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ISUS  A  INFIINTAT  BOTEZUL 

SI 

A  ORDONAT  APOSTOLILOR  SAI 

DE  A  BOTEZA 
 

 

 

 

 

 Pe Muntele Maslinilor, inainte de a se inalta la cer, Isus a dat ultimele Sale 

instructiuni apostolilor. El le-a spus : « Duceti-va in toata lumea si propovaduiti 

Evanghelia la orice faptura. Cine va crede si SE VA BOTEZA  va fi mantuit. » 

(Marcu 16:15-16) 
 Botezul a fost infiintat de Isus, pentru toti cei ce cred, de orice neam, de orice 

popor, de orice rasa : 

 « Duceti-va si faceti ucenici din toate neamurile, botezandu-i in Numele Tatalui 

si al Fiului si al Sfantului Duh. » (Matei 28:19) 

 Pentru a reda sensul literar al textului grec, am putea sa-l interpretam astfel : 

« Invatati toate neamurile, pe cei care vor accepta aceasta invatatura, botezati-i. » 
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 De la inceputul Bisericii, apostolii au aplicat PORUNCA  Invatatorului lor. In 

ziua Cincizecimii, apostolul Petru, a adresat multimii adunate la Ierusalim, inaintea  

camerei inalte unde avusese loc coborarea Duhului Sfant, aceasta cerere urgenta : 

 « FIECARE DIN VOI SA FIE BOTEZAT » (Fapte 2:38) 

In ziua aceea, TREI MII DE PERSOANE au fost botezate ! 

 Mai tarziu, dupa ce a anuntat Evanghelia lui Corneliu si tuturor acelora care 

erau cu el in casa din Cezarea, apostolul Petru la randul sau, a urmat exemplul 

Invatatorului sau, si : 

 « A PORUNCIT sa fie botezati in Numele Domnului Isus Hristos » (Fapte 

10:48) 

 Faptul de a porunci, demonstreaza foarte clar importanta practicarii botezului, 

de Isus si apostolii Sai. Noi crestinii deci, suntem legati de practicarea botezului. 

 

 

 

 

 

CUM  SE  PRACTICA  BOTEZUL 

PE  TIMPUL  APOSTOLILOR ? 
 

 

FORMA  MATERIALA 

 

 
 Intr-o zi, evanghelistul Filip a fost condus de Duhul Sfant spre un etiopian, 

famen la imparateasa Etiopiei, care era asezat intr-un car si se reantorcea in tara sa, 

dupa ce a fost sa se inchine Domnului la IERUSALIM. 

 El citea un pasaj din capitolul 53 al prorocului Isaia, dar fara sa inteleaga. Filip, 

incepand cu versetul acesta, i-a anuntat Evanghelia si pe Isus. Sigur, ca Filip i-a 

vorbit si despre botez, in cursul discutiei lor, caci etiopianul i-a pus aceasta intrebare : 

« Uita apa ; ce ma impiedica sa fiu botezat ? » Filip i-a raspuns : « Daca crezi din 

toata inima, se poate » 

 Dupa ce a marturisit credinta sa in Fiul Lui Dumnezeu, etiopianul a oprit carul. 

El s-a coborat IN apa cu Filip. Filip, l-a botezat, si ei « au iesit afara din apa » (Fapte 

8:26-40) 

 Daca era numai pentru a-l stropi cu apa pe etiopian, nu ar fi fost necesar ca sa 

coboare amandoi in apa ! 

 Un alt text din Biblie confirma acest adevar, de  practicare a botezului IN apa, 

si nu CU apa. Este cel din Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, versetul 23 : 

« Ioan boteza si el in Enon, aproape de Salim, pentru ca acolo erau MULTE APE ; si 

oamenii veneau ca sa fie botezati. » 

 Daca era vorba de a pune cativa stropi de apa pe cap, nu era nevoie de a alege 

un loc unde era MULTA apa. 

 Este scris in Biblie : « De indata ce a fost botezat, ISUS A IESIT afara din 
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apa » (Matei 3:16) 

 Este important de a da cuvintelor din Biblie, sensul lor exact, pentru a evita 

intelesul gresit. Pentru aceasta este adeseori necesar de a analiza textul original al 

Noului Testament, scris in limba greaca. 

 Cuvantul « BOTEZ » a fost tradus din cuvantul grec « BAPTISMA », el la 

randul lui fiind derivat din verbul grec « BAPTIZEIN », care inseamna : a 

plonja, a scufunda. Sensul literar este : actiunea de a plonja, sau de a scufunda. 

      Nu este nici o indoiala pentru aceasta forma de botez primitiv. Este indiscutabil ca 

pe timpul apostolilor, botezul se facea prin SCUFUNDARE, plonjand noul convertit 

COMPLECT IN APA . 

 Toti specialistii Scripturii, recunosc aceasta, si dovezile istorice demonstreaza 

ca scufundarea era forma NORMALA, in timpul primelor trei secole, cel putin. 

