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Despre Benjamin Keach 
 

Benjamin Keach s-a născut în 1640 în orășelul englez Stokehaman. În 

ciuda faptului că părinții săi nu și-au putut permite să îl dea la școală, el a fost 

atât de îndrăgostit de studiul Bibliei și de lectură, încât a abandonat orice altă 

preocupare. Studiind Scripturile, și-a format convingerile baptiste apoi, la vâr-

sta de 15 ani, s-a alăturat unei biserici baptiste, care l-a botezat și l-a încurajat 

să își folosească darurile în predicare. La vârsta de 18 ani, Benjamin Keach avea 

să predice pentru prima oară dar, după numai 2 ani, avea să ajungă în închi-

soare tocmai pentru acest lucru.  

La 24 ani i s-a cerut să scrie o carte pentru copii conținând principalele 

aspecte de învățătură baptistă, datorită căreia a fost arestat și pus în închi-

soare, cărțile lui au fost confiscate, și a fost obligat la plata unei amenzi de 20 

de lire sterline (echivalentul a circa 3500 Euro astăzi).  

În plus, a fost obligat să stea închis în cușcă în două orașe și să privească 

de acolo cum cărțile lui erau arse în piața publică. Deși era un obicei în acea 

vreme ca oamenii care asistau la astfel de pedepse să arunce cu ouă în per-

soana pedepsită, ei l-au tratat cu respect pe Keach și au ascultat predicile lui 

în toată perioada cât el a stat închis în acele cuști, cu excepția reprezentanți-

lor autorităților de represiune de atunci, care încercau să îl întrerupă sau să 

îl amenințe ca să-l determine să nu mai predice. 

Benjamin Keach a fost unul dintre cei mai curajoși apărători ai învăță-

turilor baptiste în acea vreme, fiind printre cei mai aprigi critici ai botezului 

pruncilor și ai botezului prin stropire, considerându-le nebiblice. Benjamin 

Keach a devenit păstor la vârsta de 28 ani și a slujit în biserica lui până la 



sfârșitul vieții, deși cu intermitențe, întrucât a fost încarcerat destul de frec-

vent pentru predicile lui. Începând cu anul 1672, odată cu aprobarea Decla-

rației Indulgenței în Anglia, congregația păstorită de Keach a putut să se ex-

prime liber și și-a putut construi propriul locaș de închinare, acesta fiind ul-

terior locul unde au predicat alți slujitori ai Domnului Isus, cunoscuți pentru 

contribuțiile lor deosebite la învățătura baptistă, precum John Gill sau Char-

les Spurgeon. 

Keach a fost și unul dintre apărătorii închinării prin cântare în adună-

rile baptiste, fiind autorul uneia dintre cele mai apreciate cărți de imnuri 

creștine din toate timpurile, denumită Spiritual Melody (Cântări Spirituale). 

Datorită predicilor lui și a radicalismului manifestat în învățăturile și trăirea 

lui și a celor care i-au fost aproape, Benjamin Keach a fost atât de urât de 

reprezentanții Bisericii Anglicane, încât el a fost deseori ținta tentativelor de 

ucidere din partea acestora. Deși unii comentatori spun că, în fapt, nu Ben-

jamin Keach ar fi autorul „Catehismului Baptist”, probabilitatea ca el să fi 

fost autorul este totuși mare, cunoscut fiind pentru convingerile sale puternic 

baptiste. „Catehismul Baptist” este și astăzi un document de referință pentru 

credincioșii baptiști de pretutindeni, fiind utilizat în special pentru educația 

religioasă în familiile de credincioși și pentru introducerea copiilor în învă-

țăturile Sfintei Scripturi de către părinții lor. 

Benjamin Keach a murit la vârsta de 68 de ani, după 36 de ani de pas-

torație și după o multitudine de perioade de persecuție și încercări. 

Asociația MAGNA GRATIA,                                                                                               

2018



1. Cine este prima și cea mai bună dintre ființe?  
 

Isaia 44:6 – Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și Răscumpărătorul 
lui, Domnul oștirilor: „Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, și afară de 
Mine, nu este alt Dumnezeu”. 

Psalmul 8:1 – Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele 
Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai pe sus de ceruri. 

Psalmul 97:9 -  Căci Tu, Doamne, Tu ești Cel Prea Înalt peste tot pământul, 
Tu ești prea înălțat mai pe sus de toți dumnezeii. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Care este scopul suprem al omului?  

1 Corinteni 10:31 – Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva: să 
faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. 

Psalmul 73:25-26 - Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Și pe pământ nu-
mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine. Carnea și inima pot să mi se 
prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea 
mea de moștenire. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



3. Cum știm că există Dumnezeu?  

Romani 1:18-20 – Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva ori-
cărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, 
care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre 
Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În 
adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, 
se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în 
lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. 

Psalmul 19:1,2 – Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește 
lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre 
alteia despre el. 

2 Timotei 3:15 – din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea în-
țelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Isus. 

1 Corinteni 1:21-24 – Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut 
pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să 
mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-
adevăr, cer minuni, și Grecii caută înțelepciune; dar noi propovăduim pe 
Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de poticnire, și pentru 
Neamuri o nebunie; dar pentru cei chemați, fie Iudei, fie Greci, este pute-
rea și înțelepciunea lui Dumnezeu. 

1 Corinteni 2:9,10 – Dar, după cum este scris: „Lucruri, pe care ochiul nu 
le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, așa sunt 
lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc”. Nouă însă 
Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, 
chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

4. Ce este Cuvântul lui Dumnezeu?  

2 Petru 1:21 – Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oa-
menii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. 

2 Timotei 3:16,17 – Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos 
ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pen-
tru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice 
lucrare bună. 

Isaia 8:20 – „La lege și la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai 
răsări zorile pentru poporul acesta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Cum știm că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu?  

1 Corinteni 2:6,7,13 – Totuși ceea ce propovăduim noi printre cei desăvâr-
șiți, este o înțelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacu-
lui acestuia, care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dum-
nezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre 
slava noastră, mai înainte de veci […] Și vorbim despre ele nu cu vorbiri 
învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul 
Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovni-
cești. 



Psalmul 119:18, 129 – Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale 
Legii Tale! Învățăturile Tale sunt minunate: de aceea le păzește sufletul 
meu. 

Faptele Apostolilor 10:43 – Petru deci i-a chemat înăuntru, și i-a găzduit. 
Faptele Apostolilor 26:22 –Dar, mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, am ră-

mas în viață până în ziua aceasta; și am mărturisit înaintea celor mici și celor 
mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus proorocii și Moise că are 
să se întâmple. 

Faptele Apostolilor 18:28 – căci înfrunta cu putere pe Iudei înaintea noro-
dului, și le dovedea din Scripturi că Isus este Hristosul. 

Evrei 4:12 – Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor 
decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul 
și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. 

Psalmul 19:7-9 – Legea Domnului este desăvârșită, și înviorează sufletul; 
mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orân-
duirile Domnului sunt fără prihană, și înveselesc inima; poruncile Dom-
nului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată, și ține 
pe vecie; judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. 

Romani 15:4 – Și tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învățătura 
noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scriptu-
rile, să avem nădejde. 

Ioan 16:13,14 –Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă că-
lăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi 
auzit, și vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va 
lua din ce este al Meu, și vă va descoperi. 

1 Ioan 2:20-27 – Dar voi ați primit ungerea din partea Celui sfânt, și știți 
orice lucru. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoaș-
teți, și știți că nici o minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul, 
dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este Anticristul, care 
tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl. 
Oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. Ce ați auzit de la început, aceea 
să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți 
rămânea în Fiul și în Tatăl. Și făgăduința, pe care ne-a făcut-o El, este 
aceasta: viața veșnică. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să 
vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea, pe care ați primit-o de la El, rămâne 
în voi, și n-aveți trebuință să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă 



 

învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâ-
neți în El, după cum v-a învățat ea. 

2 Corinteni 3:14-17 –  Dar ei au rămas greoi la minte: căci până în ziua de 
astăzi, la citirea Vechiului Testament, această mahramă rămâne neridicată, 
fiindcă mahrama este dată la o parte în Hristos. Da, până astăzi, când se 
citește Moise, rămâne o mahramă peste inimile lor. Dar oridecâteori vreu-
nul se întoarce la Domnul, mahrama este luată. Căci Domnul este Duhul; 
și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Se pot folosi toți oamenii de Scripturi?  

Ioan 5:39 – Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veș-
nică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. 

Luca 16:29 –Avraam a răspuns: „Au pe Moise și pe proroci; să asculte de ei”. 
Faptele Apostolilor 8:28-30 – se întorcea de acolo, și ședea în carul lui, și citea 

pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: „Du-te, și ajunge carul acesta!” Filip 
a alergat, și a auzit pe Etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înțelegi 
tu ce citești?” 

Faptele Apostolilor 17:11 - Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei 
din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna, și cercetau Scripturile 
în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este așa. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



7. Ce ne învață în principal Scripturile?  

2 Timotei 3:16,17 – Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să 
învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul 
lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 

Ioan 20:31 –Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeți că 
Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și crezând, să aveți viața în Numele 
Lui. 

Faptele Apostolilor 24:14 –Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților 
mei după Calea, pe care ei o numesc partidă; eu cred tot ce este scris în Lege 
și în Proroci. 

1 Corinteni 10:11 – Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept 
pilde, și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârși-
turile veacurilor. 

Eclesiastul 12:13 - Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor: Teme-te 
de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. Ce este Dumnezeu?  

Ioan 4:24 – Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui, trebuie să I se închine 
în duh și în adevăr. 

Psalmul 147:5 – Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, price-
perea Lui este fără margini. 



 

Psalmul 90:2 – Înainte ca să se fi născut munții, și înainte ca să se fi făcut 
pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu! 

Iacov 1:17 – orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-
se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mu-
tare. 

Apocalipsa 4:8 – Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi, și 
erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte, ziceau fără 
încetare: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, 
care era, care este, care vine!” 

