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Despre Benjamin Keach

Benjamin Keach s-a născut în 1640 în orăşelul englez Stokehaman. În
ciuda faptului că părinţii săi nu şi-au putut permite să îl dea la şcoală, el a
fost atât de îndrăgostit de studiul Bibliei şi de lectură, încât a abandonat
orice altă preocupare. Studiind Scripturile, şi-a format convingerile
baptiste, apoi la vârsta de 15 ani s-a alăturat unei biserici baptiste, care l-a
botezat, şi l-a încurajat să îşi 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 închisoare tocmai pentru acest lucru.
La 24 ani i s-a cerut să scrie o carte pentru copii conţinând principalele aspecte de învăţătură baptistă,
datorită căreia a fost arestat şi pus în închisoare, cărţile puse pe piaţă confiscate, şi 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
cuşcă în două oraşe, şi să privească de acolo cum cărţile lui erau arse în piaţa publică. Deşi era un obicei în
acea vreme ca oamenii care asistau la astfel de pedepse să arunce cu ouă în persoana pedepsită, ei l-au tratat
cu respect pe Keach şi au ascultat predicile lui în toată perioada cât el a stat închis în acele cuşti, cu excepţia
reprezentanţilor autorităţilor de represiune de atunci, care încercau să îl întrerupă sau să îl ameninţe ca să-l
determine să nu mai predice.
Benjamin Keach a fost unul dintre cei mai curajoşi apărători ai învăţăturilor baptiste în acea vreme, fiind
printre cei mai aprigi critici ai botezului pruncilor şi a botezului prin stropire, considerându-le nebiblice.
Benjamin Keach a devenit pastor la vârsta de 28 ani, şi a slujit în biserica lui până la sfârşitul vieţii, deşi cu
intermitenţe, întrucât a fost încarcerat destul de frecvent pentru predicile lui. Începând cu anul 1672, odată
cu aprobarea declaraţiei indulgenţei în Anglia, congregaţia păstorită de Keach a putut să se exprime liber, şi
şi-a putut construi propriul locaş de închinare, acesta fiind ulterior locul unde au predicat alţi slujitori ai
Domnului Iisus cunoscuţi pentru contribuţiile lor deosebite la învăţătura baptistă, precum John Gill sau
Charles Spurgeon.
Keach a fost şi unul dintre apărătorii închinării în cântare în adunările baptiste, fiind autorul uneia dintre cele
mai apreciate cărţi de imnuri creştine din toate timpurile, denumită Spiritual Melody (Cântări Spirituale).
Datorită predicilor lui şi a radicalismului manifestat în învăţăturile şi trăirea lui şi a celor care i-au fost aproape,
Benjamin Keach a fost atât de urât de reprezentanţii bisericii anglicane, încât deseori el a fost ţinta
tentativelor de ucidere din partea acestora.
Deşi unii comentatori spun că în fapt nu Benjamin Keach ar fi autorul “Catehismului Baptist”, probabilitatea
ca el să fi fost autorul este totuşi mare, cunoscut fiind pentru convingerile sale puternic baptiste.
“Catehismul Baptist” este şi astăzi un document de referinţă pentru credincioşii baptişti de pretutindeni,
fiind utilizat în special pentru educaţia religioasă în familiile de credincioşi şi pentru introducerea copiilor în
învăţăturile Sfintei Scripturi de către părinţii lor.
Benjamin Keach a murit la vârsta de 68 de ani, după 36 de ani de pastorat şi după o multitudine de perioade
de persecuţie şi încercări.

Ninel Lazăr, editor
2011
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CATEHISMUL BAPTIST
de Benjamin Keach

Întrebarea 1. Cine este prima şi cea mai bună dintre fiinţe?
Răspuns: Dumnezeu este prima şi cea mai bună dintre fiinţe.
Isaia 44:6 – Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor: „Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe
urmă, şi 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 înalţă mai pe sus de
ceruri.
Psalmul 97:9 - Căci Tu, Doamne, Tu eşti Cel Prea Înalt peste tot pământul, Tu eşti prea înălţat mai pe sus de toţi dumnezeii.

Î.2. Care este scopul suprem al omului?
R: Scopul suprem al omului este să Îl slăvească pe Dumnezeu şi să se bucure de El pentru
totdeauna.
1 Corinteni 10:31 – Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.
Psalmul 73:25-26 - Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine. Carnea
şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele şi partea mea de moştenire.

Î.3. Cum ştim că Dumnezeu există?
R: Lumina naturii din om şi lucrările lui Dumnezeu arată clar că El există. Dar numai Duhul Sfânt şi
Cuvântul Îl descoperă pe Dumnezeu nouă întru mântuirea noastră.
Romani 1:18-20 – Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei
nelegiuri a oamenilor, care înăduşă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este
descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea
Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot
dezvinovăţi.
Psalmul 19:1,2 – Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. O zi istoriseşte alteia acest
lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el.
2 Timotei 3:15 – din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în
Hristos Iisus.
1 Corinteni 1:21-24 – Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu,
Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni, şi
Grecii caută înţelepciune; dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de poticnire, şi
pentru Neamuri o nebunie; dar pentru cei chemaţi, fie Iudei, fie Greci, este puterea şi înţelepciunea 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, şi la inima omului nu
s-au suit, aşa 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 şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.

Î.4. Ce este Cuvântul lui Dumnezeu?
R: Scripturile Vechiului şi Noului Testament, date prin inspiraţie divină, reprezintă Cuvântul lui
Dumnezeu, singura regulă infailibilă a credinţei şi practicii.
2 Petru 1:21 – Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul
Sfânt.
2 Timotei 3:16,17 – Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea
înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
Isaia 8:20 – La lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.
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Î.5. Cum ştim că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu?
R: Biblia dovedeşte prin ea însăşi că este Cuvântul lui Dumnezeu prin intermediul caracterului divin
al învăţăturii sale, prin unitatea ei, prin puterea ei de a converti pe păcătoşi şi de a învăţa pe sfinţi;
dar numai Duhul lui Dumnezeu, mărturisind prin şi împreună cu Scripturile în inimile noastre, este
capabil să ne convingă că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu.
1 Corinteni 2:6,7,13 – Totuşi ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârşiţi, este o înţelepciune; dar nu a veacului acestuia,
nici a fruntaşilor veacului acestuia, care vor fi nimiciţi. Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută
ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci […] Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri
învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate dela Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească
pentru lucrurile duhovniceşti.
Psalmul 119:18, 129 – Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale! Învăţăturile Tale sunt minunate: de aceea le
păzeşte sufletul meu.
Faptele Apostolilor 10:43 – Petru deci i-a chemat înăuntru, şi i-a găzduit.
Faptele Apostolilor 26:22 –Dar, mulţumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viaţă până în ziua aceasta; şi am mărturisit
înaintea celor mici şi celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus proorocii şi Moise că are să se întâmple.
Faptele Apostolilor 18:28 – căci înfrunta cu putere pe Iudei înaintea norodului, şi le dovedea din Scripturi că Iisus este
Hristosul.
Evrei 4:12 – Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo
că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.
Psalmul 19:7-9 –Legea Domnului este desăvârşită, şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune
celui neştiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană, şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează
ochii. Frica de Domnul este curată, şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.
Romani 15:4 – Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi nu prin
mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.
Ioan 16:13,14 –Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci
va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, şi vă va
descoperi.
1 Ioan 2:20-27 – Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui sfânt, şi ştiţi orice lucru. V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci
pentru că îl cunoaşteţi, şi ştiţi că nici o minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Iisus
este Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. Oricine tăgăduieşte pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine
mărturiseşte pe Fiul, are şi pe Tatăl. Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la
început, şi voi veţi rămânea în Fiul şi în Tatăl. Şi făgăduinţa, pe care ne-a făcut-o El, este aceasta: viaţa veşnică. V-am scris
aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea, pe care aţi primit-o de la El, rămâne în
voi, şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu
este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.
2 Corinteni 3:14-17 – Dar ei au rămas greoi la minte: căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această
măhramă rămâne neridicată, fiindcă măhrama este dată la o parte în Hristos. Da, până astăzi, când se citeşte Moise,
rămâne o măhramă peste inimile lor. Dar oridecâteori vreunul se întoarce la Domnul, măhrama este luată. Căci Domnul
este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.

Î.6. Se pot folosi toţi oamenii de Scripturi?
R: Toţi oamenii nu doar că au permisiunea, ba chiar au porunca şi îndemnul de a citi, a asculta şi a
înţelege Scripturile.
Ioan 5:39 – Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.
Luca 16:29 –Avraam a răspuns: „Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei.”
Faptele Apostolilor 8:28-30 – se întorcea de acolo, şi şedea în carul lui, şi citea pe proorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: „Du-te, şi
ajunge carul acesta!” Filip a alergat, şi a auzit pe Etiopian citind pe proorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?”
Faptele Apostolilor 17:11 - Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna, şi
cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.

Î.7. Ce învaţă în principal Scripturile?
R: Scripturile învaţă în principal ceea ce omul trebuie să creadă despre Dumnezeu şi care este
datoria omului faţă de Dumnezeu.
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2 Timotei 3:16,17 – Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea
înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
Ioan 20:31 –Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să
aveţi viaţa în Numele Lui.
Faptele Apostolilor 24:14 –Îţi mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinţilor mei după Calea, pe care ei o numesc partidă; eu
cred tot ce este scris în Lege şi în Prooroci.
1 Corinteni 10:11 – Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, şi au fost scrise pentru învăţătura noastră,
peste care au venit sfârşiturile veacurilor.
Eclesiastul 12:13 - Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta
este datoria oricărui om.

Î.8. Ce este Dumnezeu?
R: Dumnezeu este Duh, este infinit, veşnic şi de neschimbat în fiinţa, înţelepciunea, puterea,
sfinţenia, dreptatea, bunătatea şi adevărul Său.
Ioan 4:24 – Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.
Psalmul 147:5 – Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini.
Psalmul 90:2 – Înainte ca să se fi născut munţii, şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti
Dumnezeu!
Iacov 1:17 – orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici
schimbare, nici umbră de mutare.
Apocalipsa 4:8 – Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi, şi erau pline cu ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru. Zi
şi noapte, ziceau fără încetare: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care
vine!”
Psalmul 89:14 – Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea şi credincioşia sunt înaintea Feţei Tale.
Exod 34:6,7 – Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui, şi a strigat: „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi
milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă
fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în
copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!”
1 Timotei 1:17 – A Împăratului veciniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii
vecilor! Amin.

Î.9. Există mai mulţi dumnezei?
R: Nu există decât unul, Dumnezeul cel viu şi adevărat.
Deuteronom 6:4 – Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.
Ieremia 10:10 – Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu şi un Împărat veşnic. Pământul tremură de
mânia Lui, şi neamurile nu pot să sufere urgia lui.