 Iata cateva citatii, ale istoricilor si teologilor care le confirma : 

 Martin LUTHER : 

         « Botezul este un cuvant grec, care se poate traduce prin SCUFUNDARE, ca si 

cum am plonja un obiect in apa, pana cand este in intregime acoperit. EU DORESC 

CA ACEIA CARE TREBUIE SA FIE BOTEZATI, SA FIE SCUFUNDATI IN 

INTREGIME IN APA, conform cu intelesul cuvantului si al Poruncii. » (Catehismul 

botezului, pag. 131-132). Dar, contrar dorintei, el continua din pacate sa practice 

botezul prin stropirea cu apa a noilor nascuti. 

 Jean CALVIN : 

 « Ioan Botezatorul si Isus Hristos, au botezat, scufundand TOT CORPUL IN 

APA. In Fapte. 8:38, putem vedea modul cum se practica botezul, pe vremuri, cand 

EI SCUFUNDAU TOT CORPUL IN APA.Acum, botezul se face prin stropirea cu 

apa pe corpul sau capul copilului. » (Comentariu, vol.2, pag. 60-62) 

 « Practica » a inlocuit Biblia. Calvin o recunoaste din fericire. E mai bine de a 

asculta de Isus Hristos, si de a alege practicarea BIBLICA. 

 BOSSUET (fost eveque de Meaux) : 

 « Botezul a fost infiintat prin PLONJAREA INTREGULUI CORP, astfel, Isus 

Hristos l-a primit si l-a dat prin apostolii Sai. 

 SCRIPTURA NU CUNOASTE ALT BOTEZ DECAT ACESTA » 

 Karl BARTH : 

 « Termenul grec „baptisein” si termenul german „taufen”( Tiefe = adancime), 

inseamna din original si in sensul propriu, actiunea de a plonja un om sau un obiect 

IN INTREGIME IN APA si de al scoate apoi. » 

 As putea sa lungesc lista. Am intalnit pastori si teologi protestanti bine instruiti, 

care stiu ca adevaratul botez, singurul biblic, este cel al crestinilor, prin scufundare. 

Cu toata aceasta certitudine, ei prefera sa se supuna traditiei religiei lor, mai degraba 

decat Cuvantului lui Dumnezeu, la fel ca altadata sefii religiosi carora Isus Hristos le 

spunea : « Ati desfiintat frumos porunca lui Dumnezeu, ca sa tineti datina voastra. » 

(Marc 7:9) 

 In schimb, eu cunosc multi protestanti, deci numerosi pastori, care au facut 

dovada ascultarii Cuvantului lui Dumnezeu, botezandu-se IN apa. 

 Am avut deasemenea bucuria de a vedea mii de catolici si chiar de preoti 

abandonand calea gresita, punandu-si credinta in Isus Hristos, pentru mantuirea lor 
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personala si apoi botezandu-se prin SCUFUNDARE. 

      Daca voi, nu ati facut inca pasul ascultarii de Isus Hristos, nu ezitati de a va hotari 

acum, caci iata-va convinsi ca BOTEZUL BIBLIC este acela al CRESTINILOR si 

prin SCUFUNDARE. 
 Marturia arheologiei confirma deasemenea, daca mai este inca necesar, ca 

bazinele pentru botez din primele secole, care au inlocuit raurile, lacurile si piscinele, 

contineau destul de multa apa, pentru botezul crestinilor printr-o SCUFUNDARE 

COMPLETA. Unele au fost sapate in pamant. Doua scari faceau accesul, de a cobori 

de o parte, pentru a intra in apa si a primi botezul, si de a urca de cealalta parte la 

iesirea din apa. 

 Bazinele antice pentru botez, inca vizibile in zilele noastre, in diferite tari, 

constituie o dovada de netagaduit a botezului prin scufundare : in Franta la Poitiers, 

Frejus, Milhau, Aveyron, Aix-en- Provence, Lyon, deasemenea la Roma, Carthage, 

Constantinopol, Timgad in Africa de nord unde crestinismul a fost infloritor la 

inceputul erei crestine. La Pisa, se gaseste unul care dateaza din secolul al 12-lea. 

 « Va spun ca, daca vor tacea ei, pietrele vor striga » a spus Isus, despre ucenici 

(Luca 19:40) 

 Scufundarea totala in apa este un fapt istoric incontestabil. Teologii catolici il 

afirma deasemenea : 

 Preotul MARTIGNY, de la Academia Pontificala, a scris : 

 « Pentru a fi in acord cu vechea practica, de scufundare, bazinele pentru botez, 

din primele secole, contineau o asa mare cantitate de apa, ca ele se asemanau cu mici 

lacuri sau rauri, fiind denumite „notatorium” sau „piscina” (Socrate- ist. Eccl.vII :17). 

Deasemenea, preotii aveau grija sa aleaga pentru constructia bazinelor locurile unde 

erau surse de apa » (Dictionarul antic crestin- Botezul) 

 Preotul CRAMPON, a scris : 

 « In primele secole, botezulse facea prin SCUFUNDARE. Candidatul la botez, 

era COMPLET SCUFUNDAT IN APA, de unde iesea imediat » 

 BIBLIA este clara : BOTEZUL  SE  PRACTICA  PRIN  SCUFUNDAREA  

CRESTINULUI  IN  APA. 
 SCUFUNDAREA este forma materiala normala. In consecinta, cei care au fost 

« STROPITI » cu apa, nu sunt cu ADEVARAT « BOTEZATI ». Daca acesta este 

cazul vostru, grabiti-va sa ascultati CUVANTUL  LUI  DUMNEZEU. 

