
Catehismul mic 
 

de Martin Luther 
 
 
 
Partea I 
 
 

CELE ZECE PORUNCI DUMNEZEIETI 
 

 
Porunca I 

 Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. Să nu ai alţi dumenzei afară de Mine! 
Ce înseamnă asta? 

Să ne temem de Dumnezeu şi să-l iubim mai presus de orice. De asemenea, 
să ne punem toată încrederea în El.  
 

Porunca II 
Să nu iei numele Domnului, Dumenzeului tău în deşertm căci Domnul 

nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert numele Lui! 
Ce înseamnă asta? 

Să ne temem de dumenzeu şi să-l iubim, aşa încât să nu ne întrebuinţăm de 
numele Lui spre a blestema, a jura, a ne deda la vrăjitorii, a minţii sau a înşela, 
ci să chemăm numele Lui în orice nevoie, ca să ne rugăm, să mulţumim şi să-
l proslăvim. 
 

Porunca III 
Adu-ţi aminte de ziua de odihnă ca s-o sfinţeşti! 

Ce însemană asta? 
Să ne temem de Dumnezeu şi să-l iubim, aşa încât să nu dispreţuim nici 
propovăduirea nici Cuvântul lui Dumneze, ci să le privim sfinte, să le ascultăm 
cu bucurie şi să învăţăm din ele. 
 

Porunca IV 
 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să-ţi fie ţie bineşi să ai 
parte de o viaţă lungă în ţara ta! 

Ce înseamnă asta? 
Să ne temem de Dumnezeu şi să-l iubim, aşa încât să nu dispreţuim, nici să 
întărâtămla mânie pe părinţii sau pe superiorii noştrii, ci să-i cinstim, să le 
slujim, să ascultăm de ei, să.i iubim şi să-i preţuim. 
 

Porunca V 
Să nu ucizi! 

Ce înseamnă asta? 
Să ne temem de Dumnezeu şi să-l iubim, aşa încât să nu provocăm 
aproapelui nostru nici o daună sau suferinţă în trup, ci să-l ajutăm şi să-l 
susţinem în orice nevoie trupească.  
 



Porunca VI 
 Să nu preacurveşti [comiţi adulter]! 

Ce înseamnă asta? 
Să ne temem de Dumnezeu şi să-l iubim, aşa încât să trăim în curăţie şi 
stăpânire de sine, atât în cuvinte, cât şi în fapte şi fiecare să-l iubească şi să-l 
cinstească pe partenerul său în căsnicie. 
 

Porunca VII 
Să nu furi! 

Ce înseamnă asta? 
Să ne temem de Dumnezeu şi să-l iubim, aşa încât să nu ne însuşim banii 
sau bunurile aproapelui nostru nici să i le luăm prin mărfuri contrafăcute sau 
negustorie necinstită, ci dimpotrivă, să-l ajutăm să-şi îmbunătăţească şi să-şi 
păstreze bunurile cât şi cele necesareexistenţei.  
 

Porunca VIII 
Să nu mărturiseşti strâmb împotiva aprapelui tău.! 

Ce înseamnă asta? 
Să ne temem de Dumnezeu şi să-l iubim, aşa încât nu-l minţim pe aproapele 
nostru, nici să-l trădăm, să-l calomniem (vorbim de său) sau să-i distrugem 
reputaţia, ci dimpotivă, să-l îndreptăţim, să vorbim bine despre el şisă întoarce 
toate lucrurile spre bine.  
 

Porunca IX 
 Să nu pofteşti casa aproapelui tău! 

Ce înseamnă asta? 
Să ne temem de Dumnezeu şi să-l iubim, aşa încât să nu căutăm a lua prin 
vicleşug aproapelui nostru partea de moştenire sau casa lui şi a ni le însuşi 
printr-o aparenţă de dreptate, ci dimpotrivă, să căutăm a-l ajuta să le păstreze 
pentru el şi să-i fim de folos ca să le înmulţească.  
 

Porunca X 
Să nu pofteşti la nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul 
lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.  

Ce înseamnă asta? 
Să ne temem de Dumnezeu şi să-l iubim, aşa încât să nu-i luăm aproapelui 
nostru soţia, slujitorii sau vitele, nici să i le înstrăinăm, ci dimpotrivă, să-i 
îndemnăm pe aceştia să rămână şi să facă ceea ce este de datoria lor să 
facă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partea II 
 

C r e z u l 
(Mărturia de credinţă apostolică) 

 
Primul articol 

Despre Dumnezeu Tatăl şi despre creaţiune 
 

 Cred în Dumnezeu Tatăl, Atotputernicul, creatorul ceruli şi al 
pământului. 
 

Ce înseamnă asta? 
Cred că Dumnezeu m-a creat pe mine şi pe toate creaturile, mi.a dat trup şi 
suflet, ochi urechi şi toate mădularele, raţiune şi toate simţurile şi pe toate 
acestea mi le păstrază prin puterea lui;  
pe deasupra îmi poartă de grijă din belşug în fiecare zi, ca să am 
îmbrăcăminte şi încălţăminte, mâncare şi băutură, casă şi ogor şi tot ce am 
nevoie pentru viaţă, mă apără de pagubeşi mă fereşte de primejdii şi de orice 
rău; 
toate acesta doar prin harul Său şi dragostea Lui de Părinte, fără vreun merit 
din partea mea; pentru toate acestea Îi sunt îndatorat să-I mulţumesc şi să-L 
proslăves, să-L ascult şi să-I slujesc. Aceasta este, fără putinţă de tăgadă, 
adevărat. 
   

NOTĂ:  Dumnezeu nu doreşte tot ce se întâmplă, dar cu tot ce se întâmplă 
Dumnezeu urmăreşte un scop. Mântuitorul ne-a învăţat să ne rugăm: „Facă-se voia 
Ta!” Nu voia Satanei, nici voia oamenilor nepricipuţi, ci voia lui Dumnezeu să se facă. 
În acest sens, este de datoria noastră să venim în ajutor celor ce au nevoie. 

 
 

Al doilea articol 
Despre Fiul lui Dumnezeu şi despre mântuire 

 
 Cred în Isus Hristos, Domnul nostru, Fiul lui Dumnezeu, cel 
unul născut, care a fost zămislit de Duhul Sfânt şi s-a născut din fecioara 
Maria; a suferit sub Pilat din Pont, a fost răstignit, a murit şi a fost îngropat. S-
a pogorât în locuinţa morţilor; a înviat a treia zi din morţi, S-a suit la cer, şade 
la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl cel atotputernic; de acolo va veni iarăşi să 
judece viii şi morţii. 

Ce înseamnă asta? 
Cred că Isus Hristos, Dumnezeu adevărat născut din Tatăl în veşnicie şi, 
totodată, om adevărat născut din fecioara Maria, este Domnul meu. Care pe 
mine, un om pierdutşi osândit, m-a răscumpărat şi m-a dobândit ca să fiu al 
Lui, m-a izbăvit de toate păcatele, de moarte şi de puterea diavolului, nu cu 
aur sau argint, ci cu sângele Lui sfânt şi scump şi cu suferinţele şi moartea Lui 
fără vină; pentru ca să fiu al Lui, să treiesc în Împărăţia Lui, sub cârmuirea Lui 
şi să-L slujesc în neprihănire veşnică, fără păcat, şi în fericire veşnică, aşa 
cum el a înviat din morţi, trăieşte şi domneşteîn veşnicie. 
Aceasta este, fără putinţă de tăgadă, adevărat. 
 
 



Al treilea articol 
Despre Duhul Sfânt şi despre sfinţire 

 
Cred în Duhul Sfânt; în Biserica cea sfântă, creştină, părtăşania sfinţilor; în 
iertarea păcatelor, în învierea morţilor şi în viaţa veşnică.  

Ce înseamnnă asta? 
Cred că nu sunt în stare să cred în Isus Hristos, Domnul meu, sau să vin la El, 
numai datorită minţii mele sau prin puterea mea, ci Duhul Sfânt m-a chemat 
prin Evanghelie, m-a luminat cu darurile Sale, m-a sfinţit şi mă păstrează în 
credinţa cea dreaptă, aşa cum cheamă întreaga creştinătate de pe faţa 
pământului, o adună, luminează, sfinţeşte şi păstrează lângă Hristos, în 
credinţa adevărată. 
În acestă creştinătate El îmi iartă din belşug, zi de zi, toate păcatele, mie şi 
tutror credincioşilor, iar în Ziua de Apoimă va învia din morţi, pe mine şi pe toţi 
morţii, şi-mi va da viaţă veşnică mie şi tuturor celor ce cred în Isus.  
Aceasta este, fără putinţă de tăgadă, adevărat. 
 
 
Partea III 
 

Rugăciunea Domnului 
(Tatăl  nostru) 

 Tatăl nostru care eşti în cerurui. 
Ce înseamnă asta? 

Dumnezeu doreşte să ne îndemne, cu blândeţe, să credem că el este cu-
adevărat  Tatăl nostru, iar noi suntem cu-adevărat copii lui, aşa încât să avem 
îndrăzneala şi încredereaca să venim la El cu cererile noastre, aşa cum vin 
nişte copii preaiubiţila tatăl lor cel iubitor. 
 

Prima cerere 
 Sfinţească-se Numele Tău. 

Ce înseamnă asta? 
Numele lui Dumnezeu este prin Sine Însuşi sfânt, şi curat, iar noi cerem prin 
această rugăciune ca el să se sfinţeascăşi în viaţa noastră. 
 

Cum se realizeză acest fapt? 
Prin aceea că Cuvântul lui Dumenzeu este învăţat clarşi curat, iar noi trăim în 
sfinţenie, după Cuvântul lui Dumnezeu, ca nişte copii ai Lui. La aceasta Te 
rugăm să ne ajuţi, iubite Tată din ceruri.  
Cine însă învaţăşi trăieşte altfel decât ne învaţă Cuvântul lui Dumnezeu, acela 
pângăreşte Numele lui dumnezeu între noi.  
Fereşte-ne de aşa ceva, tatăl nostru care eşti în ceruri. 
 

A doua cerere 
 Vie împărăţia Ta. 

Ce înseamnă asta? 
Împărăţia lui Dumenzeu vine şi fără rugăciunea noastră, de la sine, dar noi 
cerem în această rugăciune ca ea să vină şi în viaţa noastră. 

Cum se realizeză acest fapt? 



Prin aceea că Tatăl nostru cel ceresc ne dă Duhul său cel Sfânt, aşa încât, 
prin harul Său, ajungem să credem Cuvântul Său şi să trăim după el, atât aici, 
pe pământ, cât şi dincolo, în veşnicie. 
 

A treia cerere. 
 Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. 

Ce înseamnă asta? 
Voia lui Dumenzeu cea bună şi plină de îndurare se împlineşte se împlineşte 
şi fără rugăciunea noatră; dar noi cerem, în acestă rugăciune, ca ea să se 
împlinescă şi în vieţile noastre. 

Cum se realizează acest fapt? 
Prin aceea că Dumenzeu frânge şi împiedică orice dotinţă rea şi orice acat al 
diavolului, al lumii şi firii noastre pământeşti, care vor să ne facă să nu sfinţim 
numele lui Dumenzeu şi să nu lăsăm să vină întru noi împărăţia Sa, întărindu-
ne şi păstrându-ne, prin credinţă, tari în Cuvântul Său, în toate zilele vieţii 
noastre. 
Aceasta este voia Lui cea bună şi plină de îndurare. 
 

A patra cerere 
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. 

Ce înseamnă asta? 
Dumnezeu dă pâinea de toate zilele şi fără rugăciunea noastră, a tuturor 
oamenilor, chiar şi celor răi, dar noi cerem în aceastp rugăciune ca el să ne 
dăruiască o inimă plină de recunoştinţă pentru aceasta, aşa încât să primim 
pâinea noastră cea de toate zilele cu mulţumire. 

Ce se înţelege prin „pâinea noastră cea de toate zilele” ? 
Tot ce avem nevoie pentru trup şi pentru existenţă, cum ar fi, mâncare, 
băutură, îmbrăcăminte, casă şi gospodărie, ogor, vite, mobilă, bani, avere, 
consoartă evlavioasă, copii evlavioşi, slujitori evlavioşi, vreme prielnică, pace, 
sănătate, înfrânare, cinste, prieteni buni, vecini cumsecade şi altele de felul 
acesta.  
 

A cincea cerere 
 Ci ne iartă nouă greşelile noastr, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. 

Ce înseamnă asta? 
Noi cerem în această rugăciune, ca Tatăl nostru cel ceresc să nu ia în seamă 
păcatele noastre şi să nu ne respingă rugăciunea din pricina lor, căci noi nu 
suntem vrednici de ceea ce cerem şi nici n-am merita. Îl rugăm însă ca, deşi 
păcătuim mult înfiecare zi şi nu merităm altceva decât pedeapsă, să ne 
dăruiască toate aceastea numai prin har.  
De aceea, vrem şi noi să iertăm din toată inima celor ce au păcătuit faţă de 
noi şi să le facem bine. 
 

A şasea cere 
 Şi nu ne duce pe noi în ispită. 

Ce înseamnă asta? 
Ce-i drept, Dumnezeu nu ispiteşte pe nimeni, dar noi cerem prin această 
rugăciune ca Dumnezeu să ne păzească şi să ne păstreze, aşa încât Cel Rău, 
lumea şi firea noastră pământească să nu ne înşele şi să nu ne ademenească 
la necredinţă, deznădejde sau alte lucruri ruşinoase sau vicii; iar dacă am 



ajunge să fim ispitiţide acestea, să nu fim biruiţi de ele, ci să luptăm împotriva 
lor şi, până la urmă, să fim biruitori. 
 

A şaptea cerere 
 

Ci ne izbăveşte de cel rău. 
Ce înseamnă asta? 

Noi cerem, în această rugăciune, ca Tatăl nostru din ceruri să ne izbăvească 
de Cel Rău şi de toate relele şi primejdiile care ar putea să vină peste noi în 
trup sau suflet, în avuţie sau cinste; iar apoi, când vine pentru noi ceasul din 
urmă, să ne dăruiască un sfârşit fericit şi să ne ia, cu îndurare, din această 
vale a plângerii, la El în cer.  

 
Amin! 

 
Ce înseamnă „Amin”? 

Să fiu încredinţat că astfel de cereri sunt plăcute Tatălui din ceruri şi că El le 
ascultă, deoarece El Însuşi ne-a făgăduit că ne va asculta.  
Amin, amin, asta însemană: da, da, aşa fie! 
 
 
Partea a patra 

 
SACRAMENTUL BOTEZULUI 

 
 

I. CE ESTE BOTEZUL ?  
Botezul nu este doar apă , ci apă sfinţită prin Cuvântul lui Dumnezeu.  
 
 Ce are acest Cuvânt al lui Dumenzeu? 
Domnul nostru Iisus Hristos spune în ultimul capitol al Evangheliei după Matei: 
 „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. 
 

II. CE NI SE DĂ PRIN BOTEZ, SAU LA CE NE FOLOSEŞTE 
BOTEZUL? 

Ni se dă iertare de păcate , izbăvire de moarte şi de Cel Rău şi fericire 
veşnică, tuturor celor care cred ceea ce spune şi ne făgăduieşte Cuvântul lui 
Dumnezeu. 
 

Care sunt aceste cuvinte şi făgăduinţe ale lui Dumnezeu? 
Domnul nostru Iisus Hristos spune în ultimul capitol al evangheliei după 
Marcu:  
„Cine va crede şi se va ” 
 

III. CUM POATE APA SĂ SĂVÂRŞEASCĂ LUCRĂRI ATÂT DE 
MARI? 

 
Nu apa o face, ci Cuvântul lui Dumnezeu care este împreună cu apa botezului 
şi în ea, precum şi credinţa care se încrede în Cuvântul lui Dumnezeu, legat 



de apa Botezului. Căci fără Cuvântul lui Dumnezeu apa rămâne apă şi nu 
botez, dar împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu este botez, adică o apă a 
vieţii, plină de har, o spălare a naşterii din nou prin înnoirea făcută de Duhul 
Sfânt, aşa cum îi scrie apostolul Pavel lui Tit în capitolul 3: 
 „ El ne-a mântuit, nu pentru faptele fpcute de noi în neprihănire, ci prin 
îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul 
Sfânt, pe care L-a vărsat din bleşug peste noi, ărin Iisus Hristos, Mântuitorul 
Nostru; pentru ca, odată socotiţi neprihăniţiprin harul Lui, să ne facem în 
nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice.” 

Aceasta este fără putinţă de tăgadă adevărat. 
 

IV. Ce înseamnă botezul cu apă? 
Înseamnă că vechiul adam din noi este înnecat, prin căinţă şi pocăinţă zilnică, 
şi moare împreună cu toate păcatele şi poftele rele, pentru ca să iasă la iveală 
şi să învieze, în fiecare zi, un om nou, care să trăiască veşnic înaintea lui 
Dumnezeu în neprihănire şi sfinţenie.  
 

      Unde stă scris aşa ceva? 
Apostolul pavel spune în epistola către romani, în capitolul 6: 

„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 trăim o viaţă nouă”. 
 
Partea  a Cincea   
 
 

Sacramentul Altarului sau Cina Domnului 
 
 

I. Ce este Sacramentul Altarului (cina Domnului)? 
 
Este, cu-adevărat trupul şi sângele Domnului nostru Iisus Hristos, în pâine şi 
vin, sacrament instituit de Însuşi Hristos, pentru ca noi creştinii, să mâncăm şi 
să bem din ele. 
 

Unde stă scris aşa ceva? 
Aşa scriu evangheliştii Matei, Marcu, Luca şi apostolul Pavel:  
 Domnul nostru Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a luat o 
pâine şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o ucenicilor, 
zicând: „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, după ce a mulţumit lui 
Dumnezeu, li l-a dat zicând: „Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, 
sângele legâmântului celui nou, care se vaarsă pentru mulţi spre iertarea 
păcatelor. Să faceţi lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veţi bea 
din el.” 
 
 
 



II. La ce foloseşte o astfel de mâncare şi băutură? 
 
Ceea ce ne spun cuvintele : „care se dă”  şi „care se varsă” pentru voi „spre 
iertarea păcatelor” este că în acest sacrament ni se dă iertarea păcatelor, 
viaţă şi mântuire, întocmai cum ni se spune; căci acolo unde este iertarea 
păcatelor, este şi viaţă şi mântuire. 
  