Psalmul 89:14 – Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău de dom-
nie; bunătatea și credincioșia sunt înaintea Feței Tale. 

Exod 34:6,7 – Și Domnul a trecut pe dinaintea lui, și a strigat: „Domnul, 
Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, 
plin de bunătate și credincioșie, care Își ține dragostea până în mii de nea-
muri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe 
cel vinovat drept nevinovat, și pedepsește fărădelegea părinților în copii și 
în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam!” 

1 Timotei 1:17 – A Împăratului veciniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și 
singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor! Amin. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. Există mai mulți dumnezei?  

Deuteronom 6:4 – Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singu-
rul Domn. 

Ieremia 10:10 – Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumne-
zeu viu și un Împărat veșnic. Pământul tremură de mânia Lui, și neamurile 
nu pot să sufere urgia lui. 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10. Câte persoane sunt în Sfânta Treime?  

1 Corinteni 8:6 – totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Ta-
tăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur 
Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. 

Ioan 10:30 – Eu și Tatăl una suntem. 
Ioan 14:9 – Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi, și nu M-ai cunoscut, 

Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: „Arată-
ne pe Tatăl?” 

Faptele Apostolilor 5:3,4 – Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ți-a umplut Sa-
tana inima ca să minți pe Duhul Sfânt, și să ascunzi o parte din prețul mo-
șioarei? Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și, după ce ai vândut-o, nu 
puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în 
inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu”. 

Matei 28:19 – Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în 
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. 

2 Corinteni 13:14 – Harul Domnului Isus Hristos, și dragostea lui Dumne-
zeu, și împărtășirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toți! Amin. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

11. Care sunt decretele lui Dumnezeu?  

Efeseni 1:11 – În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, 
după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul voii Sale. 

Romani 11:36 – Din El, prin El, și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie 
slava în veci! Amin. 

Daniel 4:35 – Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face 
ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului, și nimeni nu poate 
să stea împotriva mâniei Lui, nici să-i zică: „Ce faci?” 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

12. Cum duce Dumnezeu la îndeplinire decretele 
Sale?  

Geneza 1:1 – La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. 
Apocalipsa 4:11 – „Vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru, să primești 

slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, și prin voia Ta stau 
în ființă și au fost făcute!” 

Matei 6:26 – Uitați-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră, 
și nici nu strâng nimic în grânare; și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hră-
nește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? 

Faptele Apostolilor 14:17 – măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărtu-
rie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer, și timpuri roditoare, v-a 
dat hrană din belșug, și v-a umplut inimile de bucurie. 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

13. Care este lucrarea de creație?  

Geneza 1:1 – La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. 
Evrei 11:3 – Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui 

Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. 
Exod 20:11 – Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea, și 

tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat 
Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. 

Geneza 1:31 – Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau foarte bune. 
Astfel a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a șasea. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

14. Cum l-a creat Dumnezeu pe om?  

Geneza 1:27 – Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chi-
pul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. 

Coloseni 3:10 – și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cu-
noștință, după chipul Celui ce l-a făcut. 



 

Efeseni 4:24 – și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dum-
nezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. 

Geneza 1:28 -  Dumnezeu i-a binecuvântat, și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți, 
înmulțiți-vă, umpleți pământul, și supuneți-l; și stăpâniți peste peștii mării, 
peste păsările cerului, și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ”. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

15. Care sunt lucrările providenței lui Dumnezeu?  

Neemia 9:6 – Tu, Doamne, numai Tu, ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și 
toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. 
Tu dai viață tuturor acestor lucruri, și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. 

Coloseni 1:17 – El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El. 
Evrei 1:3 – El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui, și care 

ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor, și a 
șezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte. 

Psalmul 103:19 – Domnul Și-a așezat scaunul de domnie în ceruri, și domnia 
Lui stăpânește peste tot. 

Matei 10:29,30 -  Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, nici una din 
ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii 
din cap, toți vă sunt numărați. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



16. Ce act special al providenței a făcut Dumnezeu 
față de om, în starea în care omul a fost creat?  

Geneza 2:16,17 – Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poți 
să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoș-
tinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, 
vei muri negreșit”. 

Galateni 3:12 – Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă 
mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat”. 

Romani 5:12 -  De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în 
lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor 
oamenilor, din pricină că toți au păcătuit… 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

17. Au continuat primii noștri părinți să trăiască în 
starea în care au fost creați?  

Geneza 3:6 – Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit, și 
că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, 
și a mâncat; a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. 

Eclesiastul 7:29 – Numai, iată ce am găsit: că Dumnezeu a făcut pe oameni 
fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii. 



 

Romani 5:12 -  De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în 
lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor 
oamenilor, din pricină că toți au păcătuit... 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

18. Ce este păcatul?  

1 Ioan 3:4 – Oricine face păcat, face și fărădelege; și păcatul este fărădelege. 
Romani 5:13 - Căci înainte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este 

ținut în seamă câtă vreme nu este o lege.  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

19. Care a fost păcatul prin care primii noștri          
părinți au căzut din starea în care au fost creați?  

Geneza 3:6,12,13 - Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de 
privit, și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din 
rodul lui, și a mâncat; a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a 
mâncat și el. Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, 



ea mi-a dat din pom și am mâncat”. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce 
ai făcut?” Femeia a răspuns: „Șarpele m-a amăgit, și am mâncat din pom”. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

20. Toată omenirea a căzut alături de Adam, în         
primul lui păcat?  

1 Corinteni 15:21,22 – Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a 
venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor 
învia în Hristos. 

Romani 5:12,18,19 - De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păca-
tul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra 
tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit...Astfel dar, după cum 
printr-o singură greșeală, a venit o osândă, care a lovit pe toți oamenii, tot 
așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotă-
râre de neprihănire care dă viața. Căci, după cum prin neascultarea unui 
singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui 
singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

21. În ce stare a fost adusă omenirea prin acea          
cădere în păcat?  

Psalmul 51:5 – Iată că sunt născut în nelegiuire, și în păcat m-a zămislit mama 
mea. 

Romani 5:18,19 – Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală, a venit o 
osândă, care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de 
iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. 
Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți 
păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți ne-
prihăniți. 

Isaia 64:6 - Toți am ajuns ca niște necurați, și toate faptele noastre bune sunt 
ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză, și nelegiuirile noastre ne 
iau ca vântul. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

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

Romani 5:19 – Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți 
au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor 
fi făcuți neprihăniți. 

Romani 3:10 – „Nu este nici un om neprihănit, niciunul măcar. 
Efeseni 2:1 – Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. 



Isaia 53:6 – Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui; 
dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. 

Psalmul 51:5 – Iată că sunt născut în nelegiuire, și în păcat m-a zămislit mama 
mea. 

Matei 15:19 -  Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curvi-
ile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

23. În ce constă suferința stării în care omul a            
căzut?  

Geneza 3:8,24 – Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla 
prin grădină în răcoarea zilei: și omul și nevasta lui s-au ascuns de Fața 
Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Astfel a izgonit El pe 
Adam; și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi, cari să învâr-
tească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. 

Efeseni 2:3 – Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii 
noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor 
noastre, și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. 

Galateni 3:10 – Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele Legii, sunt supt blestem; 
pentru că este scris: „Blestemat este oricine nu stăruieşte în toate lucrurile 
scrise în cartea Legii, ca să le facă”. 

Romani 6:23 – Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al 
lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. 

Psalmul 9:17 –  Cei răi se întorc la locuința morților: toate neamurile care 
uită pe Dumnezeu. 



 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

24. A lăsat Dumnezeu întreaga omenire să piară în 
starea de păcat și suferință?  

Efeseni 1:3,4 – Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus 
Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în 
locurile cerești, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea 
lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, […]. 

2 Tesaloniceni 2:13 – Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mul-
țumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu 
v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. 

Romani 5:21 – pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa 
și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viața veșnică, prin Isus 
Hristos, Domnul nostru. 

Faptele Apostolilor 13:8 – Dar Elima, vrăjitorul, - căci așa se tâlcuiește nu-
mele lui - le stătea împotrivă, și căuta să abată pe dregător de la credință. 

Ieremia 31:33 - „Ci iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după 
zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie 
în inima lor; și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu”.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



25. Cine este Răscumpărătorul aleșilor lui              
Dumnezeu?  

Galateni 3:13 – Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se 
blestem pentru noi, -fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe 
lemn”. 

1 Timotei 2:5 – Căci este un singur Dumnezeu, și este un singur mijlocitor 
între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos. 

Ioan 1:14 – Și Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har, și 
de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului 
născut din Tatăl. 

1 Timotei 3:16 – Și fără îndoială, mare este taina evlaviei... „Cel ce a fost ară-
tat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost 
propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă”. 

Romani 9:5 – patriarhii, și din ei a ieșit, după trup, Hristosul, care este mai 
pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin! 

Coloseni 2:9 -  Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

26. Cum a devenit om Hristos, fiind Fiul lui            
Dumnezeu?  



 

Evrei 2:14 – Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa 
și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimi-
cească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. 

Matei 26:38 – Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare 
de moarte; rămâneți aici, și vegheați împreună cu Mine”. 

Luca 2:52 – Și Isus creștea în înțelepciune, în statură, și era tot mai plăcut 
înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. 

Ioan 12:27 – Acum sufletul Meu este tulburat. Și ce voi zice?... Tată, izbăvește-
Mă din ceasul acesta?... Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul 
acesta! 

Luca 1:31,35 – Și iată că vei rămânea însărcinată, și vei naște un fiu, căruia îi 
vei pune numele Isus. Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste 
tine, și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va 
naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. 

Evrei 4:15 – Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile 
noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. 

Evrei 7:26 -  Și tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, 
fără pată, despărțit de păcătoși, și înălțat mai pe sus de ceruri. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

27. Ce lucrări face Hristos ca Răscumpărător al 
nostru?  

Faptele Apostolilor 3:22 – În adevăr, Moise a zis părinților noștri: „Domnul, 
Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine; pe El 
să-l ascultați în tot ce vă va spune. 