  

 

 

 

 

MISIUNEA 

LUI   

IOAN  BOTEZATORUL 
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 Evreii practicau purificarea partiala sau totala, si ritualul bailor. 

 Prozelitii, adica cei care nu erau evrei, numiti « paiens », considerati impuri de 

legea evreiasca si care se converteau la iudaism, trebuiau sa se scufunde in intregime 

in apa, pentru a fi curatati de murdaria lor, dupa ce rugau pe Dumnezeu sa le ierte 

pacatele : « Cel ce se curata....sa se scalde in apa » (Leviticul 14:8) 

 Botezul profetului Ioan Botezatorul, nu este o continuare a acestor practici 

rituale evreiesti, care consista in curatarea murdariei corpului si pe care o gasim de 

altfel mentionata in manuscrisul lui Esenin, descoperit la Qumran, aproape de Marea 

Moarta, aproape de regiunea unde boteza Ioan Botezatorul. 

 « Botezul lui Ioan venea din cer » (Luca 20:4) 

 Ioan Botezatorul, avea o misiune speciala, aceea de a pregati calea Lui Mesia. 

 Predicatia sa avea ca tema : 

• Pocainta. « Faceti dar, roade vrednice de pocainta voastra » (Luca 3:8) 

• Marturisirea pacatelor. « Marturisindu-si pacatele, erau botezati de el in raul 

Iordan » (Matei 3:6) 

• Credinta in Acela (Mesia) care trebuia sa vina (Fapte 19:4), pentru infaptuirea 

sacrificiului, placut si dupa voia Lui Dumnezeu, pentru a sterge pacatul lumii. (Ioan 

1:36) 

El era « glasul celui ce striga in pustie : „Pregatiti calea Domnului” (Luca 3:4). Multi 

evrei veneau sa-l asculte pe Ioan Botezatorul. Veneau din Ierusalim si din toate tarile 

din imprejurimea Iordanului, religiosi, farisei, saduchei si vamesi, oameni cu o 

reputatie proasta, deasemenea si ostasi. (Luca 3:12-14 si Matei 3:5-7) 

 El le spunea : Mesia, promis de demult, este aici. Pocaiti-va de pacatele voastre 

pregatiti-va pentru venirea Lui. El le cerea inainte de botez, fructele pocaintei, pana la 

impartirea bunurilor : « Cine are doua haine, sa imparta cu cine n-are nici una ; si 

cine are de mancare, sa faca la fel » (Luca 3:11) 

 Apostolii insisi, au inceput sa boteze, ca o continuare a misiunii lui Ioan 

Botezatorul. « Isus nu boteza El insusi, ci ucenicii Lui » (Ioan 4:2) 

 In ziua Cincizecimii, apostolul Petru, a adresat din nou poporului  un indemn la 

pocainta, la fel ca Ioan Botezatorul, cerand fiecaruia de a se boteza. 

 Dar de data aceasta era diferit, caci era in plus marturisirea credintei in 

Isus, MORT SI INVIAT pentru mantuire. 

 Botezul lui Ioan Botezatorul a fost urmat deci de botezul noii aliante, bazat pe 

credinta in lucrarea Lui Isus, care si-a dat viata pe cruce pentru iertarea pacatelor. 

 

 

 

 

 

BOTEZUL 

LUI  ISUS  HRISTOS 
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 La varsta de 30 ani, Isus a parasit pe tatal sau si pe mama sa, parasind linistea 

orasului Nazaret din Galilea. El s-a indreptat spre Ioan Botezatorul, pe fluviu Iordan, 

aproape de Ierihon, pentru a fi botezat de acesta. 

 Dar de ce oare ? Botezul se facea doar pentru cei pacatosi care se pocaiau de 

greselile lor, pentru cei vinovati care doreau sa fie curatati.Pentru ei, botezul in apa 

era semnul iertarii lor. 

 Isus e fara pata (Evrei 7:26). El nu are nevoie sa se pocaiasca, pentru a deveni 

mai bun. Nu putem albi zapada. Isus este pur,fara pata. 

 El a intrat in mijlocul poporului Israel, care venise sa fie botezat. El s-a 

introdus intre pacatosi. Nu a venit El oare, pentru a lua pacatele lumii asupra Lui 

?Isus nu se angajeaza in discutii cu Ioan Botezatorul, care refuza sa-L boteze, ci ii                     

spune simplu « asa se cade sa implinim tot ce trebuie implinit ». Botezul Sau este 

marturia apartenentei Sale divine, confirmarea ca El este Mesia. 