Î.10. Câte persoane sunt în Sfânta Treime?
R: Trei Persoane sunt în Sfânta Treime, adică Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt; şi cele trei sunt un
Dumnezeu, aceleaşi în fiinţă, egale în putere şi slavă.
1 Corinteni 8:6 – totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi
noi, şi un singur Domn: Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile şi prin El şi noi.
Ioan 10:30 – Eu şi Tatăl una suntem.
Ioan 14:9 – Iisus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi, şi 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 ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt, şi să ascunzi o
parte din preţul moşioarei? Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul
ei? Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.”
Matei 28:19 – Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
2 Corinteni 13:14 – Harul Domnului Iisus Hristos, şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toţi!
Amin.
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Î.11. Care sunt hotărârile lui Dumnezeu?
R: Hotărârile lui Dumnezeu sunt formate din scopurile Lui veşnice, conforme cu sfatul voii Sale, prin
care, spre slava Sa, El a predestinat toate lucrurile care aveau să se întâmple.
Efeseni 1:11 – În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul
voiei Sale.
Romani 11:36 – Din El, prin El, şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.
Daniel 4:35 – Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului,
şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-i zică: „Ce faci?”

Î.12. Cum duce Dumnezeu la îndeplinire hotărârile Sale?
R: Dumnezeu duce la îndeplinire hotărârile Sale prin lucrările Sale de creaţie şi providenţă.
Geneza 1:1 – La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
Apocalipsa 4:11 – „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate
lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”
Matei 6:26 – Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră, şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl
vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?
Faptele Apostolilor 14:17 – măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimes ploi din cer, şi
timpuri roditoare, v-a dat hrană din belşug, şi v-a umplut inimile de bucurie.

Î.13. Care este lucrarea de creaţie?
R: Lucrarea de creaţie constă în aceea că Dumnezeu a creat toate lucrurile din nimic, prin Cuvântul
puterii Sale, pe parcursul a şase zile, şi toate lucrurile făcute de El au fost foarte bune.
Geneza 1:1 – La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
Evrei 11:3 – Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din
lucruri care se văd.
Exod 20:11 – Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de
aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.
Geneza 1:31 – Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă:
aceasta a fost ziua a şasea.

Î.14. Cum a creat Dumnezeu pe om?
R: Dumnezeu a creat pe om bărbat şi femeie, după chipul Său, în cunoştinţă, neprihănire şi
sfinţenie, dându-i stăpânire asupra celorlalte creaturi.
Geneza 1:27 – Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte
femeiască i-a făcut.
Coloseni 3:10 – şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.
Efeseni 4:24 – şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă
adevărul.
Geneza 1:28 - Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul, şi supuneţi-l; şi
stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”

Î.15. Care sunt lucrările providenţei lui Dumnezeu?
R: Lucrările prividenţei lui Dumnezeu constau din păstrarea şi guvernarea creaturilor Sale şi a
acţiunilor lor, prin sfinţenia, înţelepciune şi puterea Sa.
Neemia 9:6 – Tu, Doamne, numai Tu, ai făcut cerurile, cerurile cerurilor şi toată oştirea lor, şi pământul cu tot ce este pe el,
mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă tuturor acestor lucruri, şi oştirea cerurilor se închină înaintea Ta.
Coloseni 1:17 – El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.
Evrei 1:3 – El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut
curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte.
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Psalmul 103:19 – Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri, şi domnia Lui stăpâneşte peste tot.

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

Î.16. Ce act special al providenţei a făcut Dumnezeu faţă de om, în starea în care omul a fost creat?
R: Când Dumnezeu a creat omul, El a intrat într-un legământ al faptelor cu el, bazat pe condiţia
ascultării perfecte, prin care i-a interzis omului să mănânce din pomul cunoaşterii binelui şi răului,
pedeapsa pentru încălcarea legământului fiind moartea.
Geneza 2:16,17 – Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină;
dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.”
Galateni 3:12 – Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.”
Romani 5:12 - De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea
a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit…

Î.17. Au continuat primii noştri părinţi să trăiască în starea în care ei au fost creat?
R: Primii noştri părinţi, având la dispoziţia libertatea propriei lor voinţe, au căzut din starea în care
ei fuseseră creaţi, păcătuind împotriva lui Dumnezeu.
Geneza 3:6 – Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit, şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva
mintea. A luat deci din rodul lui, şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.
Eclesiastul 7:29 – Numai, iată ce am găsit: că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe şiretenii.
Romani 5:12 - De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea
a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit...

Î.18. Ce este păcatul?
R: Păcatul reprezintă orice absenţă a conformării faţă de Legea lui Dumnezeu, sau încălcarea ei.
1 Ioan 3:4 – Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.
Romani 5:13 - Căci înainte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ţinut în seamă câtă vreme nu este o lege.

Î.19. Care a fost păcatul prin care primii noştri părinţi au căzut din starea în care ei au fost creaţi?
R: Păcatul prin care primii noştri părinţi au fost creaţi a constat în faptul că au mâncat din fructul ce
le fusese interzis.
Geneza 3:6,12,13 - Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit, şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva
mintea. A luat deci din rodul lui, şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el. Omul a
răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.” Şi Domnul Dumnezeu a zis
femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele m-a amăgit, şi am mâncat din pom.”

Î.20. Toată omenirea a căzut alături de Adam, în primul lui păcat?
R: Legământul fiind făcut cu Adam, şi fiind valabil nu doar pentru el, ci şi pentru urmaşii lui, pentru
întreaga omenire, toţi urmaşii lui prin naştere naturală au păcătuit în el, şi au căzut alături de el în
primul păcat.
1 Corinteni 15:21,22 – Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam,
tot aşa, toţi vor învia în Hristos.
Romani 5:12,18,19 - De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel
moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit...Astfel dar, după cum printr-o singură greşală, a
venit o osândă, care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o
hotărâre de neprihănire care dă viaţa. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot
aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.

Î.21. În ce stare a fost adusă omenirea prin acea cădere în păcat?
R: Căderea în păcat a adus omenirea în starea de păcat şi suferinţă.
Psalmul 51:5 – Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea.

pag 7

Romani 5:18,19 – Astfel dar, după cum printr-o singură greşală, a venit o osândă, care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o
singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa. Căci, după cum prin

neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi
neprihăniţi.
Isaia 64:6 - Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sînt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză,
şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.

Î.22. În ce constă păcătoşenia stării în care omul a căzut?
R: Păcătoşenia stării în care a căzut omul constă în vina adusă de primul păcat al lui Adam, în
absenţa neprihănirii iniţiale, şi în ruinarea întregii sale naturi, ceea ce este denumit ca păcatul
originar, alături de toate păcatele care au venit în lume odată cu acesta.
Romani 5:19 – Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui
singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.
Romani 3:10 – după cum este scris: „Nu este nici un om neprihănit, niciunul măcar.
Efeseni 2:1 – Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre.
Isaia 53:6 – Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi 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, şi în păcat m-a zămislit mama mea.
Matei 15:19 - Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.

Î.23. În ce constă suferinţa stării în care omul a căzut?
R: Întreaga omenire, prin căderea ei în păcat, a pierdut comuniunea cu Dumnezeu, şi se află sub
mânia şi blestemul Lui, şi astfel s-a făcut răspunzătoare de toate nenorocirile din vieţile lor, chiar şi
de moarte, şi de suferinţele veşnice ale iadului.
Geneza 3:8,24 – Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui sau ascuns de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii
Edenului a pus nişte heruvimi, cari să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.
Efeseni 2:3 – Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii
pământeşti şi ale gândurilor noastre, şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.
Galateni 3:10 – Căci toţi 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 viaţa veşnică în Iisus Hristos,
Domnul nostru.
Matei 25:41-46 – Apoi va zice celor de la stânga Lui: „Duceţi-vă dela Mine, blestemaţilor, în focul cel vecinic, care a fost
pregătit diavolului şi îngerilor lui! Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau;
am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine”.
Atunci Îi vor răspunde şi ei: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau
în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?” Şi El, drept răspuns, le va zice: „Adevărat vă spun că, oridecâteori n-aţi făcut aceste lucruri
unuia dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.” Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei
neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.”
Psalmul 9:17 – Cei răi se întorc la locuinţa morţilor: toate neamurile care uită pe Dumnezeu.

Î.24. A lăsat Dumnezeu întreaga omenire să piară în starea de păcat şi suferinţă?
R: Dumnezeu, prin buna Lui plăcere, din veşnicie, a ales un popor pentru viaţa veşnică, a făcut cu el
un legământ al harului, spre a-i elibera din starea de păcat şi suferinţă, şi spre a-i aduce în starea de
mântuire, prin intermediul unui Răscumpărător.
Efeseni 1:3,4 – Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de
binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim
sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, […].
2 Tesaloniceni 2:13 – Noi însă, fraţi prea iubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la
început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.
Romani 5:21 – pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să
dea viaţa veşnică, prin Iisus Hristos, Domnul nostru.
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Faptele Apostolilor 13:8 – Dar Elima, vrăjitorul, - căci aşa se tâlcuieşte numele lui - le stătea împotrivă, şi căuta să abată pe
dregător de la credinţă.

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; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu”.

Î.25. Cine este Răscumpărătorul aleşilor lui Dumnezeu?
R: Singurul Răscumpărător al aleşilor lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos, care, fiind Fiul veşnic
al lui Dumnezeu, a devenit om, şi astfel a fost şi continuă să fie Dumnezeu şi om, în două naturi
distincte şi într-o Persoană, pentru veşnicie.
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”.
1Timotei 2:5 – Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Iisus Hristos.
Ioan 1:14 – Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai
ca slava singurului născut din Tatăl.
1Timotei 3:16 – Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei... „Celce a fost arătat 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 înălţat în slavă.”
Romani 9:5 – patriarhii, şi din ei a ieşit, după trup, Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în
veci. Amin!
Coloseni 2:9 - Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.

Î.26. Cum a devenit om Hristos, fiind Fiul lui Dumnezeu?
R: Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a devenit om luând asupra Lui un trup şi un suflet adevărat; a fost
conceput prin puterea Duhului Sfânt în pântecele fecioarei Maria şi a fost născut de ea, dar nu a
cunoscut păcat.
Evrei 2:14 – Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru
ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul.
Matei 26:38 – Iisus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici, şi vegheaţi împreună cu
Mine”.
Luca 2:52 – Şi Iisus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
Ioan 12:27 – Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice?... Tată, izbăveşte-Mă din ceasul acesta?... Dar tocmai pentru
aceasta am venit până la ceasul acesta!
Luca 1:31,35 – Şi iată că vei rămânea însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Îngerul i-a răspuns: „Duhul
Sfânt Se va pogorî peste tine, şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte 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
şi noi, dar fără păcat.
Evrei 7:26 - Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi, şi înălţat mai pe
sus de ceruri.

Î.27. Ce lucrări face Hristos în calitate de Răscumpărător al nostru?
R: În calitate de Răscumpărător al nostru, Hristos împlineşte slujba de Profet, de Preot şi de
Împărat, atât în starea Sa de smerenie cât şi în cea de înălţare.
Faptele Apostolilor 3:22 – În adevăr, Moise a zis părinţilor noştri: „Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre fraţii voştri
un prooroc ca mine; pe El să-l ascultaţi în tot ce vă va spune.
Evrei 5:6 – Şi, cum zice iarăşi într-alt loc: „Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec.”
Psalmul 2:6 - „Totuşi, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfânt.”

