și trăsăturile păcatului:23 dacă este săvârșit 

împotriva literei exprese a Legii,24 dacă constituie încăl-

carea mai multor porunci sau dacă este însoțit de mai 

multe păcate;25 dacă nu este doar conceput în inimă, ci 

răbufnește și în cuvinte și fapte;26 dacă îi scandalizează pe 

alții27 și daunele provocate nu mai pot fi reparate în ni-

ciun fel;28 dacă este săvârșit împotriva mijloacelor haru-

lui lui Dumnezeu,29 a îndurărilor Lui30 sau a judecăților 

Sale,31 a revelației naturii,32 a convingerii conștiinței,33 a 

avertismentelor publice sau private,34 a condamnării bi-

sericii35 și a pedepselor civile;36 dacă este săvârșit împo-

triva rugăciunilor noastre, a scopurilor, promisiunilor,37 

jurămintelor,38 legămintelor39 și angajamentelor față de 

Dumnezeu și față de oameni;40 dacă este săvârșit în mod 

deliberat,41 voit,42 cu răutate,43 cu obrăznicie,44 repetat,45 

cu încăpățânare,46 cu bucurie,47 continuu48 sau în cazul în 

care se revine la el după pocăință.49 

(23) Proverbe 6:30-35; Isaia 3:9 

(24) Ezra 9:10-12; 1 Împărați 11:9-10; Ezechiel 20:12-13 
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(25) Coloseni 3:5; 1 Timotei 6:10; Proverbe 5:8-12; Proverbe 

6:32-33; Iosua 7:21 

(26) Iacov 1:14-15; Matei 5:22; Mica 2:1-2 

(27) Matei 18:7; Romani 2:23-24 

(28) Deuteronom 22:22, 28-29; Proverbe 6:32-35; Matei 16:26 

(29) Matei 11:21-24; Ioan 15:22 

(30) Isaia 1:2-3; Deuteronom 32:6; Ezra 9:13-14 

(31) Amos 4:8-11; Ieremia 5:3 

(32) Romani 1:20 

(33) Romani 1:32; Daniel 5:22; Tit 3:10-11 

(34) Proverbe 29:1 

(35) Tit 3:10; Matei 18:17 

(36) Proverbe 27:22; Proverbe 23:35; Romani 13:1-5 

(37) Psalmul 78:34-37; Ieremia 2:20; Ieremia 42:5-6, 20-22 

(38) Eclesiastul 5:4-6; Proverbe 20:25 

(39) Levitic 26:25; Ieremia 31:32 

(40) Proverbe 2:17; Ezechiel 17:18-19 

(41) Psalmul 36:4; Ieremia 6:16 

(42) Numeri 15:30; Exod 21:14; Ieremia 6:15 

(43) Psalmul 52:1; Ieremia 3:3; Proverbe 7:13 

(44) 3 Ioan 10; Ezechiel 35:5-6 

(45) Numeri 14:22 

(46) Zaharia 7:11-12 

(47) Proverbe 2:14 

(48) Isaia 57:17; Ieremia 9:3-5 

(49) Ieremia 34:8-11; 2 Petru 2:20-22; Evrei 6:4-6 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

4. Din circumstanțele de timp și loc în care a fost săvâr-

șit:50 dacă a fost săvârșit în ziua Domnului51 sau în alte 

momente ale închinării divine;52 dacă a fost săvârșit ime-

diat înainte53, după acestea54 sau a altor activități religi-

oase care ajută la prevenirea sau sunt un remediu pentru 

astfel de rele;55 dacă este săvârșit în public sau în prezența 

altora, care ar putea fi provocați sau pângăriți prin acest 

păcat.56 

(50) 2 Împărați 5:26; Isaia 22:12-14; Ieremia 7:10-11; Isaia 

26:10 

(51) Ezechiel 23:37-39 

(52) Isaia 58:3-5; Numeri 25:6-7 

(53) 1 Corinteni 11:20-21 

(54) Ieremia 7:8-10; Proverbe 7:14-15; Ioan 13:27-30 

(55) Ezra 9:13-14; Neemia 9:13-16; 2 Cronici 36:15-16 

(56) 2 Samuel 16:22; 1 Samuel 2:22-24; Isaia 3:9 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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141. Ce merită să primească fiecare păcat din 
partea lui Dumnezeu?  

Întrucât până și cel mai neînsemnat păcat este săvârșit 

împotriva suveranității,1 bunătății2 și sfințeniei lui Dum-

nezeu3 și împotriva Legii Sale drepte,4 fiecare păcat me-

rită mânia și blestemul Lui,5 atât în această viață6 cât și în 

viața veșnică,7 și nu poate fi ispășit decât prin sângele lui 

Hristos.8 

(1) Iacov 2:10-11; Maleahi 1:14 

(2) Exod 20:1-2; Deuteronom 32:6 

(3) Habacuc 1:13; Levitic 10:3; Levitic 11:44-45; 1 Petru 1:15-

16 

(4) 1 Ioan 3:4; Romani 7:12 

(5) Efeseni 5:6; Galateni 3:10 

(6) Plângerile lui Ieremia 3:39; Deuteronom 28:15-29; Pro-

verbe 13:21 

(7) Matei 25:41; Romani 6:21-23 

(8) Evrei 9:22; 1 Petru 1:18-19; 1 Ioan 1:7 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

142. Ce ne cere Dumnezeu ca să scăpăm de 
mânia și blestemul Lui, care ni se cuvin ca 
urmare a păcatului?  

Pentru a putea scăpa de mânia și blestemul lui Dumnezeu 

care ni se cuvin ca urmare a păcatelor noastre, Dumnezeu 
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cere de la noi credința față de Domnul nostru Isus Hristos 

și pocăința spre viața veșnică,1 ca și folosirea sârguinci-

oasă a mijloacelor exterioare și comune prin care Hristos 

ne transmite binecuvântările mijlocirii Sale.2 

(1) Faptele Apostolilor 20:21; Faptele Apostolilor 16:30-31; 

Matei 3:7-8; Luca 13:3-5; Ioan 3:16-18; Marcu 1:15 

(2) Proverbe 2:1-5; Proverbe 8:33-36; Matei 28:19-20; Faptele 

Apostolilor 2:42-46; 1 Timotei 4:16; 1 Corinteni 1:21; Efe-

seni 5:19-20; Efeseni 6:17-18 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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143. Care sunt mijloacele exterioare comune 
prin care Hristos ne comunică beneficiile lu-
crării Sale răscumpărătoare?  

Mijloacele exterioare comune prin care Hristos ne comu-

nică beneficiile răscumpărării constau din poruncile 

Sale, în special Cuvântul, rânduielile și rugăciunea, toate 

fiind făcute eficace în cei aleși, spre mântuirea lor.1 

(1) Matei 28:19-20; Faptele Apostolilor 2:42-47; 1 Timotei 

4:16; 1 Corinteni 1:21; Efeseni 5:19-20; Efeseni 6:17-18 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

144. Cum este făcut eficace Cuvântul spre 
mântuire?  

Duhul lui Dumnezeu face ca citirea și în special predica-

rea Cuvântului să îi ilumineze,1 să îi convingă și să îi sme-

rească pe păcătoși.2 Duhul îi determină pe păcătoși să se 

lepede de sine și îi atrage la Hristos.3 El îi conformează 

chipului Său4 și îi supune față de voia Lui.5 El îi întărește 

împotriva ispitelor și a influențelor corupătoare;6 El îi zi-

dește în harul lui Dumnezeu,7 le întărește inimile în sfin-

țenie și îi mângâie prin credință, spre mântuire.8 
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(1) Neemia 8:8; Faptele Apostolilor 26:18; Faptele Apostolilor 

17:11-12; Psalmul 19:8 

(2) 1 Corinteni 14:24-25; 2 Cronici 34:18-19, 26-28; Ieremia 

23:28-29; Evrei 4:12 

(3) Faptele Apostolilor 2:37-41; Faptele Apostolilor 8:27-39 

(4) 2 Corinteni 3:18; Coloseni 1:27 

(5) 2 Corinteni 10:4-6; Romani 6:17 

(6) Matei 4:4,7,10; Efeseni 6:16-17; Psalmul 19:11; 1 Corinteni 

10:11; Coloseni 1:28 

(7) Faptele Apostolilor 20:32; 2 Timotei 3:15-16; Efeseni 4:11-

12; 1 Corinteni 3:9-11 

(8) Romani 16:25; 1 Tesaloniceni 3:2, 10-13; Romani 15:4; Ro-

mani 10:13-17; Romani 1:16 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

145. Cum trebuie citit Cuvântul lui Dumne-
zeu?  

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit având o prețuire 

înaltă și cu reverență,1 fiind ferm convinși că el este în-

suși Cuvântul lui Dumnezeu2 și că doar Domnul ne poate 

face capabili să îl înțelegem.3 Scriptura trebuie citită cu 

dorința de a cunoaște, crede și asculta de voia lui Dumne-

zeu, așa cum este revelată în Biblie.4 Trebuie să acordăm 

atenție5 conținutului și ariei ei de cuprindere,6 cu 
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meditație,7 aplicându-l vieților noastre,8 lepădându-ne 

de noi înșine sub călăuzirea lui9 și folosindu-l ca bază a 

rugăciunilor noastre.10 

(1) Psalmul 19:10; Psalmul 119:97; Neemia 8:3-6; Exod 24:7; 

2 Cronici 34:27; Isaia 66:2 

(2) 2 Petru 1:16-21; 1 Tesaloniceni 2:13 

(3) Luca 24:44-48; 2 Corinteni 3:13-16; Psalmul 119:18 

(4) Deuteronom 17:10, 20; Iacov 1:21-22; 1 Petru 2:2; Marcu 

4:20 

(5) Faptele Apostolilor 17:11; Deuteronom 11:13 

(6) Faptele Apostolilor 8:30-34; Luca 10:26-28; Matei 13:23 

(7) Psalmul 1:2; Psalmul 119:97 

(8) 2 Cronici 34:21; Faptele Apostolilor 2:38-39; 2 Samuel 12:7 

(9) Proverbe 3:5; Deuteronom 33:3; Galateni 1:15 

(10) Proverbe 2:1-6; Psalmul 119:18; Luca 24:45   

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

146. Cine poate predica Scriptura, Cuvântul 
lui Dumnezeu?  

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie predicat doar de cei care 

au dar suficient în acest sens1 și care sunt chemați și apro-

bați adecvat la această slujire.2 

(1) 1 Timotei 3:2-7; Tit 1:7-9; Timotei 2:1-2; Maleahi 2:6-7; 2 

Corinteni 3:5-6 
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(2) Ieremia 14:14-15; Romani 10:14-15; Evrei 5:1-4; 1 Timotei 