III. Cum poate o mâncare şi o băutură să săvârşească astfel de 
lucrări mari? 

 
Binenţeles că nu mâncarea şi băutura le săvârşesc, ci cuvintele care stau 
asupra lor: „care se dă ” şi „care se varsă” pentru voi „spre iertarea păcatelor”. 
Aceste cuvinte sunt, pe lângă mâncarea şi băutura trupească, partea 
principială din Cina Domnului. Iar cine dă crezeare acestor cuvinte, acela are 
ceea ce spun şi cuprind ele şi anume: iertarea păcatelor. 

 
IV. Cine ia cina Domnului în chip vrednic? 

A posti şi a te pregăti trupeşte este o frumoasă înfrânare exterioară, dar 
vrednic şi pregătit să ia Cina Domnului este cel care crede ceea ce spun 
cuvintele : „care se dă” şi „care se varsă” pentru voi „spre iertarea păcatelor”. 
Cine însă nu crede aceste cuvinte sau se îndoieşte de ele, acele este 
nevrednic şi nepregătit, căci cuvintele „pentru voi” nu cer altceva decât o 
inimă plină de credinţă.  
 
 

Scurte explicaţii la CATEHISMUL MIC 
 

 
INTRODUCERE 
 

1. De ce te numeşti creştin?  
Sunt şi mă numesc creştin pentru că, prin botez, am devenit membru al 
Bisericii lui Iisus Hristos şi împreună cu Biserica, cred şi Îl mărturisesc pe El 
ca fiind Izbăvitorul şi Mântuitorul meu. 
 

2. De unde iei învăţătura care te călăuzeşte în cele privitoare la 
credinţa ta creştină? 

Din Biblie care este numită şi Sfânta Scriptură. 
 

3. Ce este sfânta scriptură? 
Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu, care, prin inspiraţia Duhului 
Sfânt, a fost scrisă de profeţi, evanghelişti şi apostoli, spre învăţătura, 
îndreptarea, mângâierea şi fericirea noastră veşnică.  
2 Petru 1:21 „Nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au 
vorbit de la Dumenzeu, mânaţi de Duhul Sfânt.” 
2 Tim. 3:16 „Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să 
înveţe, să mustre, să îndrepte, sp dea înţelepciune în neprihănire.” 
Ioan 20:30 „Lucrurile acestea au fost scrise, pentur ca voi să credeţi că Iisus 
este Hristorul, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând să aveţi viaţă în Numele Lui.” 
 



4. Când ne-a fost dată Sfânta Scriptură? 
Proorocii au scris Vechiul Testament înainte de naşterea lui Hristos, iar 
evangheliştii li apostolii au scris Noul Testament după naşterea lui Hristos. 
Evrei 1:1,2  „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştrii prin prooroci, în 
multe rânduri şi în multe chipuri, Dumenzeu, la sfârşitul acestos zile ne-a 
vorbit prin Fiul.” 
Fapte 1:8  „Voi veţi primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi şi-
Mi veţi fi martori.” 
 

5. Care sunt, în ce oriveşte conţinutul, părţile principale ale Sfintei 
Scripturi? 

Legea şi Evanghelia. 
 

6. Ce ne vesteşte Dumnezeu prin lege? 
Prin lege, Dumenzeu ne face cunoscute sfintele Sale porunci, ca sp fim sfinţi 
ăn inimă şi în viaţă. 
Mica 6:8 „Ţi s.a arătat, omule, ce este bine.” 
 

7. Ce ne împărtăşeşte Dumnezeu prin Evanghelie? 
Prin Evanghelie, Dumenzeu ne face cunoscut că, în dragostea Lui cea mare, 
ni l-a dat pe Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru ca, prin el să fim 
mântuiţi, sfinţiţi şi să avem parte de fericirea veşnică.  
 1 Tim. 1:15 „Adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: 
Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiească pe cei păcătoşi.” 
 
 
Partea Întâi 
 

Cele zece porunci dumnezeieşti 
 

8. Ce sunt „Cele zece porunci dumnezeieşti” ? 
Cele zece porunci sunt un scurt rezumat al Legii, dat nouă de Dumnezeu, prin 
Moise.  
 

9. Cum a dat Dumnezeu oamenilor Legea Sa, înainte de a o fi revelat 
(descoperit) prin Cuvânt? 

La creaţiune, Dumnezeu a scris Legea Sa în inimile oamenilor. 
 

10. Prin ce vedem Legea lui Dumnezeu în inimile Noastre? 
Noi vedem Legea lui Dumnezeu în inimile noastre prin cuget (conştiinţă) care 
aprobă binele şi ne îndeamnă să-l facem, dar interzice răul şi-l osândeşte. 
Rom. 2:14-15 „Când neamurile, măcar că nu au lege, fac din fire lucrurile legii, 
prin aceasta ei, care n-au lege, îşi sunt singuri lege; şi ei dovedesc că 
lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiind că despre lucrarea asta 
mărturiseşte cugetul şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc, sau se 
desvinovăţesc între ele.” 
 

11. De ce a fost nevoie ca Legea lui Dumenzeu să fie descoperită prin 
Cuvântul? 



Legea lui Dumenzeu a trebuit să fie descoperită prin Cuvânt, deoarece legea 
înscrisă în inimile oamenilor a fost întunecată prin păcat. 
Rom: 5:13 „Căci îaninte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ţinut 
în seamă câtă vreme nu este o lege.”  
 

12. Care este cea mai de seamă poruncă a Legii? 
„Să iubeşti pe Domnul, Dumenzeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul şi cu 
tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi şi ce mai mare poruncă.  
Iar a doua, asemenea ei, este: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 
Mat. 22:37-39; Deut. 6:5; Lev. 19:18 
 
 
Prima tablă a Legii 
 
 

13.  Ce este Dumnezeu? 
Dumnezeu este duh, de o supremă desăvârşire, veşnic şi neschimbat, 
ominprezent, atotputernic, atotştiutor, atotînţelept, sfâmt şi drept, adevărat, 
bun şi milostiv. 
Ioan 4:24 „Dmnezeu este Duh şi cine se închină Lui trebuie să se închine în 
duh şi în adevăr.” 
Ps. 90:2 „Înainte ca să se fi născut munţii şi îaninte ca să se fi făcut pământul 
şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumenzeu.” 
Ps. 102:27 „Tu rămâi acelaşi şi anii tăi nu se cor sfâtşi.” 
Ps. 139:7 „Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe 
de faţa Ta?” 
Ps. 115:3  „Dumnezeul nostru este în cer. El face tot ce vrea.” 
Evrei 4:13 „Totul este gol şi descoperit înainte ochilor Aceluia cu care avem a 
face.” 
Is. 28:29 „Minuant este planul Lui şi mare este înţelepciuena Lui.” 
Ps. 45:7 „Tu iubeşti neprihănirea şi urăşti răutatea.” 
Rom 2:6 „El va răsplăti fiecăruia după faptele lui.” 
Ps. 33:4  „Cuvântul Domnului este adevărat şi toate lucrările Lui se împlinesc 
cu credincioşie.” 
Ps. 118:1 „Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui” 
Ps. 103:8,10 „Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în 
bunătate. Nu ne face după păcatele noastreşi nu ne pedepseşte după 
fărădelegile noastre.” 
1 Ioan 4:6 „Dumnezeu este dragoste.” 
 
 
Porunca întâia 

Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine! 
 
14. Ce ne întrezice Dumenzeu în prima poruncă? 

În prima poruncă, Dumnezeu ne interzice închianrea la idoli.  
 
15. Când are loc închinarea la idoli? 



Închinarea la idoli are loc atunci când omul se închină unui chip cioplit, sau la 
ceva creat de Dumnezeu, sau când ceva din lumea aceasta pune stăpânire 
pe inima lui şi îl îndepărtează de Dumnezeu.  
Exod. 20:2-5 „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. Să nu ai alţi Dumnezei afară 
de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt în 
ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te 
închini înaintea lor, nici să le slujeşti.” 
Rom 1:25 „Au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeuşi au slujit li s-au 
închinat făpturilor în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci, Amin!” 
Ier. 2: 13 „M-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii şi şi-au săpat puţuri, puţuri 
crăpate, care nu ţin apă.” 
 

16. Ce ne porunceşte Dumnezeu în întâia poruncă? 
Dumenzeu ne porunceşte să-L avem numai pe El ca Dumnezeul nostru, aşa 
încât să ne temem de El şi să-L iubim mai presus de toate lucrurile, să 
credem în El pe deplin şi să ne punem toată încrederea în El. 
Ecl. 12:13 „Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este 
datoria oricărui om.”  
1 Ioan 4:19 „Noi îl iubim pt că el ne-a iubit mai întâi.” 
Ps. 84:11-12 „Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut; Domnul dă 
îndurare şi slavă şi nu lipseşte de nici un bine pe cei ce duc o viaţă fără 
prihană. Doamne al oştirilor, ferice de omul care se încrede în Tine!” 
 
 

17. Când ne temem de Dumnezeu mai presus de orice?  
Ne temem de Dumnezeu mai presus de orice, atunci când nu ne temem de 
nimic altceva mult decât să facem ceva împotriva voii lui Dumnezeu. 
Exod 20:20 „Să aveţi frica Lui înaintea ochilor voştrii, pentru ca să nu 
păcătuiţi.” 
Ps.  111:10 „Frica Domnului este începutul înţelepciunii.” 
Fapte 5:29  „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni.” 

 
18. Când îl iubim pe Dumnezeu mai presus de orice? 

Îl iubim pe Dumnezeu mai presus de toate lucrurile, atunci knd Îl Considerăm 
pe El ca pe cel mai mare bun al nostru şi ascultăm cu bucurie de poruncile Lui. 
Ps. 18:1-2 „Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea! Doamne, Tu eşti stânca 
mea, cetăţuia mea, Izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care 
mă ascund, scutul meu, taria care ma scapa si intaritura mea.” 
Ioan 5:3 „Dragostea de Dumenzeu sta in pazirea poruncilor Lui. Şi poruncile 
Lui nu sunt grele.” 

 
19. Când credem în El pe deplin şi ne punem toată încrederea în El?  

Avem credinţă deplină în Dcumnezeu şi ne punem toată încrederea în El, 
atunci când avem o încredere deplină în Cuvântul Său, şi în făgăduinţele Sale, 
aşa încât să căutăm şi să aşteptăm de la el tot ce este bun pentru trupul şi 
pentru sufletul nostru. 
Ps. 57:1 „În Tine mi se încrede sufletul; la umbra aripilor Tale caut un loc de 
scăpare.” 
 



20. Ce legătură este între cea dintâi poruncă şi celelalte porunci din 
legea lui Dumnezeu? 

Porunca întâia cuprinde în sine toate celellalte porunci, aşa încât noi nu 
putem împlini cu adevărat vreo poruncă a lui Dumnezeu, dacă nu ne temem 
de Dumenzeu, dacă nu-L iubim, nu credem pe deplin în El şi nu ne punem 
toată încrederea în El. 
 
 
 
Porunca a doua 

 
Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul  

nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui! 
 

21. De ce trebuie ca Numele lui Dumnezeu să fie ţinut în cinste şi sfinţit 
de noi? 

Dumnezeu ni s-a făcut nouă cunoscut ca Dumnezeu, prin Numele Său; de 
aceea, Numele lui Dumenzeu trebuie să fie ţinut în cinste de noi şi sfinţit ca şi 
El însuşi. 
Ps. 111:9 „Numele Lui este sfânt şi înfricoşat.” 
Prov. 18:10 „Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi 
stă la adăpost.” 

 
 
 
22. Ce ne este interzis în cea de-a doua poruncă a lui Dumnezeu? 

În cea de-a doua poruncă a lui Dumnezeu, ne este intezis să numim în chip 
uşuratec numele Domnului sau să vorbim în chip uşuratec despre Dumnezeu 
şi, în general, să întrebuinţăm Cuvântul lui Dumnezeu sau alte lucruri sfinte 
fără să gândim, sau în mod făţarnic ori ruşinos. 
Matei: 15:8 „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi mă cinsteşte cu 
buzele, dar inima lui este departe de Mine.” 
Ecl: 5:2 „Nu te grăbi să deschizi gura ca să nu-ţi rostească inima cuvinte 
pripite înaintea lui Dumenzeu.” 
Ps. 74:18 „Adu-ţi aminte, Doamne, că vrăjmaşul Te batjocoreşte şi un popor 
nechibzuit huleşte Numele Tău.” 
 

23.  Cu ce scop obişnuiesc îndeobşte oamenii să ia în deşert Numele 
Domnului? 

Ca să blesteme, să jure, în vrăjitorii, minciuni şi înşelătorii.  
 

24. Când este întrebuinţat Numele lui Dumnezeu spre blestem? 
Numele lui Dumnezeu se întrbuinţează spre blestem atunci când omul 
doreşte ca Dumenzeu să trimită ceva rău fie asupra lui însuşi, fie asupra 
altuia. 
Iacov 3:10 „Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea şi blestemul? Nu trebuie 
să fie aşa, fraţii mei!” 
 

25. Ce înseamnă a jura pe Numele lui Dumnezeu? 



A jura pe numele Lui Dumenzeu înseamnă a-L lua pe Dumenzeu ca martor şi 
judecător, cu scopul de a acorda greutate celor spus. 
2 Cor. 1:23 „Iau pe Dumnezeu martor faţă de sufletul meu.” 
 

26. Care jurământ este cu păcat? 
Jurământ cu păcat este orice jurământ strâmb, orice întrebuinţare uşuratecă a 
numelui lui Dumenzeu în vorbirea de toate zilele şi orcie jurământ pe ceva 
care nu este Dumnezeu, fie el diavolul ori altceva. 
Lev. 19:12 „Să nu juraţi strâmb pe numele Meu, căci ai necinstit astfel numele 
Dumenzeului tău.” 
Matei 5:37 „Felul vostru de vorbire să fie: <<Da! Da şi Nu! Nu.>> Ce trece 
peste aceste cuvinte, vine de la cel rău.” 
Ier. 5:7 „Cum să te iert? – zice Domnul – copii tăi M-au părăsit şi jură pe 
dumnezei care n-au fiinţă.” 
 

27. Ce înseamnă a jura strâmb? 
A jura strâmb înseamnă a întări prin jurământ ceea ce este neadevărat sau 
nesigur, a călca o juruinţă sau a întări prin jurământ, cu intenţia de a înşela, 
vorbiri neclare sau cu două înţelesuri.  
 

28. Când poate un creştin să jure pe numele lui Dumnezeu? 
Când aceasta este de trebuinţă spre slava lui Dumnezeu sau spre binele 
aproapelui, creştinul trebuie să fi gata să presteze jurământ, ca şi cum ar fi 
jurământul de credinţă jurământul la ocuparea unui serviciu sau la judecată, 
ca martor. 
Ier. 4:2 „Dacă vei jura: <<Viu este Domnul!>> cu adevăr, cu nemâhnire şi cu 
dreptate.” 
Evrei 6:16 „Oamenii, ce-i drept, obişnuiesc să jure pe cineva mai mare; 
jurământul este o chezăşie, care pune capăt oricărei neînţelegeri dintre ei.” 
 

29. Ce însemană a întrebuinţa numele Domnului la vrăjitori? 
A întrebuinţa numele Domnului la vrăjitorii, înseamnă a-L întrebuinţa spre a 
obţine lucruri care nu ne-au fost făgăduite în Cuvântul Său, sau pe care le-am 
putea oţine întrebuinţând mijloace naturale.  
Lev. 19:31 „Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile morţilor, nici la 
vrăjitori.” 
 

30. Când este ăntrbuinţat numele Domnului spre a minţi, a înşela sau 
în alte scopuri rele? 

Numele lui Dumnezeu este întrebuinţat spre a minţi sau a înşela atunci când 
se dă o învăţătură mincinoasă drept Cuvânt al lui Dumnezeu, când se apără 
un fel de vieţuire lumească şi intenţii necurate sub pretextul că ar fi spre slava 
lui Dumnezeu.  
Matei 7:15 „Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vina la voi îmbrăcaţi în haine 
de oi, dar pe dinlăuntru sunt nişte lupi răpitori.” 
2Tim. 3:2,5 „Oamenii vor fi iubitori de sine... având doar o formă de evlavie, 
dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.” 
 

31. Ce vrea Dumenzeu să ne înveţe prin ameninţarea legată de cea 
de-a doua poruncă? 



Prin această ameninţare, Dumenzeu vrea să ne înveţe că a lua în deşert 
numele Domnului este un păcat greu, care nu va fi trecut cu vederea la 
judecata lui Dumenzeu, chiar dacă oamenii îl consideră puţin important şi 
cred că nu va fi pedepsit.  

 
32. Ce porunceşte Dumnezeu în cea de-a doua poruncă? 

Dumnezeu ne cere să-L mărturisim pe El cu inima şi cu gura, să-L chemăm în 
orice nevoie, să ne rugăm Lui, să-I mulţumim şi să-L proslăvim. 
Evrei 13:15 „Prin El să aducem todeauna lui Dumenzeu o jertfă de laudă, 
adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui.” 
Filip 4:6 „În orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumenzeu, 
prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.”  
Ps. 103:1 „Binecuvântează, suflete, pe Domnul li tot ce este în mine să 
binecuvinteze numele Lui cel sfânt!” 
 
 
Porunca a treia  
 

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă ca s-o sfinţeşti! 
 

33. Care este ziua de odihnă? 
În Vechiul Testament a fost rânduită ca zi de odihnă ziua a şaptea, adică 
Sâmbăta. În Noul Testament a fost sfinţită ziua de Duminecă, deoarece 
Domnul nostru Iisus Hristos a înviat din morţi în această zi. 
Exod 20:8,11 „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase 
zile în săptămână şi să-ţi faci lucrul tău, dar în ziua a şaptea este ziua de 
odihnă închinată Domnului, Dumnezeului Tău: să nu faci nici o lucrare în ea... 
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.” 
 Apoca 1:10;  Fapte 20:7;  1Cor. 16:2 

 
34. Cu ce scop ne-a fost dată ziua de odihnă? 

Ziua de odihnă ne-a fost dată pentru ca să ne odihnim în această zi de munac 
pământească şi să căutăm să ne zidim, în biserică, prin Cuvântul lui 
Dumnezeuşi prin sacrament(cina Domnului)  
Ezec. 20:12 „Le-am dat şi Sabatele mele care să fie un semn între mine şi ei, 
pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc.” 
 