Evrei 5:6 – Și, cum zice iarăși într-alt loc: „Tu ești preot în veac, după rându-
iala lui Melhisedec”. 

Psalmul 2:6 - „Totuși, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu 
cel sfânt”. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

28. Cum împlinește Hristos slujba de Profet?  

Ioan 1:18 – Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care 
este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut”. 

Ioan 14:26 – Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-l va trimite Tatăl, 
în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile, și vă va aduce aminte de tot ce 
v-am spus Eu. 

Ioan 15:15 - Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul 
său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit 
de la Tatăl Meu. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

29. Cum împlinește Hristos slujba de Preot?  

1 Petru 2:24 – El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca 
noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui 
ați fost vindecați. 

Evrei 9:28 – tot așa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să 
poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, 
ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. 

Efeseni 5:2 – Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit, și S-a dat pe 
Sine pentru noi „ca un prinos și ca o jertfă de bun miros”, lui Dumnezeu. 

Evrei 2:17 – Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraților Săi în toate lucru-
rile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot 
milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. 

Evrei 7:25 – De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie 
de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. 

Romani 8:34 – După cum este scris: „Din pricina Ta suntem dați morții 
toată ziua; suntem socotiți ca niște oi de tăiat”. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

30. Cum împlinește Hristos slujba de Împărat?  

Psalmul 110:3 – Poporul Tău este plin de înflăcărare, când Îți aduni oștirea; 
cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua. 



Matei 2:6 – ,Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neîn-
semnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieși o Căpetenie, care va 
fi Păstorul poporului Meu Israel”. 

1 Corinteni 15:25 -  Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți 
vrăjmașii sub picioarele Sale. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

31. În ce a constat smerirea lui Hristos?  

Luca 2:7 – Și a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfășat în scutece și L-a 
culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. 

Galateni 4:4 – Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul 
Său, născut din femeie, născut sub Lege. 

Isaia 53:3 – Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu sufe-
rința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El, și noi nu L-am băgat în 
seamă. 

Luca 22:44 – A ajuns într-un chin ca de moarte, și a început să Se roage și 
mai fierbinte; și sudoarea I se făcuse ca niște picături mari de sânge, care 
cădeau pe pământ. 

Matei 27:46 – Și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, 
Lama Sabactani?” adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce 
M-ai părăsit?” 

Filipeni 2:8 – La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascul-
tător până la moarte, și încă moarte de cruce. 

Matei 12:40 – Căci, după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele chitu-
lui, tot așa și Fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pământului. 

Marcu 15:45,46 -  După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui 
Iosif trupul. Și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Isus de 



 

pe cruce, L-a înfășurat în pânza de in, și L-a pus într-un mormânt săpat în 
stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

32. În ce constă înălțarea lui Hristos?  

Faptele Apostolilor 1:11 – și au zis: „Bărbați Galileeni, de ce stați și vă uitați 
spre cer? Acest Isus, care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în 
același fel cum L-ați văzut mergând la cer”. 

Marcu 16:19 – Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălțat la cer, și a 
șezut la dreapta lui Dumnezeu. 

Faptele Apostolilor 17:31 -  pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după 
dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tu-
turor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morți..”. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

33. Cum suntem noi făcuți părtași răscumpărării 
obținute de Hristos?  



Ioan 3:5,6 – Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun, că, dacă nu se naște 
cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. 
Ce este născut din carne, este carne, și ce este născut din Duh, este duh. 

Tit 3:5,6 -  El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, 
ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea fă-
cută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Isus Hris-
tos, Mântuitorul nostru. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

34. Cum aplică Duhul Sfânt răscumpărarea obți-
nută de Hristos?  

Efeseni 2:8 – Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine 
de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 

Efeseni 3:17 -  așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; 
pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

35. Ce este chemarea eficace?  



 

2 Timotei 1:9 – El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru fap-
tele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos 
Isus, înainte de veșnicii. 

Ioan 16:8-11 – Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește pă-
catul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul: fiindcă ei nu cred în 
Mine; în ce privește neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, și nu Mă veți mai 
vedea; în ce privește judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. 

Faptele Apostolilor 2:37 – După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas stră-
punși în inimă, și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: „Fraților, ce să facem?” 

Faptele Apostolilor 26:18 – ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întune-
ric la lumină, și de sub puterea Satanei la Dumnezeu; și să primească, prin 
credința în Mine, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți”. 

Ezechiel 36:26 – Vă voi stropi cu apă curată, și veți fi curățiți; vă voi curăți de 
toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. 

Ioan 6:44,45 – Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-
a trimis; și Eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris: „Toți vor fi 
învățați de Dumnezeu”. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl, și a primit învă-
țătura Lui, vine la Mine. 

1 Corinteni 12:3 -  De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui 
Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Și nimeni nu poate zice: „Isus 
este Domnul”, decât prin Duhul Sfânt. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

36. De ce beneficii au parte în această viață cei care 
sunt chemați eficace?  



Romani 8:30 – Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat; și pe 
aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți; iar pe aceia pe care i-a 
socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. 

Galateni 3:26 – Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, prin credința în Hristos 
Isus. 

1 Corinteni 6:11 – Și așa erați unii din voi! Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, 
ați fost socotiți neprihăniți, în Numele Domnului Isus Hristos, și prin Du-
hul Dumnezeului nostru. 

Romani 8:31,32 – Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă 
Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruțat 
nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, 
împreună cu El, toate lucrurile? 

Efeseni 1:5 – ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după 
buna plăcere a voii Sale. 

1 Corinteni 1:30 -  Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de 
Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

37. Ce este justificarea?  

Romani 3:24 – Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin 
răscumpărarea, care este în Hristos Isus. 

Efeseni 1:7 – În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, 
după bogățiile harului Său. 



 

2 Corinteni 5:21 – Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat 
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. 

Romani 5:19 – Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți 
au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor 
fi făcuți neprihăniți. 

Filipeni 3:9 – și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o 
dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea, pe 
care o dă Dumnezeu, prin credință. 

Galateni 2:16 – Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit, prin 
faptele Legii, ci numai prin credința în Isus Hristos, am crezut și noi în Hris-
tos Isus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin 
faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

38. Ce este înfierea?  

1 Ioan 3:1 – Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui 
Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut 
nici pe El. 

Ioan 1:12 – Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele 
Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. 

Romani 8:16,17 -  Însuși Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că 
suntem copii ai lui Dumnezeu. Și, dacă suntem copii, suntem și moșteni-
tori: moștenitori ai lui Dumnezeu, și împreună moștenitori cu Hristos, 
dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună 
cu El. 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

39. Ce este sfințirea?  

2 Tesaloniceni 2:13 – Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mul-
țămim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu 
v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. 

Efeseni 4:23,24 – și să vă înnoiți în duhul minții voastre, și să vă îmbrăcați în 
omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințe-
nie pe care o dă adevărul. 

Romani 6:11 -  Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat, și vii pen-
tru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

40. Care sunt beneficiile care însoțesc în această           
viață sau care decurg din justificare, înfiere                
și sfințire?  



 

Romani 5:1-5 – Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință, 
avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui Îi dato-
răm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har, în care sun-
tem; și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bu-
curăm chiar și în necazurile noastre; căci știm că necazul aduce răbdare, 
răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. 
Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost 
turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. 

Romani 14:17 – Căci Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, 
ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. 

Proverbe 4:18 – Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a 
cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. 

1 Ioan 5:13 -  V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în Numele 
Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

41. Ce beneficii primesc credincioșii de la Hristos la 
moartea lor?  

Evrei 12:23 – de Biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de 
Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de-
săvârșiți. 

Filipeni 1:23 – Sunt strâns din două părți: aș dori să mă mut și să fiu împre-
ună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. 

2 Corinteni 5:8 – Da, suntem plini de încredere, și ne place mult mai mult să 
părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul. 



Luca 23:43 – Isus a răspuns: „Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine în 
rai”. 

1 Tesaloniceni 4:14 – Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și 
că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. 

Isaia 57:2 – El întră în pace în groapa lui: cel ce umblă pe drumul cel drept, 
se odihnește în culcușul lui. 

Iov 19:26 -  Chiar dacă mi se va nimici pielea, și chiar dacă nu voi mai avea 
carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

42. Ce beneficii primesc credincioșii de la Hristos la 
înviere?  

Filipeni 3:20,21 – Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca 
Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre 
smerite, și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe 
care o are de a-Și supune toate lucrurile. 

1 Corinteni 15:42,43 – Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în 
putrezire, și înviază în neputrezire; este semănat în ocară, și înviază în slavă; 
este semănat în neputință, și înviază în putere. 

Matei 10:32 – De aceea, pe orișicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl 
voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. 

1 Ioan 3:2 – Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom 
fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; 
pentru că Îl vom vedea așa cum este. 



 

1 Tesaloniceni 4:17 -  Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiți toți 
împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel 
vom fi totdeauna cu Domnul. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

43. Ce se va face celor răi la moarte?  

Luca 16:22-24 – Cu vremea săracul a murit; și a fost dus de îngeri în sânul lui 
Avraam. A murit și bogatul, și l-au îngropat. Pe când era el în Locuința 
morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam, 
și pe Lazăr în sânul lui, și a strigat: „Părinte Avraame, fie-ți milă de mine, și 
trimite pe Lazăr să-și moaie vârful degetului în apă, și să-mi răcorească 
limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta”. 

Psalmul 49:14 -  Sunt duși ca o turmă în locuința morților, îi paște moartea, 
și în curând oamenii fără prihană îi calcă în picioare: li se duce frumusețea, 
și locuința morților le este locașul. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

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

Daniel 12:2 – Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula: unii 
pentru viața veșnică, și alții pentru ocară și rușine veșnică. 



Ioan 5:28,29 – Nu vă mirați de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toți cei 
din morminte vor auzi glasul Lui, și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut bi-
nele, vor învia pentru viață; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată. 

2 Tesaloniceni 1:9 – Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică, de la fața 
Domnului și de la slava puterii Lui. 