4:14-16; 1 Timotei 5:22 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

147. Cum trebuie predicat Cuvântul lui Dum-
nezeu de către cei care sunt chemați la 
aceasta?  

Cei care sunt chemați să slujească în lucrarea Cuvântului 

trebuie să predice doctrina sănătoasă,1 cu acuratețe,2 la 

timp și ne la timp,3 în mod clar,4 nu folosindu-se de cu-

vintele înduplecătoare ale înțelepciunii omenești, ci de-

monstrând prezența Duhului și puterea Lui.5 Cuvântul 

trebuie predicat cu credincioșie,6 făcând cunoscut întreg 

sfatul lui Dumnezeu.7 Acest lucru trebuie făcut cu înțe-

lepciune,8 luând în considerare nevoile și capacitățile ce-

lor ce aud Cuvântul predicat.9 Predicarea trebuie să fie 

motivată de o dragoste zeloasă10 și fierbinte față de Dum-

nezeu11 și față de sufletele celor din poporul Său.12 El tre-

buie predicat cu sinceritate,13 țintind la glorificarea lui 

Dumnezeu14 și la convertirea,15 zidirea16 și mântuirea ce-

lor ce îl aud.17 

(1) Tit 2:1,7-8 

(2) Faptele Apostolilor 18:24-28; 2 Timotei 2:15 
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(3) 2 Timotei 4:2 

(4) 1 Corinteni 14:19 

(5) 1 Corinteni 2:4 

(6) Ieremia 23:28-29; 1 Corinteni 4:1-2; Matei 24:45-47 

(7) Faptele Apostolilor 20:27 

(8) Coloseni 1:27-28 

(9) 1 Corinteni 3:2; Evrei 5:12-14; 1 Tesaloniceni 2:7 

(10) Faptele Apostolilor 18:24-28; 2 Timotei 4:5 

(11) 2 Corinteni 5:13-14; Filipeni 1:15-17 

(12) Coloseni 4:12; 2 Corinteni 12:15; 2 Corinteni 5:13; Fili-

peni 1:15-17; 1 Tesaloniceni 3:12 

(13) 2 Corinteni 2:17; 2 Corinteni 4:2 

(14) 1 Tesaloniceni 2:3-6; Ioan 7:18 

(15) 1 Corinteni 9:19-22 

(16) 2 Corinteni 12:19; Efeseni 4:12 

(17) 1 Timotei 4:16; 2 Timotei 2:10; Faptele Apostolilor 26:16-

18 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

148. Ce anume este cerut de la cei care aud 
Cuvântul predicat?  

Cei care aud Cuvântul predicat trebuie să acorde atenție 

cu sârguință la predicare,1 pregătindu-se2 și rugându-se 

ca să îl înțeleagă.3 Ei trebuie să cerceteze ceea ce aud prin 
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intermediul Bibliei4 și să primească adevărurile acesteia 

cu credincioșie,5 cu dragoste,6 cu smerenie7 și cu o minte 

pregătită,8 cum este cuvenit să fie primit Cuvântul lui 

Dumnezeu.9 Ei trebuie să mediteze la el,10 să vorbească 

despre el,11 să îl adăpostească în inimile lor12 și să pro-

ducă roada Cuvântului în viețile lor.13 

(1) Proverbe 8:32-34; Psalmul 84:1-4; Psalmul 27:4 

(2) 1 Petru 2:1-2; Luca 8:18; Iacov 1:21 

(3) Psalmul 119:18; Efeseni 6:18-19 

(4) Faptele Apostolilor 17:11 

(5) Evrei 4:2 

(6) 2 Tesaloniceni 2:9-10 

(7) Iacov 1:21; Psalmul 25:9 

(8) Faptele Apostolilor 17:11; Faptele Apostolilor 2:41 

(9) 1 Tesaloniceni 2:13 

(10) Evrei 2:1 

(11) Deuteronom 6:6-7; Luca 24:13-33 

(12) Proverbe 2:1-5; Psalmul 119:11 

(13) Luca 8:15; Iacov 1:25 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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149. Ce este o rânduială?  

O rânduială este o poruncă sfântă instituită de Hristos în 

Biserica Lui1 ca un semn și o manifestare exterioară2 față 

de cei care fac parte din Legământul Harului3, care le 

arată binecuvântările pe care le au din mijlocirea lui Hris-

tos.4 Aceasta slujește la întărirea și creșterea credinței lor 

și a celorlalte haruri în ei.5 Ea îi obligă să asculte de Dum-

nezeu,6 să își mărturisească și să prețuiască dragostea lor 

și părtășia reciprocă.7 Mai mult, ea îi deosebește de cei ce 

sunt în afara legământului harului.8 

(1) Geneza 17:7, 10; Exod 12; Matei 28:19; Matei 26:26-28 

(2) Romani 4:11; 1 Corinteni 11:24-25 

(3) Romani 9:8; Romani 15:8; Exod 12:48; Galateni 3:27-29; 

Galateni 5:6; Galateni 6:15 

(4) Faptele Apostolilor 2:38; Faptele Apostolilor 22:16; 1 Co-

rinteni 10:16 

(5) Romani 4:11; Galateni 3:27; 1 Corinteni 11:24-26 

(6) Romani 6:3-4; 1 Corinteni 10:21 

(7) Efeseni 4:2-5; 1 Corinteni 10:17; 1 Corinteni 12:13 

(8) Efeseni 2:11-12; Geneza 34:14; 1 Corinteni 10:21 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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150. Cum devin rânduielile mijloace eficace 
ale mântuirii?  

Rânduielile nu devin mijloace eficace în mântuire prin 

vreo putere care s-ar găsi în ele însele sau ca urmare a vre-

unei virtuți inerente derivată din pietatea sau intenția 

aceluia prin care sunt administrate, ci doar prin lucrarea 

Duhului Sfânt și prin binecuvântarea lui Hristos, care le-

a instituit.1 

(1) 1 Petru 3:21; Faptele Apostolilor 8:13, 23; 1 Corinteni 3:6-

7; 1 Corinteni 6:11; 1 Corinteni 12:13 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

151. Câte rânduieli a instituit Hristos în Bise-
rica Sa, în Noul Testament?  

În Noul Testament, Hristos a instituit în Biserică doar 

două rânduieli, anume Botezul și Cina Domnului.1 

(1) Matei 28:19; 1 Corinteni 11:20, 23-26; Matei 26:26-28 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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152. Ce este botezul?  

Botezul este o rânduială pozitivă și suveran instituită a 

Noului Testament, rânduită și poruncită de Domnul Isus 

Hristos ca să fie împlinită neîntrerupt în Biserica Lui 

până la sfârșitul lumii.1 Pentru cei credincioși, botezul 

este un semn al unirii noastre și al părtășiei noastre în 

Hristos,2 al iertării de păcate prin sângele Său,3 al regene-

rării prin Duhul Sfânt,4 al înfierii,5 al învierii la viața veș-

nică6 și al dedicării față de Dumnezeu, prin Isus Hristos, 

pentru a trăi și umbla în viața cea nouă.7 

(1) Matei 28:19-20 

(2) Galateni 3:27; Romani 6:3-5; Coloseni 2:12 

(3) Marcu 1:4; Faptele Apostolilor 22:16 

(4) Tit 3:5; Efeseni 5:26; Ioan 3:5 

(5) Galateni 3:26-27 

(6) 1 Corinteni 15:29; Romani 6:5 

(7) Romani 6:4 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

153. Cum trebuie administrat botezul? 

Cei ce sunt desemnați pentru a predica Evanghelia sunt 

cei care sunt rânduiți să și boteze.1 Elementul exterior ce 

trebuie folosit în această rânduială este apa, prin care cel 
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care ia parte trebuie botezat în Numele Tatălui și al Fiului 

și al Duhului Sfânt.2 Cufundarea în apă a celui ce se bo-

tează este necesară spre administrarea corectă a acestei 

rânduieli.3 

(1) Matei 28:19; Marcu 16:15-16 

(2) Matei 28:19-20; Faptele Apostolilor 8:38 

(3) Matei 3:16; Ioan 3:23; Faptele Apostolilor 8:38-39; Romani 

6:4; Coloseni 2:12 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

154. Cum trebuie folosit botezul ulterior ad-
ministrării lui?  

Avem o responsabilitate necesară, deși frecvent negli-

jată, de a ne folosi de botezul nostru pe tot parcursul vie-

ților  noastre, în special în vremurile când suntem ispitiți 

sau când suntem prezenți la administrarea botezului al-

tora.1 Trebuie să ne gândim cu seriozitate și mulțumire la 

natura lui și la scopurile pentru care Hristos l-a instituit, 

la privilegiile și binecuvântările ce survin din el și sunt 

pecetluite prin el, și la jurământul nostru solemn făcut 

când am fost botezați.2 Aceste gânduri ne smeresc când 

recunoaștem cât de pângăriți suntem de păcat, cât de de-

parte suntem de a trăi la înălțimea harului botezului, și 
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că am umblat contrar acestuia și a angajamentelor noas-

tre spirituale.3 De asemenea, suntem asigurați de iertarea 

păcatelor și primim certitudinea binecuvântărilor iertă-

rii simbolizată în această rânduială.4 Noi primim tărie 

din moartea și învierea lui Hristos, în care am fost bote-

zați, spre omorârea păcatelor noastre și spre a fi vii prin 

harul Lui.5 De asemenea, noi suntem încurajați să ne stră-

duim să trăim prin credință,6 să avem relații cu ceilalți ca-

racterizate de sfințenie și neprihănire,7 după cum este 

potrivit celor care și-au dedicat viețile lui Hristos,8 și pen-

tru a umbla reciproc în dragoste frățească, întrucât am 

fost botezați de același Duh, într-un singur trup.9 

(1) Coloseni 2:11-12; Romani 6:4-6, 11; Psalmul 22:10-11 

(2) Romani 6:3-5 

(3) 1 Corinteni 1:11-13; Romani 6:2-3 

(4) Romani 4:11-12; 1 Petru 3:21 

(5) Romani 6:2-5 

(6) Galateni 3:26-27 

(7) Romani 6:22 

(8) Faptele Apostolilor 2:38 

(9) 1 Corinteni 12:13, 25-27 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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155. Cine trebuie botezat? 

Singurii care pot lua parte la această rânduială sunt cei 

care mărturisesc ei înșiși pocăința față de Dumnezeu, cre-

dința în Domnul nostru Isus Hristos și ascultarea de El.1 

Pruncii părinților credincioși nu trebuie botezați, pentru 

că nu există nicio poruncă și niciun exemplu expres în 

Sfânta Scriptură, iar botezul lor nu rezultă ca o conse-

cință necesară din Scriptură. 