Î.28. Cum împlineşte Hristos slujba de Profet?
R: Hristos împlineşte slujba de Profet prin faptul că descoperă în noi, prin Cuvântul şi prin Duhul,
voia lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.
Ioan 1:18 – Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”
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Ioan 14:26 – Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-l va trimete Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă
va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

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

Î.29. Cum împlineşte Hristos slujba de Preot?
R: Hristos împlineşte slujba de Preot prin aceea că oferindu-Se pe Sine jertfă pentru satisfacerea
dreptăţii divine şi pentru împăcarea noastră cu Dumnezeu, şi mijlocind continuu pentru noi.
1Petru 2:24 – El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru
neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.
Evrei 9:28 – tot aşa, 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 aşteaptă.
Efeseni 5:2 – Trăiţi în dragoste, dupăcum şi Hristos ne-a iubit, şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun
miros”, lui Dumnezeu.
Evrei 2:17 – Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu
Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.
Evrei 7:25 – De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte
pururea ca să mijlocească pentru ei.
Romani 8:34 – După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat”.

Î.30. Cum împlineşte Hristos slujba de Împărat?
R: Hristos împlineşte slujba de Împărat prin supunerea noastră înaintea Lui, prin stăpânirea asupra
noastră şi prin apărarea noastră, precum şi prin învingerea şi cucerirea tuturor vrăjmaşilor Săi şi ai
noştri.
Psalmul 110:3 – Poporul Tău este plin de înflăcărare, când Îţi aduni oştirea; cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine
tineretul Tău la Tine, ca roua.
Matei 2:6 – ,Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va
ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.”
1Corinteni 15:25 - Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale.

Î. 31. În ce a constat umilinţa lui Hristos?
R: Umilinţa lui Hristos a constat în faptul că S-a născut într-o situaţie săracă, a fost supus Legii, a
trecut prin necazurile vieţii pământeşti, a suferit mânia lui Dumnezeu, şi blestemul morţii pe cruce,
a fost îngropat şi a stat sub puterea morţii pentru o vreme.
Luca 2:7 – Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu
era loc pentru ei.
Galateni 4:4 – Dar cînd a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimes pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege.
Isaia 53:3 – Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la
El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
Luca 22:44 – A ajuns într-un chin ca de moarte, şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături
mari de sânge, care cădeau pe pământ.
Matei 27:46 – Şi pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, Lama Sabactani?” adică: „Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”
Filipeni 2:8 – La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.
Matei 12:40 – Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei
nopţi în inima pământului.
Marcu 15:45,46 - După ce s-a încredinţat de la sutaş că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. Şi Iosif a cumpărat o pânză subţire de
in, a dat jos pe Iisus de pe cruce, L-a înfăşurat în pânza de in, şi L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o
piatră la uşa mormântului.

Î. 32.În ce constă înălţarea lui Hristos?
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R: Înălţarea lui Hristos constă în învierea Sa din morţi în a treia zi, în ridicarea Sa la cer, în faptul că
stă la dreapta lui Dumnezeu Tatăl, şi că va veni să judece lumea în ziua de apoi.

1Corinteni 15:4 – că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Faptele Apostolilor 1:11 – şi au zis: „Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Iisus, care S-a înălţat la cer din
mijlocul vostru, va veni în acelaş fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”
Marcu 16:19 – Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer, şi a şezut 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 şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi...”

Î. 33. Cum suntem noi făcuţi părtaşi răscumpărării obţinute de Hristos?
R: Noi suntem făcuţi părtaşi răscumpărării obţinute de Hristos prin aplicarea ei eficientă asupra
noastră, prin Duhul Sfânt.
Ioan 3:5,6 – Iisus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în
Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, şi 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 naşterii din
nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.

Î. 34. Cum aplică asupra noastră Duhul Sfânt răscumpărarea obţinută de Hristos?
R: Duhul Sfânt aplică asupra noastră răscumpărarea obţinută de Hristos prin faptul că produce în
noi credinţă, şi astfel ne uneşte cu Hristos în chemarea noastră eficace.
Efeseni 2:8 – Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Efeseni 3:17 - aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în
dragoste.

Î. 35. Ce este chemarea eficace?
R: Chemarea eficace este lucrarea Duhului lui Dumnezeu prin care, convingându-ne de păcatele şi
ruina noastră, luminându-ne minţile în cunoaşterea lui Hristos, şi înnoindu-ne voinţa, El ne convinge
şi ne face capabili să Îl primim pe Iisus Hristos, fiindu-ne oferit fără plată în Evaghelie.
2Timotei 1:9 – El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care
ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veşnicii.
Ioan 16:8-11 – Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte
păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; în ce
priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.
Faptele Apostolilor 2:37 – După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi
apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
Faptele Apostolilor 26:18 – ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la
Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.”
Ezechiel 36:26 – Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.
Ioan 6:44,45 – Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimes; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. În
prooroci este scris: „Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.” Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl, şi a primit învăţătura Lui, vine la
Mine.
1Corinteni 12:3 - De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Iisus să fie anatema!” Şi nimeni
nu poate zice: „Iisus este Domnul”, decât prin Duhul Sfânt.

Î. 36. De ce beneficii au în această viaţă cei care sunt chemaţi eficace?
R: Cei care sunt chemaţi eficace, în această viaţă sunt părtaşi justificării, adopţiei, sfinţirii şi a
numeroare alte beneficii, care în această viaţă fie îi însoţesc, fie curg din ei.
Romani 8:30 – Şi pe aceia pe carr i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi;
iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.
Galateni 3:26 – Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Iisus.
1Corinteni 6:11 – Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului
Iisus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.
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Romani 8:31,32 – Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva
noastră? El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate
lucrurile?
Efeseni 1:5 – ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale.
1Corinteni 1:30 - Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire,
sfinţire şi răscumpărare.

Î. 37. Ce este justificarea?
R: Justificarea este un act al harului gratuit al lui Dumnezeu, prin care El ne iartă toate păcatele şi
ne acceptă ca neprihăniţi înaintea Sa, numai datorită neprihănirii lui Hristos care este pusă în contul
nostru, şi primită doar prin credinţă.
Romani 3:24 – Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Iisus.
Efeseni 1:7 – În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său.
2Corinteni 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 mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui
singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.
Filipeni 3:9 – şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în
Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.
Galateni 2:16 – Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Iisus Hristos,
am crezut şi noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că
nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.

Î. 38. Ce este adopţia?
R: Adopţia reprezintă un act al harului gratuit al lui Dumnezeu, prin care noi suntem primiţi în
calitate de copii ai lui Dumnezeu şi căpătăm dreptul la toate privilegiile care vin din această poziţie.
1Ioan 3:1 – Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, 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 - Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem copii,
suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună
cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.

Î. 39. Ce este sfinţirea?
R: Sfinţirea este o lucrare a harului gratuit al lui Dumnezeu prin care noi suntem înnoiţi în toate
aspectele fiinţei după chipul lui Dumnezeu, şi suntem făcuţi capabili din ce în ce mai mult să murim
faţă şi să trăim în neprihănire.
2Tesaloniceni 2:13 – Noi însă, fraţi prea iubiţi de Domnul, trebuie să mulţămim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la
început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.
Efeseni 4:23,24 – şi să vă înoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o
neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.
Romani 6:11 - Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Iisus Hristos, Domnul nostru.

Î. 40. Care sunt beneficiile care însoţesc în această viaţă sau care decurg din justificare, adopţie şi
sfinţire?
R: Beneficiile care însoţesc sau care decurg în această viaţă din justificare, adopţie şi sfinţire
constau din siguranţa dragostei lui Dumnezeu, pacea conştiinţei, bucuria în Duhul Sfânt, creşterea
în har, şi perseverenţa în credinţă până la sfârşit.
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Romani 5:1-5 – Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus
Hristos. Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har, în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea
slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea

aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui
Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.
Romani 14:17 – Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.
Proverbe 4:18 – Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la
miezul zilei.
1Petru 1:5 – Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de
apoi!
1Ioan 5:13 - V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.

Î. 41. Ce beneficii primesc credincioşii de la Hristos la moartea lor?
R: La moarte, sufletele credincioşilor sunt făcute perfecte în sfinţenie, şi trec imediat în slavă, iar
trupurile lor, fiind încă unite în Hristos, se odihnesc în mormintele lor până la înviere.
Evrei 12:23 – de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor
neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi.
Filipeni 1:23 – Sunt strâns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine.
2Corinteni 5:8 – Da, suntem plini de încredere, şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul.
Luca 23:43 – Iisus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”
1Tesaloniceni 4:14 – Căci dacă credem că Iisus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus 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 odihneşte în culcuşul lui.
Iov 19:26 - Chiar dacă mi se va nimici pielea, şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu.

Î. 42. Ce beneficii primesc credincioşii de la Hristos la înviere?
R: La înviere, credincioşii devin ridicaţi în slavă, sunt recunoscuţi deschis şi achitaţi în Ziua Judecăţii,
şi binecuvântaţi perfect în a se bucura pentru veşnicie de prezenţa lui Dumnezeu.
Filipeni 3:20,21 – Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba
trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune
toate lucrurile.
1Corinteni 15:42,43 – Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este sămănat în putrezire, şi înviază în neputrezire; este sămănat în
ocară, şi înviază în slavă; este sămănat în neputinţă, şi înviază în putere.
Matei 10:32 – De aceea, pe orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în
ceruri.
1Ioan 3:2 – Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va
arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.
1Tesaloniceni 4:17 - Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în
văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

Î. 43. Ce se va face la moarte celor răi?
R: La moarte, sufletele celor răi vor fi aruncate în chinurile iadului, iar sufletele lor vor sta în
mormintele lor până la înviere şi judecată în acea mare zi.
Luca 16:22-24 – Cu vremea săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. Pe
când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam, şi pe Lazăr în sânul lui, şi a
strigat: „Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine, şi trimete pe Lazăr să-şi moaie vârful degetului în apă, şi să-mi răcorească
limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.”
Psalmul 49:14 - Sunt duşi ca o turmă în locuinţa morţilor, îi paşte moartea, şi în curând oamenii fără prihană îi calcă în picioare:
li se duce frumuseţa, şi locuinţa morţilor le este locaşul.
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Î. 44. Ce se va face în Ziua Judecăţii celor răi?
R: În Ziua Judecăţii, trupurile celor răi, fiind înviate din mormintele lor, vor fi condamnate, alături de
sufletele lor, la chinuri de nespus alături de diavolul şi îngerii lui pentru veşnicie.

Daniel 12:2 – Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine
veşnică.
Ioan 5:28,29 – Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi
afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.
2Tesaloniceni 1:9 – Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică, de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui.
Matei 25:41 - Apoi va zice celor dela stânga Lui: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit
diavolului şi îngerilor lui!