Matei 25:41 -  Apoi va zice celor de la stânga Lui: „Duceți-vă de la Mine, 
blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor 
lui! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

45. Care este îndatorirea pe care Dumnezeu o cere 
de la om?  

Mica 6:8 – „Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul de la 
tine, decât să faci dreptate, să iubești mila, și să umbli smerit cu Dumnezeul 
tău?” 

Eclesiastul 12:13 – Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor: Teme-te 
de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. 

Psalmul 119:4 – Tu ai dat poruncile Tale ca să fie păzite cu sfințenie. 
Luca 10:26-28 - Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citești în ea?” El a 

răspuns: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot 
sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău; și pe aproapele tău ca 
pe tine însuți”. „Bine ai răspuns”, i-a zis Isus; „fă așa, și vei avea viața veș-
nică”. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

46. Ce a descoperit Dumnezeu la început ca regulă 
pentru ascultarea omului față de El?  

Romani 2:14,15 – Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile 
Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege; și ei dovedesc că 
lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta măr-
turisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvi-
novățesc între ele. 

Romani 5:13,14 -  Căci înainte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu 
este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Totuși moartea a domnit, de 
la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de 
lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a Ce-
lui ce avea să vină. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

47. Cum este prezentată pe scurt Legea morală?  

Deuteronom 10:4 – Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele dintâi, cele 
zece porunci care vă fuseseră spuse pe munte, din mijlocul focului, în ziua 
adunării; și Domnul mi le-a dat. 

Matei 19:17 - El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul 
singur. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile”. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



48. Care este esența Celor 10 Porunci?  

Matei 22:36-40 – „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?” Isus 
i-a răspuns: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot 
sufletul tău, și cu tot cugetul tău”. „Aceasta este cea dintâi, și cea mai mare 
poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine 
însuți”. În aceste două porunci se cuprinde toată Legea și Proorocii”. 

Marcu 12:28-33 - Unul din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă știa că Isus 
răspunsese bine Saducheilor, a venit la El, și L-a întrebat: „Care este cea dintâi 
dintre toate poruncile?” Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: „Ascultă 
Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este un singur Domn;” și: „Să iubești 
pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cu-
getul tău, și cu toată puterea ta”; iată porunca dintâi. Iar a doua este următoa-
rea: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”. Nu este altă poruncă mai 
mare decât acestea”. Cărturarul I-a zis: „Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că 
Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El, și că a-l iubi cu toată 
inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul, și cu toată puterea, și a iubi pe aproapele 
ca pe sine, este mai mult decât toate arderile de tot și decât „toate jertfele”. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

49. Care este prefața Celor 10 Porunci?  

Exod 20:2 - „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egip-
tului, din casa robiei”. 



 

50. Ce ne învață prefața Celor 10 Porunci?  

Deuteronom 11:1 - Să iubești dar pe Domnul, Dumnezeul tău, și să păzești 
totdeauna învățăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui și poruncile Lui. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

51. Care este Prima Poruncă?  

Exod 20:3 -  Să nu ai alți dumnezei afară de Mine. 

52. Ce se cere prin Prima Poruncă?  

Iosua 24:15 – Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui 
vreți să slujiți: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de 
Râu, sau dumnezeilor Amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, 
eu și casa mea vom sluji Domnului”. 

1 Cronici 28:9 – Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău, 
și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor; căci Domnul cerce-
tează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă-l 
vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-l vei părăsi, te va lepăda și El pe 
vecie. 

Deuteronom 26:17 – Astăzi, tu ai mărturisit înaintea Domnului că El va fi 
Dumnezeul tău, că vei umbla în căile Lui, vei păzi legile, poruncile și rân-
duielile Lui, și vei asculta de glasul Lui. 



Psalmul 29:2 – Dați Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Închinați-vă 
înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte! 

Matei 4:10 -  „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului, 
Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești”. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

53. Ce este interzis în Prima Poruncă?  

Iosua 24:27 – Și Iosua a zis întregului popor: „Iată, piatra aceasta va fi martoră 
împotriva noastră, căci a auzit toate cuvintele pe cari ni le-a spus Domnul, ea va 
fi martoră împotriva voastră, ca să nu fiți necredincioși Dumnezeului vostru”. 

Romani 1:20,21 – În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică 
și dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiți cu băgare 
de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți; fi-
indcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumne-
zeu, nici nu I-au mulțumit; ci s-au dedat la gândiri deșarte, și inima lor fără 
pricepere s-a întunecat. 

Psalmul 14:1 – Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat 
oamenii, fac fapte urâte; nu este nici unul care să facă binele. 

Romani 1:25 -  căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, și au 
slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în 
veci! Amin. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

54. Ce suntem învățați în mod specific prin                
cuvintele „înaintea Mea” din Prima Poruncă?  

Deuteronom 30:17,18 – Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta, și 
te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei și să le slujești, vă 
spun astăzi că veți peri, și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în 
stăpânire, după ce veți trece Iordanul. 

Psalmul 44:20,21 – Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru, și ne-am 
fi întins mâinile spre un dumnezeu străin, n-ar ști Dumnezeu lucrul acesta, 
El, care cunoaște tainele inimii? 

Psalmul 90:8 - Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre, și scoți la lumina Feței 
Tale păcatele noastre cele ascunse. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

55. Care este Porunca a doua?  

Exod 20:4-6 - Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care 
sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pămân-
tul. Să nu te închini înaintea lor, și să nu le slujești; căci Eu, Domnul, Dum-
nezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților 



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 și păzesc poruncile Mele.  

56. Ce ni se cere prin Porunca a doua?  

Deuteronom 32:46 – le-a zis: „Puneți-vă la inimă toate cuvintele pe care vă 
jur astăzi să le porunciți copiilor voștri, ca să păzească și să împlinească toate 
cuvintele legii acesteia. 

Matei 28:20 – Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt 
cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. 

Deuteronom 12:32 – Voi să păziți și să împliniți toate lucrurile pe care vi le 
poruncesc eu; să n-adăugați nimic la ele, și să nu scoateți nimic din ele. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

57. Ce este interzis prin Porunca a doua?  

Romani 1:22,23 – S-au fălit că sunt înțelepți, și au înnebunit; și au schimbat 
slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muri-
tor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare. 

Deuteronom 4:15,16 – Fiindcă n-ați văzut nici un chip în ziua când v-a vorbit 
Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheați cu luare aminte asupra su-
fletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați, și să vă faceți un chip cioplit, sau o 
înfățișare a vreunui idol, sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei. 

Matei 15:9 – Degeaba Mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci 
omenești. 



 

Coloseni 2:18 -  Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia 
lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri 
pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui 
pământești. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

58. Care sunt motivele asociate Poruncii a doua?  

Psalmul 45:11 – Și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Și fiindcă este 
Domnul tău, adu-i închinăciunile tale. 

Exod 34:14 – Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul se 
numește gelos, este un Dumnezeu gelos. 

1 Corinteni 10:22 - Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi 
mai tari decât El? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

59. Care este Porunca a treia?  

Exod 20:7 - Să nu iei în deșert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci 
Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui. 



60. Ce este cerut prin Porunca a treia?  

Psalmul 29:2 – Dați Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Închinați-vă 
înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte! 

Deuteronom 32:1-4 – „Luați aminte ceruri, și voi vorbi; Ascultă, pământule, 
cuvintele gurii mele. Ca ploaia să curgă învățăturile mele, Ca roua să cadă cu-
vântul meu, Ca ploaia repede pe verdeață, Ca picăturile de ploaie pe iarbă! 
Căci voi vesti Numele Domnului. Dați slavă Dumnezeului nostru! El este 
Stânca; lucrările Lui sunt desăvârșite, Căci toate căile Lui sunt drepte; El este 
un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, El este drept și curat. 

Deuteronom 28:58,59 – Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele legii 
acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit și în-
fricoșat, adică de Domnul, Dumnezeul tău, Domnul te va lovi în chip minu-
nat, pe tine și sămânța ta, cu răni mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate. 

Psalmul 111:9 – A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în 
veci; Numele Lui este sfânt și înfricoșat. 

Matei 6:9 – Iată dar cum trebuie să vă rugați: „Tatăl nostru care ești în ceruri! 
Sfințească-se Numele Tău. 

Eclesiastul 5:1 – Păzește-ți piciorul, când intri în Casa lui Dumnezeu, și apro-
pie-te mai bine să asculți, decât să aduci jertfa nebunilor; căci ei nu știu că 
fac rău cu aceasta. 

Psalmul 138:2 – Mă închin în Templul Tău cel sfânt, și laud Numele Tău, 
pentru bunătatea și credincioșia Ta, căci Ți s-a mărit faima prin împlinirea 
făgăduințelor Tale. 

Iov 36:24 – Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le 
mărească! 

Apocalipsa 15:3,4 – Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și 
cântarea Mielului. Și ziceau: „Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne 
Dumnezeule, Atotputernice! Drepte și adevărate sunt căile Tale, Împărate 
al Neamurilor! Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi Numele 
Tău? Căci numai Tu ești Sfânt, și toate Neamurile vor veni și se vor închina 
înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate!” 



 

Apocalipsa 4:8 - Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi, și erau 
pline cu ochi de jur împrejur și pe dinlăuntru. Zi și noapte, ziceau fără în-
cetare: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, 
care era, care este, care vine!” 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

61. Ce este interzis prin Porunca a treia?  

Maleahi 1:6,7 – Un fiu cinstește pe tatăl său, și o slugă pe stăpânul său. Dacă 
sunt Tată, unde este cinstea care Mi se cuvine? Dacă sunt Stăpân, unde este 
teama de Mine? zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care nesocotiți 
Numele Meu, și care ziceți: „Cu ce am nesocotit noi Numele Tău?” „Prin 
faptul că aduceți pe altarul Meu bucate necurate!” Și dacă ziceți: „Cu ce 
Te-am spurcat?” -„Prin faptul că ați zis: „Masa Domnului este de dispre-
țuit!” 