 Ioan accepta sa-L scufunde in apa Iordanului si in momentul iesirii Lui Isus din 

apa, apare un fenomen vizibil : « cerurile s-au deschis si a vazut pe duhul Lui 

Dumnezeu, coborandu-se in chip de porumbel si venind peste El » (Matei 3:16) « si 

din ceruri s-a auzit un glas, care zicea : „ Acesta este Fiul Meu preaiubit, in care Imi 

gasesc placerea” » ( Matei 3:17) 

 Prin acest act de supunere la vointa Lui Dumnezeu, Tatal Sau, El ne-a aratat 

calea ascultarii si a supunerii. 

 Sa urmam cu bucurie exemplul Sau, botezandu-ne cu botezul biblic 

 

 

 

 

CINE  ERA  BOTEZAT 

PE  TIMPUL  APOSTOLILOR ? 
 

 

- ADULTII capabili : sa asculte Cuvantul Lui Dumnezeu 

                                  sa inteleaga 

                                  sa creada 

 « Barbati israelieni, ascultati cuvintele acestea ! » (Fapte 2:22) 

 « Cei ce au primit propovaduirea lui au fost botezati » (Fapte 2:41) 

« Toti cei ce credeau » (Fapte 2:44) 

- BARBATI SI FEMEI capabili sa hotareasca 

« Dar cand au crezut pe Filip, care propovaduia Evanghelia imparatiei Lui Dumnezeu 

si a numelui Lui Isus Hristos au fost botezati, atat barbati cat si femei » Fapte 8:12) 

- PERSOANE MAJORE capabile sa inteleaga mesajul Evangheliei 

Corneliu a invitat parintii si prietenii intimi (nu copii minori ) 

Petru «  a intrat in casa si a gasit adunati pe multi » (Fapte 10:27) 

« Toti cei ce ascultau Cuvantul..... si a poruncit sa fie  botezati in Numele Domnului 

Isus Hristos. Atunci L-au rugat sa mai ramana cateva zile la ei » (Fapte 10:44 si 48) 

- OAMENI CARE CRED IN ISUS 
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Cand au fost botezati in Numele Domnului Isus Hristos, « erau cam doisprezece 

BARBATI de toti » (Fapte 19:7) 

Simon A CREZUT SI A FOST BOTEZAT (Fapte 8:13) 

« Si multi corinteni care auzisera pe Pavel AU CREZUT si ei SI AU FOST 

BOTEZATI » (Fapte 18:8) 

Biblia invata ca botezul era acordat numai persoanelor care se pocaiau de pacatele 

lor, crezand in Isus Hristos ca Salvatorul lor personal si constienti de ceea ce fac cand 

hotarasc sa se boteze. 

 

 

 

 

BOTEZUL  BIBLIC 

PRIVILEGIUL  DE  A  SE  SUPUNE 

LUI  ISUS  HRISTOS 
                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                            

 

CE  ESTE  BOTEZUL  BIBLIC ? 

 

 
1. UN ACT DE ASCULTARE 

 

El se implineste prin libera responsabilitate a fiecaruia. Isus si apostolii Sai au spus-o. 

Cine sunt eu ca sa ma impotrivesc si sa refuz de a ma supune ? Nu ar trebui 

dinpotriva de a considera acest act de ascultare ca pe un privilegiu ? Ascultarea fata 

de Stapanul universului, Regele regilor, Domnul domnilor, ce onoare ! 

« Fiecare din voi sa fie botezati » (Fapte 2:38). Acest mic cuvant « fiecare », va 

priveste personal. Dar nu uitati ca aceasta porunca, este in urma apelului « pocaiti-

va ». Aceasta, vrea sa zica ca dupa ce ne-am recunoscut greselile si am crezut in Isus 

pentru a avea o viata noua, suntem invitati de a ne marturisi credinta in numele Lui 

Isus Hristos prin botez. 

 

2. UN SIMBOL 

 

Actul de a fi scufundat in apa si de a iesi, arata intr-un fel simplu aceasta experienta 

spirituala, miraculoasa, de trecere de la moartea pacatului facuta posibila prin 

moartea Lui Isus pe cruce si invierea Lui Isus Hristos dintre morti. 

Botezul permite redarea unei imagini concrete a nasterii din nou, dobandita in 

prealabil printr-o pocainta sincera si credinta in Isus Hristos. El este semnul, 

simbolul. 
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3. UN ANGAJAMENT 

 

Acesta, este marturia publica a unei decizii luata din inima, de a-L urma pe Isus si de 

a urma invatatura Sa. 

Este angajamentul luat inaintea tuturor, al unei bune constiinte, angajament luat deja 

in momentul convertirii, de a trai pentru a place Lui Isus Hristos, de a merge pe 

urmele Sale, de a nu avea compromisuri cu raul, de a pastra inima curata, de a trai in 

legatura cu El, cu constiinta impacata in prezenta Domnului. 

Botezul este confirmarea acestui angajament (1Petru 3:21) 

Acesta este pecetea, semnul exterior al unei pozitii interioare, luat in momentul cand 

ne-am predat inima Domnului. 

Prin botez, noi confirmam decizia noastra de a pastra legatura cu Dumnezeu, 

prin credinta in Isus Hristos, de a ramane intre cei rascumparati, inscrisi in 

Cartea Vietii. 

Numele nostru nu este inscris in momentul botezului, ci chiar in momentul cand noi il 

acceptam pe Isus ca Salvator. 