35. Ce porunceşte Dumnezeu în cea de-a treia poruncă? 
Dumnezeu porunceşte să urmăm cu sfinţenie Cuvântul Său şi, ca atare, să 
întrebuinţămziua de odihnă pentru scopurile ei sfinte. 
 

36. Ce înseamnă să păstrăm ca pe ceva sfânt Cuvântul lui Dumenzeu? 
A păstra Cuvântul lui Dumnezeu ca pe ceva sfânt, înseamnă a-L considera ca 
pe cea mai de preţ comoară a sufletului, a-L asculta şi a-L învăţa cu bucurie şi 
cu cinste şi a-L păstra într-o inimă plină de credincioşie, aşa încât felul nostru 
de vieţuire să fie călăuzit de el. 
Ps. 119:72 „Mai mult preţuieşte pentru mine Legea gurii Tale, decât o mie de 
lucruri de aur şi de argint.”  



1 Tes. 2:13 „Atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-aţi 
primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci aşa cum şi este în adevăr, ca pe 
Cuvântul lui Dumenzeu.” 
Luca 11:28 „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-L 
păzesc. ” 
Iacov 1:22 „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă 
singuri.” 

 
37. De ce spune Dumnezeu în porunca a treia: „Adu-ţi aminte”? 

Dumnezeu spune: „Adu-ţi aminte” pentru că doreşte să luăm mainte ca atunci 
când vine ziua de odihnă, să fim pregătiţi s-o trăim într-un mod vrednic de 
cinstea care i se cuvine. 
Exod 16:23 „Mâine este ziua de odihnă, Sabatul închinat Domnului.” 
Ps. 84:2 „Sufletul meu suspină şi tânjeşte de dor după curţile Domnului.” 
 

38. Ce ne este interzis prin cea de-a treia poruncă a lui Dumnezeu? 
Prin cea de-a treia poruncă a lui Dumnezeu ne este interzis să dispreţuim 
propovăduirea şi Cuvântul lui Dumnezeu. 
 

39. Prin ce dispreţuieşte un om propovăduirea şi Cuvântul lui 
Dumnezeu? 

Un om îşi arată dispreţul faţă de propovăduire şi faţă de Cuvântul lui 
Dumnezeu prin aceea că lasă deoparte Cuvântul lui Dumnezeu şi nu face uz 
de el, întrebuinţează ziua de odihnă pentru lucrări lumeştisau îţi pierde 
vremea cu alte lucruri, care îl împiedică să ia parte la o slujbă divină 
corespunzătoare. 
Prov. 13:13 „Cine nesocoteşte Cuvântul lui Dumnezeu, se pierde.” 
Evrei 10:24 „Să veghem unii asupra altora, ca să ne înemnăm la dragoste şi 
la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei.” 
 

40. Atunci, nu este îngăduit să facem nici o lucrare în ziua de odihnă? 
Lucrările pe care le cere dragostea creştină şi care nu se pot amâna fără 
daune, pot fi săvârşite în ziua de odihnă.  
Marcu 2:27 „Sabatul a fost făcut pentru om, iat nu omul pentru Sabat.” 
Matei 12:12 „Este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.” 

 
 
 

CEALALTĂ  TABLĂ A LEGII 
 

Despre dragostea de aproapele nostru 
 

41. Cine este aproapele Nostru? 
Toţi oamenii, atât cei care ne sunt prieteni cât şi cei ce ne sunt vrăjmaşi, cei 
pe care-i cunoaştem şi cei pe care nu-i cunoaştem, săracii şi bogaţii. 
Matei 5:44 „Iubiţi pe vrăjmaşii voştrii, binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, 
faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţivă pentru cei ce vă asupresc şi vă 
prigonesc.”  



2 Petru 1:57 „Daţi-vă şi voi toate silinţele ca să fiţi uniţi cu credinţa voastră 
faţă de faptă; cu evlavia faţă de dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi faţă 
de iubirea de oameni.” 
 

42. Cum să-l iubim pe aproapele nostru? 
Să-l iubim pe aproapele nostru ca şi pe noi înşine.  
Matei 22:39 „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 
Matei 7:12 „Tot ce vă doriţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.” 
 
 
Porunca a patra 
 

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să-ţi fie ţie bine  
şi să ai parte de o viaţă lungă în ţara ta! 

 
43. Ce se înţelege, în porunca a patra, prin tată şi mamă? 

Prin mamă şi tată se înţelelge superiorii noştrii. 
 

44. Cine sunt cei numiţi superiorii noştrii? 
Toţi cei care, după rânduiala lui Dumenzeu, în afară de părinţii noştrii, au o 
autoritate părintească asupra noastră, cum ar fi: autorităţile, învăţătorii şi 
superiorii de la serviciu.  
 

45. Cu ce scop a dat Dumnezeu părinţilor şi mai marilor noştrii putere 
asupra noastră? 

Dumnezeu a dat părinţilor şi mai marilor noştrii putere asupra noastră, pentru 
ca aceştia, în calitate de slujitori ai lui Dumnezeu, să se îngrijească de noi ca 
nişte părinţi şi, fiecare în felul lui, să contribuie spre binele nostru. 
Efes. 6:4 „Voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştrii, ci creşteţi-i în 
mustrarea şi învăţătura Domnului.” 
Rom. 13:1,3,4 „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 
orânduite de Dumnezeu... Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele şi 
vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău.” 
2 Cor 5:20 „Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi ca şi cum 
Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos: 
Îmbrăcaţi-vă cu Dumnezeu!” 
Col. 4:1 „Stăpânilor, daţi robilor voştri ce le datoraţi şi ce li se cuvine, căci ştiţi 
că şi voi aveţi un Stăpân în cer.” 
 

46. Ce ne porunceşte Dumnezeu în cea de-a patra poruncă? 
Dumnezeu ne porunceşte să-i ţinem în cinste pe părinţii şi pe superiorii noştri, 
să le slujim, să le fim ascultători (în măsura în care ceea ce ne cer ei 
corespunde voii lui Dumnezeu), să-i iubim şi să-i respectăm. 
Col. 3:20 „Copii, ascultaţi de părinţii voştrii, în toate lucrările, căci lucrul acesta 
place Domnului.” 
1 Petru 2:13-14 „Fiţi supuşi oricărei stăpâniri oemneşti, pentru Domnul: atât 
împăratului, ca înalt stăpânitor, cât şi dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de 
el să pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe cei ce fac bine.” 



Evrei 13:17 „Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează 
asupra sufletelor voastre, ca unii care au să de socoteală de ele; pentru ca să 
poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de 
nici un folos.” 
 

47. Ce înseamnă a-i repspecta pe părinţii noştrii şi pe mai marii noştrii? 
Înseamnă să-i ţinem în cinste chiar şi în absenţa lor (când nu sunt de faţă) şi 
să ascultăm de ei ca şi când ar fi de faţă.  
 

48. Ce făgăduinţe a legat Dumnezeu de cea de-a patra poruncă? 
Dumnezeu făgăduieşte că ascultarea de cea de-a patra poruncă va avea 
drept urmare o binecuvântare constantă pe pământ, atât pentru fiecare individ 
în parte, cât şi pentru întregul popor.  
 

49. Ce ne interzice Dumnezeu în ce-a de-a patra poruncă? 
În cea de-a patra poruncă, Dumenzeu ne interzice să-i dispreţuim sau să-i 
mâniem pe părinţii şi pe mai marii noştrii, prin cuvinte sau prin fapte. 
Prov. 23:22 „Ascultă pe tatăl tău care te-a născut şi nu nesocoti pe mama ta, 
când a îmbătrânit.” 
Rom. 13:12 „Cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse 
de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc, îşi vor lua osânda.”  
 

 
Porunca a cincea 

Să nu ucizi! 
 

50. Care este cel mai mare dar pe care ni l-a dat Dumnezeu pe pământ? 
Cel mai mare dar pe care ni l-a dat Dumenzeu pe pământ este viaţa noastră, 
căci noi am fost creaţi după chipul lui Dumnezeu, iar durata vieţii noastre aici 
pe pământ este o vreme de har, importantă şi de neînlocuit. 
Iov 2:4 „Omul dă tot ce are pentru viaţa lui.” 
Rom. 14:8 „Dacă trăim, pentru Domnul trăim.” 
 

51. Ce ne interzice Dumnezeu în cea de-a cincea poruncă? 
Dumnezeu ne interice să aducem daune vieţii aproapelui nostru, să-i luăm 
viaţa sau să-l rănim prin mânie, ură, răzbunare, sau refuzul de a-l ierta. 
Gen. 9:6 „Dacă varsă cineva sângele omului şi sângele lui se fie vărsat de om; 
căci Dumenzeu a făcut pe om după chipul Lui.” 
1 Ioan 3:15  „Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş şi ştiţi că nici un 
ucigaş n-are viaţă veşnică rămânând în el.” 
Efes. 4:31 „Orice amărăciune şi orice fel de răutate să piară din mijlocul 
vostru.” 
 

52. N-a dat însuşi Dumenzeu putere unor oameni peste viaţa altora? 
Dumnezeu a acordat stăpânirii putere spre bine, ca să pedepsească pe cei ce 
fac răul şi să poarte sabia ca să apere societatea (pe oameni) împotriva 
vrăjmaşilor. 
Rom. 13:4 „Dregătorul este slujitorul lui Dumnezeu pentşi ru binele tău. Dar 
dacă faci răul teme-te căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui 
Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău.” 



 
53. Ce ne porunceşte Dumnezeu în cea de-a cincea poruncă? 

Dumnezeu ne porunceşte să trăim în pace cu aproapele nostru, să-l ajutăm şi 
să-l sprijinim în toate primejdiile şi necesităţile vieţii.  
Col. 2:13-14 „Ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă 
cu o inimă plină de îndurare, cu bunătăţi, cu smerenie, cu blândeţe, cu 
îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertaţi-vă unul pe altul.” 
Matei 5:39 „Oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarcei şi pe celălalt.” 
Isaia 58:6-7 „Iată postul plăcut Mie: împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în 
casa ta pe nenorociţii fără adăpost, dacă vezi pe un om gol, acoperă-l şi nu 
întoarce spatele semenului tău.” 
 

54. Cum să ne purtăm faţă de propria noastră viaţă, după cea de-a 
cincea poruncă? 

Să nu ne scurtăm viaţa, nici să nu dăunăm propriei noastre vieţi, ci s-o 
îngrijimca pe un dar de la Dumenezu şi s-o întrebuinţăm spre slava lui 
Dumnezeu.  
Fapte 16:28 „Să nu-ţi faci nici un rău.” 
2Cor. 5:15 „Hristos a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mia 
trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.” 
 
 
 

55. Care ne sunt viciilecare scurtează în mod deosebit viaţa omului? 
Îmbuibarea şi beţia şi desfrânarea.  
Rom. 13:13 „Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în cefuri şi beţii; nu în curvii 
şi în fapte de ruşine.” 
 
 
Porunca a şasea 
 

Să nu preacurveşti [comiţi adulter] 
 

56. Cine a instituit căsătoria? 
Căsătoria a fost instituită de Dumnezeu, care a rânduit de la crearea omului 
ca un bărbat şi o femeie să trăiască împreună ca soţi, susţinându-se reciproc, 
spre a creşte şi a se înmulţi.  
Gen. 2:28 „Domnul Dumnezeu a zis: <Nu este bine ca omul să fie singur, am 
să-i fac un ajutor potrivit pentru el.>” 
Gen. 1:28 „Dumnezeu i-a binecuvântat şi le-a zis: <Creşteţi, înmulţiţi-vă şi 
umpleţi pământul.>” 
Matei 19:4-6 „Drept răspuns Iisus le-a zis: <Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la 
început a făcut parte bărbătească şi parte femeiască şi a zis ‚De aceea v-a 
lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevastă-sa şi cei doi vor 
fi un singur trup’. Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a 
împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.>” 
 

57. Ce interzice Dumnezeu în cea de-a şasea poruncă? 
Dumnezeu interzice nu numai adulterul ci şi orice desfrânare, prin râvnire, cu 
gândul, cu vorba, cu purtarea sau cu fapta. 



Evrei 13:4 „Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea şi patul să fie nespurcat, 
căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.” 
Matei 5:28 „Oricine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea 
în inima lui.” 
Efes. 5:34 „Curvia sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere, nici că 
nu fie pomenite între voi, aşa cum de cuvine unor sfinţi. Să nu se audă nici 
cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt 
cuviincioase.” 
 

58. Ce porunceşte Dumnezeu în porunca a şasea? 
Dumnezeu ne porunceşte să fim curaţi în inimile noastre, să ducem o viaţă de 
înfrânare a poftelor, în cuvinte şi în fapte, iar fiecare să iubească şi să 
cinstească pe soţul său. 
1Cor. 6:19,20 „Nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhulu Sfânt care 
locuieşte în voi? Proslăviţi dar pe Dumnezeu care este în trupul vostru.” 
Efes 5:24,25 „După cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa nevestele să 
fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, cum a 
iubit şi Hristos Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea.” 
 
Porunca a şaptea 

Să nu furi? 
 
59. Cum să privim bunurile pământeşti? 

Să privim bunurile pământeşti ca pe darurile bune pe care ni le dă Dumnezeu 
fiecăruia în parte, prin care să slujim unul celuilalt în dragoste, spre slava Lui. 
Ps. 24:1 „Al Domnului este pământul, cu tot ce este pe el.” 
Prov. 22:2 „Bogatul şi săracul se întâlnesc; Domnul i-a făcut şi pe unul şi pe 
altul.”  
 

60. Ce ne interzice Dumnezeu în cea de-a şaptea poruncă? 
Dumnezeu ne interzice să-i furăm aproapelui nostru baniişi bunurile sale, sau 
să ni le însuşim prin înşelătorieşi vicleşug. 
1Tes. 4:3-6 : „Voia lui Dumenzeu este ca nimeni să nu fie cu vicleşucg şi cu 
nedreptate în trebuie faţă de fratele său; pentru că Domnul pedepseşte toate 
aceste lucruri.” 
Ezec. 18:8,9 „Omul care nu împrumută cu dobândă şi nu ia camătă, care îşi 
abate mâna de la nelegiure şi judecă după adevăr între un om şi altul, care 
urmează legile Mele şi păzeşte poruncile Mele, lucrând cu credincioşie, omul 
acela este drept şi va trăi negreşit, zice Domnul Dumnezeu.” 
Ier. 22:13 „Vai de cel ce-şi zideşte casa cu nedreptate... care pune pe 
aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata.” 
 

61. Ce ne porunceşte Dumnezeu în cea de-a şaptea poruncă? 
Dumnezeu ne porunceşte să fim muncitori, să ne arătăm cinstiţi şi drepţi faţă 
de orice om şi să-i ajutăm aproapelui să-şi îmbunătăţească bunurile şi pâine 
de toate zilele. 
Rom. 12:11,17 „În sârguinţă fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. 
Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.” 
Rom. 13:7 „Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi; cui datoraţi birul, daţi-i birul.” 



1Petru 4:10 „Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare 
din voi să slujească altora după harul pe care l-a primit.” 
Luca 16:10 „Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios şi în 
cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept şi în cele 
mari.” 
 
Porunca a opta 
 

Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. 
 

62. Cum să privim un anume bun şi o reputaţie bună înaintea oamenilor? 
Să considerăm un nume bun şi o reputaţie bună ca pe o comoară de preţ 
pentru orice om, deoarece bucuria în viaţă şi propăşirea profesională pot 
depinde de asta. 
Prov. 22:1 „Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare şi a fi iubit 
preţuieşte mai mult decât aurul şi argintul.” 
1Cor 9:15 „Nimeni să nu-mi ia pricina mea de laudă.” 
 

63. Ce ne interzice Dumnezeu în cea de-a opta poruncă? 
Dumnezeu ne interzice să mărturisim strâmb împotriva aproapelui nostru, fie 
la judecată, fie în alte împrejurări. 
 

64. În ce fel se mărturiseşte strâmb împotriva aproapelui? 
Mărturisim strâmb împotriva aproapelui atunci când îl minţim, îl înşelăm, îl 
vorbim de rău pe la spate sau îi facem un nume ră, aşa încât prin asta să îl 
ducem în rătăcire şi să-l înşelăm prin vorbire mincinoasă. 
Luca 6:37 „Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi.” 
1Petru 2:1 „Lepădaţi dar orice răutate şi orice vicleşug, orice fel de 
prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire.” 
 

65. Cum depun oamenii o mărturie mincinoasă împotriva lor înşişi? 
 
Prin lăudăroşenie şi prin făţărnicie. 
1Sam: 2:3 „Nu mai vorbiţi cu atâta îngâmfare.” 
 

66. Ce ne porunceşte Dumenzeu prin porunca a opta? 
Dumenzeu ne porunceşte să găsim o scuză pentru aproapele nostru, să 
gândim şi să vorbim bine despre el şi să căutăm a întoarce toate spre binele 
lui, ţinându-ne todeauna de adevăr.  
1Petru 4:8 „Mai persus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, 
căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate.” 
Efes. 4:25 „Lăsaţi-vă de minciună: fiecare dintre voi să spună aproapelui său 
adevărul.” 
 
 
 
 
 
 
 



Porunca a noua 
Să nu pofteşti casa aproapelui tău. 

 
67. Ce ne interzice Dumnezeu prin cea de-a noua poruncă? 

Dumnezeu ne interzice pofta cea rea, care ne-ar determina să căutăm a ne 
însuşi prin vicleşug, sub o aparenţă de legalitate, moştenirea sau casa 
aproapelui nostru. 
Luca 12:15 „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa nu 
stă în belşugul avuţiei lui.” 
Prov. 21:10 „Sufletul celui rău dăreşte răul, semenul lui n-are nici o trecere 
înaintea lui.” 
Prov. 24 :15 „Nu întinde curse, nelegiuiteule, la locuinţa celui neprihănit.” 
 