Levitic 20:3 – Și Eu Îmi voi întoarce Fața împotriva omului aceluia, și-l voi ni-
mici din mijlocul poporului său, pentru că a dat lui Moloh pe unul din copiii 
săi, a spurcat locașul Meu cel sfânt, și a necinstit Numele Meu cel sfânt.  

Levitic 19:12 – Să nu jurați strâmb pe Numele Meu, căci ai necinsti astfel 
Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. 

Matei 5:34-37 – Dar Eu vă spun: Să nu jurați nicidecum; nici pe cer, pentru 
că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; nici pe pământ, pentru că este 
așternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui 
Împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau 
negru. Felul vostru de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste 
cuvinte, vine de la cel rău. 

Isaia 52:5 - Și acum, ce am să fac aici-zice Domnul-când poporul Meu a fost 
luat pe nimic?” „Asupritorii lui strigă de bucurie-zice Domnul-și cât e ziu-
lica de mare este batjocorit Numele Meu. 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

62. Care este motivul asociat Poruncii a treia?  

Deuteronom 28:58,59 – Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele legii 
acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit și în-
fricoșat, adică de Domnul, Dumnezeul tău, Domnul te va lovi în chip minu-
nat, pe tine și sămânța ta, cu răni mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate. 

Maleahi 2:2 -  Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă 
Numelui Meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul, și voi 
blestema binecuvântările voastre; da, le-am și blestemat, pentru că n-aveți 
pe inimă porunca Mea. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

63. Care este Porunca a patra?  



 

Exod 20:8-11 -  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 închi-
nată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, 
nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străi-
nul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul 
și marea, și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit: de aceea a bine-
cuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. 

64. Ce este cerut prin Porunca a patra?  

Levitic 19:30 – Să păziți Sabatele Mele, și să cinstiți locașul Meu cel sfânt. Eu 
sunt Domnul. 

Deuteronom 5:12 - Ține ziua de odihnă, ca s-o sfințești, cum ți-a poruncit 
Domnul, Dumnezeul tău. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

65. Pe care zi dintre cele 7 ale săptămânii a lăsat-o 
Dumnezeu drept zi de închinare săptămânală? 



Geneza 2:3 – Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că 
în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise și o făcuse. 

Ioan 20:19 – În seara aceleiași zile, cea dintâi a săptămânii, pe când ușile lo-
cului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit 
Isus, a stătut în mijlocul lor, și le-a zis: „Pace vouă!” 

Faptele Apostolilor 20:7 – În ziua dintâi a săptămânii, eram adunați laolaltă 
ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenici-
lor, și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. 

1 Corinteni 16:1,2 – Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să fa-
ceți și voi cum am rânduit Bisericilor Galatiei. În ziua dintâi a săptămânii, 
fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să 
nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. 

Apocalipsa 1:10 -  În ziua Domnului eram în Duhul. Și am auzit înapoia mea 
un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

66. Cum trebuie sfințită Ziua Domnului?  

Levitic 23:3 – Șase zile să lucrați; dar ziua a șaptea este Sabatul, ziua de 
odihnă, cu o adunare sfântă. Să nu faceți nici o lucrare în timpul ei: este 
Sabatul Domnului, în toate locuințele voastre. 

Isaia 58:13,14 – Dacă îți vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ți faci 
gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să 
sfințești pe Domnul, slăvindu-l, și dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, ne-
îndeletnicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării, atunci te vei 



 

putea desfăta în Domnul, și Eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te 
bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit”. 

Isaia 66:23 – În fiecare lună nouă și în fiecare Sabat, va veni orice făptură să 
se închine înaintea Mea, -zice Domnul. 

Matei 12:11,12 - El le-a răspuns: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă 
are o oaie, și-i cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce și s-o scoată 
afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngă-
duit a face bine în zilele de Sabat”. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

67. Ce este interzis prin Porunca a patra?  

Ezechiel 22:26 – Preoții lui calcă Legea Mea și Îmi pângăresc lucrurile Mele 
sfinte, nu fac nici o deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt, nici nu 
învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat, își 
întorc ochii de la Sabatele Mele, și sunt pângărit în mijlocul lor. 

Ezechiel 23:38 – Afară de aceasta iată ce Mi-au mai făcut: Mi-au spurcat Lo-
cașul cel sfânt în aceeași zi, și Mi-au pângărit Sabatele. 

Ieremia 17:21 –  „Așa vorbește Domnul: „Luați seama, în sufletele voastre, 
să nu purtați nici o povară în ziua Sabatului, și să n-o aduceți înăuntru pe 
porțile Ierusalimului. 

Neemia 13:15,17 – Pe vremea aceasta am văzut în Iuda niște oameni călcând 
la teasc în ziua Sabatului, aducând snopi, încărcând măgarii cu vin, struguri 
și smochine, și cu tot felul de lucruri, și aducându-le la Ierusalim în ziua 
Sabatului. Și i-am mustrat chiar în ziua când își vindeau mărfurile. Am 
mustrat pe mai marii lui Iuda, și le-am zis: „Ce însemnează această faptă rea 
pe care o faceți, pângărind ziua Sabatului? 



Faptele Apostolilor 20:7 -  În ziua dintâi a săptămânii, eram adunați laolaltă 
ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenici-
lor, și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

68. Care sunt motivele asociate Poruncii a patra?  

Exod 34:21 – Șase zile să lucrezi, iar în ziua a șaptea să te odihnești; să te odih-
nești, chiar în vremea aratului și seceratului. 

Exod 31:16,17 – Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei și ur-
mașii lor, ca un legământ necurmat. Aceasta va fi între Mine și copiii lui 
Israel un semn veșnic; căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul, 
iar în ziua a șaptea S-a odihnit și a răsuflat”. 

Geneza 2:2,3 -  În ziua a șaptea Dumnezeu Și-a sfârșit lucrarea, pe care o fă-
cuse; și în ziua a șaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. 
Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua 
aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise și o făcuse. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

69. Care este Porunca a cincea?  



 

Exod 20:12 - Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească 
zilele în țara, pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău. 

70. Ce este cerut prin Porunca a cincea?  

Levitic 19:32 – Să te scoli înaintea perilor albi, și să cinstești pe bătrân. Să te 
temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. 

1 Petru 2:17 – Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați; temeți-vă de Dumne-
zeu; dați cinste împăratului! 

Romani 13:1 – Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este 
stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt, au fost 
rânduite de Dumnezeu. 

Efeseni 5:21,22 – Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți 
supuse bărbaților voștri ca Domnului; 

Efeseni 6:1,5,9 – Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. 
Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cutremur, în cu-
răție de inimă, ca de Hristos. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei; feriți-
vă de amenințări, ca unii care știți că Stăpânul lor și al vostru este în cer, și 
că înaintea Lui nu se are în vedere fața omului. 

Coloseni 3:19-22 – Bărbaților, iubiți-vă nevestele, și nu țineți necaz pe ele. 
Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place 
Domnului. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri, ca să nu-și piardă nă-
dejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești; 
nu numai când sunteți supt ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci 
cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. 

Romani 12:10 - Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare 
să dea întâietate altuia. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



71. Ce este interzis prin Porunca a cincea?  

Proverbe 30:17 – Pe ochiul care își bate joc de tatăl său, și nesocotește ascul-
tarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu, și îl vor mânca puii de vultur. 

Romani 13:7,8 - Dați tuturor ce sunteți datori să dați: cui datorați birul, dați-
i birul; cui datorați vama, dați-i vama; cui datorați frica, dați-i frica; cui da-
torați cinstea, dați-i cinstea. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți 
unii pe alții: căci cine iubește pe alții, a împlinit Legea. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

72. Care este motivul asociat Poruncii a cincea?  

Efeseni 6:2,3 – „Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” -este cea dintâi po-
runcă însoțită de o făgăduință - „ca să fii fericit, și să trăiești multă vreme pe 
pământ”. 

Proverbe 4:3-6 –  Căci când eram încă fiu la tatăl meu, și fiu gingaș și singur 
la mama mea, el mă învăța atunci, și-mi zicea: „Păstrează bine în inima ta 
cuvintele mele, păzește învățăturile mele, și vei trăi! Dobândește înțelep-
ciune, dobândește pricepere; nu uita cuvintele gurii mele, și nu te abate de 
la ele. N-o părăsi, și ea te va păzi; iubește-o, și te va ocroti! 

Proverbe 6:20-22 - Fiule, păzește sfaturile tatălui tău, și nu lepăda învățătura 
mamei tale: leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât. Ele te vor însoți în 
mersul tău, te vor păzi în pat, și îți vor vorbi la deșteptare! 



 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

73. Care este Porunca a șasea?  

Exod 20:13 - Să nu ucizi. 

74. Ce este cerut prin Porunca a șasea?  

Efeseni 5:29,30 – Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, 
îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica; pentru că noi suntem mădulare 
ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. 

Psalmul 82:3,4 – Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenoroci-
tului și săracului. Scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți-i din mâna celor răi. 

Proverbe 24:11,12 – Izbăvește pe cei târâți la moarte, și scapă pe cei ce sunt 
aproape să fie junghiați. Dacă zici: „Ah! N-am știut!”... Crezi că nu vede 
Cel ce cântărește inimile și Cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va 
răsplăti El fiecăruia după faptele lui? 

Faptele Apostolilor 16:28 - Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ți faci nici 
un rău, căci toți suntem aici”. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



75. Ce este interzis prin Porunca a șasea?  

Geneza 4:10,11 – Și Dumnezeu a zis: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui 
tău strigă din pământ la Mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul 
acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui 
tău! 

Geneza 9:6 – Dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de 
om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui. 