Î. 45. Care este îndatorirea pe care Dumnezeu o cere de la om?
R: Îndatorirea pe care Dumnezeu o cere omului constă în ascultarea de voia Lui descoperită.
Mica 6:8 – „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci deptate, să iubeşti mila, şi să umbli
smerit cu Dumnezeul tău?”
Eclesiastul 12:13 – Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta
este datoria oricărui om.
Psalmul 119:4 – Tu ai dat poruncile Tale ca să fie păzite cu sfinţenie.
Luca 10:26-28 - Iisus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu
toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” „Bine ai
răspuns”, i-a zis Iisus; „fă aşa, şi vei avea viaţa veşnică.”

Î. 46. Ce a descoperit Dumnezeu la început omului ca regulă pentru ascultarea omului faţă de El?
R: Regula pe care Dumnezeu a descoperit-o omului de la început ca el să asculte de Dumnezeu a
constat în Legea morală.
Romani 2:14,15 – Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt
singuri lege; şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul
lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele.
Romani 5:13,14 - Căci înainte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ţinut în seamă câtă vreme nu este o lege. Totuşi
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 Celui ce avea să vină.

Î. 47. Cum este prezentată pe scurt Legea morală?
R: Legea morală este cuprinsă pe scurt în Cele 10 Porunci.
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; şi 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 viaţă, păzeşte
poruncile.”

Î. 48. Care este suma Celor 10 Porunci?
R: Suma Celor 10 Porunci este să Îl iubim pe Domnul Dumnezeul nostru, cu toată inima noastră, cu
tot sufletul nostru, cu toată puterea noastră şi cu toată mintea noastră; şi pe aproapele nostru ca
pe noi înşine.
Matei 22:36-40 – „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?” Iisus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul,
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.” „Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare
poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” În aceste două porunci se cuprinde
toată Legea şi Proorocii.”
Marcu 12:28-33 - Unul din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă ştia că Iisus răspunsese bine Saducheilor, a venit la El, şi L-a
întrebat: „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?” Iisus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: „Ascultă Israele! Domnul,
Dumnezeul nostru, este un singur Domn;” şi: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău,
cu tot cugetul tău, şi cu toată puterea ta”; iată porunca dintâi. Iar a doua este următoarea: „Să iubeşti pe aproapele tău ca
pe tine însuţi.” 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, şi că a-l iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul, şi cu
toată puterea, şi a iubi pe aproapele ca pe sine, este mai mult decât toate arderile de tot şi decât „toate jertfele.”
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Î. 49. Care este prefaţa Celor 10 Porunci?
R: Prefaţa Celor 10 Porunci este: "Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului,
din casa robiei."
Exod 20:2 - „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei”.

Î. 50. Ce ne învaţă prefaţa Celor 10 Porunci?
R: Prefaţa Celor 10 Porunci ne învaţă că deoarece Dumnezeu este Domnul, Dumnezeul şi
Răscumpărătorul nostru, astfel încât noi suntem datori să împlinim poruncile Lui.
Deuteronom 11:1 - Să iubeşti dar pe Domnul, Dumnezeul tău, şi să păzeşti totdeauna învăţăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui
şi poruncile Lui.

Î. 51. Care este Prima Poruncă?
R: Prima poruncă este: "Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine."
Exod 20:3 - Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.

Î. 52. Ce se cere prin Prima Poruncă?
R: Prima Poruncă ne cere să Îl cunoaştem şi să Îl socotim pe Dumnezeu a fi singurul Dumnezeu
adevărat, Dumnezeul nostru, şi să ne închinăm şi să Îl slăvim în consecinţă.
Iosua 24:15 – Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau
părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji
Domnului”.
1Cronici 28:9 – Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău, şi slujeşte-i cu toată inima şi cu un suflet binevoitor;
căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile. Dacă-l vei căuta, Se va lăsa găsit de
tine; dar dacă-l vei părăsi, te va lepăda şi 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 şi rânduielile Lui, şi vei asculta de glasul Lui.
Psalmul 29:2 – Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte!
Matei 4:10 - „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Iisus. „Căci este scris: „Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-i
slujeşti.”

Î. 53. Ce este interzis în Prima Poruncă?
R: Prima Poruncă interzice să tăgăduim, ori să nu ne închinăm şi să slăvim pe Dumnezeul cel
adevărat, ca pe Dumnezeul şi Dumnezeul nostru; şi să dăm acea închinare şi slavă oricui altcuiva,
care trebuie date numai Lui.
Iosua 24:27 – Şi 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 fiţi necredincioşi Dumnezeului vostru”.
Romani 1:20,21 – În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea
lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi; fiindcă, măcar că au
cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi 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, şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care
este binecuvântat în veci! Amin.

Î. 54. Ce suntem învăţaţi în mod specific prin cuvintele “înaintea Mea" din Prima Poruncă?
R: Cuvintele "înaintea Mea" din Prima Poruncă ne învaţă că Dumnezeu, care vede toate lucrurile,
vede păcatul şi este foarte dezgustat de păcatul ca noi să avem orice alt dumnezeu.
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Deuteronom 30:17,18 – Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta, şi te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor
dumnezei şi să le slujeşti, vă spun astăzi că veţi peri, şi nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce
veţi trece Iordanul.

Psalmul 44:20,21 – Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru, şi ne-am fi întins mâinile spre un dumnezeu străin, n-ar şti
Dumnezeu lucrul acesta, El, care cunoaşte tainele inimii?
Psalmul 90:8 - Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre, şi scoţi la lumina Feţei Tale păcatele noastre cele ascunse.

Î. 55. Care este Porunca a doua?
R: Porunca a doua este: " Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în
ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos de cât pământul. Să nu te închini înaintea lor, şi să
nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc
nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur
până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele".
Exod 20:4-6 - Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai
de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu
gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur
până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

Î. 56. Ce ni se cere prin Porunca a doua?
R: Porunca a doua ne cere să primim, să ascultăm, să păstrăm pură şi întreagă toată închinarea
noastră religioasă şi toate poruncile, aşa cum Dumnezeu le-a lăsat prin Cuvântul Său.
Deuteronom 32:46 – le-a zis: „Puneţi-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciţi copiilor voştri, ca să
păzească şi să împlinească toate cuvintele legii acesteia.
Matei 28:20 – Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.
Amin.
Deuteronom 12:32 - Voi să păziţi şi să împliniţi toate lucrurile pe cari vi le poruncesc eu; să n-adăugaţi nimic la ele, şi să nu
scoateţi nimic din ele.

Î. 57. Ce este interzis prin Porunca a doua?
R: Porunca a doua interzice închinarea la Dumnezeu prin icoane, sau prin orice alte modalităţi care
nu sunt precizate în Cuvântul Său.
Romani 1:22,23 – S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezelui nemuritor într-o icoană care
seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.
Deuteronom 4:15,16 – Fiindcă n-aţi văzut nici un chip în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheaţi cu
luare aminte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricaţi, şi să vă faceţi un chip cioplit, sau o înfăţişare a vreunui
idol, sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei.
Matei 15:9 – Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.
Coloseni 2:18 - Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-şi voia lui însuşi printr-o smerenie şi închinare la îngeri,
amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deşartă, prin gândurile firii lui pământeşti.

Î. 58. Care sunt motivele asociate cu Porunca a doua?
R: Motivele asociate cu Porunca a doua sunt: suveranitatea lui Dumnezeu asupra noastră,
stăpânirea Lui în noi, şi zelul pe care El îl are pentru închinarea faţă de El.
Psalmul 45:11 – Şi atunci împăratul îţi va pofti frumuseţa. Şi fiindcă este Domnul tău, adu-i închinăciunile tale.
Exod 34:14 – Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul se numeşte gelos, este un Dumnezeu gelos.
1Corinteni 10:22 - Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El?

Î. 59. Care este Porunca a treia?
R: Porunca a treia este: "Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va
lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui."
Exod 20:7 - Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în
deşert Numele Lui.
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Î. 60. Ce este cerut prin Porunca a treia?
R: Porunca a treia ne cere folosirea cu reverenţă a Numelui lui Dumnezeu, a titlurilor, atributelor,
poruncilor, cuvintelor şi lucrărilor Sale.
Psalmul 29:2 – Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte!
Deuteronom 32:1-4 – „Luaţi aminte ceruri, şi voi vorbi; Ascultă, pământule, cuvintele gurii mele. Ca ploaia să curgă învăţăturile
mele, Ca roua să cadă cuvântul meu, Ca ploaia repede pe verdeaţă, Ca picăturile de ploaie pe iarbă! Căci voi vesti Numele
Domnului. Daţi slavă Dumnezeului nostru! El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite, Căci toate căile Lui sunt drepte; El
este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat.
Deuteronom 28:58,59 – Dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei
teme de acest Nume slăvit şi înfricoşat, adică de Domnul, Dumnezeul tău, Domnul te va lovi în chip minunat, pe tine şi
sămânţa ta, cu răni mari şi îndelungate, cu boli grele şi necurmate.
Psalmul 111:9 – A trimes poporului Său izbăvirea, a aşezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt şi înfricoşat.
Matei 6:9 – Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău.
Eclesiastul 5:1 – Păzeşte-ţi piciorul, când intri în Casa lui Dumnezeu, şi apropie-te mai bine să asculţi, decât să aduci jertfa
nebunilor; căci ei nu ştiu că fac rău cu aceasta.
Psalmul 138:2 – Mă închin în Templul Tău cel sfânt, şi laud Numele Tău, pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi s-a mărit
faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale.
Iov 36:24 – Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toţi oamenii trebuie să le mărească!
Apocalipsa 15:3,4 – Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari şi minunate sunt
lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al Neamurilor! Cine nu se
va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt, şi toate Neamurile vor veni şi se vor închina
înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”
Apocalipsa 4:8 - Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi, şi erau pline cu ochi de jur împrejur şi pe dinlăuntru. Zi
şi noapte, ziceau fără încetare: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care
vine!”

Î. 61. Ce este interzis prin Porunca a treia?
R: Porunca a treia interzice orice profanare sau abuz asupra oricărui mod prin care Dumnezeu se
face cunoscut.
Maleahi 1:6,7 – Un fiu cinsteşte pe tatăl său, şi 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 oştirilor către voi, preoţilor, care nesocotiţi Numele Meu, şi care
ziceţi: „Cu ce am nesocotit noi Numele Tău?” „Prin faptul că aduceţi pe altarul Meu bucate necurate!” Şi dacă ziceţi: „Cu ce
Te-am spurcat?” -„Prin faptul că aţi zis: „Masa Domnului este de dispreţuit!”
Levitic 20:3 – Şi Eu Îmi voi întoarce Faţa împotriva omului aceluia, şi-l voi nimici din mijlocul poporului său, pentru că a dat lui
Moloh pe unul din copiii săi, a spurcat locaşul Meu cel sfânt, şi a necinstit Numele Meu cel sfânt.
Levitic 19:12 – Să nu juraţi strâmb pe Numele Meu, căci ai necinsti astfel Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.
Matei 5:34-37 – Dar Eu vă spun: Să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; nici pe
pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentrucă este cetatea marelui Împărat. Să nu juri nici pe
capul tău, căci nu poţi 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 - Şi acum, ce am să fac aici-zice Domnul-când poporul Meu a fost luat pe nimic?” „Asupritorii lui strigă de bucuriezice Domnul-şi cât e ziulica de mare este batjocorit Numele Meu.