(1) Marcu 16:16; Faptele Apostolilor 8:36-37; Faptele Aposto-

lilor 2:41; Faptele Apostolilor 8:12; Faptele Apostolilor 18:8; 

Faptele Apostolilor 16:29-34 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

156. N-au fost botezați pruncii atunci când 
întreaga lor familie a fost botezată? 

Din situațiile botezurilor în familii1 nu rezultă că existau 

prunci în acestea, întrucât cuvântul Evangheliei a fost 

vestit întregii familii,2 întreaga familie s-a bucurat, cre-

zând în Dumnezeu;3 de altfel, se spune că întreaga casă a 

făcut ceea ce pruncii nu ar putea face.4 De aceea, apostolii 

nu au dat nicio poruncă, niciun exemplu sau vreo suges-

tie de a boteza pruncii credincioșilor. 
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(1) Faptele Apostolilor 16:14-15; Faptele Apostolilor 16:30-34 

(2) Faptele Apostolilor 16:32 

(3) Faptele Apostolilor 16:34 

(4) Faptele Apostolilor 18:8; Faptele Apostolilor 10:2; 1 Corin-

teni 16:15; 1 Corinteni 1:16; Ioan 4:53 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

157. Nu a înlocuit botezul circumcizia și, de 
aceea, nu trebuie el administrat în același 
fel? 

Botezul nu înlocuiește circumcizia, ci mai degrabă rege-

nerarea făcută de Duhul, tăierea împrejur făcută fără mâ-

ini (denumită în mod obișnuit circumcizia spirituală)1 ia 

locul circumciziei trupești ca pecete a Legământului Ha-

rului.2 Botezul este menționat alături de credință ca mij-

locul prin care suntem în Hristos și desăvârșiți în El.3 As-

tfel, nu trebuie să administrăm botezul după regulile cir-

cumciziei. 

(1) Filipeni 3:2-3; Romani 2:28-29; Deuteronom 30:6; Deute-

ronom 10:16 

(2) Efeseni 1:13-14; 2 Corinteni 1:21-22; Ieremia 31:31-34 

(3) Coloseni 2:11-12 

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

158. Dacă urmașii trupești ai lui Avraam au 
fost circumciși în Vechiul Legământ, de ce să 
nu fie botezați copiii părinților credincioși, 
în cadrul Noului Legământ? 

Copiii credincioșilor nu sunt sămânța adevărată a lui 

Avraam în virtutea nașterii lor fizice, ci doar în virtutea 

credinței în Hristos.1 Știm că legământul făcut cu 

Avraam a avut două părți. În prima parte, sămânța tru-

pească a lui Avraam, prin Isaac, a format poporul Israel 

și, prin acest legământ, Dumnezeu le-a promis țara Cana-

anului2 și alte binecuvântări naționale temporale, condi-

ționate de circumcizie și de ascultarea lor de Lege.3 În a 

doua parte, sămânța spirituală a lui Avraam a format Bi-

serica și, prin acest legământ, Dumnezeu a promis viața 

veșnică și alte binecuvântări spirituale, condiționate 

doar de credința în Hristos.4 De aceea, este o eroare să 

confundăm legământul național cu Legământul Harului 

(pe care l-a simbolizat legământul avraamic), ca și popo-

rul Israel, întemeiat pe primul legământ, cu Biserica, 

aceasta fiind întemeiată pe al doilea legământ (sau a doua 

parte a legământului). Aceasta implică faptul că cei ce 

sunt pruncii credincioșilor nu sunt cuprinși prin naștere 
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naturală în Legământul Harului, ci în virtutea credinței 

personale în Hristos, astfel că pruncii nu trebuie să fie 

părtași rânduielilor Legământului. 

(1) Galateni 3:7-9 

(2) Geneza 15:18; Geneza 17:7-8; Geneza 12:6-7; Geneza 

13:14-17 

(3) Geneza 17:9-11; Deuteronom 28 

(4) Romani 2:28-29; Romani 4:9-14; Filipeni 3:3; Galateni 

3:26-28; Galateni 4:21-30 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

159. Care este datoria celor care sunt bote-
zați corect? 

Cei care sunt botezați corect trebuie să se alăture unei bi-

serici vizibile a lui Isus Hristos, legitim constituită, astfel 

încât ei să poată umbla în toate poruncile și rânduielile 

Domnului.1 

(1) Faptele Apostolilor 2:46-47; Faptele Apostolilor 9:26; 1 Pe-

tru 2:5; Evrei 10:25; Romani 16:5 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

160. Ce este biserica vizibilă?  

Biserica vizibilă este adunarea organizată a celor ce măr-

turisesc credința, în toate epocile și locurile, unde Evan-

ghelia este predicată corect și unde sunt administrate co-

rect rânduielile Botezului și a Cinei Domnului.1 

(1) Faptele Apostolilor 2:42; Faptele Apostolilor 20:7; Faptele 

Apostolilor 7:38; Efeseni 4:11-12  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

161. Care sunt privilegiile speciale ale biseri-
cii vizibile? 

Biserica vizibilă are parte de privilegiul de a se afla sub 

grija specială și sub guvernarea lui Dumnezeu,1 fiind pro-

tejată și ocrotită de-a lungul veacurilor, în ciuda împotri-

virii din partea tuturor vrăjmașilor ei.2 Biserica vizibilă 

este de asemenea părtășia poporului lui Dumnezeu și 

este un mijloc comun spre mântuirea oamenilor,3 și 
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transmite harul lui Dumnezeu, prin Hristos, către toți 

membrii ei în lucrarea Evangheliei, mărturisind că ori-

cine crede în El va fi mântuit4 și neexcluzând din părtășie 

pe nimeni, dacă aceștia vor să vină la Hristos.5 

(1) Isaia 4:5-6; Isaia 49:14-16; 1 Timotei 4:10; 1 Corinteni 

12:28; Efeseni 4:11-12; Faptele Apostolilor 13:1-2 

(2) Psalmul 115; Isaia 31:4-5; Zaharia 12:2-4, 8-9; Matei 16:18 

(3) Faptele Apostolilor 2:39-42 

(4) Psalmul 147:19-20; Romani 9:4; Efeseni 4:11-12; Marcu 

16:15-16; Faptele Apostolilor 16:31; Apocalipsa 22:17 

(5) Ioan 6:37 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

162. Sunt mântuiți toți cei ce aud Evanghelia 
și participă la slujbele bisericii locale? 

Nu toți cei ce aud Evanghelia și participă la slujbele bise-

ricii vizibile (locale) sunt mântuiți. Aleșii sunt singurii 

membrii adevărați ai bisericii invizibile.1 

(1) Ioan 12:38-40; Romani 9:6; Matei 22:14; Matei 7:21; Matei 

13:41-42; Romani 11:7 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

163. Ce este biserica invizibilă? 

Biserica invizibilă este alcătuită din numărul total al ce-

lor aleși din toate veacurile și locurile, care sunt adunați 

într-un singur trup, sub Hristos, care este Capul.1 

(1) Efeseni 1:10,22-23; Ioan 10:16; Ioan 11:52; Efeseni 5:23-

32; Apocalipsa 7:9; Isaia 59:21 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

164. Care sunt privilegiile speciale ale biseri-
cii invizibile? 

Membrii bisericii invizibile au privilegiul de a se bucura 

de unirea cu Hristos, prin care sunt alăturați spiritual lui 

Hristos, El fiind Capul lor și astfel, ei sunt părtași puterii 

mijlocirii Lui în toate lucrurile care demonstrează unirea 

lor cu Hristos.1 Membrii bisericii invizibile se bucură de 

primele roade ale părtășiei la gloria pe care Hristos o are 

pe deplin2 și se bucură de roadele depline ale părtășiei lor 



Botezul și Biserica                         
 195 

 

în Hristos după moartea lor, când primesc răscumpăra-

rea deplină a trupurilor lor3 și sfințenia completă a sufle-

telor lor.4 

(1) 1 Corinteni 6:17; Ioan 10:28; Ioan 15:1-5; Efeseni 5:23, 30 

(2) Efeseni 2:5-6; Romani 5:1-2, 5; 2 Corinteni 1:22; Romani 

14:17; 2 Petru 3:18 

(3) Romani 8:23; Psalmul 16:9 

(4) Evrei 12:23; Faptele Apostolilor 7:55-59 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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165. Ce este Cina Domnului? 

Cina Domnului este o rânduială a Noului Testament1  

prin care, prin darea și primirea pâinii și a vinului con-

form cu rânduiala lui Isus Hristos, moartea Lui este pro-

clamată. Cei care iau parte corect la Cina Domnului se 

hrănesc spiritual din trupul și sângele Lui, și sunt astfel 

hrăniți spiritual și cresc în har.2 Ei primesc confirmarea 

unirii și a părtășiei lor cu Hristos,3 își mărturisesc public 

și își înnoiesc mulțumirea4 și dedicarea față de Dumne-

zeu,5 ca și dragostea și părtășia lor reciprocă, ca membri 

ai aceluiași trup tainic.6 

(1) Luca 22:20 

(2) Matei 26:26-28; 1 Corinteni 11:23-27 

(3) 1 Corinteni 10:16 

(4) 1 Corinteni 11:24 

(5) 1 Corinteni 10:14-16, 21 

(6) 1 Corinteni 10:17 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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166. Cum a rânduit Hristos să fie date și pri-
mite pâinea și vinul în rânduiala Cinei Dom-
nului? 

Hristos a rânduit ca slujitorii Cuvântului Său să adminis-

treze această rânduială a Cinei Domnului. Mai întâi, ei 

trebuie să pună deoparte pâinea și vinul de la folosința lor 

comune, prin declararea biblică a lor, cu mulțumire și ru-

găciune. Apoi ei trebuie să ia și să frângă pâinea, dând 

atât pâinea cât și vinul celor care participă la Cină, care, 

prin aceeași rânduială, sunt chemați să mănânce pâinea 

și să bea vinul, în comemorarea cu recunoștință a faptu-

lui că trupul lui Hristos a fost frânt și dat, și că sângele Lui 

a curs pentru ei.1 

(1) 1 Corinteni 11:23-24; Matei 26:26-28; Marcu 14:22-24; 

Luca 22:19-20 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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167. Cum se hrănesc din trupul și sângele lui 
Hristos cei ce iau parte în mod vrednic la 
Cina Domnului?  