Matei 5:21-26 - Ați auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine va 
ucide, va cădea sub pedeapsa judecății”. Dar Eu vă spun că ori și cine se 
mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății; și oricine va zice fra-
telui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: 
„Nebunule”, va cădea sub pedeapsa focului gheenei. Așa că, dacă îți aduci 
darul la altar, și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, 
lasă-ți darul acolo înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele 
tău; apoi vino de adu-ți darul. Caută de te împacă degrabă cu pârâșul tău, 
câtă vreme ești cu el pe drum; ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna jude-
cătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, și să fii aruncat în 
temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din 
urmă bănuț”. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

76. Care este Porunca a șaptea?  

Exod 20:14 - Să nu preacurvești. 



 

77. Ce ni se cere în Porunca a șaptea?  

1 Corinteni 6:18 – Fugiți de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este 
un păcat săvârșit afară din trup; dar cine curvește, păcătuiește împotriva 
trupului său. 

1 Corinteni 7:2 – Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta 
lui, și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. 

2 Timotei 2:22 – Fugi de poftele tinereții, și urmărește neprihănirea, credința, 
dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. 

Matei 5:28 – Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a 
și preacurvit cu ea în inima lui. 

1 Petru 3:2 - când vă vor vedea felul vostru de trai: curat și în temere. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

78. Ce este interzis prin Porunca a șaptea?  

Matei 5:28-32 – Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a 
și preacurvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în 
păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din 
mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă. Dacă mâna ta cea 
dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o și leapădă-o de la tine; căci este spre folosul 
tău să piară unul din mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă. 
S-a zis iarăși: „Oricine își va lăsa nevasta, să-i dea o carte de despărțire”. Dar Eu 
vă spun că oricine își va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej 
să preacurvească; și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește. 



Iov 31:1 – Făcusem un legământ cu ochii mei, și nu mi-aș fi oprit privirile 
asupra unei fecioare. 

Efeseni 5:3,4 – Curvia, sau orice altfel de necurăție, sau lăcomia de avere, nici 
să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă 
nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu 
sunt cuviincioase; ci mai de grabă cuvinte de mulțumire. 

Romani 13:13 – Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții; 
nu în curvii și în fapte de rușine; nu în certuri și în pizmă. 

Coloseni 4:6 -  Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să 
știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

79. Care este Porunca a opta?  

Exod 20:15 - Să nu furi. 

80. Ce ni se cere prin Porunca a opta?  

Proverbe 27:23 – Îngrijește bine de oile tale, și ia seama la turmele tale. 
Levitic 25:35 – Dacă fratele tău sărăcește, și nu mai poate munci lângă tine, 

să-l sprijini, fie ca străin, fie ca venetic, ca să trăiască împreună cu tine. 
Deuteronom 15:10 – ci să-i dai și să nu dai cu părere de rău în inimă; căci 

pentru aceasta te va binecuvânta Domnul, Dumnezeul tău, în toate lucră-
rile de care te vei apuca. 



 

Deuteronom 22:14 - apoi, o învinuiește de lucruri nelegiuite și-i scoate nume 
rău, zicând: „Am luat pe femeia aceasta, m-am apropiat de ea, și n-am găsit-
o fecioară”. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

81. Ce este interzis prin Porunca a opta?  

1 Timotei 5:8 – Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din 
casa lui, s-a lepădat de credință, și este mai rău decât un necredincios. 

Proverbe 28:19 – Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine 
aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. 

Proverbe 23:20,21 – Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îm-
buibă cu carne. Căci bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, și ațipi-
rea te face să porți zdrențe. 

Efeseni 4:28 -  Cine fura, să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile 
lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

82. Care este Porunca a noua?  

Exod 20:16 - Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. 



83. Ce ni se cere prin Porunca a noua?  

Zaharia 8:16 – Iată ce trebuie să faceți: Fiecare să spună aproapelui său ade-
vărul; judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. 

Faptele Apostolilor 25:10 – Pavel a zis: „Eu stau înaintea scaunului de jude-
cată al Cezarului; acolo trebuie să fiu judecat. Pe Iudei nu i-am nedreptățit 
cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. 

Eclesiastul 7:1 – Mai mult face un nume bun decât untdelemnul mirositor, 
și ziua morții decât ziua nașterii. 

3 Ioan 12 – Toți, chiar și Adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie; și noi 
mărturisim despre el: și știi că mărturisirea noastră este adevărată. 

Proverbe 14:5,25 - Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos 
spune minciuni. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelă-
tor spune minciuni. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

84. Ce este interzis prin Porunca a noua?  

Efeseni 4:25 – De aceea, lăsați-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună 
aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora. 

Psalmul 15:3 – Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său, 
și nu aruncă ocara asupra aproapelui său. 



 

2 Corinteni 8:20,21 - În chipul acesta, vrem ca nimeni să nu ne defăimeze cu 
privire la acest belșug de ajutoare, de care îngrijim. Căci căutăm să lucrăm 
cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

85. Care este Porunca a zecea?  

Exod 20:17 - Să nu poftești casa aproapelui tău; să nu poftești nevasta aproa-
pelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici 
vreun alt lucru, care este al aproapelui tău. 

86. Ce ni se cere prin Porunca a zecea?  

Evrei 13:5 – Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși 
a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi”. 

1 Timotei 6:6 – Negreșit, evlavia însoțită de mulțămire este un mare câștig. 
Romani 12:15 – Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng. 
1 Corinteni 13:4-7 – Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bună-

tate: dragostea nu pizmuiește; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mân-
drie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se 
gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere 
totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. 



Levitic 19:18 - Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să 
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

87. Ce este interzis în Porunca a zecea?  

1 Corinteni 10:10 – Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimi-
ciți de Nimicitorul. 

Iacov 5:9 – Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți jude-
cați: iată că Judecătorul este chiar la ușă. 

Galateni 5:26 – Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe 
alții, și pizmuindu-ne unii pe alții. 

Coloseni 3:5 – De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: 
curvia, necurăția, patima, pofta rea, și lăcomia, care este o închinare la idoli. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

88. Există vreun om care să fie capabil să                 
împlinească perfect poruncile lui Dumnezeu?  

Eclesiastul 7:20 – Fiindcă pe pământ nu este nici un om fără prihană, care să 
facă binele fără să păcătuiască. 

Geneza 6:5 – Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, și că toate 
întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. 

Geneza 8:21 – Domnul a mirosit un miros plăcut; și Domnul a zis în inima 
Lui: „Nu voi mai blestema pământul, din pricina omului, pentru că întoc-
mirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui; și nu voi mai 
lovi tot ce este viu, cum am făcut. 

1 Ioan 1:8 – Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu 
este în noi. 

Iacov 3:8 – dar limba nici un om n-o poate îmblânzi. Ea este un rău, care nu 
se poate înfrâna, este plină de o otravă de moarte. 

Iacov 3:2 – Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, 
este un om desăvârșit, și poate să-și țină în frâu tot trupul. 

Romani 3:23 - Căci toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

89. Care este atunci scopul Legii după căderea 
omului în păcat?  



Psalmul 19:7-11 – Legea Domnului este desăvârșită, și înviorează sufletul; 
mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orân-
duirile Domnului sunt fără prihană, și înveselesc inima; poruncile Dom-
nului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată, și ține 
pe vecie; judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt 
mai de preț decât aurul, decât mult aur curat; sunt mai dulci decât mierea, 
decât picurul din faguri. Robul Tău primește și el învățătura de la ele; pen-
tru cine le păzește, răsplata este mare. 

Romani 3:20,31 – Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin fap-
tele Legii, deoarece prin Lege vine cunoștința deplină a păcatului. Deci, prin 
credință desființăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea. 

Romani 7:7 – Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dim-
potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aș fi cunos-
cut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu poftești!” 

Romani 12:2 – Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, 
prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: 
cea bună, plăcută și desăvârșită. 

Tit 2:12-14 – și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, și 
să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fe-
ricita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mân-
tuitor Isus Hristos. El S-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere 
din orice fărădelege, și să-Și curățească un norod care să fie al Lui, plin de 
râvnă pentru fapte bune. 

Galateni 3:22,24 – Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința 
să fie dată celor ce cred, prin credința în Isus Hristos. Astfel, Legea ne-a fost 
un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. 

1 Timotei 1:8 – Noi știm că Legea este bună dacă cineva o întrebuințează 
bine. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

90. Sunt toate încălcările Legii lui Dumnezeu la fel 
de ticăloase?  

Ezechiel 8:13 – Și mi-a zis: „Vei mai vedea și alte urâciuni mari, pe care le 
săvârșesc ei!” 

Ioan 19:11 – „N-ai avea nici o putere asupra Mea”, i-a răspuns Isus, „dacă nu ți-
ar fi fost dată de sus. De aceea, cine Mă dă în mâinile tale, are un mai mare pă-
cat”. 

1 Ioan 5:16 -  Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce 
la moarte, să se roage; și Dumnezeu îi va da viața, pentru cei ce n-au săvârșit 
un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să 
se roage pentru păcatul acela. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

91. Ce merită fiecare păcat?  

Efeseni 5:6 – Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte; căci din pricina acestor 
lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. 

Galateni 3:10 – Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele Legii, sunt supt blestem; 
pentru că este scris: „Blestemat este oricine nu stăruieşte în toate lucrurile 
scrise în cartea Legii, ca să le facă”. 

Proverbe 3:33 – Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor 
neprihăniți o binecuvântează. 

Psalmul 11:6 – Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă: un vânt dogoritor, 
iată paharul de care au ei parte. 



Apocalipsa 21:8 - Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, 
curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, și toți mincinoșii, partea lor este în 
iazul, care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

92. Ce anume cere Dumnezeu de la noi, ca să           
scăpăm de mânia și blestemul Lui, care vin peste noi 
din cauza păcatului?  

Faptele Apostolilor 20:21 – și să vestesc Iudeilor și Grecilor: pocăința față de 
Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos. 

Faptele Apostolilor 16:30,31 – i-a scos afară, și le-a zis: „Domnilor, ce trebuie 
să fac ca să fiu mântuit?” Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, 
și vei fi mântuit tu și casa ta”. 

Faptele Apostolilor 17:30 - Dumnezeu nu ține seama de vremurile de nești-
ință, și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

93. Ce este credința în Isus Hristos?  

Evrei 10:39 – Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci 
din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. 