68. Ce ne porunceşte Dumnezeu în cea de-a noua poruncă? 
Dumenzeu ne porunceşte să fim mulţumiţi cu partea noastră de avuţie, să nu-
l invidiem pe semenul nostru pentru bunurile lui şi să-l ajutăm să păstreze 
ceea ce posedă. (Dar cine se îmbogăţeşte prin faptul că nu a plătit celor ce au 
lucrat pentru el, acela este un hoţ. O astfel de purtare să n-o încurajăm, nici 
să n-o apărăm. Dacă un hoţ încearcă însă să-l jefuiescă, să încercăm a-l 
împiedica.) 
1Tim. 6:6 „Negreşit, evlavia însoţită de muţumire este un mare câştig.” 
Filip 2:4 „Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.” 
 
Porunca a zecea 
 

Să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui... 
 nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. 

 
69. Ce ne interzice Dumnezeu în porunca a zecea? 

Dumnezeu ne interzice să poftim spre rău diferite lucruri, în mod deosebit să 
poftim ceea ce ne-ar determina să ademenim, să ispitim sau să-i luăm 
aproapelui nostru soţia sau slugile etc.  
1Petru 2:11 „Vă sfătuiesc ca pe nilte străini şi călători, să vă feriţi de poftele 
firii pământeşti, care se războiesc cu sufletul.” 
Iacov 1:15 „Pofta, când a zămăslit, dă naştere păcatului.” 
 

70. Ce ne porunceşte Dumenzeu în porunca a zecea? 
Dumenzeu ne porunceşte să ne păstrăm curaţi de pofte rele, şi totodată să 
avem o dragoste sincere faţă de semenul nostru spre folosul lui, aşa încât să 
îndemnăm pe soţia şi slujitorii lui să-i fie credincioşi şi să facă ceea ce este de 
datoria lor să împlinească. 
(Uneori, asta poate fi o povară grea, o cruce pusă de Dumenzeu. Poart-o, 
până când Dumnezeu o va lua, sau îţi va arăta El o altă cale.) 
Lev. 19:2 „Fiţi sfinţi căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.”  
Col. 3:5 „Omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, 
patima şi pota cea rea.” 
Rom. 15:2 Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea 
zidirii altora. 
 

71. Ce ne spune Dumnezeu cu privire la toate aceste porunci? 



Dumnezeu spune: Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumenzeu gelos, 
care pedepseşte nelegiuirea părinţilor prin copii până la al treilea şi 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.  
 

72. De ce se numeşte Domnul, Dumnezeul nostru, un Dumnezeu gelos? 
Domnul, Dumnezeul nostru, un Dumnezeu gelos deoarece El, din pricina 
dreptăţii Sale, trebuie să pedepsească păcatul şi nici un păcat nu poate evita 
sau scăpa de pedeapsa veşnică a lui Dumnezeu, decât prin pocăinţă. 
Ezec. 18:23 „Doresc Eu moartea păcătosului? Zice Domnul, Dumnezeu. Nu 
doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui şi să trăiască?” 
Luca 19:10 „Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” 
 

73. Ce este păcatul? 
Păcat este tot ce lucrează împotriva poruncii lui Dumnezeu. (Ceea ce-l 
depsarte pe om de Dumnezeu şi de aproapele său.) 
1Ioan 3:4 „Oricine face păcat, face şi fărădelege şi păcatul este fărădelege.” 
 

74. De câte feluri este păcatul? 
Păcatul este în parte păcat originar şi, în parte, păcat săvârşit. 
 

75. Ce este păcatul originar? 
Păcatul originar este păcatul cu care ne naştem, moştenit în firea noastră, 
care ne face să ne înclinăm spre ce este rău şi să nu fim în stare a săvârşi 
binele.  
Ps. 51:5 „Iată că sunt născut din nelegiuire şi în păcat m-a zămislit mama 
mea.” 
Ioan 3:6 „Ce este născut din carne, este carne.” 
Rom. 7:14 „Ştim în adevăr că legea este duhovnicească; dar eu sunt 
pământesc, vândut rob păcatului.” 
 

76. Ce este păcatul făptuit? 
Păcatul făptuit este orice poftire, orice gând, cuvânt sau faptă, prin care 
călcăm poruncile lui Dumenzeu, prin care facem ceea ce ne-a interzis 
Dumnezeu, sau lăsăm nefăcut ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit să facem. 
Matei 15:19 „Din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, furtişagurile, 
mărturiile mincinoase, hulele.” 
Iacov 4:17 „Cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat.” 
 

77. În ce constă deosebirea dintre diferitele păcate cu fapta? 
Păcatele cu fapta sunt, în parte, săvârşite cu intenţie, adică cu bună ştiinţăşi 
voinţă, în parte fără intenţie, săvârşite din neştiinţă sau din nebăgare de 
seamă.  
Luca 12:47 „Robul acela, care a ştiut voia stăpânului său şi nu s-a pregătit 
deloc şi n-a lucrat după voia, va fi bătut cu multe lovituri.” 
Ps. 19:13 „Cine îşi cunoaşte greşelile făcute din neştiinţă? Iartă-mi greşelile 
pe care nu le cunosc.” 
 

78. Cu ce ameninţă Dumenzeu pe cel care păcătuieşte? 



Dumnezeu ameninţă să-l pedepsească pe cel care păcătuieşte cu multe 
suferinţe în viaţa de acum, iar în cea de apoi cu osânda veşnică. 
Rom. 1:18 „Mâna lui Dumenzeu se descoperă din cer împotriva oricărei 
oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor.” 
Deut. 27:26 „Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele Legii acesteai şi 
cine nu le va face.” 

 
79. Cum pedepseşte Dumnezeu nelegiurea părinţilor în copii? 

Dumnezeu îngăduie ca multe consecinţe grele ale păcatelor părinţilor să vină 
asupra copiilor lo, spre pedepsirea părinţilor, cât timo aceştia continuă să 
trăiască în păcat. 
 

80. Ce urmăreşte Dumnezeu să obţină prin ameninţările Sale? 
Dumnezeu ameninţă pentru ca noi să ne temem de mânia Lui, aşa încât să 
nu păcătuim împotriva poruncilor Sale. 
1Petru 1:17 „Dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare 
după faptele lui, purtaţi-vă cu frica în timpul pribegiei voastre.” 
 

81. Ce făgăduieşte Dumnezeu celor care Îl iubesc şi păzesc poruncile 
Lui? 

Dumnezeu făgăduieşte harul Său şi orice bine, tuturor celor care îl Iubesc şi 
păzesc poruncile Sale. Acest Bine se va extinde din neam în neam. 
 

82. La ce vrea Dumnezeu să ne încurajeze prin făgăduinţele pe care ni 
le dă? 

Prin făgăduinţele pe care ni le dă, Dumnezeu vrea să ne încurajeze să-L 
iubim, să ne încredem în El şi să trăim cu bucurie după poruncile Lui. 
1Tim. 4:7-8 Caută să fii evlavios. Căci desprinderea trupească este de puţiun 
folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are 
făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare. 
 

83. Putem noi oare trăi, după poruncile lui Dumenzeu, în aşa fel încât 
prin aceasta să fim socotiţi neprihăniţi înaintea Lui? 

Noi nu putem trăi după poruncile lui Dumnezeu, în aşa fel îcât, prin faptele 
noastre, să fim socotiţi neprihăniţi înaintea Lui, pentru că păcatul origininar, 
care este înnăscut în noi, nu poate fi niciodată înlăturat din viaţa noastră 
pământească. De aceea păcătuim în felurite chipuri. 
(Înaintea oamenilor ne putem îndreptăţi prin fapte bune, prin destoinicie, prin 
respectarea legilor omeneşti etc. Dar Dumnezeu priveşte în adâncul fiinţei 
noastre.) 
Ps. 139:1 „Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti.” 
Ps. 7:10 „Tu cercetezi inimile şi rărunchii, Dumnezeule drepte!” 
Ioan 2:25 „El Însuşi ştia ce este în om.” 
Rom. 3:20-23 „Nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii. 
Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” 
 

84. În cazul acesta la ce ne foloseşte Legea? 
Legea vrea să ne înveţe să cunoaştem păcatul şi să ne căim de faptul că l-am 
săvârşit. Legea urmăreşte apoi să ne îndrumeze spre Hristos şi atunci când 
am căpătat prin El iertarea păcatelor şi puterea să trăim o viaţă sfântă, să ne 



descopere în continuare voia lui Dumenzeu, aşa încât să trăim după poruncile 
Sale. 
Rom. 3:20 „Prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.” 
Gal. 3:24 „Astfel legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos.” 
Rom. 10:4 „Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El, să poată 
căpăta neprihănirea.” 
Rom. 3:31 „Deci prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, 
noi întărim Legea.” 
Matei 5:17 „Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau proorocii; am venit 
nu să stric, ci să împlinesc.” 
 
Partea a doua 
 

Crezul 
 

85. Ce este crezul (mărturisirea de credinţă)? 
Crezul (mărturisirea de credinţă) este un rezumat cuprinzător al Evangheliei şi 
reprezintă mărturisirea într-un cuget a Bisericii creştine despre Sfânta Treime 
divină şi despre binefacerile de care avem parte prin ea. 
 

86. Ce se înţelege prin aceea că Dumnezeu este o treime? 
Dumnezeu este Unul, dar în fiinţa Lui divină El este treime veşnică: Tatăl, Fiul 
şi Duhul Sfânt. 
Deut. 6:4 „Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.” 
Matei 28:19 „Duceţi-vă şi faceţi ucenici în toate neamurile botezându-i în 
numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.” 
2Cor. 13:13 „Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi Dragostea lui Dumnezeu 
şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!” 
 

87. Ce deosebire este între Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt în sânul fiinţei 
divine? 

Tatăl L-a născut pe fiul din veşnicie, Fiul este născut din veşnicie din tatăl şi 
Duhul Sfânt purcede din veşnicie din Tatăl şi din Fiul. 
Ioan 5:26 „După ucm Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă 
viaţă în sine.” 
Iona 15:26 „Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică 
Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.” 
 

88. Cum putem numi pe Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt în mărturiusirea 
credinţei noastre? 

Tatăl este numit prima persoană, Fiul este numit a doua şi Duhul Sfânt cea 
de-a treia persoană în divinitate. 
 

89. Cum s-a descoperit Dumenzeu în legătura Lui cu noi? 
În legăturea Lui cu niu, Dumnezeu s-a descoperit ca Creatorul nostru plin de 
dragoste, ca Mântuitorul nostru şi ca Cel ce ne sfinţeşte. 
 
 
 



Primul articol 
 

Despre Dumenzeu Tatăl şi despre creaţiune 
 
Cred în Dumnezeu Tatăl, Atotputernicul, Creatorul cerului şi al pămâtului. 

 
90. Ce mărturisim noi prin cuvintele: Cred în Dumnezeu Tatăl? 

Eu mărturisesc că vreau din toată inima să rămân la Dumenzeu, Tatăl 
Domnului nostru Iisus Hristos, care prin Hristos este şi Tatăl meu. 
Efes. 3:14-15 „Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înainte Tatălui Domnului 
nostru iisus Hristos, din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe 
pământ.” 
 

91. Ce cuprinde afirmaţia că Dumenzeu este creatorul cerului şi al 
pământului? 

La început Dumnezeu a creat totul din nimic, prin Cuvântul Său. 
Gen. 1:1 „La început Dumenzeu a făcut cerurile şi pământul.” 
Apoc. 4:11 „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slave, 
cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă 
şi au fost făcute!” 
Ioan 1:3 „Toate lucrurile s-au făcut prin Cuvânt; şi nimic din ce s-a făcut n-a 
fost făcut fără El.” 
Evrei 11:3 „Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui 
Dumenzeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri cari se văd. ” 
 

92. Care sunt fiinţele cele mai importante pe care le-a creat Dumenzeu? 
Creaturile raţionale: îngerii şi oamenii. 
 

93. Ce sunt îngerii? 
Îngerii sunt duhuri pe care Dumenzeu le-a creat la început şi le-a înzestrat cu 
înţelepciunie şi sfinţenie, putere şi fericire, aşa încât să-L proslăvească în veci 
pe Dumnezeu şi să ducă a îndeplinire ceea ce porunceşte El. 
Ps. 103:20 „Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, 
care împliniţi poruncile Lui...” 
Evrei 1:14 „Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să împlinească o slujbă 
pentru cei ce vor moşteni mântuirea?” 
 

94. Au rămas toţi îngerii cu slava cu care au fost creaţi? 
Nu, ci diavolul şi îngerii săi au căzut de la Dumnezeu; şi, în vrăjmăşie 
împotriva Lui, se împotrivesc, de atunci încolo, voii Lui celei sfinte şi lucrează 
ce este rău. 
Ioan 8:44 „Diavolul nu stă în adevăr.” 
2Petru 2:4 „Dumnezeu n-a cruţat pe îngerii care au păcătuit.” 
Efes. 6:12 „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva 
căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui 
veac, împotriva răutăţii care sunt în locurle cereşti.” 
 

95. Ce crezi şi mărturiseşti că ţi-a dat Dumnezeu ţie la creaţiune? 
Eu cred şi mărturisesc că Dumnezeu mi-a dat trup şi suflet, ochi, urechi şi 
toate mădularele, minte şi toate simţurile. 



Fapte 17:25 „Dumnezeu dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.” 
Ps. 139:14 „Te laud că sunt o făptură aşa minunată. Minunate sunt lucrările 
tale şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta.” 
 

96. Cum l-a creat Dumnezeu pe primul om? 
Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său, aşa încât omul era după 
asemănarea lui Dumnezeu. 
Gen. 1:26-27 „Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul nostru şi după 
asemănarea noastră. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său.” 
 

97. În ce constă „chipul lui Dumnezeu”? 
Chipul lui Dumnezeu constă în aceea că omul a fost creat cu înţelepciune şi 
sfinţenie, liber de suferinţă şi moarte, şi i s-a dat, de asemenea, capacitatea 
de a stăpâni asupra pământului. 
Gen. 1:31 „Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune.” 
Gen 1:28 „Stăpâniţi peste păştii mării, peste păsările cerului şi peste orice 
vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” 
 

98. Au rămas oamenii în starea în care au fost creaţi de Dumnezeu? 
Nu, ci prin căderea în păcat a fost anulat chipul lui Dumnezeu, aşa încât minte 
lui a fost întunecată şi voia lui şi-a pierdut sfinţenia. În felul acesta, omul a 
atras asupra lui şi asupra pământului blestemul. 
Rom. 5:19 „Prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi 
păcătoşi.” 
1Cor. 2:14 „Omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu.” 
Rom. 5:18 „astfel dar, după cum printr-o singură greşeală a venit osânda care 
i-a lovit pe toţi oamenii...” 
Gen. 3:17-19 „Blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă 
să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale. În sudoarea feţii tale să-ţi 
mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ. Căci din el ai fost luat. Căci 
ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.” 
 

99. În ce sunt cuprinse toate urmările căderii omului în păcat? 
Toate umările căderii în păcat sunt cuprinse pentru om în moarte, respectiv 
cea trupească şi cea duhovnicească, veşnică. 
Gen. 2:17 „Din pomul cunoştinţei binelu şi răului să nu mănânci, căci în ziua 
în care vei mânca din el vei muri negreşit.” 
Rom. 5:12 „Printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat 
moartea.” 
Efes 2:12 „Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre în care trăiaţi 
odinioară...” 
Apoc. 21:8 „Partea lor este în iazul care ade cu foc şi cu pucioasă, adică 
moartea a doua.” 
 

100. A lepădat Dumnezeu omenirea căzută? 
 
Nu. Dumnezeu a hotărât din veşnicie şi a făgăduit, după căderea omului în 
păcat, mântuirea omului şi, ca atare, la împlinirea vremii, L-a trimis pe singurul 
său fiu pentru ca omenirea să fie mântuită prin El.  
Efes. 1:4 „În Hristos Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii.” 



Gen. 3:14 „Domnu Dumnezeu a zis şarpelui: Vrăjmăşie voi pune între tine şi 
femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei 
înţepa călcâiul.” 
Ioan 3:16 „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, 
pentur ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibe viaţă veşnică.” 
 

101. Cum se poartă Dumnezeu, în urma acestui fapt, cu lumea, pe 
care a creat-o? 

Dumnezeu are grijă de tot ce a creat, dar se îngrijeşte în special de oameni şi 
în mode deosebit de cei care se încred în El.  
Ioan 5:17 „Tatăl Meu lucrează până acum.” 
Matei 6:26 „Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu strâng 
nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc lehrăneşte. Oare nu sunteţi 
voi cu mai mult preţ decât ele?” 
Romani 8:28 „Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc 
pe Dumnezeu.” 
 

102. Cum se numeşte această purtare de grijă a lui Dumnezeu? 
Providenţă divină. 
 

103. Prin ce se mainfestă providenţa lui Dumnezeu? 
Providenţa lui Dumnezeu este manifestată în aceea că Dumnezeu păstrează 
cu putere tot ceea ce a creat şi conduce totul după înţelepciunea Lui. 
Evrei 1:3 „Fiul ţine toate cu Cuvântul puterii Lui.” 
Rom. 11:33 „O, adâncul bogăţiei şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse 
sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!” 

 
104. În ce fel trăieşti zilnic providenţa lui Dumnezeu? 

Dumnezeu îmi poartă de grijă din belşug, zi de zi, ca să am haine şi mâncare, 
casă şi gospodărie şi tot ce am nevoie pentru a rămâne în viaţă; de asmenea, 
mă apărăr şi mă fereşte de nenorociri, de primejdii şi de orice rău. 
Fapte 14:17 „Dumnezeu nu S-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a 
trimis ploi din cer şi timpuri roditoare, v-a dat hrană din belşug şi v-a umplut 
inimile de bucurie.” 
Ps. 23:4 „Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici 
un rău, căci tu eşti cu mine.” 
Ps 127:1 „Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; 
dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte.” 
 

105. Când ne putem mângâia cu gândul că există o providenţă divină? 
Ne putem cu adevărat mângâia cu gândul la providenţa divină, atunci când 
suntem credincioşi chemării noastre şi întrebuinţăm după voia lui Dumnezeu 
puterile şi mijloacele pe care El ni le încredinţează. 
2Tes. 3:10 „Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mânânce.”  
Prov 2.7 „El dă izbândă celor fără prihană, dă scut celor ce umblă în 
nevinovăţie.” 
 