Trupul și sângele lui Hristos nu sunt prezente fizic sau 

trupește în, cu sau sub pâinea și vinul folosite în Cina 

Domnului.1 Totuși, ele sunt prezente spiritual spre cre-

dința celui care primește Cina, la fel de adevărat pe cât 

sunt percepute elementele însele de către simțurile tru-

pești.2 Astfel, cei care primesc corect Cina Domnului se 

hrănesc cu adevărat și real din trupul și sângele lui Hris-

tos, nu într-o manieră trupească, fizică, ci într-o modali-

tate spirituală,3 în timp ce, prin credință, ei Îl primesc și Îl 

aplică propriilor vieți pe Hristosul răstignit alături de 

toate binecuvântările morții Lui.4 

(1) Faptele Apostolilor 3:21 

(2) Matei 26:26-28; Galateni 3:1; Evrei 11:1 

(3) 1 Corinteni 11:24-29; Ioan 6:51-53 

(4) 1 Corinteni 10:16 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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168. Cum trebuie să ne pregătim ca să pri-
mim Cina Domnului?  

Pregătirea pentru Cina Domnului implică cercetarea 

atentă de sine:1 starea umblării noastre cu Hristos;2 păca-

tele și eșecurile noastre;3 dacă și cât Îl cunoaștem pe 

Dumnezeu,4 dacă credem în El,5 dacă ne-am pocăit de pă-

catele noastre6 și dacă Îl iubim pe Dumnezeu și pe ceilalți 

credincioși.7 Trebuie să avem o atitudine iubitoare față 

de toți oamenii,8 iertându-i pe aceia care ne-au greșit.9 

Trebuie să ne cercetăm de asemenea cât de mult Îl iubim 

pe Hristos10 și dacă trăim pe calea ascultării celei noi.11 În 

final trebuie să ne înnoim practicarea acestor haruri,12 

prin meditație serioasă13 și cu rugăciune fierbinte.14 

(1) 1 Corinteni 11:28 

(2) 2 Corinteni 13:5 

(3) 1 Corinteni 5:7; Exod 12:15 

(4) 1 Corinteni 11:29 

(5) 2 Corinteni 13:5; Matei 26:28 

(6) Zaharia 12:10; 1 Corinteni 11:31 

(7) 1 Corinteni 10:16-17; Faptele Apostolilor 2:46-47 

(8) 1 Corinteni 5:8; 1 Corinteni 11:18-20 

(9) Matei 5:23-24 

(10) Isaia 55:1; Ioan 7:37; Luca 1:53 

(11) 1 Corinteni 5:7-8 

(12) 1 Corinteni 11:25-28; Evrei 10:21-24; Psalmul 26:6 

(13) 1 Corinteni 11:24-25 

(14) 2 Cronici 30:18-19; Matei 26:26 

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

169. Poate cineva să vină la Cina Domnului 
dacă se îndoiește de faptul că este al lui Hris-
tos sau dacă are îndoieli cu privire la pregă-
tirea sa adecvată pentru Cină?  

Cei care se îndoiesc de poziția lor în Hristos sau de pregă-

tirea lor pentru a lua Cina Domnului pot fi cu adevărat 

părtași lui Hristos, chiar dacă pot să nu fie siguri de 

aceasta.1 Înaintea lui Dumnezeu, dacă astfel de oameni 

sunt conștienți de lipsa siguranței lor și sunt îndurerați 

din acest motiv,2 dorind sincer să fie găsiți în Hristos3 și 

să se lepede de practica păcatului,4 și (întrucât promisiu-

nile sunt implicate în rânduială și ea a fost instituită pen-

tru a-i ajuta chiar și pe creștinii slabi și îndoielnici5), dacă 

cei aflați în această stare regretă cu adevărat lipsa credin-

ței6 și se străduiesc să-și elimine îndoielile,7 ei pot și ar 

trebui să vină la Cina Domnului, ca astfel să fie întăriți în 

credința lor.8 

(1) Isaia 50:10; 1 Ioan 5:13; Psalmul 88; Psalmul 77:1-12; Iona 

2:4-7 

(2) Isaia 54:7-10; Matei 5:3-4; Psalmul 31:22; Psalmul 73:13, 

22-23 

(3) Filipeni 3:8-9; Psalmul 10:17; Psalmul 42:1-2, 5, 11 
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(4) 2 Timotei 2:19; Isaia 50:10; Psalmul 66:18-20; Romani 

7:24-25 

(5) Isaia 40:11, 29, 31; Matei 11:28; Matei 12:20; Matei 26:28 

(6) Marcu 9:24 

(7) Faptele Apostolilor 2:37; Faptele Apostolilor 9:6; Faptele 

Apostolilor 16:30 

(8) Romani 4:11; 1 Corinteni 11:28; Matei 11:28 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

170. Poate cineva care mărturisește credința 
și dorește să vină la Cina Domnului să fie îm-
piedicat de la aceasta?  

Prin autoritatea pe care Hristos a lăsat-o bisericii Lui, tre-

buie oprită participarea la Cina Domnului în cazul celor a 

căror mărturie a credinței se bazează pe ignoranță spiri-

tuală sau a celor ale căror vieți scandalizează biserica,1 

până ce ei sunt învățați corect și demonstrează prin pur-

tarea lor că și-au corectat viețile.2 

(1) 1 Corinteni 11:27-31; Matei 7:6; 1 Corinteni 5; Iuda 23; 1 

Timotei 5:22 

(2) 2 Corinteni 2:5-8; 1 Corinteni 5:4-5 



Cina Domnului  205 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

171. Cum trebuie să primim Cina Domnului 
când este oferită?  

În primirea Cinei Domnului, în decursul administrării ei, 

trebuie să ne rugăm cu reverență și atenție Domnului,1 

păzind cu sârguință elementele și acțiunile  ce trebuie 

împlinite.2 Trebuie să deosebim cu atenție trupul Dom-

nului3 și să medităm cu dragoste la moartea și suferințele 

Lui,4 stârnindu-ne astfel în exersarea vie a darurilor spi-

rituale ale lui Dumnezeu.5 Trebuie să ne cercetăm pe noi 

înșine6 și să manifeste întristare din cauza păcatelor 

noastre.7 Trebuie să însetăm și să flămânzim mult după 

Hristos,8 hrănindu-ne din El prin credință,9 primind din 

plinătatea Lui,10 punându-ne credința în meritele Lui,11 

bucurându-ne în dragostea Lui12 și aducând mulțumiri 

pentru harul Lui.13 Astfel, trebuie să ne înnoim legămân-

tul cu Dumnezeu14 și dragostea pentru ceilalți credinci-

oși.15 

(1) Levitic 10:3; Evrei 12:28; Psalmul 5:7; 1 Corinteni 11:17, 

26-27 

(2) Exod 24:8; Matei 26:28; Galateni 3:1 

(3) 1 Corinteni 11:29 
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(4) Luca 22:19 

(5) 1 Corinteni 11:26; 1 Corinteni 10:3-5, 11, 14 

(6) 1 Corinteni 11:31 

(7) Zaharia 12:10 

(8) Apocalipsa 22:17; Psalmul 63:1-2 

(9) Ioan 6:35; Galateni 2:20 

(10) Ioan 1:16; Coloseni 1:19 

(11) Filipeni 1:16; Filipeni 3:9 

(12) Psalmul 36:4-5; 2 Cronici 30:21; 1 Petru 1:8 

(13) Psalmul 22:26 

(14) Ieremia 50:5; Psalmul 50:5 

(15) Faptele Apostolilor 2:42; 1 Corinteni 10:17 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

172. Ce trebuie să facem după ce am primit 
Cina Domnului?  

După ce am primit Cina Domnului, trebuie să ne gândim 

la participarea noastră în rânduială și să vedem dacă am 

căpătat ceva bun din ea.1 Dacă am fost împrospătați spi-

ritual și mângâiați prin participarea la Cină, trebuie să-L 

binecuvântăm pe Dumnezeu pentru aceasta,2 să ne ru-

găm pentru continuarea acestor efecte,3 să veghem îm-

potriva căderii,4 să ne împlinim jurămintele5 și să fim 
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încurajați să participăm frecvent la Cină.6 Pe de altă 

parte, dacă nu am primit niciun beneficiu imediat din 

participarea la Cina Domnului, trebuie să ne cercetăm în 

ce privește pregătirea și participarea la Cină.7 Dacă 

această cercetare arată că nu avem nicio greșeală înain-

tea lui Dumnezeu și a conștiințelor noastre, trebuie să aș-

teptăm roada participării la vremea potrivită.8 Totuși, 

dacă vedem că am eșuat fie în pregătire, fie în participa-

rea la Cină, trebuie să ne hotărâm cu smerenie9 ca, pe vii-

tor, să demonstrăm mai multă grijă și sârguință în aceste 

lucruri.10 

(1) Psalmul 28:7; Psalmul 85:8; 1 Corinteni 11:17, 30-31 

(2) 2 Cronici 30:21-23, 25-26; Faptele Apostolilor 2:42, 46-47; 

2 Corinteni 2:14 

(3) Psalmul 36:10; 1 Cronici 29:18 

(4) 1 Corinteni 10:3-5, 12; Romani 11:20 

(5) Psalmul 50:14 

(6) 1 Corinteni 11:25-26; Faptele Apostolilor 2:42, 46; Psalmul 

27:4 

(7) Eclesiastul 5:1-6; Psalmul 77:6; Psalmul 139:23-24 

(8) Psalmul 123:1-2; Psalmul 42:5,8; Psalmul 43:3-5; Isaia 

8:17 

(9) 2 Cronici 30:18-19; Osea 14:2; Osea 6:1-2 

(10) 2 Cronici 7:11; 1 Cronici 15:12-14 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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173. Ce au în comun rânduielile botezului și a 
Cinei Domnului?  

Rânduielile botezului și a Cinei Domnului au în comun 

faptul că Autorul amândurora este Dumnezeu,1 că partea 

spirituală a ambelor este Hristos și binecuvântările Lui.2 

Ambele sunt peceți ale aceluiași legământ,3 ambele tre-

buie administrate doar de către slujitorii Evangheliei4 și 

că ambele continuă în Biserica lui Hristos până la a doua 

Lui venire.5 

(1) Matei 28:19; 1 Corinteni 11:23 

(2) Romani 6:3-4; 1 Corinteni 10:16 

(3) Romani 4:11; Coloseni 2:11-12; Matei 26:27-28 

(4) Ioan 1:33; Matei 28:19; 1 Corinteni 11:23; Evrei 5:4 

(5) Matei 28:19-20; 1 Corinteni 11:26 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

174. În ce aspecte sunt diferite rânduielile bo-
tezului și a Cinei Domnului?  