Ioan 1:12 – Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele 
Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.  

Filipeni 3:9 – și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o 
dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea, pe 
care o dă Dumnezeu, prin credință. 

Galateni 2:15,16 - Noi suntem Iudei din fire, iar nu păcătoși dintre Neamuri. 
Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, 
ci numai prin credința în Isus Hristos, am crezut și noi în Hristos Isus, ca 
să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele Legii; 
pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

94. Ce este pocăința spre viața veșnică?  

Faptele Apostolilor 2:37 – După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas stră-
punși în inimă, și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: „Fraților, ce să fa-
cem?” 



Ioel 2:13 – Sfâșiați-vă inimile nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul, Dum-
nezeul vostru. Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător 
și bogat în bunătate, și-i pare rău de relele pe care le trimite. 

Ieremia 31:18,19 – Aud pe Efraim bocindu-se: „M-ai pedepsit, și am fost pe-
depsit, ca un junc nedeprins la jug; întoarce-mă Tu, și mă voi întoarce, căci 
Tu ești Domnul, Dumnezeul meu! După ce m-am întors, m-am căit; și 
după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă; sunt rușinat și roșu 
de rușine, căci port ocara tinereții mele”. 

2 Corinteni 7:10,11 – În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumne-
zeu, aduce o pocăință care duce la mântuire, și de care cineva nu se căiește 
niciodată; pe când întristarea lumii aduce moartea. Căci uite, tocmai întris-
tarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în 
voi! Și ce cuvinte de dezvinovățire! Ce mânie! Ce frică! Ce dorință aprinsă! 
Ce râvnă! Ce pedeapsă! În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința 
aceasta. 

Romani 6:18 - Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de subt păcat, v-ați făcut 
robi ai neprihănirii. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

95. Care sunt modalitățile exterioare și obișnuite 
prin care Hristos ne transmite beneficiile                
răscumpărării făcută de El?  

Romani 10:17 – Astfel, credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin 
Cuvântul lui Hristos. 



 

Iacov 1:18 – El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca 
să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. 

1 Corinteni 3:5 – Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște slujitori ai lui 
Dumnezeu, prin care ați crezut; și fiecare după puterea dată lui de Domnul. 

Faptele Apostolilor 14:1 – În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga 
Iudeilor, și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de Iudei și de Greci au 
crezut. 

Faptele Apostolilor 2:41,42 - Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost bo-
tezați; și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de 
suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frân-
gerea pâinii, și în rugăciuni. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

96. Cum este făcut Cuvântul eficace spre mântuire?  

Psalmul 119:11,18 – Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc îm-
potriva Ta! Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale! 

1 Tesaloniceni 1:6 – Și voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Dom-
nului, întrucât ați primit Cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine 
de la Duhul Sfânt. 

1 Petru 2:1,2 – Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcă-
torie, de pizmă și de clevetire; și, ca niște prunci născuți de curând, să doriți 
laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. 

Romani 1:16 – Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea 
este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a 
Iudeului, apoi a Grecului. 



Psalmul 19:7 -  Legea Domnului este desăvârșită, și înviorează sufletul; măr-
turia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

97. Cum trebuie citit și ascultat Cuvântul lui             
Dumnezeu astfel ca el să devină eficace în             
mântuire?  

Proverbe 8:34 – Ferice de omul care m-ascultă, care veghează zilnic la porțile 
mele, și păzește pragul ușii mele. 

1 Petru 2:1,2 – Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcă-
torie, de pizmă și de clevetire; și, ca niște prunci născuți de curând, să doriți 
laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. 

1 Timotei 4:13 – Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, și la 
învățătura pe care o dai altora. 

Evrei 2:1,3 – De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile, pe 
care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Cum vom scăpa noi, dacă 
stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, după ce a fost vestită 
întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? 

Evrei 4:2 – Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor; dar lor cuvântul 
care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit cre-
dință la cei ce l-au auzit. 

2 Tesaloniceni 2:10 – și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe 
calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântu-
iți. 



 

Psalmul 119:11 – Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc 
împotriva Ta! 

Iacov 1:21,25 -  De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate 
și primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. 
Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea sloboze-
niei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, 
va fi fericit în lucrarea lui. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

98. Cum devin botezul și Cina Domnului mijloace 
eficace în mântuire?  

1 Petru 3:21 – Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și 
anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia 
unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos. 

1 Corinteni 3:6,7 – Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să 
crească: așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumne-
zeu, care face să crească. 

1 Corinteni 12:13 - Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, 
ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; și toți 
am fost adăpați dintr-un singur Duh. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



99. În ce fel diferă botezul și Cina Domnului de alte 
rânduieli și porunci ale lui Dumnezeu?  

Matei 28:19 – Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în 
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. 

Faptele Apostolilor 22:16 – Și acum, ce zăbovești? Scoală-te, primește bote-
zul, și fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului. 

Matei 26:26-28 – Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; și după ce a binecu-
vântat, a frânt-o, și a dat-o ucenicilor, zicând: „Luați, mâncați; acesta este 
trupul Meu”. Apoi a luat un pahar, și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, 
li l-a dat, zicând: „Beți toți din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legă-
mântului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. 

Romani 6:4 - Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați îm-
preună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava 
Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

100. Ce este botezul?  



 

Matei 28:19 – Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în 
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. 

Romani 6:3-5 – Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost 
botezați în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost 
îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, 
prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-
am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu 
El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. 

Coloseni 2:12 – fiind îngropați împreună cu El, prin botez, și înviați în El și 
împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din 
morți. 

Galateni 3:27 -  Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

101. Cine poate fi botezat?  

Faptele Apostolilor 2:38 - „Pocăiți-vă”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie 
botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți 
primi darul Sfântului Duh. 

Matei 3:6 - și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. 
Marcu 16:16 - Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va 

crede, va fi osândit. 
Faptele Apostolilor 8:12,36 - Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia 

Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a Numelui lui Isus Hristos, au fost 
botezați, atât bărbați cât și femei. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste 
o apă. Și famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” 



Faptele Apostolilor 10:47,48 - „Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia, 
care au primit Duhul Sfânt ca și noi?” Și a poruncit să fie botezați în Numele 
Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

102. Pot fi botezați pruncii credincioșilor?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

103. Cum se administrează corect botezul?  

Matei 3:16 – De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit afară din apă. Și în clipa 
aceea cerurile s-au deschis, și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-
Se în chip de porumbel și venind peste El. 

Ioan 3:23 – Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau 
multe ape; și oamenii veneau ca să fie botezați. 

Faptele Apostolilor 8:38,39 -  A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi 
în apă, și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Dom-
nului a răpit pe Filip, și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își 
vedea de drum, plin de bucurie. 



 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

104. Care este datoria celor botezați corect?  

Faptele Apostolilor 2:46,47 – Toți împreună erau nelipsiți de la Templu în 
fiecare zi, frângeau pâinea acasă, și luau hrana, cu bucurie și curăție de 
inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu, și erau plăcuți înaintea întregului norod. 
Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. 

Faptele Apostolilor 9:26 – Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se li-
pească de ucenici; dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este 
ucenic. 

1 Petru 2:5 – Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovni-
cească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dum-
nezeu, prin Isus Hristos. 

Evrei 10:25 – Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne 
îndemnăm unii pe alții, și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. 

Romani 16:5 - Spuneți sănătate și Bisericii care se adună în casa lor. Spuneți 
sănătate lui Epenet, preaiubitul meu, care a fost cel dintâi rod al Asiei pen-
tru Hristos. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



105. Ce este biserica vizibilă?  

Faptele Apostolilor 2:42 – Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura 
frățească, în frângerea pâinii, și în rugăciuni. 

Faptele Apostolilor 20:7 – În ziua dintâi a săptămânii, eram adunați laolaltă 
ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenici-
lor, și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. 

Faptele Apostolilor 7:38 – El este acela care, în adunarea Israeliților din pus-
tie, cu îngerul, care i-a vorbit pe muntele Sinai, și cu părinții noștri, a primit 
cuvinte vii, ca să ni le dea nouă. 

Efeseni 4:11,12 - Și El a dat pe unii apostoli; pe alții, proroci; pe alții, evan-
gheliști; pe alții, păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vede-
rea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

106. Ce este biserica invizibilă?  

Efeseni 1:10 – ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremilor, spre a-Și uni 
iarăși într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, și cele de pe pă-
mânt. 

Efeseni 1:22,23 – El I-a pus totul sub picioare, și L-a dat căpetenie peste toate 
lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlinește totul 
în toți. 



 

Ioan 10:16 – Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta; și pe acelea 
trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, și va fi o turmă și un Păstor. 

Ioan 11:52 - Și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur 
trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

107. Ce este Cina Domnului?  

1 Corinteni 11:23-26 – Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat; și anume 
că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și, după ce 
a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o, și a zis: „Luați, mâncați; acesta este tru-
pul Meu, care se frânge pentru voi; să faceți lucrul acesta spre pomenirea 
Mea”. Tot astfel, după cină, a luat paharul, și a zis: „Acest pahar este legămân-
tul cel nou în sângele Meu; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea, oride-
câteori veți bea din el”. Pentru că, oridecâteori mâncați din pâinea aceasta și 
beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului, până va veni El. 

1 Corinteni 10:16 - Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el 
împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea, pe care o frângem, nu este ea 
împărtășirea cu trupul lui Hristos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

108. Cum pot să participe credincioșii la Cina Dom-
nului?  

1 Corinteni 11:27-31 – De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea pa-
harul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Dom-
nului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea 
aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă 
și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina 
aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, și nu puțini dorm. Dacă 
ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. 

1 Corinteni 5:8 – Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un 
aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului. 

2 Corinteni 13:5 - Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi 
înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi? Afară 
numai dacă sunteți lepădați. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

109. Ce este rugăciunea?  



 

1 Ioan 5:14 – Îndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după 
voia Lui, ne ascultă. 

1 Ioan 1:9 – Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne 
ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. 