106. Ce să credem desore nenorocirile care-i lovesc pe oameni aici 
pe pământ? 



Să nu considerăm niciodată nenorocirile care-i lovesc pe oameni ca un 
produs al întâmplării, sau ca o lovitură a unei soarte oarbe şi nemiloase, ci ca 
îngăduite de Dumenzeu în urma păcatului, spre pedepsirea, avertizarea şi 
trezirea celor fără de Dumnezeu, iar celor ce se tem de Dumnezeum spre 
încercarea nădejdii şi dragostei lor faţă de Dumnezeu şi a încrederii lor în 
Dumenzeu.  
Ier. 2:19 „Tu singur te pedepseşti cu rputatea ta şi singur te loveşti cu 
necredincioşia ta.” 
Iov 5:17 „Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.” 
Ecl. 7:3 „Prin întristarea feţei, inima se face mai bună.” 
 

107. Care este raportul dintre providenţa divină şi multele rele pe 
care le pun la cale oamenii? 

Dumnezeu, care lucrează El însuşi tot ce este bun şi sprijină ceea ce 
corespunde voii Lui, interzice şi pedepseşte ceea ce este rău şi adesea 
împiedică săvârşirea răului.  
Dar cum,uneori, El îngăduie răul, îi rânduieşte acestuia un scop şi conduce 
lucrurile psre un bun sfârşit. 
Ps. 146:9 „Domnul răstoarnă calea celor răi.” 
Gen. 50:20 „Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău; dar Dumnezeu a 
schimbat răul în bine.” 
 

108. Prin ce ne aminteşte Dumnezeu că El poartă de grijă fiinţelor 
lipsite de raţiune? 

Suntem îndemnaţi să îngrijim de fiinţele lispite de raţiune, să le apărăm, să le 
întrebuinţăm într-un chip plăcut lui Dumnezeu, dar să nu le silim niciodată 
peste putrile lor, să la maltratăm, sau să le chinuim. 
Prov. 12:10 „Cei neprihăniţi se îndură de vite, dar inima celui rău este fără 
milă.” 
 

109. Ce-l determină pe Dumnezeu să-ţi arate toate binefacerile Lui? 
Dumnezeu îmi dăruieşte toate binefacerile Lui numai datorită harului Său şi 
iubirii sale de Tată, fără vreun merit din partea mea. 
Plâng. 3:22 „Bunătăţile Domunului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la 
capăt.” 
Gen. 32: 10 „Eu sunt prea mic pentru toate îndurările şi pentru toată 
Credincioşia pe care ai arătat.o faţă de robul Tău.” 
 

110. Ce-I datorezi tu lui Dumnezeu pentru toate binefacerile Lui? 
Eu sunt dator să-i mulţumesc lui Dumnezeu şi să-L slăvesc, să ascult de El şi 
să-I slujesc. 
Ps. 103:2 „Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul şi nu uita nici una din 
binefacerile Lui!” 
 
 
 
 
 
 
 



Al doilea articol  
 

Despre Fiul lui Dumnezeu şi despre mântuire 
 
Cred în Iisus Hristos, Domnul nostru, Fiul lui Dumnezeu cel unul născut, 
care a fost zămislit de Duhul Sfânt, S-a născut din fecioara Maria; a 
suferit cu Pilat din Pont, a fost răstignit, a murit şi a fost îngropat; s-a 

pogorât în locuinţa morţilor; a înviat a treia zi din morţi; şi S-a suit la cer, 
şade l-a dreapt lui Dumnezeu Tatăl cel atotputernic; de acolo va veni să 

judece viii şi morţii. 
 

111. Ce mărturiseşti tu prin cuvintele: Cred în Iisus Hristos? 
Eu mărturisesc că vreau din toată inima să-L urmez pe Hristos, unicul Fiu al 
lui Dumnezeu, care după făgăduinţa lui Dumenzeu a venit în lume şi a devenit 
Mântuitorul meu. 
Gal. 4:4-5 „Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, 
născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub 
Lege, pentru ca să căpătăm învierea.” 
 

112. Ce înseamnă numele Iisus? 
Numele Iisus înseamnă Mântuitor. 
Matei 1:21 „Îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de 
păcatele sale.” 
Fapte 4:12 „Nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să 
fim mântuiţi.” 
 

113. De ce este Iisus numit şi Hristos? 
Iisus este numit Hristos pentru că El este Mesia cel făgăduit în Vechiul 
Testament, adică cel uns cu Duhul Sfânt şi umplut de El, căpetenia mântuirii 
noastre. 
Luca 2:11 „Astăzi, în cetatea lui David vi s-a născut mântuitor, care este 
Hristos, Domnul.” 
Fapte 12:36 „Le-a vestit Evanghelia, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi 
cu putere pe Iisus din Nazaret.” 
Fapte 5:30 „Dumnezeul părinţilor voştri a înviat pe Iisus, pe care voi l-aţi 
omorât atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălţat prin puterea 
Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea 
păcatelor.” 
 

114. Ce crezi că mărturiseşti tu cu privire la Iisus Hristos? 
Eu cred şi mărturisesc că Iisus este Dumnezeu adevărat, născut din Tatăl în 
veşnicie şi, în acelaşi timp, om adevărat născut din fecioara Maria. 
Ioan 1:1 „La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul 
era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi 
de adevăr. Şi noi am primit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului 
născut din Tatăl.” 
1Tim 3:16 „Fără îndoială, mare este taina evlaviei... Cel ce a fost arătat în 
trup.” 
Col 2:9 „În El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” 
 



115. De ce a trebuit Hristos să fie atât Dumnezeu cât şi om? 
Hristos a trebuit să fie atât Dumnezeu cât şi om, pentru ca să poată fi un 
mijlocitor adevărat între Dumnezeu şi om.  
1Tim. 2:5 „Este un singur Dumnezeu şi un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi 
oameni: Omul Iisus Hristos.” 
2 Cor 5:19 „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine.” 
 

116. Fost-a Hristos om ca noi, în toate privinţele? 
Hristos a fost om ca noi, în toate privinţele, cu o excepţie: El a fost fără păcat. 
Evrei 4:5 „Avem un Mare Preot care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar 
fără păcat.” 
 

117. Ce crezi şi mărturiseşti tu cu privire la lucrarea de mântuire a lui 
Iisus Hristos? 

Eu cred şi mărturisesc că Iisus Hristos este Domnul meu, ca pe mine, om 
pierdut şi osândit, m-a răscumpărat din toate păcatele de moarte şi de  sub 
stăpânirea Diavolului, m-a dobândit şi m-a câştigat pentru El, nu cu aur sau 
cu argint, ci cu sângele Lui sfânt şi scump şi prin patimile şi moartea pe care 
le-a suferit fără vină. 
Ioan 1:29 „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.” 
2Cor. 5:14 „Unul singur a murit pentur toţi... toţi deci au murit.” 
1Ioan 3:8 „Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.” 
1Petru 1:18 „Ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, uc argint sau uc aur, aţi fost 
răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii 
voştrii, ci cu sângeşe scump al lui Hristos, mielul fără cusur şi fără prihană.” 
 

118. Cum trebuie să-L privim pe Mântuitorul nostru în împlinirea 
lucrării sale de mântuire? 

Ca pe divinul prooroc, Marele Preot şi Împărat al acestei lumi.  
Deut. 18:18 „Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un prooroc ca tine şi voi pune 
cuvintele mele în gura Lui.” 
Evrei 9:11 „Hristos a venit ca mare preot al Bunurilor viitoare.” 
Luca 1:33 „Va împărăţi peste casa lui iacov în veci şi Împărăţia Lui nu va avea 
sfârşit.” 
 

119. Ce face parte din slujba de profet a lui Hristos? 
Slujba de profet a lui Hristos constă în aceea că a făcut în trecut şi face în 
prezent cunoscută voia lui Dumnezeu şi planul Lui cu privire la Mântuirea 
noastră, şi în aceea că El însuşi constituie o pildă pentru noi. 
Ioan 1:18 „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnzeu; sinhurul Lui fiu, care este 
în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” 
Ioan 8:12 „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în 
întuneric, ci va avea lumina vieţii.” 
 

120. Ce face parte din slujba de Mare Preot a lui Hristos? 
Slujba de Mare Preot a lui Hristos constă în aceea că, prin suferinţa şi 
moartea Lui, în desăvârşită ascultare faţă de Tatăl Său ceresc, S-a adus pe 
Sine Însuşi ca jertfă pentru ispăşirea păcatelor noastre şi pe această bază, se 
roagă pururea pentru noi.  



Evrei 7:26 „Tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuie, sfânt, nevinovat, fără 
pată, despărţit de cei păcătoşi şi înălţat mai presus de ceruri, care n-are 
nevoie ca ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele 
sale, apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru 
totdeauna, când s-a adus jertfă pe Sine Însuşi.” 
Ioan 10:17 „Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau.” 
1Ioan 2:22 „El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai 
pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.” 
Rom 5:19 „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.” 
Gal. 3:13 „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-se blestem 
pentru noi.” 
Evrei 7:24 „El are o preoţie care nu poate trece de la unul la altul. 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 el.” 
 

121. Ce face parte din slujba de împărat a lui Hristos? 
Din slujba de împărat a lui Hristos face parte că El domneşte peste întreaga 
creatură, în cer şi pe pământ, luptă şi biruieşte pe vrăjmaşii Lui, iar în 
împărăţia Lui dăruieşte har şi mântuire celor ce cred în El.  
Matei 28:18 „Iisus le-a zis: <<Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe 
pământ.>>” 
1Cor 15:25 „Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi 
vrăjmaşii sub picioarele Sale.” 
Efes. 1:22 „Dumnezeu I-a pus totul sub picioare şi L-a dat Căpetenie peste 
toate lucrurile, Bisericii.” 
2Tim 4:18 „Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui, ca să 
intru în Împărăţia Lui cerească.” 
 

122. În care stări trebuie să-L vedem pe Mântuitorul nostru? 
În starea Lui de smerire şi de înălţare. 
Flip. 2:6 „Hristos Iisus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut 
ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat de 
Sine însuşi şi a luat chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La 
înfăţişare a fost găsit ca un om. S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la 
moarte şi încă moarte pe cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de 
mult şi i-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca în 
Numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor 
pământeşti şi al celor de sub pământ şi orice limbă să mărturisească spre 
slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul.” 
 

123. Ce face parte, în primul rând, din smerenia lui Hristos? 
Smerirea lui Hristos constă în mod deosebit în aceea că El, Cel zămislit de 
Duhul Sfânt, născut din fecioara Maria, a pătimit sub Pilat din Pont, a fost 
răstignit, a murit şi a fost îngropat.  
 
 
 
 



124. Ce face parte din înălţarea lui Hristos? 
Înălţarea lui Hristos constă în aceea că El S-a pogorât în locuinţa morţilor, că 
a înviat a treaia zi din morţi, S-a suit la cer, şade la dreapta lui Dumnezeu 
Tatălş cel atotputernic, şi de acolo va veni iarăşi să judece viii şi morţii.  
 

125. De ce S-a pogorât Hristos în locuinţa morţilor? 
Hristos s-a pogorât în locuinţa morţilor ca să propovăduiască biruinţa Sa 
asupra puterii morţii şi asupra puterii diavolului. 
1Petru 3:19 „Hristos S-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare.” 
 

126. Ce însemnătate are învierea lui Hristos pentru credinţa noastră? 
Prin aceea că Hristos a înviat şi trăieşte, S-a arătat a fi Mântuitor desăvârşit şi 
a devenit pentru noi temelia neprihănirii şi a vieţii noastre. 
Rom 1:4 „Iisus Hristos a dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin 
învierea Lui din morţi.” 
1Cor. 15:17 „Dacă n-a înviat Hristos din morţi, credinţa voastră este zadarnică, 
voi sunteţi încă în păcatele voastre.” 
Rom 4:25 „Iisus a fost dat din pricina fărădelegilor noastre şi a înviat din 
pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.” 
 

127. Ce se înţelege prin faptul că Hristos şade la dreapta Tatălui? 
Prin aceasta se înţelege că Hristos, după ce S-a înălţat la cer, are parte pe 
vecie de puterea şi de slava Tatălui. 
Efes. 1:20 „Dumnezeu L.a înviat din morţi pe Hristos, şi L-a pus să şadă la 
treapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de orice domnie, de orice putere, de 
orice stăpânire, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu 
numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.” 
 

128. După înălţarea Sa la cer, Hristos nu mia este aici pe pământ? 
Hristos este totuşi cu noi în toate zilele, până la sfârşitul lumii, deşi în mod 
nevăzut. 
Matei 28:20 „Iată, Eu sun cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” 
 

129. Cum se va petrece venirea lui Hristos la judecată? 
Venirea lui Hristos la judecată se va produce în mod văzut, când El va veni pe 
norii cerului, cu mare putere şi slavă şi toţi sfinţii îngeri vor fi cu El, pentru ca 
să judece toate neamurile, atât pe cei care trăiesc, cât şi pe cei care au murit 
de la începutul lumii. 
Matei 25:31 „Când va veni Fiul Omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va 
şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate 
înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii, cum desparte păstorul oile de 
capre.” 
2Cor 5:10 „Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al 
lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata, după binele sau răul pe 
care-l va fi făcut când trăia în trup.” 
 

130. În ce fel va judeca Hristos pe oameni? 
Hristos le va spune celor care I-au fost credincioaşi: „Veniţi, binecuvântaţii 
Tatălui Meu, de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea 
lumii.” 



Dar celor necredincioşi le va spune: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în 
focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui.” 
Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în 
viaţa veşnică. 
Matei 25:34, 41:46 
 

131. Când se vor întâmpla aceste lucruri? 
În zilele de pe urmă, când această lume va lua sfârşit, însă timpul când se vor 
întâmpla rămâne ascuns pentru noi. 
Matei 24:36 „Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni, nici 
îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.” 
 

132. Cu ce scop te-a mântuit Hristos pe tine? 
Hristos m-a mântuit pentru ca să fiu al Lui, să trăiesc sub stăpânirea Lui, în 
Împărăţia Lui şi să-l slujesc în neprihănire veşnică, fără vină şi fericit, aşa cum 
El a înviat din morţi, trăieşte şi domneşte în veşnicie. 
Rom 14:9 „Căci Hristos pentru aceast a murit şi a înviat, pentru ca să aibă 
stăpânire şi peste cei morţi şi peste cei vii.” 
Tit 2:14 „Hristos Iisus 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, plini de 
râvnă pentru fapte bune.” 
Ioan 17:24 „Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi 
acei pe care mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o 
Tu.” 
 
 
Al treilea articol 
 

Despre Duhul Sfât şi despre Sfinţire 
 
Cred în Duhul Sfânt; în biserica cea sfântă, creştină, părtăşia sfinţilor; în 

iertarea păcatelor, în învierea morţilor şi în viaţa veşnică. 
 

133. Ce mărturiseşti tu prin cuvintele: „Cred în Duhul Sfânt”? 
Eu mărturisesc că vreau, cu toată inima mea, să umblu călăuzit de Duhul 
Sfânt, Duhul Tatălui şi al Fiului, care a fost trimis de dragul lui Hristos să 
săvârşească lucarea lui Dumnezeu de sfinţire în inima mea. 
Ioan 14:26 „Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care-L va trimite Tatăl în 
Numele Meu, vă va învăţa şi că ca aduce aminte de tot ce vam spus Eu.” 

 
134. Ce este sfinţirea? 

Sfinţirea este lucarea Duhului Sfânt în inimile noastre, prin care El ne face 
părtaşi ai harului mântuirii, transformându-ne astfel inimile şi viaţile, aşa încât 
să fim sfinţi. 
2Tes. 2:13 „De la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea 
Duhului şi credinţa adevărului.” 
 

135. De ce trebuie Duhul Sfânt să ne facă părtaşi harului mântuirii? 
Pentru că noi, prin propira noastră minte sau putere, nu suntem în stare să 
venim prin credinţă la Hristos şi să devenim părtaşi ai mântuirii Sale.  



1Cor. 12:3 „Nimeni nu poate zice: <Iisus este Domnul>, decât prin Duhul 
Sfânt.” 
 

136. Prin ce mijloace lucrează Duhul Sfânt sfinţirea? 
Prin mijloacele harului, care sunt Cuvântul lui Dumnezeu şi sfintele 
Sacramente. 
 

137. În ce ordine lucrează Duhul Sfânt sfinţirea? 
Duhul Sfânt ne cheamă prin Evanghelie, ne luminează cu darurile Sale, ne 
sfinţeşte şi ne păstrează în credinţa cea dreaptă. 
 

138. În ce fel te-a făcut Duhul Sfânt pentru prima dată părtaş al 
harului mântuirii? 

Duhul Sfânt m-a făcut părtaş al harului mântuirii prin botez şi astfel m-a 
născut din nou la viaţa în Hristos. 
Ioan 3:5 „Dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în 
Împărăţia lui Dumnezeu” 
Gal. 3:27 „Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat în Hristos.” 
 

139. În ce fel continuă Duhul Sfânt lucrarea Lui în omul care a fost 
botezat? 

Duhul Sfânt îl păstrează şi îl educă pe omul credincios şi îl face să crească în 
harul pe care l-a primit prin botez, iar dacă omul cade în necredinţă, Duhul 
Sfânt îl caută cu chemarea Sa şi cu lumina harului Său, aşa încât, printr-o 
pocăinţă adevărată, să fine din nou condus la Domnul. 
Filip. 1:6 „Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, 
o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos.” 
Ezec. 34:16 „Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi 
lega pe cea rănită şi voi întări pe cea slabă.” 
 

140. Cum se cheamă Duhul Sfânt prin Evanghelie? 
Duhul Sfânt ne vesteşte Evanghelia şi ne oferă, prin ea, harul în Hristos. 
2Tes 2:14 „Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi 
slava Domnului nostru Iisus Hristos.” 
Luca 14:17 „Vaniţi, căci iată că toate sunt gata.” 
 

141. Pe ce se bazează progresul lucrării harului în omul care a fost 
chemat? 

Progresul lucrării harului se bazează pe aceea că omul se lasă călăuzit de 
harul care l-a chemat şi întrebuinţează drept Cuvântul lui Dumnezeu, în 
smerenie şi ascultare, se supune cerinţelor Cuvântului. 
Luca 11:28 „Ferice de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-L păzesc.” 
Evrei 3:7 „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile.” 
Ioan 3:21 „Cine lucrează după adevăr, vine la lumină.” 
 