 

 

4. INTRAREA  IN  FAMILIA  VIZIBILA  A  RASCUMPARATILOR 

 

Este al doilea pas, urmator Nasterii din Nou. El ne introduce in comunitatea vizibila a 

celor salvati, cum ar fi biserica locala, comunitatea acelora care au experimentat 

mantuirea prin har. 

« Cei ce au primit propovaduirea lui au fost botezati; si in ziua aceea la numarul 

ucenicilor s-au adaugat aproape 3000 de suflete » (Fapte 2:41) 

Dupa aceea, botezatul participa cu ceilalti credinciosi, la : 
                                

legatura frateasca 

frangerea painii (cina Domnului) 

in rugaciune (Fapte 2:42) 

 

 « Toti cei ce credeau erau impreuna la un loc » (Fapte 2:44) 

 Aceia care au credinta si care o marturisesc prin botez, simt nevoia sa fie 

 impreuna. Botezul ne introduce in aceasta familie a fratilor si surorilor in 

 Hristos. Este o necesitate spirituala. Izolarea celui botezat nu este un fapt 

 normal. Calea biblica este ca cei ce cred si sunt botezati sa fie 

 IMPREUNA. 

 « Toti impreuna erau nelipsiti de la Templu in fiecare zi » (Fapte 2:46) 

 

 

5. O MARTURISIRE A CREDINTEI 

 

 Credinta nu trebuie ascunsa sub obroc, in intuneric. In cursul primelor secole, 

 botezul era tot timpul  acompaniat de o marturisire a credintei celui botezat, in 

 fata adunarii credinciosilor. Era cuvantul « da », public, a deciziei de a-L urma 
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 pe Isus. Botezatul, afirma inaintea tuturor atasarea lui fata de Isus Hristos, de a 

 avea credinta in El. 

 « Cred ca Isus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu » (Fapte 8:37) 

 

 

 

 

BOTEZUL 

IN  NUMELE  LUI  ISUS  HRISTOS 
 

 

 

 « Fiecare din voi sa fie botezat in numele Lui Isus Hristos » (Fapte 2:38) 

 Aceasta expresie « in Numele Lui Isus Hristos » (Fapte 2:38), sau « in 

Numele Domnului » (Fapte 10:48), sau « in Numele Domnului Isus Hristos » 

(Fapte 8:16 si 19:5), folosita in legatura cu botezul, este ea o formula  « magica », sau 

o marturisire a credintei in Isus? 

 In traducerea textului care vorbeste despre botez, « in Numele Lui Isus » 

provine din micul cuvant grec « EPI ». Acest cuvant tradus prin « IN » (Fapte 2:38) 

inseamna   « DEASUPRA, PE, DIN CAUZA ». Literal, textul trebuia tradus astfel : 

 « Ca fiecare din voi, sa fie botezat din cauza Numelui Lui Isus Hristos », sau    

« Ca fiecare din voi sa fie botezat pe baza marturisirii credintei voastre in Numele Lui 

Isus Hristos ». 

 Cand Petru si Ioan, au intalnit ologul de la Poarta Frumoasa a Templului din 

Ierusalim, ei i-au spus : « In Numele Lui Isus, ridica-te si umbla », si mai tarziu, Petru 

a insistat asupra faptului ca vindecarea miraculoasa s-a produs prin credinta acestuia 

in Numele Lui Isus, si nu prin altceva. 

 « PRIN CREDINTA IN NUMELE LUI ISUS, a intarit NUMELE Lui pe omul 

acesta, pe care-l vedeti si-l cunoasteti » (Fapte 3:16) 

 Nu pronuntarea formulei « in Numele Lui Isus » poate sa vindece,sau sa fie 

implinita, ci credinta in Numele Sau ». Din aceasta cauza, Isus spune : « Daca veti 

cere ceva IN NUMELE MEU, voi face » (Ioan 14:14) 

 Cand pastorul intreaba pe viitorul botezat, care se gaseste in bazinul cu apa, 

pentru a fi botezat : « Crezi tu, ca Isus a ispasit pacatele tale ? » El il pune sa-si 

marturiseasca CREDINTA SA IN NUMELE LUI ISUS HRISTOS. Botezul se face 

prin MARTURISIREA CREDINTEI IN NUMELE LUI ISUS, SALVATORUL. 

 Valoarea botezului nu consta in formula, ci prin faptul ca el este marturisirea 

credintei adevarate in Isus. Botezul vine in urma credintei. 

 Isus a spus clar : 

 « Cine va crede si se va boteza, va fi mantuit » (Marc 16:16). El pune in 

evidenta doua acte :  

 cel dintai : A CREDE 

 al doilea  : A FI BOTEZAT 
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 Prin a crede, se subantelege a avea CREDINTA IN EL, in NUMELE SAU 

« cine crede in MINE, are viata vesnica »spune Isus (Ioan 6:47).  Apoi, urmeaza 

Botezul. « Daca crezi din toata inima, se poate », spune evanghelistul Filip, 

famenului etiopian care ii ceruse sa-l boteze (Fapte 8:37). 