Î. 62. Care este motivul asociat cu Porunca a treia?
R: Motivul asociat cu Porunca a treia este că şi dacă aceia care încalcă această poruncă pot scăpa
de pedeapsa de către oameni pe acest pământ, totuşi Domnul, Dumnezeul nostru nu le va îngădui
să scape de la judecata Sa dreaptă.
Deuteronom 28:58,59 – Dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei
teme de acest Nume slăvit şi înfricoşat, adică de Domnul, Dumnezeul tău, Domnul te va lovi în chip minunat, pe tine şi
sămânţa ta, cu răni mari şi îndelungate, cu boli grele şi necurmate.
Maleahi 2:2 - Dacă nu veţi asculta, dacă nu vă veţi pune inima ca să daţi slavă Numelui Meu, zice Domnul oştirilor, voi arunca
în voi blestemul, şi voi blestema binecuvântările voastre; da, le-am şi blestemat, pentru că n-aveţi pe inimă porunca Mea.

pag 17

Î. 63. Care este Porunca a patra?
R: Porunca a patra este: "Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi
faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată 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
străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce
este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a
sfinţit-o."
Exod 20:8-11 - Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este
ziua de odihnă închinată 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 străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi
tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

Î. 64. Ce este cerut prin Porunca a patra?
R: Porunca a patra ne cere să ne păstrăm sfinţi faţă de Dumnezeu mereu, şi mai ales în acele
momente pe care El le-a menţionat în mod special în Cuvântul Său, precum o întreagă zi din şapte,
ca astfel ea să fie ca un Sabat sfânt înaintea Lui.
Levitic 19:30 – Să păziţi Sabatele Mele, şi să cinstiţi locaşul Meu cel sfânt. Eu sunt Domnul.
Deuteronom 5:12 - Ţine ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău.

Î. 65. Care zi din cele 7 ale săptămânii a lăsat-o Dumnezeu drept Sabat săptămânal?
R: De la creerea lumii şi până la învierea Domnului Hristos, Dumnezeu a lăsat ca a 7-a zi din
săptămână să fie Sabatul; de atunci încolo, până la sfârşitul lumii, prima zi a săptămânii este
socotită a fi Ziua Domnului pentru creştini.
Geneza 2:3 – Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentrucă în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui,
pe care o zidise şi o făcuse.
Ioan 20:19 – În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de
frica Iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor, şi le-a zis: „Pace vouă!”
Faptele Apostolilor 20:7 – În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece
a doua zi, vorbea ucenicilor, şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii.
1Corinteni 16:1,2 – Cât priveşte strângerea de ajutoare pentru sfinţi, să faceţi şi voi cum am rânduit Bisericilor Galatiei. În ziua
dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele
când voi veni eu.
Apocalipsa 1:10 - În ziua Domnului eram în Duhul. Şi am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe.

Î. 66. Cum trebuie sfinţit Sabatul?
R: Sabatul trebuie sfinţit prin odihnă sfântă întreaga zi, abţinându-ne chiar şi de la treburi şi
modalităţi de recreere care sunt acceptabile pentru alte zile, şi petrecând timpul în închinare faţă
de Dumnezeu, în public şi personal, cu excepţia situaţiilor când trebuie să facem lucruri inevitabile
sau pentru lucrări de milostenie.
Levitic 23:3 – Şase zile să lucraţi; dar ziua a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă. Să nu faceţi nici o lucrare
în timpul ei: este Sabatul Domnului, în toate locuinţele voastre.
Isaia 58:13,14 – Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi
desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-l, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile
tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te
bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.”
Isaia 66:23 – În fiecare lună nouă şi 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, şi-i cade într-o groapă, în ziua Sabatului,
să n-o apuce şi s-o scoată afară? Cu cât mai de preţ este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele
de Sabat.”
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Î. 67. Ce este interzis prin Porunca a patra?
R: Porunca a patra interzice omiterea sau ţinerea neglijentă a lucrurilor cerute, şi profanarea Zilei
Domnului prin lenevie, sau prin a face lucruri păcătoase, ori prin gânduri, cuvinte şi fapte nonnecesare, ori prin a face lucrări lumeşti ori activităţi recreative.
Ezechiel 22:26 – Preoţii lui calcă Legea Mea şi Imi pîngăresc lucrurile Mele sfânte, nu fac nici o deosebire între ce este sfânt şi
ce nu este sfânt, nici nu învaţă pe oameni să facă deosebire între ce este necurat şi ce este curat, îşi întorc ochii de la
Sabatele Mele, şi sunt pângărit în mijlocul lor.
Ezechiel 23:38 – Afară de aceasta iată ce Mi-au mai făcut: Mi-au spurcat Locaşul cel sfânt în aceeaşi zi, şi Mi-au pângărit
Sabatele.
Ieremia 17:21 – „Aşa vorbeşte Domnul: „Luaţi seama, în sufletele voastre, să nu purtaţi nici o povară în ziua Sabatului, şi să n-o
aduceţi înăuntru pe porţile Ierusalimului.
Neemia 13:15,17 – Pe vremea aceasta am văzut în Iuda nişte oameni călcând la teasc în ziua Sabatului, aducând snopi,
încărcând măgarii cu vin, struguri şi smochine, şi cu tot felul de lucruri, şi aducându-le la Ierusalim în ziua Sabatului. Şi i-am
mustrat chiar în ziua când îşi vindeau mărfurile. Am mustrat pe mai marii lui Iuda, şi le-am zis: „Ce însemnează această faptă
rea pe care o faceţi, pângărind ziua Sabatului?
Faptele Apostolilor 20:7 - În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a
doua zi, vorbea ucenicilor, şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii.

Î. 68. Care sunt motivele asociate cu Porunca a patra?
R: Motivele asociate cu Porunca a patra constau în aceea că Dumnezeu ne permite să ne facem
lucrul nostru timp de şase zile pe săptămână, că El ne provoacă să o considerăm drept specială pe
cea de-a şaptea, că El ne oferă exemplul Său în ţinerea acestei zile şi că El a binecuvântat ziua
Sabatului.
Exod 34:21 – Şase zile să lucrezi, iar în ziua a şaptea să te odihneşti; să te odihneşti, chiar în vremea aratului şi seceratului.
Exod 31:16,17 – Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat. Aceasta va fi între
Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi
a răsuflat.”
Geneza 2:2,3 - În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea
Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată
lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.

Î. 69. Care este Porunca a cincea?
R: Porunca a cincea este: "Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentruca să ţi se lungească zilele în
ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău."
Exod 20:12 - Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul
tău.

Î. 70. Ce este cerut prin Porunca a cincea?
R: Porunca a cincea ne cere să dăm cinste, şi să ne împlinim îndatoririle faţă de oricine este pus în
autoritate deasupra noastră, dar şi faţă de cei care ne sunt inferiori sau egali.
Levitic 19:32 – Să te scoli înaintea perilor albi, şi să cinsteşti pe bătrân. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul.
1Petru 2:17 – Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului!
Romani 13:1 – Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi
stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu.
Efeseni 5:21,22 – Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului;
Efeseni 6:1,5,9 – Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. Robilor, ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti, cu
frică şi cutremur, în curăţie de inimă, ca de Hristos. Şi voi, stăpânilor, purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări, ca unii
care ştiţi că Stăpânul lor şi al vostru este în cer, şi că înaintea Lui nu se are în vedere faţa omului.
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Coloseni 3:19-22 – Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, şi nu ţineţi necaz pe ele. Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile,
căci lucrul acesta place Domnului. Părinţilor, nu întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu-şi piardă nădejdea. Robilor, ascultaţi în
toate lucrurile pe stăpânii voştri pământeşti; nu numai când sunteţi supt ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu
curăţie de inimă, ca unii care vă temeţi de Domnul.

Romani 12:10 - Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.

Î. 71. Ce este interzis prin Porunca a cincea?
R: Porunca a cincea ne interzice să neglijăm cinstea şi îndatoririle ori să facem orice împotriva celor
cărora le datorăm acestea, în orice loc am intra în relaţie cu ei.
Proverbe 30:17 – Pe ochiul care îşi bate joc de tatăl său, şi nesocoteşte ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii dela pîrîu, şi îl
vor mînca puii de vultur.
Romani 13:7,8 - Daţi tuturor ce sînteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi
frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea. Să nu datoraţi nimănui nimic, decît să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine
iubeşte pe alţii, a împlinit Legea.

Î. 72. Care este motivul asociat cu Porunca a cincea?
R: Motivul asociat cu Porunca a cincea constă în promisiunea unei vieţi lungi şi a prosperităţii (în
măsura în care aceasta va servi gloriei lui Dumnezeu şi binelui acelei persoane), promisiune dată
tuturor celor care vor împlini această poruncă.
Efeseni 6:2,3 – „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” -este cea dintîi poruncă însoţită de o făgăduinţă - „ca să fii fericit, şi să
trăieşti multă vreme pe pămînt.”
Proverbe 4:3-6 – Căci cînd eram încă fiu la tatăl meu, şi fiu gingaş şi singur la mama mea, el mă învăţa atunci, şi-mi zicea:
„Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte învăţăturile mele, şi vei trăi! Dobîndeşte înţelepciune, dobîndeşte
pricepere; nu uita cuvintele gurii mele, şi nu te abate dela ele. N-o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte-o, şi te va ocroti!
Proverbe 6:20-22 - Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău, şi nu lepăda învăţătura mamei tale: leagă-le necurmat la inimă, atîrnă-le
de gît. Ele te vor însoţi în mersul tău, te vor păzi în pat, şi îţi vor vorbi la deşteptare!

Î. 73. Care este Porunca a şasea?
R: Porunca a şasea este: "Să nu ucizi."
Exod 20:13 - Să nu ucizi.

Î. 74. Ce este cerut prin Porunca a şasea?
R: Porunca a şasea ne cere tuturor să ne străduim cât putem să ne protejăm vieţile şi vieţile altora.
Efeseni 5:29,30 – Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; pentru că
noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.
Psalmul 82:3,4 – Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului. Scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit,
izbăviţi-i din mâna celor răi.
Proverbe 24:11,12 – Izbăveşte pe cei târâţi la moarte, şi scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiaţi. Dacă zici: „Ah! N-am
ştiut!”... Crezi că nu vede Cel ce cântăreşte inimile şi Cel ce veghează asupra sufletului tău? Şi nu va răsplăti El fiecăruia după
faptele lui?
Faptele Apostolilor 16:28 - Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ţi faci nici un rău, căci toţi suntem aici.”