142. Cum ne luminează Duhul Sfânt prin darurile Sale? 
Prin Lege şi Evanghelie, Duhul Sfânt aprinde o lumină oricărui om, al cărui 
suflet a fost întunecat prin păcat, aşa încât acesta ajunge să se cunoască pe 
sine însuşi şi pe Mântuitorul său. 
Efes. 5:8 „Odinioară eraţi în întuneric; dar acum sunteţi în lumină în Domnul.” 



 
143. Ce realizează luminarea omului prin Lege? 

Luminarea omului prin Lege are drept urmare aceea că, în cugetul său omul 
devine conştient de mânia lui Dumnezeu şi regretă păcatul său.  
Rom. 7:7 „păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege.” 
 

144. Când regretăm cu-adevărat păcatele noastre? 
Regretăm cu-adevărat păcatele noastre atunci când le recunoaştem din inimă, 
suntem întristaţi de ele şi dorim să fim izbăviţi de păcat. 
Ps. 51:1 „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.” 
2Cor. 7:10 „În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o 
pocăinţă care duce la mântuire şi de care cineva nu se căieşte vreodată.” 
 

145. Ce realizează luminarea omului prin Evanghelie? 
Luminarea omului prin Evanghelie are drept urmare aceea că omul se căieşte 
pentru faptele sale, caută din inimă harul lui Dumnezeu în Hristos şi, în felul 
acesta, ajunge la credinţa în Mântuitorul său. 
Efes. 5:14 „Deşteaptă-te, tu care dormi, scoală-te din morţi şi Hristos te va 
lumina.” 
Rom. 10:17 „Astfel credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul 
lui Hristos.” 
 

146. În ce constă dreapta credinţă în Hristos? 
O credinţă dreaptă în Hristos constă în aceea că noi dorim din inimă să-l 
primim pe Hristos ca Mântuitor al nostru şi ne punem încrederea numai în El 
cu privire la iertarea păcatelor, viaţa veşnică şi mântuire. 
Evrei 11:1 „Credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o 
puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.” 
Filip. 3:7 „Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o 
pierdere din pricina lui Hristos, ca să câştig pe Hristos 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.” 
 

147. Cum se numeşte pasul pe care-l face un om atunci când, cu 
căinţă şi credinţă, se îndreaptă de la păcat la Hristos? 

Atunci când un om care se îndreaptă de la păcat la Hristos, cu căinţă şi 
credinţă, aceasta se numeşte pocăinţă sau întoarcere la Dumnezeu. 
Fapte 11:18 „Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăinţă, să aibă viaţa.” 
1Petru 2:25 „Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la păstorul şi 
episcopul sufletelor voastre.” 
 

148. Ce lucrare săvârşeşte Dumenzeu în viaţa omului, atunci când 
acesta îl primeşte pe Hristos printr-o credinţă dreaptă? 

Dumnezeu îl socoteşte pe om neprihănit prin credinţa în Iisus Hristos. 
Rom. 4:5 „Celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce crede pe păcătos 
neprihănit, credinţa pe care o are în el îi este socotită neprihănire.” 
 
 



149. Ce înseamnă să fi socotit neprihănit? 
A fi socotit neprihănit înseamnă că Dumnezeu, de dragul lui Hristos, iartă 
omului toate păcatele sale şi îl primeşte ca să fie copilul Său, prin har. 
Rom. 4:6 „David numeşte fericit pe omul acela, pe care Dumnezeu, fără fapte,  
îl socoteşte neprihănit. <Ferice> zice el, <de aceia ale căror fărădelegi sunt 
iertate şi ale căror păcate sunt acoperite!>” 
Gal. 3:26 „Că toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Iisus Hristos.” 
Rom. 5:1 „Fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu 
Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos.” 
 

150. Cum îl sfinţeşte Duhul Sfânt pe omul credincios? 
Duhul Sfânt dă omului, prin credinţă, viaţă în Hristos şi face din el un nou om, 
cu un cuget nou, cu simţăminte noi şi cu o putere nouă, ca să poată face voia 
lui Dumnezeu. 
Gal. 2:20 „Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc... dar nu mai trăiesc 
eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc 
în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat pe Sine Însuşi 
pentru mine.” 
Gal. 4:6 „Pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, 
care strigă <Ava!> adică <Tată!>”  
2Cor. 5:17 „Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă; iată că toate 
lucrurile s-au făcut noi.” 
 

151. Cum se numeşte viaţa duhovnicească, care ia naştere prin 
credinţă? 

Această viaţă duhovnicească este numită „naştere din nou”, deoarece, prin 
credinţă, omul este readus la viaţa în Hristos pe care a primit-o prin botez. 
1Petru 1:23 „Aţi fost născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci 
dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi 
care rămâne în veac.” 
 

152. Cum se manifestă faptul că omul are viaţă în Hristos? 
Faptul că omul are viaţă în Hristos se arată prin aceea că el îl urmează pe 
Mântuitorul său, ascultă de poruncă lui Dumnezeu fără a se împotrivi şi nu 
mai păcătuişete în mod intenţionat.  
Gal. 5:6 „Căci în Iisus Hristos, nici tăiere împrejur nici netăierea împrejur n-au 
preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste.” 
1Ioan 2:6 „Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit 
Iisus.” 
1Ioan 3:9 „Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că 
sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui fiindcă este născut din 
Dumnezeu.” 
 

153. Ce înseamnă a avea o credinţă moartă? 
Înseamnă a-ţi însuşi mângâiere din făgăduinţa harului lui Dumnezeu, fără 
pocăinţă, fără a te fi întors la Dumnezeu. 
Iacov 2:20 „Credinţa fără fapte este zadarnică.” 
 
 
 



154. Cum îl păstrează Duhul Sfânt pe om la credinţă? 
Duhul Sfânt continuă să-l cheme şi să-l lumineze pe omul credincios şi îl ajută 
astfel să caute, prin pocăinţă zilnică, să primească mereu de la Mântuitorul 
său, iertarea păcatelor. De asemenea, să-i dăruiască din ce în ce mai multă 
putere, pentru ca să crească mereu în sfinţenie. 
1Petru 1:5 „Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru 
mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!” 
1Petru 5:10 „Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava 
Sa cea veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, 
vă va da putere şi vă va face neclintiţi.” 
Col. 3:9 „Voi v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat 
cu omul cel nou care se înnoişte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a 
făcut.” 
 

155. De ce trebuie să ţină seama omul credincios, pentru a rămâne 
în credinţă? 

Trebuie să rămână la Cuvântul lui Dumnezeu, să vegheze, să se roage şi să 
lupte lupta ce bună. De asemenea, după îndrumarea Mântuitorului său, să ia 
parte la Cina Domnului. 
Ioan 8:31 „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenicii Mei.” 
Matei 26:41 „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită!” 
Matei 16:24 „Dacă voieşte cineva să vine după Mine, să se lepede de sine, 
să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.” 
1Tim. 6:12 „Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai 
fost chemat.” 
 

156. Unde săvârşeşte Duhul Sfânt lucrarea Sa de sfinţire? 
Duhul Sfânt săvârşeşte lucrarea Sa de sfinţire în Biserica Creştină cea una 
sfântă, sau, cu alte cuvinte, în sânul comunităţii creştinilor de pe pământ. 
Efes. 4:4 „Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi 
la o singură nedejde a chemării voastre. Este un singur Domnu, o singură 
credinţă, un singur botez.” 
Efes. 2:20 „Voi sunteţi zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din 
capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte 
ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, 
ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.” 
 

157. Prin ce ia naştere şi creşte creştinătatea pe pământ? 
Creştinătatea ia naştere şi creşte pe pământ prin aceea că Duhul Sfânt o 
cheamă şi o adună, o luminează şi o sfinţeşte; de asemenea o păstrează şi o 
păzeşte ca să rămână la Iisus Hristos într-o credinţă dreaptă. 
Marcu 16:15 „Duceţi-vă în toată lumea şi propovădiţi Evanghelia la orice 
făptură!” 
Fapte 2:41 „Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi şi Domnul 
adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.” 
Matei 16:18 „Pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile Locuinţei 
Morţilor nu o vor birui.” 
 
 
 



158. De ce este numită Biserica „părtăşia sfinţilor”? 
Biserica este numită „părtăşia sfinţilor” numai prin aceea că oamenii care fac 
parte din ea sunt cei care au fost sfinţi printr-o credinţă adevărată. 
Rom. 8:9 „Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos nu este al Lui.” 
2Tim 2:19 „Temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea 
aceasta: < Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui> şi <Oricine rosteşte 
Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege!>” 
 

159. Unde se află Biserica lui Hristos? 
Biserica lui Hristos se află peste tot unde se propovăduieşte clar şi curat 
Cuvântul lui Dumnezeuşi se administrează Sfintele Sacramente după 
Cuvântul şi după rânduiala lui Hristos. 
Rom. 10:14 „Cum vor crede în Acela despre care n-au auzit şi cum vor auzi 
despre El fără propovăduitori?” 
1Cor. 12:13 „Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să 
alcătuim un singur trup şi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.” 
Matei 18:20 „Acolo unde sunt adunţi doi sau trei în Numele Meu, sunt şi Eu în 
mijlocul lor.” 
Isaia 55:11 „Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine 
fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.” 
 

160. Cine să propovăduiască Cuvântul şi să administreze 
Sacramentele în Biserică? 

Hristos a rânduit slujba propovăduirii, care este şi slujba Duhului. 
Ioan 20:21 „Iisus a spus ucenicilor săi <Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine 
Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi. >” 
2Cor 3:6 „Dumnezeu ne-a făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, 
nu al slovei, ci al Duhului.” 
 

161. Cum va desăvârşi Duhul Sfânt lucrarea Sa, cu tine şi cu 
întreaga Biserică a lui Hristos? 

Duhul Sfânt, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, mă ca învia în Ziua de Apoi pe mine 
şi pe toţi morţii şi va da, mie şi tuturor credincioşilor în Hristos, viaţă veşnică. 
Rom. 8:11 „Dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus din morţi locuieşte întru voi, 
Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, 
din pricina Duhului Său ce locuieşte în voi.” 
 

162. În ce stare se găsesc sufletele celor morţi înainte de Ziua de 
Apoi? 

Sufletele celor credincioşi, după ce s-au despărţit de trup, se bucură de 
fericire veşnică de la Dumnezeu, dar cei necredincioşi sunt în chinuri, în 
aşteptarea judecăţii.  
Luca 23:43 „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu mine în Rai.” 
Ioan 3:36 „Cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu 
rămâne peste el.” 
 

163. Ce se înţelege prin învierea morţilor? 
Prin învierea morţilor se înţelege că în Ziua de apoi trupurile morţilor vor fi 
putrezite şi se vor uni iarăşi cu sufletele lor, iar trupurile credincioşilor vor fi 
schimbate, devenind asemenea trupului proslăvit al lui Hristos. 



Ioan 5:28 „Vine ceasul când toţi cei din mormânt vor auzi glasul Lui şi vor ieşi 
afară din ele. Cei ce au făcut cele bune vor învia pentru viaţă, iar cei ce au 
făcut răul vor învia pentru judecată.” 
Filip. 3:20 „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 asemeni trupului slavei Sale.” 
1Cor. 15:51 „Nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi.” 
 

164. Ce este viaţa veşnică? 
Viaţa veşnică este pacea de nedescris, bucuria şi slava pe care o vor avea 
copiii lui Dumnezeu în ceruri, unde Îl vor vedea pe Dumnezeu, Îi vor sluji şi Îl 
vor lăuda în veci. 
2Cor. 4:17 „Întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi mai mult 
o greutate veşnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, 
ci le cele care nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când 
cele care nu se văd, sunt veşnice.” 
1Ioan 3:2 „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.” 
2Petru 3:13 „Noi, după făgăduinţa Lui, ateptăm ceruri noi şi un pământ nou, în 
care va locui neprihănirea.” 
 

165. Ce adevereşti tu din toate cele cuprinse înacest articol de 
credinţă? 

Adeveresc că toate acestea sunt, fără îndoială adevărate şi că eu, crezând în 
ele, voi putea atât să trăiesc cât şi să mor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partea a treia 
 
 

Rugăciunea Domnului 
Matei 6; Luca 11. 

 
166. Ce este rugăciunea? 

Rugăciunea este starea de vorbă a inimii noastre cu Dumnezeu, iubitul nostru 
Tată ceresc, pe care putem să-L rugăm cu privire la bunuri duhovniceşti şi 
trupeşti, sau să-I mulţumim şi să slăvim numele Lui cel sfânt. 
Plâng.  3:41 „Să ne înălţăm şi inimile cu mâinile, spre Dumnezeu din cer.” 
Ps. 50:15 „Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi izbăvi” 
 

167. De ce să ne rugăm? 
Să ne rugăm, pentru că Dumnezeu ne îndeamnă la rugăciuneşi ne 
făgăduieşte că va asculta rugăciunile . De asemenea şi pentru că avem 
mereu nevoie să alergăm la El şi să ne deschidem inimile pentru harul şi 
pentru ajutorul Său.  
Ioan 16:24 „Cereţi şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” 
Ps. 71:3 „Fii o stâncă de adăpost pentru mine unde să pot fugi totdeauna! Tu 
ai hotărât să mă scapi căci tu eşti stânca şi cetăţuia mea.” 
 

168. Cum să ne rugăm?  
Să ne rugăm cu o inimă smerită şi plină de pocăinţă şi cu o supunere 
copilărească în numele lui Iisus.  
Dan. 9:18 „Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem cereile noastre, ci 
pentru îndurările tale cele mari.” 
Matei 26:39 „Tată... nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.” 
Ioan 16:23 „Orice ve-ţi cere de la Tatăl în numele Meu, vă va da.” 
 

169. Ce înseamnă a te ruga în numele lui Iisus? 
A te ruga în numele lui Iisus înseamnă a te ruga în părtăşie cu Iisus, după 
voia Lui şi plin de încredere în El. 
Ioan 15:7 „Dacă rămâneţi în mine şi dacă rămân în voi cuvintele mele, cereţi 
orice veţi vrea şi vi se va da.” 
1 Ioan 5:14 „Îndrăzneala pe care o avem la El, este că dacă cerem creva 
după voia Lui, ne ascultă.” 
Matei 21:22 „Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.” 
 

170. Cine ne face destoinici ca să ne rugăm cum trebuie? 
Duhul Sfânt care este Duhul harului şi al rugăciunii. 
Rom. 8:15 „Voi aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm <Ava!> 
adică <Tată!>” 
 
 

171. Cum împlineşte Dumnezeu făgăduinţa Sa cu privire la 
ascultarea rugăciunii? 



Dumnezeu împlineşte făgăduinţa Sa cu privire la ascultarea rugăciunii prin 
aceea că El, la timpul cuvenit, ne dă ceea ce am cerut, sau chiar ceva mai 
bun şi mai de folos pentru noi (pe pământ fiind sau în cer). 
Isaia 55:8 „Gândurile Mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt 
căile Mele, zice Domnul.” 
 

172. Cum începe rugăciunea Domnului? 
Tatăl nostru care eşti în ceruri. 
 

173. La ce doreşte Dumnezeu să ne îndemne prin aceea că vrea ca 
noi să-L numim Tată? 

Prin aceasta, Dumnezeu vrea să ne îndemne, cu dragoste, să credem că El 
este cu adevărat Tatăl nostru şi că noi suntem cu adevărat copii lui, aşa încât 
să ne rugăm cu îndrăzneală şi plini de încredere, aşa cum se cuvine unor 
copii buni faţă de scumpul lor Tată. 
1 Ioan 3:1 „Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui 
Dumnezeu!” 
Matei 7:11 „Dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, 
cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, va da lucrurile bune celor ce I 
le cer.” 
 

174. De ce este necesar ca, în mod deosebit cu privire la această 
rugăciune, să fim îndemnaţi să avem îndrăzneală şi încredere? 

Cu privire la rugăciune avem nevoie de un astfel de îndemn, pentru că, atunci 
când avem de gând să păşim înaintea Domnului celui sfânt, ne gândim în 
mod deosebit la propria noastră vrednicie. 
 

175. De ce ne-a învăţat Hristos să spunem în rugăciune: „Tatăl 
nostru”? 

Pentru ca, prin aceasta să fim îndemnaţi, cu dragoste, să ne rugăm împreună 
cu ceilalţi şi pentru ceilalţi. 
1Tim. 2:1 „Vă îndemn dar, înainte de toate, să facem rugăciuni, cereri, 
mijlociri, mulţumiri, pentru toţi oamenii.” 
 

176. De ce ne-a învăţat Hristos să spunem în rugăciune: „Tatăl 
nostru care eşti în ceruri”? 

Prin aceasta Hristos a vrut să ne amintească slava şi puterea nemărginită a 
lui Dumnezeu, datorită cărora El este în stare să facă mai mult decât cerem 
sau gândim noi. 
Efes. 3:14 „Îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru iisus Hristos, 
din care îşi trage numele orice familie în ceruri ori pe pământ.” 
 
Prima cerere  

Sfinţească-se numele Tău! 
 

177. Ce cerem noi în prima rugăminte? 
În această cerere noi cerem ca numele lui Dumnezeu, care în sine însuşi este 
Sfânt, să fie sfinţit şi în noi. 
Ps. 115:1 „Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slava, pentru 
bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta.” 



 
178. Când este sfinţit numele lui Dumnezeu în noi? 

Numele lui Dumnezeu este sfinţint în noi atunci când Cuvântul lui Dumenzeu 
este învăţat clar şi curat, iar noi trăim după acest Cuvânt în sfinţenie, ca nişte 
copii ai lui Dumnezeu. 
Ier. 23:28 „Cine a auzit Cuvântul Meu, să spună întocmai Cuvântul Meu!” 
Matei 5:16 „Aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să 
vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.” 
 

179. Cine pângăreşte numele lui Dumnezeu? 
Cel care învaţă şi trăieşte altfel decât Cuvântul lui Dumenzeu, aclea 
pângăreşte Numele lui Dumenzeu în mijlocul nostru. 
Matei 15:9 „Degeaba Mă cinstesc ei învăţând ca învăţături nişte porunci 
omeneşti.” 
Rom. 2:23 „Tu, care te făleşti cu Legea, necinsteşti pe Dumenzeu prin 
călcarea acestei Legi.” 
 