 Botezarea acestuia, nu a fost posibila,decat dupa ce si-a marturisit credinta in 

Isus, ca fiind Fiul Lui Dumnezeu, Om al durerii, purtand pacatele noastre, anuntat de 

profetul Isaia in capitolul 53:3. 

 Apostolul Pavel, nu a fost el oare botezat invocand Numele Domnului ? (Fapte 

22:16) El a « invocat », adica a chemat Numele Domnului, punandu-si increderea in 

El pentru a avea iertarea pacatelor sale. 

 La Cezarea, Petru predica Evanghelia in casa lui Corneliu, si el spuea : 

« Oricine crede in El capata, in Numele Lui, iertarea pacatelor », vorbind despre Isus 

(Fapte 10:43). Petru, nu a spus « prin botezul in Numele Sau », ci « in Numele Sau ». 

 Aceasta credinta in Numele Lui Isus, Petru a predicat-o deasemenea la 

Ierusalim. El spunea mai marilor norodului, batranilor si carturarilor : « In nimeni 

altul nu este mantuire; caci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor in care 

trebuie sa fim mantuiti » (Fapte 4:12). 

  Acest adevar este deasemenea predicat de apostolul Ioan : « Voi, care 

credeti in Numele Fiului Lui Dumnezeu aveti viata vesnica » (1Ioan 5:13).                             

 Pe cand Isus le-a spus ucenicilor : « Duceti-va si faceti ucenici din toate 

neamurile, botezandu-i in Numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh » (Matei 

28:19), El a pus in evidenta deosebirea intre cele trei persoane, prin folosirea 

cuvantului « Si », care se gaseste in originalul grec si se traduce prin : 

 in Dumnezeu care a iubit atat de mult lumea ; (Ioan 3:16) 

 In Fiul Sau pe care L-a dat (Ioan 3:16) 

 In Duhul Sfant, Mangaietorul, pe care Tatal L-a trimis in Numele Fiului (Ioan 

14:26) 

Valoarea botezului nu consta intr-o formula magica, careia i se atribuie o virtute 

miraculoasa, caci ar fi intoarcerea la ritualuri pagane, ci in marturisirea credintei in 

persoana Lui Isus Hristos si a sacrificiului Sau la Calvar.  

 

 

 

 

BOTEZUL  COPIILOR 

ESTE  CU  ADEVARAT  UN  BOTEZ ? 
 

 

 

 Mama mea, o femeie din Bretania (franceza), era o femeie religioasa. Dupa 

nasterea mea, ea m-a dus la biserica catolica din sat, ca sa fiu « botezat » de preot. In 

ziua aceea, dupa obiceiul religios din vremea aceea si din tara sa, ea a adaugat 

prenumelui meu, acela de « Marie », cu gandul de a fi sub protectia Mariei, mama 

Lui Isus. 
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 Intradevar, gestul sau matern era expresia unei credinte sincere. « Botezul » 

meu, nu avea pentru ea alt sens decat acela de a ma pune sub protectia Lui Dumnezeu 

Actul sau religios, corespundea dragostei sale materne, care altadata facea ca mamele 

sa-si aduca copiii la Isus, pentru a-I binecuvanta (si nu pentru a-I boteza). 

 « Atunci, I-au adus niste copilasi, ca sa-Si puna mainile peste ei, si sa se roage 

pentru ei. Dar ucenicii ii certau. Si Isus le-a zis : „ Lasati copilasii sa vina la Mine si 

nu-i opriti, caci Imparatia cerurilor este a celor ca ei.” Dupa ce Si-a pus mainile peste 

ei, a plecat de acolo ».(Matei 19:13-15 si Luca 18:15-16) 

 Ca si mama mea, eram in necunostinta despre botezul crestinilor prin 

scufundarea totala in apa, caci eu am invatat la catehism, in biserica catolica  ca 

botezul copiilor facea din ei copii ai Lui Dumnezeu si ai bisericii. 

 Teologii au presupus ca pe vremea apostolilor, copiii erau botezati. Ei au crezut 

ca-si puteau baza teoria pe baza acestor texte : 

 « Dupa ce a fost botezata ea si casa ei » (fiind vorba despre Lidia) in Fapte 

16:14-15 

 Temnicierul, care « a fost botezat indata, el si toti ai lui....si s-a bucurat cu toata 

casa lui ca a crezut in Dumnezeu » (Fapte 16:31-34) 

 « Crisp, fruntasul sinagogii, a crezut in Domnul impreuna cu toata casa lui. Si 

multi dintre Corinteni,care auzisera pe Pavel, au crezut si ei si au fost botezati » 

(Fapte 18:8) 

 In cursul activitatii mele in serviciul Lui Dumnezeu, am avut bucuria sa vad 

multi parinti acceptand pe Isus ca Salvator personal si fiind botezati impreuna cu 

intreaga familie, copiii lor fiind mari si la varsta de a intelege si de a decide singuri de 

a-l urma pe Isus Hristos. 