Botezul și Cina Domnului diferă prin faptul că botezul 

trebuie administrat o singură dată, cu apă, fiind un semn 

al regenerării noastre și a altoirii noastre în Hristos.1 Prin 

contrast, Cina Domnului trebuie administrată repetat, 

prin elementele pâinii și vinului, care Îl reprezintă și Îl 
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ilustrează pe Hristos ca hrană spirituală a sufletului2 și 

spre confirmarea creșterii noastre continue în El.3 

(1) Matei 3:11; Tit 3:5; Galateni 3:27 

(2) 1 Corinteni 11:23-26; Coloseni 2:19 

(3) 1 Corinteni 10:16; Ioan 6:51-53 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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175. Ce este rugăciunea?  

Rugăciunea constituie aducerea dorințelor noastre îna-

intea lui Dumnezeu,1 în Numele lui Hristos,2 cu ajutorul 

Duhului Său,3 mărturisindu-ne păcatele4 și recunoscând 

cu mulțumire îndurările Lui.5 

(1) Psalmul 62:8 

(2) Ioan 16:23-24 

(3) Romani 8:26 

(4) Psalmul 32:5-6; Daniel 9:4 

(5) Filipeni 4:6 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

176. Trebuie să ne rugăm doar lui Dumne-
zeu?  

Întrucât doar Dumnezeu este capabil să cerceteze ini-

mile,1 să audă cererile noastre,2 să ierte păcatele3 și să îm-

plinească dorințele tuturor,4 și întrucât doar în El trebuie 

să credem5 și doar Lui trebuie să-I aducem închinarea re-

ligioasă adevărată,6 rugăciunea, care este parte integrantă 

din închinare,7 ea trebuie adresată de către toți doar Lui8 

și numai Lui.9 

(1) 1 Împărați 8:39; Faptele Apostolilor 1:24; Romani 8:27 
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(2) Psalmul 65:2 

(3) Mica 7:18 

(4) Psalmul 145:16, 18-19 

(5) Romani 10:14; 2 Samuel 22:32; Ioan 14:1 

(6) Matei 4:10 

(7) 1 Corinteni 1:2 

(8) Psalmul 50:15; Luca 4:8 

(9) Romani 10:14; Isaia 42:8; Ieremia 3:23 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

177. Ce presupune să ne rugăm în Numele lui 
Hristos?  

Când ne rugăm în Numele lui Hristos, ascultăm de po-

runca Lui și ne încredem în promisiunile Sale ca temei 

pentru a cere îndurarea Lui.1 Aceasta nu implică simpla 

menționare a Numelui Său,2 ci să ne extragem din 

aceasta încurajarea ca să ne rugăm, ca și îndrăzneala, pu-

terea și nădejdea că rugăciunile noastre primesc răspuns 

de la Hristos Însuși și ca urmare a mijlocirii Lui.3 

(1) Ioan 14:13-14; Ioan 16:24; Daniel 9:17 

(2) Matei 7:21; Luca 6:46 

(3) Evrei 4:14-16; 1 Ioan 5:13-15 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

178. De ce trebuie să ne rugăm în Numele lui 
Hristos?  

Păcătoșenia omului ne-a îndepărtat atât de mult de Dum-

nezeu, încât nu putem avea acces în prezența Lui fără un 

Mijlocitor1 și, pentru că nu există nimeni în cer și pe pă-

mânt rânduit sau potrivit pentru această lucrare glori-

oasă decât Hristos,2 trebuie să ne rugăm numai în Nu-

mele Lui.3 

(1) Ioan 14:6; Isaia 59:2; Efeseni 3:12 

(2) Ioan 6:27; Evrei 7:25-27; 1 Timotei 2:5 

(3) Coloseni 3:17; Evrei 13:15 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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179. Cum ne ajută Duhul Sfânt să ne rugăm?  

Întrucât noi nu știm pentru ce să ne rugăm, Duhul Sfânt 

ne ajută în neputințele noastre, făcându-ne capabili să în-

țelegem atât ce, pentru ce, pentru cine și cum să ne ru-

găm. El lucrează în inimile noastre și le trezește (chiar 

dacă nu în toate persoanele, nu în toate circumstanțele și 

nu în aceeași măsură) ca să conștientizeze, să simtă și să 

experimenteze acele daruri necesare pentru a ne ruga 

cum se cuvine.1 

(1) Romani 8:26-27; Psalmul 10:17; Psalmul 80:18; Zaharia 

12:10 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

180. Pentru cine trebuie să ne rugăm?  

Trebuie să ne rugăm pentru întreaga Biserică a lui Hris-

tos de pe pământ,1 pentru guvernanți,2 pentru slujitori,3 

pentru noi înșine,4 pentru ceilalți credincioși5 și pentru 

vrăjmașii noștri.6 Trebuie să ne rugăm pentru toți oame-

nii care trăiesc7 sau care vor trăi,8 dar nu trebuie să ne ru-

găm pentru morți9 și nici pentru cei care sunt cunoscuți 

că au săvârșit păcatul de moarte.10 

(1) Efeseni 6:18; Psalmul 28:9 
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(2) 1 Timotei 2:1-2 

(3) Coloseni 4:3; 2 Tesaloniceni 3:1 

(4) Geneza 32:11 

(5) Iacov 5:16 

(6) Matei 5:44 

(7) 1 Timotei 2:1-2 

(8) Ioan 17:20; 2 Samuel 7:29 

(9) 2 Samuel 12:21-23 

(10) 1 Ioan 5:16 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

181. Pentru ce trebuie să ne rugăm?  

Trebuie să ne rugăm pentru lucrurile care Îi aduc glorie 

lui Dumnezeu,1 care sunt spre binele Bisericii,2 al nostru3 

sau al altora,4 dar nu pentru vreun lucru care este nepo-

trivit și ilegitim.5 

(1) Matei 6:9 

(2) Psalmul 51:18; Psalmul 122:6 

(3) Matei 7:11 

(4) Psalmul 125:4, 1 Tesaloniceni 5:23; 2 Tesaloniceni 3:16 

(5) 1 Ioan 5:14; Iacov 4:3 

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

182. Cum trebuie să ne rugăm?  

În rugăciune, trebuie să ne apropiem de Dumnezeu 

având conștientizarea reverențioasă a măreției Lui1 și 

simțământul profund ale nevredniciei noastre,2 al greșe-

lilor3 și păcatelor noastre.4 Inimile noastre trebuie să fie 

pline de pocăință,5 mulțumitoare6 și încrezătoare7, iar ru-

găciunile noastre trebuie să fie pe înțeles,8 cu credință,9 

sinceritate,10 înflăcărare,11 dragoste12 și perseverență,13 

așteptând răspunsul Lui14 și fiind supuși cu smerenie față 

de voia Lui.15 

(1) Eclesiastul 5:1; Psalmul 33:8; Psalmul 95:6 

(2) Geneza 18:27; Geneza 32:10; Psalmul 144:3 

(3) Luca 15:17-19; Psalmul 86:1 

(4) Luca 18:13-14; Psalmul 130:3 

(5) Psalmul 51:17; Zaharia 12:10-14 

(6) Filipeni 4:6; 1 Tesaloniceni 5:18 

(7) 1 Samuel 1:15; 1 Samuel 2:1; Psalmul 81:10; Efeseni 3:20-

21 

(8) 1 Corinteni 14:15 

(9) Marcu 11:24; Iacov 1:6; Evrei 10:22 

(10) Psalmul 145:18; Psalmul 17:1; Evrei 10:22; Ioan 4:24 
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(11) Iacov 5:16 

(12) 1 Timotei 2:8; Matei 5:23-24 

(13) Efeseni 6:18 

(14) Mica 7:7 

(15) Matei 26:39 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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183. Ce regulă ne-a dat Dumnezeu spre călă-
uzirea noastră în practica rugăciunii?  

Întreg Cuvântul lui Dumnezeu ne este de folos pentru a 

ne călăuzi în rugăciune,1 dar regula specială călăuzitoare 

este rugăciunea pe care mântuitorul Hristos a prezentat-

o ucenicilor Lui, învățându-i, rugăciune denumită în 

mod obișnuit Rugăciunea Domnului.2 Rugăciunea Dom-

nului este de folos nu doar pentru călăuzire, ca model 

după care trebuie să ne ghidăm când formulăm alte rugă-

ciuni, ci ea poate fi folosită și ca atare, încurajându-ne să 

creștem în cunoaștere, în credință, în reverență și în cele-

lalte daruri ale lui Dumnezeu din noi, care sunt necesare 

ca să ne putem ruga cum se cuvine.3 

(1) 1 Ioan 5:14; 2 Timotei 3:16-17 

(2) Matei 6:9-13; Luca 11:2-4 

(3) Matei 6:9; Luca 11:2 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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184. Ce ne învață prefața Rugăciunii Dom-
nului? 

Prefața Rugăciunii Domnului, „Tatăl nostru care ești în ce-

ruri”,1 ne învață ca, atunci când ne rugăm, să ne apropiem 

de Dumnezeu cu încredere în bunătatea Lui părintească și 

cu dorința de a fi părtași binecuvântărilor ei,2 cu reverență 

și cu toată atitudinea de copii,3 cu dorințe cerești4 și 

având conștientizarea potrivită a puterii Lui suverane, a 

măreției Lui și a bunătății Lui, pentru că ne permite să ne 

apropiem de El.5 Această prefață ne învață de asemenea 

să ne rugăm cu și pentru alții.6 

(1) Matei 6:9 

(2) Luca 11:13; Romani 8:15 

(3) Isaia 64:9; Psalmul 95:6-7 

(4) Psalmul 123:1; Plângerile lui Ieremia 3:41 

(5) Isaia 63:15-16; Neemia 1:4-6; Psalmul 104:1; Psalmul 

113:4-6 

(6) Faptele Apostolilor 12:5; Zaharia 8:21 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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185. Ce anume ne rugăm în prima adresare? 