Filipeni 4:6 – Nu vă îngrijorați de nimic; ci în orice lucru, aduceți cererile 
voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțămiri. 

Psalmul 10:17 – Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne! Le întărești 
inima, Îți pleci urechea spre ei. 

Psalmul 145:19 – El împlinește dorințele celor ce se tem de El, le aude strigă-
tul și-i scapă. 

Ioan 14:13,14 - și orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să 
fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în Numele Meu, voi face. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

110. Ce regulă ne-a dat Dumnezeu pentru rugăciu-
nile noastre?  

Matei 6:9-13 – Iată dar cum trebuie să vă rugați: „Tatăl nostru care ești în 
ceruri! Sfințească-se Numele Tău; vie împărăția Ta; facă-se voia Ta, pre-
cum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă 
astăzi; și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților 
noștri; și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este îm-
părăția și puterea și slava în veci. Amin! 



2 Timotei 3:16,17 - Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos 
ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pen-
tru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice 
lucrare bună. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

111. Ce ne învață partea introductivă a rugăciunii 
„Tatăl nostru”?  

Matei 6:9 – Iată dar cum trebuie să vă rugați: „Tatăl nostru care ești în ceruri! 
Sfințească-se Numele Tău”. 

Luca 11:13 – Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor 
voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-
L cer!” 

Romani 8:15 – Și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică; ci ați 
primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava! adică: Tată!” 

Faptele Apostolilor 12:5 – Deci Petru era păzit în temniță, și Biserica nu în-
ceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. 

1 Timotei 2:1-3 - Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, 
mijlociri, mulțămiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce 
sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, 
cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit îna-
intea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

112. Ce ne rugăm în prima adresare?  

Matei 6:9 – Iată dar cum trebuie să vă rugați: „Tatăl nostru care ești în ceruri! 
Sfințească-se Numele Tău”. 

Psalmul 67:1-3 – Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze, să 
facă să lumineze peste noi Fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta, 
și printre toate neamurile mântuirea Ta! Te laudă, popoarele, Dumneze-
ule, toate popoarele Te laudă. 

Romani 11:36 – Din El, prin El, și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie 
slava în veci! Amin. 

Apocalipsa 4:11 -  „Vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru, să primești 
slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, și prin voia Ta stau 
în ființă și au fost făcute!” 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

113. Ce ne rugăm în a doua adresare?  



Matei 6:10 – vie împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. 
Psalmul 68:1-18 – Dumnezeu Se scoală, vrăjmașii Lui se risipesc, și protivnicii 

Lui fug dinaintea Feței Lui. Cum se risipește fumul, așa-i risipești Tu; cum se 
topește ceara la foc, așa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu. Dar cei neprihă-
niți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu, și nu mai pot de vese-
lie. Cântați lui Dumnezeu, lăudați Numele Lui! Faceți drum Celui ce înain-
tează prin câmpii. Domnul este Numele Lui: bucurați-vă înaintea Lui! El este 
Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuiește în loca-
șul Lui cel sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți, El izbăvește pe prinșii 
de război și-i face fericiți; numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate. Dum-
nezeule, când ai ieșit Tu în fruntea poporului, și când mergeai în pustie, s-a 
cutremurat pământul, s-au topit cerurile, dinaintea lui Dumnezeu, s-a zgu-
duit Sinai dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Ai dat o ploaie bi-
nefăcătoare, Dumnezeule, și ai întărit moștenirea Ta, sleită de puteri. Popo-
rul tău și-a așezat locuința în țara, pe care, prin bunătatea Ta, Dumnezeule, o 
pregătisei pentru cei nenorociți. Un cuvânt spune Domnul, și femeile aducă-
toare de vești bune sunt o mare oștire: împărații oștirilor fug, fug, și cea care 
rămâne acasă, împarte prada. Pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, 
aripile porumbelului sunt acoperite de argint, și penele lui sunt de un galben 
auriu. Când a împrăștiat Cel Atotputernic pe împărați în țară, parcă ningea 
în Țalmon. Munții lui Dumnezeu, munții Basanului, munți cu multe pis-
curi, munții Basanului, pentru ce, munți cu multe piscuri, purtați pizmă pe 
muntele pe care l-a ales Dumnezeu ca locaș împărătesc? Cu toate acestea 
Domnul va locui în el în veci. Carele Domnului se numără cu douăzecile de 
mii, cu mii și mii; Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai în locașul Său 
cel sfânt. Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni; 
cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. 

Romani 10:1 – Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dum-
nezeu pentru Israeliți, este să fie mântuiți. 

2 Tesaloniceni 3:1 – Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca, Cuvântul Dom-
nului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi. 

Matei 9:37,38 – Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerișul, dar puțini 
sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la se-
cerișul Lui”. 



 

Apocalipsa 22:20 - Cel ce adeverește aceste lucruri, zice: „Da, Eu vin curând”. 
Amin! Vino, Doamne Isuse! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

114. Ce ne rugăm în a treia adresare?  

Matei 6:10 – vie împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. 
Psalmul 103:20,21 – Binecuvântați pe Domnul, îngerii Lui, care sunteți tari 

în putere, care împliniți poruncile Lui, și care ascultați de glasul cuvântului 
Lui. Binecuvântați pe Domnul, toate oștirile Lui, robii Lui, care faceți voia 
Lui! 

Psalmul 25:4,5 – Arată-mi, Doamne, căile Tale, și învață-mă cărările Tale. 
Povățuiește-mă în adevărul Tău, și învață-mă; căci Tu ești Dumnezeul 
mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea! 

Psalmul 119:26 -  Eu îmi istorisesc căile, și Tu mă asculți: învață-mă orându-
irile Tale! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

115. Ce ne rugăm în a patra adresare?  



Matei 6:11 – Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. 
Proverbe 30:8,9 – Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos; 

nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu 
cumva, în belșug, să mă lepăd de Tine, și să zic: „Cine este Domnul?” Sau 
ca nu cumva în sărăcie, să fur, și să iau în deșert Numele Dumnezeului 
Meu. 

1 Timotei 6:6-8 – Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. 
Căci noi n-am adus nimic în lume, și nici nu putem să luăm cu noi nimic 
din ea. Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi 
de ajuns. 

1 Timotei 4:4,5 - Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună: și nimic nu 
este de lepădat, dacă se ia cu mulțumiri; pentru că este sfințit prin Cuvântul 
lui Dumnezeu și prin rugăciune. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

116. Ce ne rugăm în a cincea adresare?  

Matei 6:12 – și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților 
noștri. 



 

Psalmul 51:1,3,7 – Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După 
îndurarea Ta cea mare, șterge fărădelegile mele! Căci îmi cunosc bine fără-
delegile, și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Curăţeşte-mă cu isop, 
și voi fi curat; spală-mă, și voi fi mai alb decât zăpada. 

Marcu 11:25 – Și, când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva 
cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri, să vă ierte greșelile voastre. 

Matei 18:35 -  Tot așa vă va face și Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi 
nu iartă din toată inima pe fratele său. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

117. Ce ne rugăm în a șasea adresare?  

Matei 6:13 – și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este 
împărăția și puterea și slava în veci. Amin! 

Matei 26:41 – Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul, în adevăr, 
este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. 

Psalmul 19:13 – Păzește de asemenea pe robul Tău de mândrie, ca să nu stă-
pânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate 
mari. 

1 Corinteni 10:13 – Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu 
puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți 
ispitiți peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să 
ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda.  

Ioan 17:15 - Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

118. Ce ne învață încheierea rugăciunii                          
„Tatăl nostru”? 

Matei 6:13 – și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este 
împărăția și puterea și slava în veci. Amin! 

Daniel 9:18,19 – Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă! Deschide ochii și pri-
vește la dărâmăturile noastre, și la cetatea peste care este chemat Numele Tău! 
Căci nu pentru neprihănirea noastră Îți aducem noi cererile noastre, ci pen-
tru îndurările Tale cele mari. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, 
Doamne! Lucrează și nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! 
Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău!” 

1 Cronici 29:11-13 – A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșni-
cia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău; a Ta, Doamne, 
este domnia, căci Tu Te înalți ca un stăpân mai presus de orice! De la Tine 
vine bogăția și slava, Tu stăpânești peste tot, în mâna Ta este tăria și pute-
rea, și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Acum, 
Dumnezeul nostru, Te lăudăm, și prea mărim Numele Tău cel slăvit. 

1 Corinteni 14:16 – Altminteri, dacă aduci mulțumiri cu duhul, cum va răs-
punde „Amin” la mulțumirile, pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când 
el nu știe ce spui? 

Filipeni 4:6 – Nu vă îngrijorați de nimic; ci în orice lucru, aduceți cererile 
voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. 

Apocalipsa 22:20 - Cel ce adeverește aceste lucruri, zice: „Da, Eu vin curând”. 
Amin! Vino, Doamne Isuse! 



 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  



 

  



 

         MAGNA GRATIA 
                        Noi vestim Evanghelia harului 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit care își concentrează 

eforturile pe proclamarea Evangheliei prin literatură consecventă doctrinar, 

prin evanghelizare și echiparea bisericilor 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) Recomandă mai departe această carte!  

2) Vizitează paginile noastre de internet la adresa magnagratia.org și află 

mai mult despre lucrarea noastră, și citește GRATUIT cele peste 250 de 

cărți ale unora dintre cei mai buni autori creștini din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA abonându-te pe website, 

așa încât să fii anunțat când publicăm noi resurse și vizitând pagina noas-

tră de Facebook la adresa www.fb.com/MagnaGratiaRomania. 

4) Spune-le și altora despre lucrarea noastră.   

5) Roagă-te pentru noi. 

6) Donează și ajută-ne să mergem mai departe cu această lucrare. Donați-

ile se pot face online, la adresa www.magnagratia.org/donatii.html  

Pentru orice alte informații, scrie-ne la contact@magnagratia.org. Mulțu-

mim! 