A doua cerere 

Vie împărăţia Ta. 
 

180. Ce se înţelege prin Împărăţia lui Dumnezeu? 
Prin Împărăţia lui Dumnezeu se înţelege împărăţia harului pe pământ, 
împărăţie în care Dumnezeu oferă oamenilor harul Său şi li-l împărteşeşte 
prin Cuvântul şi prin sacramente. În cer, ea va fi o împărăţie a slavei, în care 
Dumnezeu va da celor credincioşi viaţa veşnică şi fericire veşnică.  
Matei 10:7 „Pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: <Împărăţia Cerurilor este 
aproape>!” 
2Tim. 4:18 „Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui, ca să 
intru în Împărăţia lui cerească.” 
 

181. Împărăţia lui Dumnezeu nu vine şi fără s-o cerem noi în 
rugăciune? 

Împărăţia lui Dumnezeu vine şi aşa, de la sine, prin propria ei putere şi nu prin 
puterea rugăciunii noastre. Dar noi, prin rugăciunea noastră, să pregătim 
calea pentru Împărăţia lui Dumnezeu atât în noi înine, cât şi în alţii. 
 

182. Aşadar, ce cerem noi în a doua rugăminte? 
În acestă rugăminte noi ne rugăm ca Împărăţia lui Dumnezeu să vină şi în 
inima noastră, precum şi să cucerească din ce în ce mai mult loc şi să se 
statornicească şi în inimile celorlalţi oameni, până când, în cele din urmă, va 
ajunge să vină pe deplin în ceruri. 
Matei 6:33 „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi 
toate aceste lucruri vi se vor da pe  deasupra.” 
2Tes. 3:1 „Rugaţi-vă pentru noi, ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi 
să fie proslăvit.” 
Apoc. 19:6 „Aliluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic, a început să 
împărăţească.” 
 
 
 



183. Când vine Împărăţia lui Dumnezeu în inima noastră? 
Împărăţia lui Dumnezeu vine în inima noastră atunci când Dumnezeu ne dă 
Duhul Său cel Sfânt, aşa încât, prin harul Său, ajungemsă ne punem toată 
încrederea în Cuvntul Său cel sfânt. 
Marcu 1:15 „Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în 
Evanghelie!” 
 

184. Ce urmări are faptul că Împărăţia lui Dumnezeu vine în inima 
noastră? 

Urmarea este că noi trăim în Dumnezeu aici, în vremea de acum şi cândva în 
veşnicie.  
Rom. 14:17 „Împărăţia lui Dumnezeu este neprihănire, pace şi bucurie în 
Duhul Sfânt.” 
Dan. 7:18 „Sfinţii Celui Prea Înalt vor primi împărăţia şi vor stăpâni împărăţia  
în veci, din veşnicie în veşnicie.” 
 
A treia cerere 

Facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. 
 

185. Nu se face voia lui Dumnezeu fără ca noi să ne rugăm în acest 
scop? 

Voia cea bună şi plină de har a lui Dumnezeu se face şi fără rugăciunea 
noastră. 
P. 33:11 „Sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie.” 
 

186. Unde se face voia lui Dumnezeu în tot timpul şi în mod 
desăvârşit? 

Voia lui Dumnezeu se face, în tot timpul, în mod desăvârşit, în ceruri, la sfinţii 
îngeri şi la oamenii cei mântuiţi, care Îl proslăvesc pe Dumnezeu, Îi sunt 
supuşi şi Îi slujesc în veşnicie. 
Ps. 103:20 „Binecuvântaţi pe Domnul îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, 
care împliniţi poruncile Lui.” 
Dan. 7:10 „Mii de mii de slujitori Îi slujeau şi de zece miide ori zece mii stăteau 
înaintea Lui.” 
 

187. Ce cerem noi în a treia rugăminte? 
În această rugăminte, noi Îl rugăm pe Dumnezeu ca voia Sa cea bună şi plină 
de har să domnească şi în noi. 
 

188. Când domneşte voia lui Dumnezeu în mod deosebit în noi? 
Voia lui Dumnezeu domenşte în mod deosebit în noi, atunci când sfinţim 
numle Său şi ne deschidem inima pentru împărăţia Sa, ala încât nici o putere 
să nu ne poată împiedica să împlinim cu credincioşie ceea ce porunceşte 
Dumnezeul nostru şi să suportăm cu răbdare ceea ce ne dă El să suferim. 
Gen. 17:1 „Eu sunt Dumnezeu cel atotputerni. Umblă înaintea Mea şi fii fără 
prihană.” 
2Tim. 2:3 „Sufere înpreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos.” 
 

189. Care sunt puterile care caută să împiedice să se facă voia lui 
Dumnezeu? 



Vrăjmaşii noştrii duhovniceşti: diavolul, lumea şi propria fire pământească, 
care nu doresc să sfinţim numele lui Dumnezeu şi ca Îpărăţia lui să vină în noi. 
2 Cor 11:3 „Mă tem ca, după cum şarpepea amăgit pe Evacu şiretlicul lui, tot 
aşa şi gândurile voastre să nu se se strice de la curăţia şi credincioşia care 
este faţă de Hristos.” 
Matei 18:7 „Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire! Fiindcă nu se 
poate să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de omul acela prin care vine 
prilejul de păcătuire!” 
Gal. 5:17 „Firea pământească pofteşte împotriva Duhului şi Duhul împotriva 
firii pământeşti.” 
 

190. Ce se înţelege prin lume? 
Lumea întruneşte oamenii care nu s-au întors la Dumnezeu, împreună cu 
firea lor rea şi cu felul lor de vieţuire potrivnic voii lui Dumnezeu. 
 

191. Ce se înţelege prin propria noastră fire pământească? 
Prin propia noastră fie pământească se înţelege firea noastră corupă prin 
păcat.  
 

192. Cum săvârşeşte Dumnezeu voia Lui în noi? 
Dumnezeu Îşi săvârşeşete voia prin noi atunci când frânge şi împiedică orice 
voie rea şi orice plan rău al diavolului, al lumii şi al proprieie noastre firi 
pământeşti şi atunci când ne întăreşte şi ne păstrează tari în Cuvântul Său, şi 
prin credinţă, în toate zilele vieţii noastre. 
Luca 12:32 “Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere 
împărăţia.” 
1Petru 1:5 “Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru 
mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!” 
 
 
A patra cerere  

Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. 
 

193. Ce se înţelege aici prin pâinea cea de toate zilele? 
 
Prin pâinea noatră cea de toate zilele înţelegem aici tot ce este necesar 
pentru păstrarea vieţii, cum ar fi mâncare, băutură, haine, casă şi multe altele. 
Prov. 30:8 „Nu-mi da nici sărăcie nici bogăţie, dă-mi pâinea ce-mi trebuie.” 
 

194. Nu dă oare Dumnezeu pâinea în fiecare zi şi fără rugăciunea 
noastră? 

Ba da, Dumnezeu dă pâinea în fiecare zi şi fără rugăciunea noastră, tutror 
oamenilor, chiar şi celor răi. 
Ps. 145:15 „Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine şi tu le dai hrana la vreme.” 
Matei 5:45 „El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni ţi dă 
ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.” 
 

195. Atunci de ce mai este necesar să ne rugăm pentru pâinea cea 
de toate zilele? 



Dacă nu cerem pâinea cea de toate zilele cu credinţă şi nu o primim ca pe un 
dar de la Dumnezeu, nu putem avea binecuvântarea ce însoţeşte acest dar. 
Matei 4:4 „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci şi cu tot Cuvântul bun al lui 
Dumnezeu” 
1Tim. 4:4 „Orice făptură a lui Dumnezeu este bună; şi nimic nu este lepădat, 
dacă se ia cu mulţumiri; pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi 
prin rugăciuni.” 
 
 

196. Aşadar, ce cerem noi în cea de-a patra rugăminte? 
Noi ne rugăm nu numai ca Dumnezeu  să ne dea nouă pâine cea de toate 
zilele, ci şi ca noi să recunoaştem că ea este darul lui Dumnezeu şi s-o 
primim cu recunoştinţă.  
 

197. De ce spunem noi : dă-ne-o nouă astăzi? 
Pentru ca nu cumva să cădem în deznădejde din cauza îngrijorării cu privire 
la ziua de mâine ci, dimpotrivă, să fim încredinţaţi că bunătatea lui Dumnezeu 
este, în fiecare zi, nouă. 
Matei 6:34 „Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mîine se va 
ingriji de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.” 
Plâng 3:22 „Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, 
ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă.” 
 
 
A cincea cerere 

Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. 
 

198. Ce mărturisim noi înaintea lui Dumnezeu prin cea de-a cincea 
rugăminte? 

Noi mărturisim înaintea lui Dumnezeu marea noastră vină, care ne face să nu 
fim vrednici de nimic din ceea ce cerem şi să nu merităm nimic din toate 
acestea. 
Ps. 69:5 „Dumnezeule, greşalele mele nu-Ţi sunt ascunse.” 
 

199. Ce cerem noi în această rugăminte? 
Noi ne rugăm ca Tatăl nostru cel ceresc să nu privească la păcatele noastre 
şi, din pricina lo, să respingă rugăciunea noastră, ci, de dragul lui Hristos, prin 
har, să ne ierte tot ce am păcătuit. 
Ps. 51:9 „Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiurile 
mele.” 
Ps. 25:7 „Nu-Ţi aduce aminte de greşelile din tinereţea mea, nici de 
fărădelegile mele; ci adu-Ţi aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru 
bunătatea Ta, Doamne!” 
 

200. Este necesar să ne exprimăm această rugăminte şi după ce am 
trăit harul (iertarea) lui Dumnezeu? 

Noi trebuie totdeauna să ne rugăm pentru iertarea păcatelor, căci păcătuim în 
fiecare zi în diferite feluri şi nu merităm altceva decât pedeapsă.  
Ps. 130:3 „Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar 
putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare.” 



 
201. Ce făgăduim noi prin cuvintele: precum şi noi iertăm greşiţilor 

noştri? 
Prin aceste cuvinte, noi, care am primit de la Dumnezeu iertare păcatelor 
noastre şi care aşteptăm să primim şi mai departe iertarea păcatelor, 
făgăduim să iertăm şi noi din inimă celor care au greşit faţă de noi şi să le 
facem bine. 
Efes. 4:32 „Iertaţi-vă unul pe altul cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în 
Hristos.” 
Matei 6:15 „Dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va 
ierta greşelile voastre.” 
 
 
A şasea cerere 

Şi nu ne duce pe noi în ispită. 
 

202. Ispiteşte Dumnezeu pe cineva? 
Nu! Ce-i drept, Dumnezeu pune la încerare credinţa oamenilor, nădejdea şi 
răbdarea lor, dar el nu ispiteşte pe nimeni. 
Iacov 1:13 „Nimeni, când este ispitit, să nu zică: <sunt ispitit de Dumnezeu>. 
Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău şi el însuşi nu ipiteşte pe 
nimeni. ” 
 

203. În cazul acesta, cine sunt cei ce ne ispitesc? 
Vrăjmaşii noştrii duhovniceşti: diavolul, lumea şi propria noastră fire. 
 

204. Ce se înţelege prin aceea că vrăjmaşii noştri duhovniceşti ne 
ipitesc? 

Prin această îmţelege că ei încearcă să ne înşele, să ne ademenească să 
acceptăm o credinţă falsă, să ne răpească orice nădejde şi să ne ducă la alte 
păcate grele şi la vicii. 
1Petru 5:8 „Potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi 
caută pe cine să înghită.” 
Prov. 16:29 „Omul asupritor amăgeşte pe aproapele său şi-l duce pe o cale 
care nu este bună.” 
Iacov 1:14 „Fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit.” 
 

205. Ce cerem noi în cea de-a şasea rugăminte? 
Noi cerem în această rugăminte ca Dumnezeu, prin harul Său, să ne ferească 
de ispite şi, dacă totuşi vom fiispitiţi, să ne dea putere să luptăm împotriva lor 
şi în cele din urmă să fim biruitori. 
1 Cor. 10:13 „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 s-o puteţi răbda.” 
 

206. Când putem noi aştepta ca Dumnezeu, după făgăduinţele Sale, 
să ne ajute în ispite? 

Putem aştepta ajutorul lui Dumnezeu în ispite dacă nu ne ducem noi înşine în 
ispite, nici nu neglijăm să vehgem şi să ne rugăm lui Dumneze, căutând 
putere ca s ă rămânem biruitori.  



Matei 4:7 „Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău.” 
Matei 26:41 „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.” 
Efes 6:13 „Luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua 
cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.” 
 
A şaptea cerere 

Ci ne izbăveşte de cel rău. 
 

207. Ce cerem noi în a şaptea rugăminte? 
În a şaptea rugăminte noi, în celel din urmă, ne rugăm ca Tatăl  nostru ceresc 
să ne izbăvească de orice rău şi de orice primejdie, atât cu privire la trup cât 
şi la suflet. 
 

208. În ce fel ne izbăveşte Dumnezeu aici, în vremea de acum, de 
orice rău şi de orice primejdie? 

Dumnezeu abate de la noi ceea ce este rău şi primejdiaos, ne ajută să ieşim 
dintr-o astfel de situaţie, sau ne dă har, ca să purtăm cu răbdare povara pe 
care El ne-o pune. 
Ps. 91:4 „El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui.” 
Ps. 91:15 „Când Mă va chema îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtoare, îl voi 
izbăvi şi-l voi proslăvi.” 
2 Cor. 12:9 „Harul Meu îţi este deajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este 
făcută desăvârşită.” 
 

209. Când vom fi izbăviţi pe deplin de cel Rău? 
Vom fi izbăviţi pe deplin de cel Rău dacă stăruim în credinţa în Hristos până la 
sfârşitul vieţii, iar Dumnezeu ne dăruieşte un sfârşit binecuvântat şi ne ia, prin 
harul Său, din această vale a plângerii la El, în cer. 
Apoc 21:4 „El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu 
va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au 
trecut.” 
 

210. Cu ce se termină rugăciunea Domnului? 
Rugăciunea Domnului se ncheie cu un cuvânt de proslăvire:  Căci a Ta este 
Împărăţia şi puterea şi mărirea, în veci. 
 

211. De ce terminăm noi rugăciunea cu aceste cuvinte de proslăvire? 
Prin aceasta, noi vrem să ne mărturisim credinţa că Tatăl nostru cel ceresc 
vrea, poate şi va asculta plin de îndurare rugăciunile noastre. 
Efes. 3:20 „Iar a Celui ce prin puterea care lucrează în noi, poate să facă 
nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi 
în Hristos Iisus, din neam în neam în vecii vecilor!” 
 

212. Ce ne învaţă cuvântul „Amin” care este adăugat la rugăciunea 
„Tatăl nostru”? 

 
Cuvîntul „amin” mă îvaţă să fiu sigur că astfel de rugăciuni sunt plăcute tatălui 
cerescşi sunt ascultate de El; căci El însuşi ne-a poruncit să ne rugăm astfel 
şi ne-a făgăduit că ne va asculta. 



Luca 11:9 „Cereţi  şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va 
deschide.” 
 

213. Aşadar, cum vrei să închei tu rugăciunea ta „Tatăl nostru”? 
Eu vreau să spun cu credinţă: „Amin, amin”; asta înseamnă „da, aşa va fi!” 
 
 
Partea a patra  
 

Sacramentul Botezului 
 

214. Ce este un sacrament? 
Sacramentul este un act sfânt, instituit de însuşi Hristos, prin care El, cu 
ajutorul unor elemente văzute şi pământeşti, ne împărtăşeşte daruri ale 
harului, nevăzute şi cereşti.  
 

215. Care sunt sacramentele? 
Sacramentul botezului şi Sacramentul altarului, sau cina Domnului, care în 
Vechiul Testament au fost preînchipuite prin tăierea împrejur şi prin mielul de 
Paşti.  
 

216. Ce este botezul? 
Botezul nu este numai apă, ci apă sfinţităprin porunca lui Dumnezeu şi legată 
de Cuvântul lui Dumnezeu. 
 

217. Prin ce cuvinte a instituit Hristos, sfântul botez? 
Hristos a spus ucenicilor Săi: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe 
pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi învăţa-ţii să păzească tot ce v-am 
poruncit.”  Matei 28:18 
 

218. Cum să înţelegem noi cuvântul lui Hristos: „Faceţi ucenici din 
toate neamurile”? 

Prin acest cuvânt, Hristos ne porunceşte să facem ucenici ai Săi pe toţi 
oamenii din toate neamurile.  
Fapte 2:39 „Făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru 
toşi cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, 
Dumnezeul nostru.” 
 

219. După porunca lui Hristos, cum trebuie să fie toţi oamenii făcuţi 
ucenici ai Săi? 

Să fie botezaţi cu apă în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi să fie 
învăţaţi să păzească tot ce a poruncit Hristos. 
 

220. Care este cuvântul pe care Hristos l-a legat de apă în botez? 
Hristos a legat de apa botezului cuvintele : „în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh”. 
 

221. Ce cuprinde faptul că botezul este primit în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh? 



Înseamnă că noi, prin botez, intrăm în legătură cu Sfânta Treime 
dumnezeiască şi devenim membri ai Bisericii Sale aşa încât, prin credinţă, 
putem avea încredere în El ca în Cel care este Tatăl nostru, Răscumpărătorul 
nostru şi Cel care ne sfinţeşte. 
Gal. 3:26 „Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Iisus. 
Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos.” 
1Cor. 12:13 „Noi toţi, în adevăr am fost botezaţi de un singur Duh, ca să 
alcătuim un singur trup.” 
 

222. Să fie făcuţi toţi copiii ucenici ai lui Hristos prin botez? 
Şi copiii să fie făcuţi prin botez ucenici ai lui Hristos, căci Hristos spune: 
„Lăsaţi copilaşii să vină la mine şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumenzeu este 
a celor ca ei.” (Marcu 10:14)  
„dacă nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia 
lui Dumenzeu.” (Ioan 3:5) 
 

223. Ce daruri ale harului ne sunt date nouă prin botezul în numele 
Sfintei Treimi Dumnezeieşti? 

Prin botezul în numele Sfintei Treim dumnezeieşti ne sunt date toate bunurile 
pe care Hristos le-a dobândit pentru noi şi anume: iertarea păcatelor, 
izbăvirea de moarte şi de diavol, precum şi dericirea veşnică. 
Fapte 2:38 „Fiecare din noi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre 
iertarea păcatelor voastre.” 
Col 2:13 „Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră 
pământească, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu Hristos.” 
Col 1:12 „Să mulţumiţi Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de 
moştenirea sfinţilor, în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi 
ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui.” 
1Petru 3:21 „Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi şi 
anume botezul.” 
 