În prima adresare - „sfințească-Se Numele Tău”1 – recu-

noaștem că noi și toți oamenii suntem total incapabili să 

Îl onorăm corect pe Dumnezeu și chiar că suntem lipsiți 

de această înclinație.2 De aceea, ne rugăm ca, prin harul 

Său, El să ne facă capabili și să îndrepte dorințele noastre 

și ale altora să Îl cunoaștem, să Îl recunoaștem și să Îl pre-

țuim mai presus de orice,3 să prețuim titlurile Sale,4 atri-

butele Sale,5 poruncile, Cuvântul,6 lucrările Sale și orice 

altceva găsește El de cuviință să folosească pentru a ni Se 

descoperi,7 și să Îl glorificăm în gând, cuvânt8 și fapte, și 

ca aceasta să facă așa încât El să prevină și să îndepărteze 

ateismul,10 ignoranța,11 idolatria,12 orice fel de profani-

tate13 și orice alt lucru care Îl dezonorează,14 și ca, prin 

providența Lui invincibilă, să călăuzească și să dispună 

de toate lucrurile spre gloria Sa.15 

(1) Matei 6:9 

(2) 2 Corinteni 3:5; Psalmul 51:15 

(3) Psalmul 67:2-3; Psalmul 72:19; Efeseni 3:20-21 

(4) Psalmul 83:18 

(5) Psalmul 86:10-15; Psalmul 145:6-8 

(6) 2 Tesaloniceni 3:1; Psalmul 107:32; Psalmul 147:19-20; 

Psalmul 138:1-3; 2 Corinteni 2:14-15 

(7) Psalmul 145; Psalmul 8 

(8) Psalmul 103:1; Psalmul 19:14 

(9) Filipeni 1:9-11 

(10) Psalmul 67:1-4; Psalmul 79:10 

(11) Efeseni 1:17-18 

(12) Psalmul 97:7 
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(13) Psalmul 74:18, 22-23 

(14) 2 Împărați 19:15-16; Ieremia 14:21 

(15) 2 Cronici 20:6, 10-12; Psalmul 83; Psalmul 140:4, 8; Isaia 

64:1-2 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

186. Ce anume ne rugăm în a doua adresare? 

În cea de-a doua adresare - „vie Împărăția Ta”1 – noi recu-

noaștem că noi înșine și întreaga omenire suntem din 

fire sub stăpânirea păcatului și a Satanei.2 Ne rugăm ca 

împărăția păcatului și a Satanei să fie distruse,3 ca Evan-

ghelia să fie propovăduită în toată lumea,4 ca evreii să fie 

convertiți5 și ca numărul deplin al Neamurilor să fie adus 

în Împărăția lui Dumnezeu.6 Ne mai rugăm ca Biserica să 

fie echipată cu slujitori ai Evangheliei și cu rânduielile 

potrivite,7 ca ea să fie curățită de orice corupție spirituală8 

și să fie bine văzută și ocrotită de autoritățile civile.9 Ne 

rugăm de asemenea ca rânduielile lui Hristos să fie admi-

nistrate deplin și în curăție, și ca ele să fie eficace spre 

convertirea păcătoșilor și spre confirmarea, mângâierea 

și zidirea celor care sunt deja convertiți.10 Ne rugăm ca 

Domnul Isus Hristos să domnească peste inimile noastre 
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aici și acum11, ca El să grăbească vremea celei de-a doua 

veniri a Sa, când vom domni cu El pe veci,12 și ca El să gă-

sească plăcut să folosească stăpânirea Lui peste toate lu-

crurile care au loc în lume, așa încât să conducă la aceste 

rezultate.13 

(1) Matei 6:10 

(2) Efeseni 2:2-3 

(3) Psalmul 68:1, 18; Apocalipsa 12:9-11 

(4) 2 Tesaloniceni 3:1 

(5) Romani 10:1; Psalmul 67:2 

(6) Ioan 17:9, 20; Romani 11:25-26; Psalmul 67 

(7) Matei 9:38; 2 Tesaloniceni 3:1 

(8) Maleahi 1:11; Țefania 3:9; Efeseni 5:26-27 

(9) 1 Timotei 2:1-2 

(10) Faptele Apostolilor 4:29-30; Faptele Apostolilor 26:18; 

Efeseni 6:18-20; Romani 15:29-32; 2 Tesaloniceni 1:11; 2 

Tesaloniceni 2:16-17; 2 Corinteni 4:2 

(11) Efeseni 3:14-21 

(12) Apocalipsa 22:20 

(13) Isaia 64:1-2; Apocalipsa 4:8-11; 2 Cronici 20:6, 10-12 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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187. Ce anume ne rugăm în a treia adresare? 

În a treia adresare - „facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe 

pământ”1 – recunoaștem că noi și toți oamenii suntem din 

fire nu doar complet incapabili și lipsiți de dorința de a 

cunoaște și împlini voia lui Dumnezeu,2 ci și înclinați în 

mod activ să ne răzvrătim față de Cuvântul Său,3 să ne 

arătăm nefericiți și să cârtim împotriva providenței Sale,4 

ca și înclinați natural să facem voia firii pământești și su-

gestiile Satanei.5 Ne rugăm astfel ca Dumnezeu, prin Du-

hul Său Sfânt, să îndepărteze de la noi și de la toți oamenii 

toată orbirea spirituală,6 slăbiciunea,7 lipsa de înclinație 

către lucrurile spirituale,8 ca și toată perversitatea ini-

mii,9 și ca, prin harul Său, să ne facă dornici să cunoaș-

tem, să împlinim și să ne supunem voii Sale în toate cir-

cumstanțele,10 cu aceeași smerenie,11 bucurie,12 credinci-

oșie,13 statornicie,14 zel,15 sinceritate16 și constanță17 cum 

fac îngerii din ceruri.18 

(1) Matei 6:10 

(2) Romani 7:18; Romani 8:5, 8; Iov 21:14; 1 Corinteni 2:14 

(3) Romani 8:7 

(4) Exod 17:7; Numeri 14:2; Matei 20:11-12; Psalmul 73:3 

(5) Efeseni 2:2-3; Tit 3:3 

(6) Efeseni 1:17-18 

(7) Efeseni 3:16 

(8) Matei 26:40-41; Romani 7:24-25 

(9) Ieremia 31:18-19; Ezechiel 11:19 

(10) Psalmul 119:1, 8, 35-36; Faptele Apostolilor 21:14; 1 Sa-

muel 3:18 

(11) Mica 6:8; Psalmul 123:2; Psalmul 131:2 
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(12) Psalmul 100:2 Iov 1:21; 2 Samuel 15:25-26 

(13) Isaia 38:3; Efeseni 6:6 

(14) Psalmul 119:4-5 

(15) Romani 12:11 

(16) Psalmul 119:80; 2 Corinteni 1:12 

(17) Psalmul 119:112; Romani 2:7 

(18) Isaia 6:2-3; Psalmul 103:20-22; Matei 18:10; Daniel 7:10 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

188. Ce anume ne rugăm în a patra adresare? 

În a patra adresare - „pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-

ne-o nouă astăzi”1 – noi recunoaștem că, în Adam și prin 

păcatele noastre, ne-am pierdut dreptul la toate binecu-

vântările materiale ale acestei vieți și merităm să fim pe 

deplin lipsiți de ele de către Dumnezeu, că merităm să ni 

se dea mai degrabă ca pe un blestem în loc să ne fie utile,2 

recunoscând că, în ele însele, aceste binecuvântări nu 

sunt capabile să ne susțină3 și nu le merităm,4 nici nu le 

obținem prin eforturile noastre,5 ci suntem înclinați să le 

poftim,6 să le obținem7 și să ne folosim greșit de ele.8 As-

tfel, ne rugăm pentru noi înșine și pentru alții așa încât 
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noi toți să așteptăm zilnic providența lui Dumnezeu și ca, 

după cum decide înțelepciunea Sa părintească mai bine, 

să ne bucurăm legitim de ceea ce ne va fi suficient.9 De 

asemenea, ne rugăm ca Dumnezeu să continue să ne bi-

necuvânteze cu ceea ce ne va fi suficient din aceste lu-

cruri pământești, ca ele să acopere nevoile noastre și să 

ne folosim de ele în sfințenie,10 fiind mulțumiți cu ceea ce 

avem.11 Ne mai rugăm ca Dumnezeu să ne păzească de 

orice lucru care subminează susținerea și mângâierea 

noastră în această lume.12 

(1) Matei 6:11 

(2) Geneza 2:17; Geneza 3:17; Romani 8:20-22; Ieremia 5:24-

25; Deuteronom 28:15-68; Plângerile lui Ieremia 3:22 

(3) Deuteronom 8:3 

(4) Geneza 32:10 

(5) Deuteronom 8:17-18; Proverbe 10:22 

(6) Ieremia 6:13; Marcu 7:21-22; Luca 12:15 

(7) Osea 12:7 

(8) Iacov 4:3 

(9) Geneza 43:12-14; Geneza 28:20-21; Efeseni 4:28; 2 Tesalo-

niceni 3:11-12; Filipeni 4:6; Iacov 4:13-15; Psalmul 90:17; 

Psalmul 144:12-15 

(10) 1 Timotei 4:3-5; Proverbe 10:22 

(11) 1 Timotei 6:6-8 

(12) Proverbe 30:8-9 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

189. Ce anume ne rugăm în a cincea adre-
sare?  

În adresarea a cincea - „și ne iartă nouă greșelile noastre, 

precum și noi iertăm celor ce ne greșesc”1 – recunoaștem că 

noi și toți ceilalți suntem vinovați deopotrivă de păcatul 

original și de păcatele săvârșite de noi înșine, și că sun-

tem datori față de dreptatea lui Dumnezeu, că nici noi și 

nici vreo altă ființă creată nu poate satisface în vreun fel 

dreptatea lui Dumnezeu pentru acea datorie.2 Astfel, ne 

rugăm pentru noi și pentru ceilalți ca, datorită harului 

Său necondiționat și prin ascultarea și satisfacerea drep-

tății de către Hristos, conștientizate și aplicate prin cre-

dință, Dumnezeu să ne achite deopotrivă de vinovăția și 

pedeapsa păcatului,3 să ne accepte în Preaiubitul Său,4 să 

continue să ne facă părtași favorii și harului Lui,5 să ierte 

greșelile noastre zilnice6 și să ne umple cu pace și bucurie 

din darul zilnic al siguranței crescânde a faptului că am 

fost iertați.7 Noi putem veni cu îndrăzneală să cerem 

aceasta și suntem încurajați să ne așteptăm să fim iertați, 

atunci când și dacă avem siguranța lăuntrică a faptului că 
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și noi i-am iertat din inimă pe cei care au greșit față de 

noi.8 

(1) Matei 6:12 

(2) Romani 3:9-22; Romani 5:19; Matei 18:24-25; Psalmul 

130:3-4; Mica 6:6-7 

(3) Romani 3:24-26; Romani 5:19; Evrei 9:22; Faptele Aposto-

lilor 13:39 

(4) Efeseni 1:6-7 

(5) 2 Petru 1:2 

(6) Osea 14:2; Ieremia 14:7; Psalmul 143:2; Psalmul 130:3 

(7) Romani 15:13; Romani 5:1-2; Psalmul 51:7-12 

(8) Luca 11:4; Matei 6:14-15; Matei 18:35 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