 Isus a spus bine : « CINE VA CREDE si se va boteza.... » (Marcu 16:16). Dar 

teologii au inversat textul si au spus : 

 « ACELA CARE VA FI BOTEZAT si care va crede.... » ! Noi stim ca dupa 

Biblie, credinta este INAINTEA botezului : 

 « DACA CREZI DIN TOATA INIMA, se poate » spune Filip, famenului 

etiopian care ii cere sa-l boteze.(Fapte 8:37) 

 « Un botez fara ca botezatul sa-l doreasca este o practica arbitrara. Este o rana 

in corpul bisericii » ( Karl Barth) 

 « Botezand » copiii, se aplica cuvantul « botez » la un act care nu are nimic in 

comun cu Biblia.                                                                                                                        

Unii practica botezul prin scufundare, fara CREDINTA. 

Altii practica botezul prin stropire, fara CREDINTA. 

 Biblia spune : CREDINTA si SCUFUNDAREA 

 Denumirea de « botez » atribuita unui act care nu are nici un raport cu 

botezul biblic, si fiind inexact, toti cei ce au fost « botezati » pecand erau copii, 

nu sunt de fapt botezati. 

 Prin consecinta, nu este vorba despre un AL DOILEA botez, cand devenit adult 

si crezand, cerem sa fim botezati, deoarece nu am fost botezati. 

 Botezul nu salveaza. El nu schimba viata. El nu o transforma. El este marturia 

unei vieti schimbate prin credinta in Isus Hristos. 

 Stropirea copiilor, nu a aparut decat spre secolul al patru-lea. Aceasta greseala 
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continua sa fie practicata si in zilele noastre, pe cand toti cei ce studiaza biblia stiu ca 

pe timpurile apostolilor, candidatii la botez nu erau botezati decat dupa marturisirea 

credintei. Credinta era prioritara, de unde excluderea botezarii copiilor nou nascuti, 

care nu pot sa-si exprime dorinta.Aceasta este reamintita de J. LEBRETON, decanul 

Facultatii de Teologie de la Institutul Catolic din Paris, in cartea sa « Biserica 

primitiva » si de Roger MEHL, profesor al Facultatii de Teologie Protestanta din 

Strasburg, care a scris : « In Noul Testament, aproape toate citatele despre botez 

implica mai intai credinta celui botezat si este necesar chiar inaintea botezului o 

marturisire a credintei. » 

 IN TOT NOUL TESTAMENT, este vorba numai despre PERSOANE 

CARE AU CREZUT, deci de persoane CAPABILE sa creada, deci, nu de 

« bebelusi » 

 

 

 

  

 

 

 

 

    A FI SCUFUNDAT in apa dupa ce 

    a crezut in Isus Hristos, astfel este 

    botezul ce trebuie practicat pentru 

    a fi in conformitate cu invatatura 

    Lui Isus Hristos si a Apostolilor. 

 

  

 

 

BOTEZUL  IN  HRISTOS 
 

 

Romani 6 : 3 

 « Nu stiti ca toti cati am fost botezati in Isus Hristos, am fost botezati in 

moartea Lui ? » 

 Sensul original al cuvantului « a boteza » de stiut « a plonja », ne permite de a 

intelege ca « plonjarea in Hristos », nu este o plonjare in apa. Este o experienta 

spirituala a unei vieti schimbate, transformate prin credinta in Isus Hristos. 

 Apostolul Pavel demonstreaza in acest capitol 6 al epistolei catre romani, 

armonia intre harul iertarii, si harul sfant, purificator, liberator. Imaginea scufundarii 

este pusa in paralel cu ingroparea sau moartea. 

 « Noi deci, PRIN BOTEZUL IN MOARTEA LUI, am fost ingropati 

impreuna CU EL » ( Romani 6:4) 

 Nu prin botezul in apa am fost noi ingropati, ci prin botezul in moartea Lui. 
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Aceasta este inecarea vietii vechi de pacat, este ruperea cu pacatoasa maniera de a trai 

facuta din murdarie si necredinta, departe de Dumnezeu. 

 « Omul nostru cel vechi a fost rastignit impreuna cu El. » ( Romani 6:6) 

Prin crucificarea Lui Isus, adica prin credinta ca Isus ne-a rascumparat prin moartea 

Sa, ca noi primim iertarea si eliberarea de pacat. Noi recunoastem ca Hristos a luat 

locul nostru pe cruce, ca El a luat pacatele noastre asupra Lui pe lemnul crucii, si noi 

devenim astfel, prin credinta in El, una cu El, prin moartea Sa. 

 « Una cu El ». Prin moartea Sa, El a omorat puterea pacatului din mine. Eu 

consider deci vechia mea viata ca si moarta, cu El si prin El, la calvar. Fiind 

mort  « cu Hristos », eu sunt « mort fata de pacat ». Pacatul nu mai domneste in mine, 

nu ma mai stapaneste. 

 Dumnezeu a spus lui Cain : 

 « Pacatul pandeste la usa; dorinta lui se tine dupa tine, dar tu sa-l stapanesti. » 

(Geneza 4:7) Ceea ce Cain nu a facut, noi putem prin Isus Hristos, caci prin moartea 

Lui Isus, noi avem puterea sa stapanim pacatul. 