224. În ce fel ne însuşim noi darurile harului prin botez? 
Prin credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu şi în făgăduinţele Sale. 
 

225. Care sunt cuvintele lui Dumnezeu şi făgăduinţele sale privitoare 
la darurile harului în botez? 

Domnul nostru Iisus Hristos spune în ultimul capitol din Evanghelia după 
Marcu: „Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va 
fi osândit. ” 
 

226. În ce sunt cuprinse aici toate darurile harului pe care le primim 
în botez? 

Toate sunt cuprinse în cuvintele: „va fi mântuit”. 
 

227. Ce face ca noi să primim aceste daruri ale harului în botez? 
Apa singură nu poate să săvârşească o astfel de lucrare, ci Cuvântul lui 
Dumnezeu, care sfinţeşte apa şi este legat de ea, precum şi credinţa care se 
încrede în Cuvântul care este legat de apa botezului.  
 



228. În ce sens se bazează lucrarea botezului pe Cuvântul lui 
Dumnezeu? 

Cuvântul lui Dumnezeu face ca apa să devină botez, căci fără Cuvântul lui 
Dumnezeu apa rămâne doar apă şi nu devine botez. Dar împreună cu 
Cuvântul lui Dumnezeueste este botez, adică devine o apă a vieţii, plină de 
har şi o spălare a naşterii din nou în Duhul Sfânt. 
Efes. 5:25 „Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe sine pentru ea, ca s-o 
sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă, prin Cuvânt.” 
 

229. În ce sens se bazează lucrarea botezului pe credinţă? 
Credinţa noastră, fără îndoială, nu face ca apa să devină botez, dar mântuirea 
care ni se dăruieşte în botez ne-o însuşim şi o păstrăm numai prin credinţă.  
Rom 3:4 „Necredinţa lor va nimici ea credincioşia lui Dumnezeu? Nicidecum!” 
Efes 2:8 „Prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, 
ci este darul lui Dumnezeu.” 
 

230. De ce este numit botezul o apă a vieţii plină de har şi o spălare 
a naşterii din nou? 

Întrucât noi, care din fire suntem născuţi în păcat, devenim prin botez părtaşi 
ai harului mântuirii şi, în felul acesta, primim viaţă nouă în Hristos. 
Ioan 3:6 „Ce este năcut din carne este carne şi ce este născut din Duh este 
duh.” 
 

231. Cum de slăveşte apostolul Pavel sfântul botez ca pe o spălare a 
naşterii din nou? 

Apostolul Pavel spune în epistola către Tit în cap. 3; El ne-a mântuit, nu 
pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin 
spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a 
vărsat din belşug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, 
odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai 
vieţii veşnice. 
Adevărat este cuvântul acesta. 
 

232. Ce ne obligăm noi prin botez? 
Prin botez ne obligăm să facem uz de harul pe care l-am primit, ca să murim 
împreună cu Hristos şi să înviem împreună cu El, întâi în mod simbolic, apoi 
în mod real. 
 

233. Cum să murim împreună cu Hristos? 
Omul vechi din noi să fie zdrobit şi să moară. 
 

234. Cum poate omul vechi să fie zdrobit şi omorât? 
Prin pocăinţă zilnică să fim eliberaţi de poftele firii pământeşti, aşa încât să 
lepădăm păcatul şi să-l biruim mereu mai mult.  
Efes. 4:22 „Să vă desbrăcaţi de omul cel vechi, care se strică, după poftele 
înşelătoare.” 
 

235. Cum să înviem împreună cu Hristos? 
În noi trebuie să iasă la iveală, în fiecare zi, şi să învieze un om nou. 
 



236. Ce se înţelege prin aceea că un om nou trebuie să iasă la iveală 
în noi şi să învieze în fiecare zi? 

Prin asta se înţelege că noi, prin pocăinţă zilnică, trebuie să ne înnoim mereu 
după chipul lui Dumnezeu, aşa încât să fim din ce în ce mai mult gata a-I sluji 
în neprihănireşi sfinţenie. 
Efes. 4:23 „Să vă înnoiţi în duhul inimii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel 
nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o 
dă adevărul.” 
 

237. Ce ne învaţă apostolul Pavel cu privire la obligaţiile care decurg 
pentru noi din botez? 

Apostolul Pavel spune în epistola către romani din capitolul 6:  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 o să trăimo viaţă 
nouă. 
 

238. Cum să fie învăţaţi copiii botezaţi să fac uz în mode de drept de 
harul botezului? 

Copii botezaţi să fie educaţi creştineşte prin îngrijirea părinţilor şi a Bisericii şi 
să fie învăţaţi în Cuvântul lui Dumnezeu, aşa încât, prin harul lui Dumnezeu, 
să împlinească tot ce a poruncit Iisus.  
Efes. 6:4 “Creşteţi-I pe copii voştri în mustrarea şi învăţătura Domnului.” 
Matei 18:10 “Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul dintre aceşti micuţi; 
căci vă spun că îngerii lor, în ceruri, văd pururea faţa Tatălui Meu, care este în 
ceruri.” 
 

239. Cine trebuie în primul rând, să-i sprijine pe părinţi în educaţia 
creştină a copiilor? 

În primul rând naşii care, la botezul copilului, s-au obligat să fie alături de 
părinţii acestuia şi, mai ales în cazul morţii părinţilor, să vegheze asupra 
păcatului care locuieşte în copil să fie crescut în mustrarea şi în învăţătura 
Domnului.  
 

240. Prin ce se încheie educaţia creştină a copiilor în biserică? 
Educaţia creştină a copiilor în Biserică se încheie prin aceea că, în faţa 
bisericii, copiii sunt examinaţi cu privire la cunoştinţele lor despre credinţă, 
mărturisesc credinţa lor şi făgăduiesc să păstreze cu credincioşie harul 
botezului şi să facă uz de acest har. Pe acestă bază, primesc binecuvântarea 
Bisericii şi sunt admişi să ia parte la Cina Domnului. 
 

241. Prin ce poate omul zădărnici harul botezului? 
Harul botezului poate fi zădărnicit prin aceea că cel botezat nu lasă Duhul 
Sfânt să lucreze în el o pocăinţă zilnică, ci neglijează Cuvântul lui Dumnezeu 
şi rugăciunea, începe să îndrăgească lumea şi să fie de acord cu păcatul. 
Efes 4:30 “Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost 
pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.” 
Evrei 3:12 “Luaţi seama dar, fraţilor, ca nici unul dintre voi să nu aibă o inimă 
rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu.” 
1Ioan 2:15 “Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, 
dragostea Tatălui meu nu este în el.” 



 
242. Cei care au căzut din harul botezului nu mai au nici un folos de 

pe urma botezului lor? 
Harul pe care Dumnezeu îl dă prim botez rămâne statornic din partea lui 
Dumnezeu, aşa încât El îl caută pe cel căzut, ca să-l readucă la El printr-o 
adevărată pocăinţă. 
Ezec. 34:16 “Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi 
lega pe cea rănită şi voi întări pe cea slabă.” 
Ier. 3:22 “Întoarceţi-vă copii răzvrătiţi şi vă voi ierta abaterile.” 
 
Partea a cincea 
 

Sacramentul Altarului sau Cina Domnului 
(pentru care ne pregătim prin mărturisirea păcatelor – spovedanie) 

 
243. Ce face pare din această pregătire? 

Pregătirea constă din două părţi: mărturisirea păcatelor şi absolvirea, adică 
vestirea iertării. 
 

244. În ce constă mărturisirea păcatelor? 
Mărturisirea păcatelor constă în aceea că un om păcătos, care îşi regretă 
păcatele sale şi se căieşte de ele în inima lui, îşi recunoaşte păcatele şi 
doreşte iertarea de dragul lui Hristos. 
Ps. 32:5 “Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile mele! Şi Tu ai iertat vina 
păcatului meu.” 
 

245. În ce constă absolvirea (vestirea iertării)? 
Absolvirea, adică vestirea iertării, constă în aceea că slujitorul Cuvântului, 
după ce ne-am mărturisit păcatele, ne vesteşte, conform rânduirii lui Hristos, 
iertarea păcatelor noastre. 
Ioan 20:33 “Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţinea, 
vor fi ţinute.” 
 

246. Ce trebuie să luăm în consideraţie cu privire la această 
absolvire de păcate? 

Că numai Dumnezeu este cel care iartă păcatele şi că nu se poate primi 
iertarea păcatelor fără căinţă şi credinţă. 
 

247. În câte feluri poate avea loc mărturisirea păcatelor? 
Mărturisirea păcatelor (spovedania) poate avea loc fie în mod public, fie 
individual, precum şi independent de Cina Domnului. 
 

248. Ce este excluderea? 
Excluderea este interdicţia de a lua parte la Cina Domnului. Ea se aplică unui 
păcătos care în mod evident nu se căieşte de păcatul său. Ea se aplică până 
când acesta se întoarce şi se pocăieşte. 
Matei 18:18 “Adevărat vă spun, că orice veţi lega pe pământ, va fi legat în cer; 
şi orice veţi deslega pe pământ, va fi deslegat în cer.” 
 
 



249. Ce este Sacramentul Altarului? 
Sacramentul Altarului este trupul şi sângele Domnului nostru Iisus Hristos, 
sub formă de pâine şi vin, sacrament instituit nouă, creştinilor, de Însuşi 
Hristos, ca să mâncăm şi să bem din ele. 
 

250. Cum a fost rânduit Sacramentul Altarului? 
 
Evangheliştii Matei, Marcu şi Luca, precum şi apostolul Pavel scriu după cum 
urmează: în noaptea în care a fost vîndut, Domnul nostru Iisus Hristos a luat o 
pâine şi după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, 
zicând: “Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi; să 
faceţi lucrul aceste spre pomenirea Mea.”  
Tot astfel, după cină, a luat paharul şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, l-a 
dat ucenicilor zicând: “Beţi toţi din el; acesta este legământul cel nou în 
sângele Meu, care se varsă pentru mulţi spre iertarea păcatelor. Să faceţi 
lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” 
 

251. Cu ce scop a instituit Hristos Cina Domnului? 
Hristos a instituit Cina Domnului pentru ca ucenicii Luisă ia această Cină în 
amintirea morţii Sale, precum şi ca o întărire a părtăşiei cu El şi a părtăşiei 
între ucenici. 
1Cor. 11:26 “ Pentru că ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din 
paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.” 
1Cor. 10:17 “Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulţi, suntem 
un trup, căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine.” 
 

252. Care sunt darurile nevăzute pe care Hristos ni le dă prin pâine şi 
vin la Cina Domnului? 

Hristos ne dă, odată cu pâine binecuvântată, cu adevărat trupul Său; şi odată 
cu vinul binecuvântat, cu adevărat sângele Său. 
Matei 26:26 “Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” 
Matei 26:27 “Beţi toţi din el, căci acesta este sângele Meu, sângele 
legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi spre iertarea păcatelor.” 
1Cor. 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?” 
 

253. De ce se numeşte paharul Cinei Domnului legământul cel nou, 
în sângele lui Hristos? 

Paharul Cinei Domnului este numit legământul cel nou, în sângele lui Hristos, 
deoarece, în Cina Domnului, Hristos ne împărtăşeşte darurile Harului 
legământului celui nou, şi acest legământ este pecetluit prin sângele Său. 
 

254. Care cuvinte ale lui Iisus ne spun ce binecuvântări aduce cu 
sine Cina Domnului? 

Aceasta ni se face cunoscut prin cuvintele: “Dat pentru voi şi vărsat pentru voi 
spre iertarea păcatelor.” 
 

255. Ce ne învaţă aceste cuvinte despre binecuvântarea Cinei 
Domnului? 



Aceste cuvinte ne învaţă că în acest sacrament ni se dă iertarea păcatelor, 
viaţa şi fericirea; căci acolo unde este iertarea păcatelor, este şi viaţă şi 
fericire. 
Rom. 4:8 “Ferice de omul căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul.” 
 

256. Cum ni se acordă iertarea păcatelor în Cina Domnului? 
În Cina Domnului, Hristos ne reînnoieşte şi ne confirmă iertarea păcatelor.  
 

257. În ce fel ni se dăruieşte viaţă prin Cina Domnului? 
Viaţa ce ne-a fost dăruită e viaţă duhovnicească, ce a luat naştere prin botez 
şi a fost întărită şi înmulţită prin Cina Domnului, aşa încât noi să creştem în 
credinţă şi în dragoste. 
Ioan 6:53 “Dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi dacă nu beţi sângele Lui, 
n-aveţi viaţă în voi înşivă.” 
Iona 15:5 “Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în mine şi în cine 
rămân Eu, aduce multă roadă.” 
 

258. Ce fel de fericire a fost pregătită pentru noi prin Cina Domnului? 
Prin Cina Domnului ni se dă şi ni se întăreşte fericita încredinţare că îl avem 
pe Hristos , care ne-a împăcat cu Dumnezeu şi va păzi trupul şi sufletul nostru 
până la învierea celor neprihăniţi.  
Ioan 6:54 “Cine mânâncă trupul Meu şi bea sângele Meu, are viaţă veşnică şi 
Eu îl voi învia în ziua de apoi.” 
 

259. Pe ce se bazează faptul că Cina Domnului aduce o astfel de 
binecuvântare? 

Aceasta nu se bazează pe mâncare şi pe băutură în sine, ci pe cuvântul 
făgăduinţei “dat pentru voi şi vărsat pentru voi spre iertarea păcatelor” şi şi pe 
credinţacare cuprinde această făgăduinţă şi se crede în ea. 
 

260. În ce sens se bazează binecuvântarea Cinei Domnului pe 
cuvântul făgăduinţei? 

Prin cuvântul făgăduinţei, această masă sfântă devine Cina Domnului, căci 
aceste cuvinte sunt, împreună cu mâncarea şi băutura trupească, partea 
esenţială în acest sacrament. 
 

261. În ce fel depinde binecuvântarea Cinei Domnului de credinţă? 
Fiecare participant la Cina Domnului primeşte, fără îndoială, trupul şi sângele 
lui Iisus, dar numai cel care crede cuvintele făgăduinţei lui Iisus primeşte ce 
făgăduiesc aceste cuvinte şi anume iertarea păcatelor. 
 

262. Cine este pregătit cum se cuvine aşa încât să se poată bucura 
de sfânta Cină a Domnului? 

Postul şi pregătirea trupească fac parte din înfrânare şi rânduiala exterioară, 
dar vrednic şi pregătit cum se cuvine este acela care se încrede în aceste 
cuvinte: “dat pentru voi şi vărsat pentru voi spre iertarea păcatelor”. 
1Cor. 14:40 “Dar toate să se facă în chip cuviincios şi cu rînduială.” 
Evrei 10:22 “Să ne apropiem cu o inimă curată şi cu credinţă deplină.” 
 
 



 
263. Ce înseamnă a se încrede pe deplin în aceste cuvinte? 

Aceasta înseamnă că, plin de căinţă din pricina păcatelor, omul caută din 
inimă ceea ce făgădiesc aceste cuvinte. 
Matei 5:6 “Ferice cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi 
săturaţi.” 
 

264. Cine este nevrednic şi întro stare nepotrivită pentru a lua sfânta 
Cină a Domnului? 

Cel care nu-şi cunoaşte păcatul şi nu-l regretă, cel care refuză să creadă în 
cuvântul făgăduinţei lui iisus şi îl leapădă, acela este nevrednic, căci cuvântul 
“pentru voi” cere în primul rând o credinţă din toată inima. 
 

265. Ce urmări dăunătoare are de aşteptat cel ce ia Cina Domnului în 
chip nevrednic? 

Dacă cineva ia Cina Domnului în chip nevrednic, starea lui duhovnicească se 
înrăutăţeşte şi răspunderea lui duhovnicească devine mai mare. 
1Cor. 11:29 “Cine mănâncă şi bea, îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă 
nu deosebeşte trupul Domnului.” 
1Cor. 11:27 “oricine mănâncă pâine aceasta şi bea paharul Domnului în chip 
nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.” 
 

266. De ce trebuie să ţinem seama, să nu luăm Cina Domnului în 
chip nevrednic? 

Trebuie să ne cercetăm inima în rugăciu neînaintea Domnului şi felul nostru 
de vieţuire înanintea Cuvândului Său. 
1Cor. 11:28 “Fiecare să se cercetez dar pe sine însuşi şi aşa să mănânce din 
pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta.” 
 

267. De ce este necesară această cercetare de sine? 
Cercetarea de sine este necesară, deoarece fără ea n-am putea recunoaşte 
cu adevărat starea noastră de decădere în păcat şi, ca atare, n-am avea cu 
adevărat dor corespunzător după Hristos. 
1Cor. 11:31 “Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi.” 
 

268. Când mulţumim cu-adevărat pentru binecuvântarea pe care o 
primim prin Cina Domnului? 

Mulţumim cu adevărat pentru binecuvântarea pe care o primim în Cina 
Domnului când îl păstrăm cu credincioşie în amintirea pe Mîntuitorul nostru şi 
când cu inima, cu buzele şi cu felul nostru de vieţuirea Îl mărturisim şi-L 
slăvim pe El, care a murit pentru noi şi a înviat pentru noi. 
Col 3:17 “Orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi tot în numele 
Domnului Iisus şi să mulţumiţi prin El lui Dumnezeu Tatăl.” 
 
 

Slăvit să fie Domnul, de-acum şi până-n veşnicii! 
 

Hărnicia e de folos pentru sănătate şi bunăstare, 
Ne fereşte de multe prilejuri de păcătuire, 
Ne ajută să ne împotrivim poftelor rele, 



Ne dăruieşte mângâiere şi tărie duhovnicească 
Atunci când avem parte de nereuşită.  
Trândăvia este începutul multor rele. 

(Din “Catehismul lui Lindblom”) 