Î. 75. Ce este interzis prin Porunca a şasea?
R: Porunca a şasea ne interzice să ne luăm singuri vieţile, sau să luăm viaţa aproapelui nostru pe
nedrept, sau în orice fel.
Geneza 4:10,11 – Şi Dumnezeu a zis: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine. Acum blestemat eşti tu,
izgonit din ogorul acesta, care şi-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău!
Geneza 9:6 – Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul
Lui.
Matei 5:21-26 - Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecăţii.” Dar Eu vă
spun că ori şi cine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va
cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule”, va cădea sub pedeapsa focului gheenei. Aşa că, dacă îţi
aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului, şi du-te
întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul. Caută de te împacă de grab cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el
pe drum; ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat
în temniţă. Adevărat îţi spun că nu vei ieşi deacolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.”
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Î. 76. Care este Porunca a şaptea?
R: Porunca a şaptea este: "Să nu preacurveşti."
Exod 20:14 - Să nu preacurveşti.

Î. 77. Ce ni se cere în Porunca a şaptea?
R: Porunca a şaptea ne cere să păstrăm castitatea noastră şi a aproapelui nostru în inimă, în cuvinte
şi în comportament.
1Corinteni 6:18 – Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte,
păcătuieşte împotriva trupului său.
1Corinteni 7:2 – Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui, şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei.
2Timotei 2:22 – Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, 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 şi preacurvit cu ea în inima lui.
1Petru 3:2 - când vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere.

Î. 78. Ce este interzis prin Porunca a şaptea?
R: Porunca a şaptea interzice orice gânduri, cuvinte şi acţiuni de desfrânare.
Matei 5:28-32 – Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul
tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l dela tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele
tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapădă-o dela
tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. S-a zis iarăş:
„Oricine îşi va lăsa nevasta, să-i dea o carte de despărţire.” Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta, afară numai de
pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte.
Iov 31:1 – Făcusem un legământ cu ochii mei, şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra unei fecioare.
Efeseni 5:3,4 – Curvia, sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine
unor sfinţi. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase; ci mai
de grabă cuvinte de mulţumire.
Romani 13:13 – Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în
pizmă.
Coloseni 4:6 - Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.

Î. 79. Care este Porunca a opta?
R: Porunca a opta este: "Să nu furi."
Exod 20:15 - Să nu furi.

Î. 80. Ce ni se cere prin Porunca a opta?
R: Porunca a opta ne cere să ne procurăm cele trebuitoare pentru viaţă şi bogăţiile într-un mod
cinstit, atât în ce priveşte vieţile noastre cât şi în respectarea proprietăţii altora.
Proverbe 27:23 – Îngrijeşte bine de oile tale, şi ia seama la turmele tale.
Levitic 25:35 – Dacă fratele tău sărăceşte, şi nu mai poate munci lângă tine, să-l sprijineşti, fie ca străin, fie ca venetic, ca să
trăiască împreună cu tine.
Deuteronom 15:10 – ci să-i dai şi să nu dai cu părere de rău în inimă; căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul, Dumnezeul
tău, în toate lucrările de care te vei apuca.
Deuteronom 22:14 - apoi, o învinuieşte de lucruri nelegiuite şi-i scoate nume rău, zicând: „Am luat pe femeia aceasta, m-am
apopiat de ea, şi n-am găsit-o fecioară”.

Î. 81. Ce este interzis prin Porunca a opta?
R: Porunca a opta interzice orice lucru care îl deposedează sau îi afectează aproapelui nostru
posesiunile şi starea lui materială.
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1Timoteni 5:8 – Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă, şi este mai rău decât
un necredincios.

Proverbe 28:19 – Cine îşi lucrează câmpul are belşug de pîne, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie.
Proverbe 23:20,21 – Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Căci beţivul şi cel ce se dedă la
îmbuibare sărăcesc, şi aţipirea te face să porţi zdrenţe.
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.

Î. 82. Care este Porunca a noua?
R: Porunca a noua este: "Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău."
Exod 20:16 - Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

Î. 83. Ce ni se cere prin Porunca a noua?
R: Porunca a noua ne cere să promovăm şi să menţinem adevărul în relaţiile dintre oameni şi bunul
nume atât al nostru cât şi al aproapelui nostru, în special în ceea ce priveşte mărturisirea.
Zaharia 8:16 – Iată ce trebuie să faceţi: Fiecare să spună aproapelui său adevărul; judecaţi în porţile voastre după adevăr şi în
vederea păcii.
Faptele Apostolilor 25:10 – Pavel a zis: „Eu stau înaintea scaunului de judecată al Cezarului; acolo trebuie să fiu judecat. Pe
Iudei nu i-am nedreptăţit cu nimic, după cum ştii şi tu foarte bine.
Eclesiastul 7:1 – Mai mult face un nume bun decât untdelemnul mirositor, şi ziua morţii decât ziua naşterii.
3Ioan 12 – Toţi, chiar şi Adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie; şi noi mărturisim despre el: şi ştii 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 înşelător spune minciuni.

Î. 84. Ce este interzis prin Porunca a noua?
R: Porunca a noua interzice orice aduce prejudiciu adevărului, sau ce este jignitor la adresa bunului
nume, atât al nostru cât şi al aproapelui nostru.
Efeseni 4:25 – De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem
mădulare unii altora.
Psalmul 15:3 – Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu face rău semenului său, şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său.
2Corinteni 8:20,21 - În chipul acesta, vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belşug de ajutoare, de care îngrijim.
Căci căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor.

Î. 85. Care este Porunca a zecea?
R: Porunca a zecea este: "Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău,
nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui
tău".
Exod 20:17 - Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui,
nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău.

Î. 86. Ce ni se cere prin Porunca a zecea?
R: Porunca a zecea ne cere să fim pe deplin mulţumiţi cu situaţia proprie, să avem un duh caritabil
faţă de aproapele nostru şi faţă de tot ceea ce este al lui.
Evrei 13:5 – Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu
te voi părăsi.”
1Timotei 6:6 – Negreşit, evlavia însoţită de mulţămire este un mare câştig.
Romani 12:15 – Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.
1Corinteni 13:4-7 – Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se
laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se
bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.
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Levitic 19:18 - Să nu te răzbuni, şi să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt
Domnul.

Î. 87. Ce este interzis în Porunca a zecea?
R: Porunca a zecea interzice orice nemulţumire faţă de starea noastră materială, orice invidie sau
poftă la adresa bunurilor aproapelui nostru, şi toate impulsurile şi sentimentele faţă de ceea ce
este al lui.
1Corinteni 10:10 – Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciţi de Nimicitorul.
Iacov 5:9 – Nu vă plângeţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi: iată că Judecătorul este chiar la uşă.
Galateni 5:26 – Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii, şi pizmuindu-ne unii pe alţii.
Coloseni 3:5 – De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pămînt: curvia, necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care
este o închinare la idoli.

Î. 88. Există vreun om care să fie capabil să împlinească la perfecţiune poruncile lui Dumnezeu?
R: De la cădere, nici un om nu este capabil în această viaţă să împlinească la perfecţiune poruncile
lui Dumnezeu, ci în fiecare zi le încalcă în gând, vorbă şi faptă.
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, şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau
îndreptate în fiecare zi numai spre rău.
Geneza 8:21 – Domnul a mirosit un miros plăcut; şi Domnul a zis în inima Lui: „Nu voi mai blestema pământul, din pricina
omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinereţea lui; şi nu voi mai lovi tot ce este viu, cum
am făcut.
1Ioan 1:8 – Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi 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 – Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit, şi poate să-şi ţină în frâu tot
trupul.
Romani 3:23 - Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Î. 89. Care este atunci de la cădere scopul Legii?
R: De la cădere, scopul Legii este acela de a revela neprihănirea perfectă a lui Dumnezeu, pentru ca
poporul Său să cunoască voia Lui pentru vieţile lor, iar cei păcătoşi, fiind dovediţi vinovaţi pentru
păcatele lor, să fie astfel constrânşi şi aduşi la Hristos pentru a fi mântuiţi.
Psalmul 19:7-11 – Legea Domnului este desăvârşită, şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune
celui neştiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană, şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează
ochii. Frica de Domnul este curată, şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de
preţ decât aurul, decât mult aur curat; sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Robul Tău primeşte şi el
învăţătura de la ele; pentru cine le păzeşte, răsplata este mare.
Romani 3:20,31 – Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa
deplină a păcatului. Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.
Romani 7:7 – Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege.
De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pofteşti!”
Romani 12:2 – Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi
bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.
Tit 2:12-14 – şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate
şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Iisus Hristos. El S-a
dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi curăţească 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 făgăduinţa să fie dată celor ce cred, prin credinţa în Iisus
Hristos. Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă.
1Timotei 1:8 – Noi ştim că Legea este bună dacă cineva o întrebuinţează bine.

pag 23

Î. 90. Sunt toate încălcările Legii lui Dumnezeu la fel de ticăloase?
R: Unele păcate, în ele însele şi datorită consecinţelor lor grave, sunt mai ticăloase în ochii lui
Dumnezeu decât altele.

Ezechiel 8:13 – Şi mi-a zis: „Vei mai vedea şi alte alte urâciuni mari, pe care le săvârşesc ei!”
Ioan 19:11 – „N-ai avea nici o putere asupra Mea”, i-a răspuns Iisus, „dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine Mă dă în
mâinile tale, are un mai mare păcat.”
1Ioan 5:16 - Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; şi Dumnezeu îi va da viaţa,
pentru cei ce n-au săvârşit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru
păcatul acela.

Î. 91. Ce merită fiecare păcat?
R: Orice păcat merită mânia şi blestemul din partea lui Dumnezeu, atât în această viaţă, cât şi în
viaţa de apoi.
Efeseni 5:6 – Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşerte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii
neascultători.
Galateni 3:10 – Căci toţi 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 locuinţa celor neprihăniţi o binecuvintează.
Psalmul 11:6 – Peste cei răi plouă cărbuni, foc şi pucioasă: un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte.
Apocalipsa 21:8 - Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii,
partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.

Î. 92. Ce anume cere Dumnezeu de la noi, ca să scăpăm de mânia şi blestemul Lui, care este peste noi
pentru păcat?
R: Pentru a scăpa de mânia şi blestemul lui Dumnezeu care sunt asupra noastră pentru păcatele
noastre, Dumnezeu ne cere să credem în Iisus Hristos, pocăinţa spre viaţă, alături de folosirea cu
sârguinţă a tuturor modalităţilor exterioare şi obişnuite prin care Hristos ne comunică beneficiile
răscumpărării noastre.
Faptele Apostolilor 20:21 – şi să vestesc Iudeilor şi Grecilor: pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Iisus
Hristos.
Faptele Apostolilor 16:30,31 – i-a scos afară, şi le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pavel şi Sila i-au răspuns:
„Crede în Domnul Iisus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.”
Faptele Apostolilor 17:30 - Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de
pretutindeni să se pocăiască.