190. Ce anume ne rugăm în a șasea adresare? 

În a șasea adresare - „și nu ne lăsa să cădem în ispită, ci ne 

izbăvește de cel rău”1 – noi recunoaștem că Dumnezeu, 

care este perfect înțelept, neprihănit și plin de har, având 

diverse planuri drepte și sfinte, poate rândui circum-

stanțe prin care să devenim ținta ispitelor, să putem fi în-

vinși și lăsați temporar să devenim captivi acestora;2 că 
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Satana,3 lumea4 și firea noastră pământească au potenți-

alul puternic de a ne îndepărta de neprihănire și să ne 

atragă în capcane;5 și că, chiar după iertarea pentru păca-

tele noastre, suntem atât de depravați,6 atât de slabi spi-

ritual și lipsiți de vigilență și atenție față de situația noas-

tră spirituală,7 încât suntem nu doar pradă ispitelor și 

tentați să ne expunem noi înșine acestora,8 ci suntem 

complet incapabili și lipsiți de dorința de a ne împotrivi 

ispitelor, de a ne îndepărta de ele, ori de a ne folosi de ele 

ca oportunități spre creșterea noastră spirituală9 - și, în 

consecință, merităm să fim lăsați sub puterea lor.10 

Recunoscând toate acestea, ne rugăm ca Dumnezeu să 

stăpânească peste lume și peste tot ce se găsește în ea11 

așa încât să supună firea noastră pământească12 și să îl în-

frâneze pe Satana,13 să rânduiască toate lucrurile,14 să dea 

și să binecuvânteze toate mijloacele harului,15 și să ne as-

cută simțământul vegherii în folosirea lor, așa încât noi 

și toți cei ce fac parte din poporul Său să putem, prin pro-

vidența Lui, să fim păziți de a fi ispitiți la păcat16 sau, dacă 

suntem ispitiți, puterea Duhului Său să ne susțină cu tă-

rie și să ne facă să rămânem în picioare în ceasul ispitei;17 

sau, dacă am căzut în ispită, ne rugăm să fim ridicați din 

nou și recuperați18 astfel încât să ne folosim de acea că-

dere spre sfințire și creștere spirituală,18 pentru ca expe-

riența aceea să fie sfințită și folosită spre creșterea noas-

tră spirituală,19 și ca sfințirea și mântuirea noastră să fie 

duse la desăvârșire,20 pentru ca Satana să fie călcat sub pi-

cioarele noastre21 și să fim eliberați complet și pe veci de 

păcat, ispită și orice lucru rău.22 
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(1) Matei 6:13 

(2) 2 Cronici 32:31; Iov 2:6 

(3) 1 Cronici 21:1; 1 Petru 5:8; Iov 2:2 

(4) Luca 21:34; Marcu 4:19 

(5) Iacov 1:14 

(6) Galateni 5:17; Romani 7:18 

(7) Matei 26:41 

(8) Matei 26:69-72; Galateni 2:11-14; 2 Cronici 18:3; 2 Cronici 

19:2; 1 Timotei 6:9; Proverbe 7:22 

(9) Romani 7:18-19, 23-24; 1 Cronici 21:1-4; 2 Cronici 16:7-10 

(10) Psalmul 81:11-12 

(11) Ioan 17:15; Romani 8:28 

(12) Psalmul 51:10; Psalmul 119:133 

(13) 2 Corinteni 12:7-8; Evrei 2:18; 1 Corinteni 10:13 

(14) 1 Corinteni 10:12-13; Romani 8:28 

(15) Evrei 13:20-21; Efeseni 4:11-12 

(16) Matei 26:41; Psalmul 19:13 

(17) Efeseni 3:14-17; 1 Tesaloniceni 3:13; Iuda 24; 1 Corinteni 

10:13 

(18) Psalmul 51:12 

(19) 1 Petru 5:8-10; 1 Petru 1:6-7 

(20) 2 Corinteni 13:7-9; 1 Tesaloniceni 3:13 

(21) Romani 16:20; Zaharia 3:2; Luca 22:31-32 

(22) Ioan 17:15; 1 Tesaloniceni 5:23 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

191. Ce ne învață încheierea Rugăciunii 
Domnului? 

Încheierea Rugăciunii Domnului - „căci a Ta este Împără-

ția și puterea și slava, în veci. Amin”1 - ne învață că rugăciu-

nile noastre trebuie să aibă substanță [să fie întărite cu 

argumente],2 că ele nu trebuie bazate pe vreun merit ce s-

ar găsi în noi sau în vreo altă ființă, ci doar pe Dumnezeu,3 

și că rugăciunile noastre trebuie însoțite de laude,4 recu-

noscându-L doar pe Dumnezeu ca veșnic suveran, atot-

puternic și infinit de glorios.5 În acest sens, întrucât El 

poate și este dornic să ne ajute,6 credința noastră ne dă 

îndrăzneală să insistăm înaintea Lui ca El să ne ajute,7 aș-

teptând în tăcere răspunsul Lui la rugăciunile noastre8 și 

bizuindu-ne pe El. Pentru a demonstra că vrem să fim as-

cultați și că avem încrederea că aceasta se petrece, noi în-

cheiem spunând Amin.9 

(1) Matei 6:13 

(2) Romani 15:30; Iov 23:3-4; Ieremia 14:20-21 

(3) Daniel 9:4, 7-9, 16-19 

(4) Filipeni 4:6 

(5) 1 Cronici 29:10-13 

(6) Efeseni 3:20-21; Luca 11:13; Psalmul 84:11 

(7) 2 Cronici 20:6, 11; Efeseni 3:11-12; Evrei 10:19-22 

(8) 2 Cronici 14:11; Ioan 5:14; Romani 8:32 

(9) 1 Corinteni 14:16; Apocalipsa 22:20-21 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________  
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Capitolul 1. Revelația și Scriptura 

1. Cine este prima și cea dintâi Ființă? 

2. Ar trebui ca orice om să creadă că există un Dumnezeu? 

3. Cum știm că există un Dumnezeu? 

4. Care este scopul suprem al existenței omului? 

5. Ce este Cuvântul lui Dumnezeu? 

6. Pot toți oamenii să se folosească de Sfintele Scripturi?  

Capitolul 2. Doctrina despre Dumnezeu 

7. Cum putem ști că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu?  

8. Care este mesajul principal al Scripturilor? 

9. Ce ne descoperă Scriptura despre Dumnezeu? 

10. Ce este Dumnezeu?  

11. Există mai mulți dumnezei? 

12. Care sunt trăsăturile specifice ale celor 3 Persoane din Dumne-

zeire?  

13. Cum știm că Fiul și Duhul Sfânt sunt Dumnezeu și egali cu Ta-

tăl? 

14. Ce sunt decretele lui Dumnezeu?  

15. Ce a hotărât în mod special Dumnezeu cu privire la îngeri și 

oameni? 

16. Cum îndeplinește Dumnezeu decretele Sale? 

Capitolul 3. Lucrările creației și ale providenței lui Dumnezeu 

17. Ce este lucrarea creației?  

18. Cum i-a creat Dumnezeu pe îngeri?  

19. Cum l-a creat Dumnezeu pe om? 

20. Care sunt lucrările providenței lui Dumnezeu? 

21. Care este lucrarea providenței lui Dumnezeu față de îngeri? 

22. Ce act special al providenței a făcut Dumnezeu față de om în 

starea în care acesta a fost creat?  
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Capitolul 4. Păcatul și căderea omului în păcat 

23. Au rămas primii noștri părinți în starea în care Dumnezeu i-a 

creat la început? 

24. Ce este păcatul?  

25. A căzut întreaga omenire în păcat prin prima nelegiuire săvâr-

șită de Adam? 

26. În ce constă păcătoșenia stării în care omul a căzut? 

27. Cum a fost transmis păcatul original de la primii noștri părinți 

la urmașii lor? 

28. Care este ruina stării în care a căzut omul? 

29. Cum este pedepsit păcatul în această lume?  

30. Cum este pedepsit păcatul în veșnicie?  

Capitolul 5. Legământul harului 

31. A lăsat Dumnezeu întreaga omenire să piară în această stare 

de păcat și ruină?  

32. Cum se manifestă harul lui Dumnezeu în Legământul Haru-

lui?  

33. Cum a fost revelat Legământul Harului de-a lungul Scripturii? 

34. Cum diferă Legământul Harului de Legământul cel Vechi? 

35. Ce legătură este între Legământul cel Vechi și Legământul 

Harului? 

Capitolul 6. Hristos, Mijlocitorul și Răscumpărătorul 

36. Cine este Răscumpărătorul aleșilor lui Dumnezeu?  

37. Cum a devenit om Hristos, El, Fiul lui Dumnezeu? 

38. De ce a fost nevoie ca Mijlocitorul să fie Dumnezeu?  

39. De ce a fost nevoie ca Mijlocitorul să fie om? 

40. De ce a fost nevoie ca Mijlocitorul să fie Dumnezeu și Om într-

o singură Persoană? 

41. De ce a fost numit Mijlocitorul nostru Isus Hristos? 

42. Ce slujiri împlinește Hristos ca Răscumpărător al nostru? 
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43. Cum îndeplinește Hristos slujba de Profet? 

44. Cum îndeplinește Hristos slujba de Preot? 

45. Cum face Hristos mijlocire? 

46. Cum îndeplinește Hristos slujba de Împărat? 

47. În ce a constat smerirea lui Hristos? 

48. Cum S-a smerit Hristos în concepția și nașterea Lui?  

49. Cum S-a smerit Hristos în viața Sa pământească? 

50. Cum S-a smerit Hristos în moartea Lui?  

51. În ce a constat smerirea lui Hristos după moartea Lui?  

52. În ce a constat înălțarea lui Hristos?  

53. Cum a fost Hristos înălțat în învierea Sa? 

54. Cum a fost Hristos înălțat în ridicarea Sa la cer?  

55. Cum este Hristos înălțat prin șederea Sa la dreapta Tatălui?  

56. Cum va fi Hristos înălțat în cea de-a doua venire a Sa pentru 

judecata lumii?  

Capitolul 7. Mântuirea – aplicarea răscumpărării 

57. Ce binecuvântări a obținut Hristos prin mijlocirea Lui? 

58. Cine sunt făcuți părtași ai răscumpărării prin Hristos? 

59. Ce este chemarea eficace?  

60. Sunt chemați eficace doar cei aleși?  

61. Este posibil ca cei care n-au auzit niciodată Evanghelia, și as-

tfel nu-L cunosc pe Isus Hristos și nici n-au crezut în El, fie 

mântuiți prin faptul că ei trăiesc potrivit revelației natu-

rale?  

62. Care sunt beneficiile aleșilor prin Hristos în viața pămân-

tească?  

63. Ce este îndreptățirea?  

64. Cum este îndreptățirea un act al harului fără plată al lui Dum-

nezeu?  

65. Ce este credința care aduce îndreptățirea? 

66. Cum este îndreptățit păcătosul înaintea lui Dumnezeu prin 

credință?  
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67. Ce este înfierea?  