Î. 93. Ce este credinţa în Iisus Hristos?
R: Credinţa în Iisus Hristos este un har mântuitor, prin care noi Îl primim şi ne bizuim numai pe El ca
pentru mântuire, aşa cum El ne este oferit în Evanghelie.
Evrei 10:39 – Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă 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 – şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în
Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.
Galateni 2:15,16 - Noi suntem Iudei din fire, iar nu păcătoşi dintre Neamuri. Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit
neprihănit, prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Iisus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiţi
neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.

Î. 94. Ce este pocăinţa spre viaţă?
R: Pocăinţa spre viaţă este un har mântuitor, prin care un păcătos, dintr-o conştientizare autentică
a păcatului lui, şi dintr-o înţelegere a milei lui Dumnezeu faţă de el în Hristos, se întoarce de la păcat
la Dumnezeu, cu durere şi ură faţă de păcatul lui, şi cu voinţa şi străduinţa deplin îndreptate către
ascultarea de El.
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Faptele Apostolilor 2:37 – După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi
apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”

Ioel 2:13 – Sfîşiaţi-vă inimile nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul, Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare,
îndelung răbdător şi bogat în bunătate, şi-i pare rău de relele pe care le trimite.
Ieremia 31:18,19 – Aud pe Efraim bocindu-se: „M-ai pedepsit, şi am fost pedepsit, ca un junc nedeprins la jug; întoarce-mă Tu, şi
mă voi întoarce, căci Tu eşti Domnul, Dumnezeul meu! După ce m-am întors, m-am căit; şi după ce mi-am recunoscut
greşelele, mă bat pe pulpă; sunt ruşinat şi roşu de ruşine, căci port ocara tinereţei mele.”
2Corinteni 7:10,11 – În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire, şi de care
cineva nu se căieşte niciodată; pe când întristarea lumii aduce moartea. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după
voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi! Şi ce cuvinte de dezvinovăţire! Ce mânie! Ce frică! Ce dorinţă aprinsă! Ce
râvnă! Ce pedeapsă! În toate voi aţi arătat că sunteţi curaţi în privinţa aceasta.
Romani 6:18 - Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de subt păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii.

Î. 95. Care sunt modalităţile exterioare şi obişnuite prin care Hristos ne comunică beneficiile
răscumpărării făcută de El?
R: Modalităţile exterioare şi obişnuite prin care Hristos ne comunică beneficiile răscumpărării
făcută de El sunt poruncile Sale, în mod special prin Cuvântul lui, prin botez, prin Cina Domnului şi
prin rugăciune. Toate acestea sunt făcute eficiente pentru cei aleşi spre mântuire.
Romani 10:17 – Astfel, credinţa 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.
1Corinteni 3:5 – Cine este Pavel? Şi cine este Apolo? Nişte slujitori ai lui Dumnezeu, prin care aţi crezut; şi fiecare după puterea
dată lui de Domnul.
Faptele Apostolilor 14:1 – În Iconia, Pavel şi Barnaba au intrat în sinagoga Iudeilor, şi au vorbit în aşa fel că o mare mulţime de
Iudei şi de Greci au crezut.
Faptele Apostolilor 2:41,42 - Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au
adaus aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în
rugăciuni.

Î. 96. Cum este făcut Cuvântul eficient pentru mântuire?
R: Duhul lui Dumnezeu face citirea, şi în special predicarea Cuvântului Lui, o modalitate eficientă în
convingerea şi convertirea păcătoşilor, şi în întărirea lor în sfinţenie şi mângâiere, prin credinţă
întru mântuire.
Psalmul 119:11,18 – Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile
minunate ale Legii Tale!
1Tesaloniceni 1:6 – Şi voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucât aţi primit Cuvântul în multe necazuri,
cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt.
1Petru 2:1,2 – Lepădaţi dar orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; şi, ca nişte prunci
născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire.
Romani 1:16 – Căci mie nu mi-e ruşine 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 desăvârşită, şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune
celui neştiutor.

Î.97. Cum trebuie citit şi ascultat Cuvântul lui Dumnezeu astfel ca el să devină eficient pentru mântuire?
R: Pentru ca Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, să devină eficient pentru mântuire, noi trebuie să îl
ascultăm cu sârguinţă, studiu şi rugăciune, să îl primim în credinţă şi să îl iubim, să ne alipim inimile
de el şi să îl trăim în vieţile noastre.
Proverbe 8:34 – Ferice de omul care m-ascultă, care veghează zilnic la porţile mele, şi păzeşte pragul uşii mele.
1Petru 2:1,2 – Lepădaţi dar orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; şi, ca nişte prunci
născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire.
1Timotei 4:13 – Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, şi la învăţătura pe care o dai altora.
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Evrei 2:1,3 – De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ţinem de lucrurile, pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele. Cum
vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa 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 şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic,
pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit.
2Tesaloniceni 2:10 – şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea
adevărului ca să fie mântuiţi.
Psalmul 119:11 – Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
Iacov 1:21,25 - De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate şi primiţi cu blândeţă Cuvântul sădit în voi, care
vă poate mântui sufletele. Dar cine îşi va adînci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea,
nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.

Î. 98. Cum devin modalităţi eficiente pentru mântuire botezul şi Cina Domnului?
R: Botezul şi Cina Domnului devin modalităţi eficiente pentru mântuire nu pentru că ar aduce în ele
însele mântuirea, sau că acela care le administrează ar avea vreun merit, ci numai prin
binecuvântarea lui Hristos şi prin lucrarea Duhului Său în cei care, prin credinţă, le primesc.
1Petru 3:21 – Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de
întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos.
1Corinteni 3:6,7 – Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt
nimic; ci Dumnezeu, care face să crească.
1Corinteni 12:13 - Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie
robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.

Î. 99. În ce fel diferă botezul şi Cina Domnului de alte sacramente şi porunci ale lui Dumnezeu?
R: Botezul şi Cina Domnului sunt diferite de alte sacramente şi porunci ale lui Dumnezeu pentru că
ele au fost instituite în mod special de Domnul Hristos ca să reflecte şi să aplice credincioşilor
beneficiile noului legământ, prin intermediul simbolurilor vizibile şi exterioare ale pâinii şi vinului.
Matei 28:19 – Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Faptele Apostolilor 22:16 – Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele
Domnului.
Matei 26:26-28 – Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine; şi după ce a binecuvântat, a frânt-o, şi a dat-o ucenicilor, zicând:
„Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi
toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea
păcatelor.
Romani 6:4 - Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din
morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.

Î. 100. Ce este botezul?
R: Botezul este un sacrament sfânt, prin care spălarea în apă în Numele Tatălui, al Fiului şi al
Duhului Sfânt, semnifică altoirea noastră în Hristos şi părtăşia noastră la beneficiile legământului
harului, precum şi angajamentul nostru de a fi ai Domnului.
Matei 28:19 – Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Romani 6:3-5 – Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Iisus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în
moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi
noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi
printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
Coloseni 2:12 – fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui
Dumnezeu, care L-a înviat din morţi.
Galateni 3:27 - Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos.

Î. 101. Cine poate lua parte la botez?
R: Botezul trebuie administrat tuturor celor care mărturisesc pocăinţa faţă de Dumnezeu, credinţa
şi ascultarea de Domnul nostru Iisus Hristos şi de nimeni altul.
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Faptele Apostolilor 2:38 - „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Iisus Hristos, spre iertarea
păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Matei 3:6 - şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.
Marcu 16:16 - Cine va crede şi 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 Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui
Iisus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis:
„Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?”
Faptele Apostolilor 10:47,48 - „Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia, care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?” Şi a
poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei.

Î. 102. Pot fi botezaţi pruncii credincioşilor?
R: Pruncii credincioşilor nu pot fi botezaţi, întrucât nu avem nici o poruncă sau un exemplu de
prunci botezaţi în Sfintele Scripturi, ori vreo consecinţă care ne poate duce la o altă concluzie.
Î. 103. Cum se administrează corect botezul?
R: Botezul este administrat corect prin scufundare, ori prin introducerea întregului trup al
persoanei în apă, în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.
Matei 3:16 – De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui
Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi venind peste El.
Ioan 3:23 – Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape; şi oamenii veneau ca să fie botezaţi.
Faptele Apostolilor 8:38,39 - A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen. Când au ieşit
afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de
bucurie.

Î. 104. Care este datoria celor care sunt botezaţi corect?
R: Este datoria celor care sunt corect botezaţi să se dăruiască (să se alăture) unei biserici vizibile şi
autentice a lui Iisus Hristos, astfel ca ei să umble în toate poruncile şi învăţăturile Domnului fără
reproş.
Faptele Apostolilor 2:46,47 – Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, şi luau hrana, cu
bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi
la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.
Faptele Apostolilor 9:26 – Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici; dar toţi se temeau de el, căci nu
puteau să creadă că este ucenic.
1Petru 2:5 – Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe
duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos.
Evrei 10:25 – Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât
vedeţi că ziua se apropie.
Romani 16:5 - Spuneţi sănătate şi Bisericii care se adună în casa lor. Spuneţi sănătate lui Epenet, preaiubitul meu, care a fost
cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos.

Î. 105. Ce este biserica vizibilă?
R: Biserica vizibilă este o adunare organizată de credincioşi, de toate vârstele şi din orice loc, în care
Evanghelia este predicată cu adevărat şi sacramentele botezului şi Cinei Domnului sunt
administrate corect.
Faptele Apostolilor 2:42 – Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni.
Faptele Apostolilor 20:7 – În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece
a doua zi, vorbea ucenicilor, şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii.
Faptele Apostolilor 7:38 – El este acela care, în adunarea Israeliţilor din pustie, cu îngerul, care i-a vorbit pe muntele Sinai, şi cu
părinţii noştri, a primit cuvinte vii, ca să ni le dea nouă.
Efeseni 4:11,12 - Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru
desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.
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Î. 106. Ce este biserica invizibilă?
R: Biserica invizibilă constă din toţi aleşii care au trăit, trăiesc şi vor trăi, care vor fi adunaţi la un loc
în Hristos, Capul Bisericii.
Efeseni 1:10 – ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din
ceruri, şi cele de pe pământ.
Efeseni 1:22,23 – El I-a pus totul sub picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea
Celui ce împlineşte totul în toţi.
Ioan 10:16 – Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va
fi o turmă şi un Păstor.
Ioan 11:52 - Şi nu numai pentru neamul acela, ci şi ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi.

Î. 107. Ce este Cina Domnului?
R: Cina Domnului este un sacrament sfânt, prin care, prin darea şi primirea pâinii şi a vinului,
conform cu porunca lui Hristos, este reamintită moartea Lui, iar credincioşii vrednici de a o primi,
nu în modalitate literală şi trupească, ci prin credinţă, sunt făcuţi părtaşi trupului şi sângelui Lui, şi
tuturor beneficiilor Lui, în vederea hrănirii lor spirituale şi a creşterii lor în har.
1Corinteni 11:23-26 – Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume că, Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut,
a luat o pâine. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o, şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu, care se
frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după cină, a luat paharul, şi a zis: „Acest pahar
este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, oridecâte ori veţi bea din el.” Pentru
că, oridecâteori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.
1Corinteni 10:16 - Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea, pe care
o frângem, nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos?