68. Ce este sfințirea?  

69. Ce este pocăința spre viața veșnică?  

70. În ce fel diferă îndreptățirea de sfințire?  

71. De ce nu sunt credincioșii sfințiți complet?  

72. Care sunt beneficiile care, în această vi-ață, însoțesc sau de-

curg din îndreptățire, înfiere și sfințire?  

73. Este posibil ca adevărații credincioși să cadă din starea lor de 

har?  

74. Pot fi asigurați adevărații credincioși în mod infailibil de fap-

tul că ei vor rămâne în starea de har? 

75. Sunt toți credincioșii adevărați asigurați continuu de mântui-

rea lor?  

Capitolul 8. Moartea, învierea și judecata 

76. Vor muri toți oamenii? 

77. De ce nu sunt eliberați de moarte cei neprihăniți, dacă moartea 

este plata păcatului?  

78. Ce beneficii primesc cei credincioși de la Hristos la moartea 

lor?  

79. Ce se va face celor răi la moartea lor?  

80. Ce trebuie să credem despre înviere?  

81. Ce urmează imediat după înviere? 

82. Ce beneficii primesc cei neprihăniți de la Hristos în Ziua Jude-

cății? 

83. Ce se va face celor răi în Ziua Judecății? 

Capitolul 9. Prefața legii morale 

84. Ce anume cere Dumnezeu de la om?  

85. Ce a revelat Dumnezeu la început ca regulă a ascultării omului 

față de El?  

86. Ce este legea morală?  
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87. Există vreo utilitate a legii morale pentru om de la căderea lui 

în păcat?  

88. În ce fel este de folos legea morală pentru toți oamenii?  

89. În ce fel este de folos legea morală pentru oamenii neregene-

rați?  

90. Ce folosință specială are legea morală pentru cei regenerați?  

91. Unde este rezumată legea morală?  

92. Care este esența Celor 10 Porunci?  

93. Care este prefața Celor 10 Porunci?  

94. Ce reguli trebuie respectate pentru înțelegerea corectă a Celor 

10 Porunci? 

Capitolul 10. Prima tablă a legii morale 

95. Care este prima Poruncă?  

96. Care sunt responsabilitățile cerute în prima Poruncă?  

97. Ce este interzis în prima poruncă?  

98. Ce suntem învățați în special prin cuvintele „în afară de Mine” 

din prima poruncă? 

99. Care este porunca a doua? 

100. Care sunt responsabilitățile cerute în porunca a doua?  

101. Ce interzice Porunca a doua?  

102. Care este motivul ce însoțește Porunca a doua? 

103. Care este porunca a treia? 

104. Ce anume este cerut în porunca a treia? 

105. Ce este interzis prin porunca a treia? 

106. Care sunt motivele ce însoțesc porunca a treia?  

107. Care este porunca a patra?  

108. Ce este cerut în porunca a patra? 

109. Cum trebuie sfințit Sabatul, sau ziua Domnului? 

110. Ce interzice porunca a patra?  

111. Care sunt motivele ce însoțesc porunca a patra? 

112. De ce începe porunca a patra cu expresia „adu-ți aminte”? 
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Capitolul 11. A doua tablă a legii morale 

113. Care este porunca a cincea? 

114. Ce se înțelege prin tată și mamă în porunca a cincea?  

115. La ce se referă în general porunca a cincea?  

116. Care este cinstea pe care o datorăm celor ce ne sunt superi-

ori? 

117. Care sunt păcatele pe care suntem înclinați să le facem față 

de cei ce ne sunt superiori?  

118. Care este cinstea pe care o datorăm celor ne sunt inferiori? 

119. Care sunt păcatele pe care suntem înclinați să le facem față 

de cei ce ne sunt inferiori?  

120. Care sunt responsabilitățile noastre față de cei ce ne sunt 

egali?  

121. Care sunt păcatele pe care suntem înclinați să le facem față 

de cei care ne sunt egali în autoritate?  

122. Care este motivul ce însoțește porunca a cincea, pentru a o în-

tări?  

123. Care este porunca a șasea?  

124. Care sunt îndatoririle cerute prin porunca a șasea?  

125. Care sunt păcatele interzise prin porunca a șasea?  

126. Care este porunca a șaptea?  

127. Care sunt îndatoririle cerute în Porunca a șaptea?  

128. Care sunt păcatele interzise prin porunca a șaptea? 

129. Care este porunca a opta?  

130. Ce ni se cere prin porunca a opta?  

131. Care sunt păcatele interzise prin porunca a opta? 

132. Care este porunca a noua?  

133. Care sunt îndatoririle cerute prin porunca a noua?  

134. Ce este interzis prin porunca a noua?  

135. Care este Porunca a zecea?  

136. Care sunt îndatoririle cerute prin porunca a zecea?  

137. Ce ne este interzis prin porunca a zecea?  
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Capitolul 12. Răspunsul adecvat față de lege și Evanghelie 

138. Este vreun om capabil să păzească perfect poruncile lui Dum-

nezeu?  

139. Sunt toate încălcările Legii lui Dumnezeu la fel de detestabile 

în ele însele? 

140. Care păcate sunt mai ticăloase ca urmare a daunelor pe care 

le provoacă?  

141. Ce merită să primească fiecare păcat din partea lui Dumne-

zeu?  

142. Ce ne cere Dumnezeu ca să scăpăm de mânia și blestemul 

Lui, care ni se cuvin ca urmare a păcatului?  

Capitolul 13. Cuvântul și rânduielile – mijloacele comune ale 

harului 

143. Care sunt mijloacele exterioare comune prin care Hristos ne 

comunică beneficiile lucrării Sale răscumpărătoare?  

144. Cum este făcut eficace Cuvântul spre mântuire?  

145. Cum trebuie citit Cuvântul lui Dumnezeu?  

146. Cine poate predica Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu?  

147. Cum trebuie predicat Cuvântul lui Dumnezeu de către cei 

care sunt chemați la aceasta?  

148. Ce anume este cerut de la cei care aud Cuvântul predicat?  

149. Ce este o rânduială?  

150. Cum devin rânduielile mijloace eficace ale mântuirii?  

151. Câte rânduieli a instituit Hristos în Bi-serica Sa, în Noul Tes-

tament?  

Capitolul 14. Botezul și biserica 

152. Ce este botezul?  

153. Cum trebuie administrat botezul? 

154. Cum trebuie folosit botezul ulterior administrării lui?  

155. Cine trebuie botezat? 
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156. N-au fost botezați pruncii atunci când întreaga lor familie a 

fost botezată? 

157. Nu a înlocuit botezul circumcizia și, de aceea, nu trebuie el 

administrat în același fel? 

158. Dacă urmașii trupești ai lui Avraam au fost circumciși în Ve-

chiul Legământ, de ce să nu fie botezați copiii părinților cre-

dincioși, în cadrul Noului Legământ? 

159. Care este datoria celor care sunt botezați corect? 

160. Ce este biserica vizibilă?  

161. Care sunt privilegiile speciale ale bisericii vizibile? 

162. Sunt mântuiți toți cei ce aud Evanghelia și participă la sluj-

bele bisericii locale? 

163. Ce este biserica invizibilă? 

164. Care sunt privilegiile speciale ale bisericii invizibile? 

Capitolul 15. Cina Domnului 

165. Ce este Cina Domnului? 

166. Cum a rânduit Hristos să fie date și primite pâinea și vinul în 

rânduiala Cinei Domnului? 

167. Cum se hrănesc din trupul și sângele lui Hristos cei ce iau 

parte în mod vrednic la Cina Domnului?  

168. Cum trebuie să ne pregătim ca să primim Cina Domnului?  

169. Poate cineva să vină la Cina Domnului dacă se îndoiește de 

faptul că este al lui Hristos sau dacă are îndoieli cu privire 

la pregătirea sa adecvată pentru Cină?  

170. Poate cineva care mărturisește credința și dorește să vină la 

Cina Domnului să fie împiedicat de la aceasta?  

171. Cum trebuie să primim Cina Domnului când este oferită?  

172. Ce trebuie să facem după ce am primit Cina Domnului?  

173. Ce au în comun rânduielile botezului și a Cinei Domnului?  

174. În ce aspecte sunt diferite rânduielile botezului și a Cinei 

Domnului?  
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Capitolul 16. Rugăciunea 

175. Ce este rugăciunea?  

176. Trebuie să ne rugăm doar lui Dumnezeu?  

177. Ce presupune să ne rugăm în Numele lui Hristos?  

178. De ce trebuie să ne rugăm în Numele lui Hristos?  

179. Cum ne ajută Duhul Sfânt să ne rugăm?  

180. Pentru cine trebuie să ne rugăm?  

181. Pentru ce trebuie să ne rugăm?  

182. Cum trebuie să ne rugăm?  

Capitolul 17. Rugăciunea Domnului 

183. Ce regulă ne-a dat Dumnezeu spre călăuzirea noastră în 

practica rugăciunii?  

184. Ce ne învață prefața Rugăciunii Domnului? 

185. Ce anume ne rugăm în prima adresare? 

186. Ce anume ne rugăm în a doua adresare? 

187. Ce anume ne rugăm în a treia adresare? 

188. Ce anume ne rugăm în a patra adresare? 

189. Ce anume ne rugăm în a cincea adresare?  

190. Ce anume ne rugăm în a șasea adresare? 

191. Ce ne învață încheierea Rugăciunii Domnului? 

  



 

 

 

 

  



 

 

          MAGNA GRATIA 
                                             Noi vestim Evanghelia harului 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit care își                

concentrează eforturile pe proclamarea Evangheliei prin litera-

tură consecventă doctrinar, prin evanghelizare și echiparea bise-

ricilor evanghelice de limba română.  

Dacă ai fost binecuvântat citind această carte, poți ajuta la                     

binecuvântarea altui credincios, prin unul sau mai multe lucruri,             

după cum urmează: 

1) Dă mai departe această carte! „Fără plată ați primit, fără plată                    

să dați”.  

2) Vizitează paginile noastre de internet la magnagratia.org și 

află mai mult despre lucrarea noastră, și citește GRATUIT cele 

peste 200 de cărți ale unora dintre cei mai buni autori creștini 

din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA prin a vizita pa-

gina noastră de Facebook la www.facebook.com/MagnaGratia-

Romania și prin a te abona pe website, așa încât să fii anunțat 

când publicăm noi resurse. 

4) Spune și altora despre lucrarea noastră.   

5) Roagă-te pentru noi. 

6) Donează și ajută-ne să mergem mai departe cu această lu-

crare. Donațiile se pot face online, www.magnagratia.org/dona-

tii.html  

Pentru orice alte informații, scrie-ne la contact@magnagratia.org. 

Mulțumim! 

 