Î. 108. Ce este cerut credincioşilor ca ei să poată participa la Cina Domnului?
R: Pentru a participa la Cine Domnului, credincioşilor li se cere să se cerceteze pe ei înşişi, şi
conform stării lor să deosebească trupul Domnului; după credinţa lor, să se hrănească din El;
conform cu pocăinţa, dragostea şi ascultarea lor. Altfel, venind la Cină nevrednici, ei îşi mănâncă şi
îşi beau propria lor condamnare.
1Corinteni 11:27-31 – De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de
trupul şi sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din
paharul acesta. Căci cine mănâncă şi bea, îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului. Din
pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, şi nu puţini dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi.
1Corinteni 5:8 – Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi
adevărului.
2Corinteni 13:5 - Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Iisus Hristos
este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.

Î. 109. Ce este rugăciunea?
R: Rugăciunea este o modalitate de a prezenta lui Dumnezeu dorinţele noastre, pentru lucrurile
care sunt conforme cu voia Lui, fiind prezentate în Numele lui Hristos, alături de mărturisirea
păcatelor noastre şi de recunoaşterea cu mulţumire a milei şi bunătăţii Lui.
1Ioan 5:14 – Îndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.
1Ioan 1:9 – Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice
nelegiuire.
Filipeni 4:6 – Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi
cereri, cu mulţămiri.
Psalmul 10:17 – Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne! Le întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre ei.
Psalmul 145:19 – El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă.
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Ioan 14:13,14 - şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele
Meu, voi face.

Î. 110. Ce regulă ne-a dat Dumnezeu în ce priveşte rugăciunile noastre?
R: Întreg Cuvântul lui Dumnezeu trebuie folosit pentru a ne călăuzi în rugăciune, dar în special
trebuie să folosim acea rugăciune, prin care Domnul Hristos i-a învăţat pe ucenicii Săi cum să se
roage, denumită în mod obişnuit “Tatăl nostru”.
Matei 6:9-13 – Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie împărăţia Ta;
facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi
puterea şi slava în veci. Amin!
2Timotei 3:16,17 - Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea
înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

Î. 111. Ce ne învaţă partea introductivă la rugăciunea “Tatăl nostru”?
R: Partea introductivă la rugăciunea “Tatăl nostru”, adică "Tatăl nostru, care eşti în ceruri", ne
învaţă să ne apropiem de Dumnezeu cu toată reverenţa sfântă şi cu siguranţă, precum copiii se
apropie de tatăl lor, care este capabil şi pregătit să ne ajute, şi ne învaţă să ne rugăm cu şi pentru
alţii.
Matei 6:9 – Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău”.
Luca 11:13 – Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va
da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”
Romani 8:15 – Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm:
„Ava! adică: Tată!”
Faptele Apostolilor 12:5 – Deci Petru era păzit în temniţă, şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el.
1Timotei 2:1-3 - Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţămiri pentru toţi oamenii, pentru
împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi
cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.

Î. 112. Ce ne rugăm în prima cerere?
R: În prima cerere, care este "sfinţească-Se Numele Tău", noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă pe
noi şi pe alţii să Îl glorificăm în toate modalităţile prin care El se face cunoscut nouă, şi ca El să facă
toate lucrurile spre slava Sa.
Matei 6:9 – Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău”.
Psalmul 67:1-3 – Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi Faţa Lui, ca să se cunoască
pe pământ calea Ta, şi printre toate neamurile mântuirea Ta! Te laudă, popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă.
Romani 11:36 – Din El, prin El, şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.
Apocalipsa 4:11 - „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate
lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”

Î. 113. Ce ne rugăm în a doua cerere?
R: În a doua cerere, care este "vie Împărăţia Ta", ne rugăm ca împărăţia lui satan să fie distrusă, şi
ca împărăţia harului să avanseze; ca noi şi alţii să fie aduşi în această Împărăţie, şi să fim păstraţi
acolo, şi ca Împărăţia slavei să vină degrabă.
Matei 6:10 – vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
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Psalmul 68:1-18 – Dumnezeu Se scoală, vrăjmaşii Lui se risipesc, şi protivnicii Lui fug dinaintea Feţei Lui. Cum se risipeşte
fumul, aşa-i risipeşti Tu; cum se topeşte ceara la foc, aşa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu. Dar cei neprihăniţi se bucură,
saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu, şi nu mai pot de veselie. Cântaţi lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui! Faceţi drum
Celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui! El este Tatăl orfanilor, Apărătorul
văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în locaşul Lui cel sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi, El izbăveşte pe prinşii
de război şi-i face fericiţi; numai cei răzvrătiţi locuiesc în locuri uscate. Dumnezeule, când ai ieşit Tu în fruntea poporului, şi
când mergeai în pustie, s-a cutremurat pământul, s-au topit cerurile, dinaintea lui Dumnezeu, s-a zguduit Sinai dinaintea lui
Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, şi ai întărit moştenirea Ta, sleită de puteri.
Poporul tău şi-a aşezat locuinţa în ţara, pe care, prin bunătatea Ta, Dumnezeule, o pregătisei pentru cei nenorociţi. Un
cuvânt spune Domnul, şi femeile aducătoare de veşti bune sunt o mare oştire: împăraţii oştirilor fug, fug, şi cea care
rămâne acasă, împarte prada. Pe când voi vă odihniţi în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite de argint, şi

penele lui sunt de un galben auriu. Când a împrăştiat Cel Autoputernic pe împăraţi în ţară, parcă ningea în Ţalmon. Munţii
lui Dumnezeu, munţii Basanului, munţi cu multe piscuri, munţii Basanului, pentru ce, munţi cu multe piscuri, purtaţi pizmă
pe muntele pe care l-a ales Dumnezeu ca locaş împărătesc? Cu toate acestea Domnul va locui în el în veci. Carele Domnului
se numără cu douăzecile de mii, cu mii şi mii; Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai în locaşul Său cel sfânt. Te-ai suit
pe înălţime, ai luat prinşi de război, ai luat în dar oameni; cei răzvrătiţi vor locui şi ei lângă Domnul Dumnezeu.
Romani 10:1 – Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israeliţi, este să fie mântuiţi.
2Tesaloniceni 3:1 – Încolo, fraţilor, rugaţivă pentru noi ca, Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit cum este la
voi.
Matei 9:37,38 – Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să
scoată lucrători la secerişul Lui”.
Apocalipsa 22:20 - Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Iisuse!

Î. 114. Ce ne rugăm în a treia cerere?
R: În a treia cerere, care este "facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ", noi ne rugăm ca
Dumnezeu, prin harul Său, să ne facă capabili şi dornici să cunoaşte, să ascultăm şi să ne supunem
voii Sale în toate lucrurile, la fel cum fac îngerii din ceruri.
Matei 6:10 – vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Psalmul 103:20,21 – Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui, şi care
ascultaţi de glasul cuvântului Lui. Binecuvântaţi pe Domnul, toate oştirile Lui, robii Lui, care faceţi voia Lui!
Psalmul 25:4,5 – Arată-mi, Doamne, căile Tale, şi învaţă-mă cărările Tale. Povăţuieşte-mă în adevărul Tău, şi învaţă-mă; căci Tu
eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti totdeauna nădejdea mea!
Psalmul 119:26 - Eu îmi istorisesc căile, şi Tu mă asculţi: învaţă-mă orânduirile Tale!

Î. 115. Ce ne rugăm în a patra cerere?
R: În a patra cerere, care este "Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi", noi ne
rugăm ca din darul gratuit al lui Dumnezeu, să primim o porţie suficientă a lucrurilor bune care ne
sunt necesare pentru această viaţă şi să ne bucurăm de binecuvântările Lui în acestea.
Matei 6:11 – Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.
Proverbe 30:8,9 – Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea
care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine, şi să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva în sărăcie, să
fur, şi să iau în deşert Numele Dumnezeului Meu.
1Timotei 6:6-8 – Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig. Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem
să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.
1Timotei 4:4,5 - Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună: şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri; pentru că
este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

Î. 116. Ce ne rugăm în a cincea cerere?
R: În a cincea cerere, care este "şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri", noi ne rugăm ca Dumnezeu, pentru meritele lui Hristos, să ne ierte fără plată de toate
păcatele noastre, pentru care suntem mai degrabă încurajaţi să ne rugăm, întrucât prin harul Său
suntem făcuţi capabili să iertăm din inimă pe alţii.
Matei 6:12 – şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
Psalmul 51:1,3,7 – Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele! Căci
îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Curăţeşte-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi
fi mai alb decât zăpada.
Marcu 11:25 – Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentruca şi Tatăl vostru care este în
ceruri, să vă ierte greşelile voastre.
Matei 18:35 - Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.
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Î. 117. Ce ne rugăm în a şasea cerere?
R: În a şasea cerere, care este "şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău", ne rugăm ca
Dumnezeu să ne protejeze de a fi ispitiţi să păcătuim, sau să ne susţinsă şi să ne elibereze când
suntem ispitiţi.
Matei 6:13 – şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!
Matei 26:41 – Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.
Psalmul 19:13 – Păzeşte de asemenea pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană,
nevinovat de păcate mari.
1Corinteni 10:13 – Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este
credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca so puteţi răbda.
Ioan 17:15 - Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău.

Î. 118. Ce ne învaţă încheierea rugăciunii “Tatăl nostru”?
R: Încheierea rugăciunii “Tatăl nostru”, care este "Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci.
Amin!", ne învaţă să ne încurajăm în rugăciune numai de la Dumnezeu, şi ca în rugăciunile noastre
să Îl lăudăm pe El, să Îi recunoaştem împărăţia, puterea şi slava; iar în mărturia dorinţelor noastre, şi
în asigurarea că rugăciunile sunt auzite, noi spunem AMIN.
Matei 6:13 – şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!
Daniel 9:18,19 – Pleacă urechea, Dumnezeule, şi ascultă! Deschide ochii şi priveşte la dărâmăturile noastre, şi la cetatea peste
care este chemat Numele Tău! Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale
cele mari. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine,
Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău!”
1Cronici 29:11-13 – A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al
Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice! De la Tine vine bogăţia şi slava, Tu
stăpâneşti peste tot, în mâna Ta este tăria şi puterea, şi mâna Ta poate să mărească şi să întărească toate lucrurile. Acum,
Dumnezeul nostru, Te lăudăm, şi prea mărim Numele Tău cel slăvit.
1Corinteni 14:16 – Altminteri, dacă aduci mulţumiri cu duhul, cum va răspunde „Amin” la mulţumirile, pe care le aduci tu, cel
lipsit de daruri, când el nu ştie ce spui?
Filipeni 4:6 – Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi
cereri, cu mulţumiri.
Apocalipsa 22:20 - Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Iisuse!
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