 A fi scufundat in Hrist, inseamna de a veni la El, asa cum suntem, cu toata 

mizeria noastra, toate slabiciunile noastre, toata murdaria noastra, toate pacatele 

noastre, fara a-I ascunde ceva, si a recunoaste ca El a murit pentru noi, pentru iertarea 

pacatelor noastre. 

 Dupa aceasta prima etapa, a scufundarii, in MOARTEA Lui Hristos pe calvar, 

urmeaza imediat o « inviere », o iesire din moarte, pentru a trai o VIATA cu Hristos, o 

viata curata, de victorie asupra pacatului, de libertate si pace interioara. 

 Nu exista inviere la o viata noua, daca nu exista mai intai o  scufundare in 

moartea Lui Hristos. A-ti recunoaste pacatul, a se pocai si a crede ca Hristos a murit 

pentru iertarea pacatelor, este pasajul care conduce la o noua viata. 

 « Daca ne-am facut una cu El printr-o moarte asemanatoare cu a Lui, vom 

fi una cu El si printr-o inviere asemanatoare cu a Lui. » (Romani 6:5) 

 Harul ne este oferit prin moartea Lui Hristos, pentru a ne elibera din robie, de 

stapanirea pacatului, si prin invierea Sa pentru a ne da o viata noua, o viata diferita, o 

viata libera fata de pacat. 

 Iata exemplul unui om alcoolic : 

 El nu poate sa se stapaneasca de a se imbata aproape in fiecare zi. El face necaz 

in casa sa. Un prieten ii vorbeste despre Isus Hristos, il invita la o reuniune 

evanghelica. Cantarea « Dumnezeu te cauta », ii atinge inima si se gandeste la aceasta 

mai multe zile.Atunci, el ia decizia  de a veni la Isus Hristos. Isi recunoaste viata 

mizerabila, plange pentru pacatul sau, cere iertare Lui Dumnezeu si crede in 

sacrificiul Lui Isus pe cruce. Incepand din momentul acesta, alcoolul nu mai are nici 

o putere asupra lui. Este eliberat si incepe o viata noua, in bucurie. Casa sa devine un 

paradis. Apoi el se boteaza in apa pentru a-si marturisi credinta in Hristos si confirma 

dorinta sa de a-L urma. 

 Marturisirile celor care au crezut in Isus Hristos, ca Salvatorul lor, sunt diferite 

prin imprejurare, caci pacatele sunt diferite, mai mult sau mai putin socante. Dar 

fiecare poate sa declare : am trecut « din moarte la viata » (Ioan 5:24) 

Aceasta inviere la o viata noua prin Isus Hristos este simbolizata prin botezul in 

apa. 
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 A fi « botezat in Hristos », adica « scufundat, plonjat » totodata in moartea si 

invierea Sa, inseamna de a fi facut experienta MANTUIRII sufletului. 

 Atunci, numai botezul in apa este adevarat. 

 Prin scufundarea in apa, omul vechi nu moare si nici nu renaste la o noua viata, 

prin iesirea din apa. Adevarata moarte a e-ului nostru, nu incepe prin botez, ci la 

cruce. Vechiul om cu viata de pacat este crucificat pe cruce si credinta in sacrificiul 

Lui Isus ne da acces la noua viata, la viata vesnica. 

 Noi nu ne schimbam comportamentul incepand cu ziua botezului, ci incepand 

cu momentul in care am crezut in sacrificiul Lui Isus Hristos pentru mantuirea 

noastra. 

 Din aceasta cauza, botezul copiilor nu este conform cu invatatura biblica, 

deoarece el nu simbolizeaza nici o experienta spirituala. 

 Apostolul Pavel a scris crestinilor din Galatia : « Toti care ati fost botezati 

pentru Hristos, v-ati imbracat cu Hristos. » (Galateni 3:27) 

 Cuvantul grec « EIS », tradus prin « IN » inseamna « IN INTERIOR ». El 

implica notiunea de a merge « SPRE », cu o idee de relatie (legatura). Altfel zis, acest 

botez « IN HRISTOS », este experienta la care ne invita Isus : 

 « Cine ramane in Mine (botezat in Hristos) si in cine raman Eu (care a imbracat 

pe Hristos), aduce mult rod. » (Ioan 15:5) 

 Este o unire cu Hristos. 

 Este o rupere cu trecutul unei vieti de pacat, si punerea in miscare a unei noi 

vieti. 

 « Caci, daca este cineva in Hristos, este o faptura noua. Cele vechi s-au dus; 

iata ca toate lucrurile s-au facut noi. » (2Corinteni 5:17) 

 Inainte de a primi botezul in apa, trebuie experimentat cu adevarat aceasta 

schimbare de viata. 

 Viata trecuta este : 

 Iertata, 

 Stearsa, 

 Uitata, 

 Moarta cu Hristos, pe cruce. 

 Ea a fost inmormantata, pusa in groapa, disparuta o data cu Hristos in moartea 

Sa. Puterea pacatului a fost invinsa. Iata-va eliberati din sclavia in care a-ti fost tinuti 

de pacat. Noua viata in Hristos este o viata libera. Este invierea la o viata noua. Prin 

Hristos aveti putere asupra pacatului. 

 

           

 

            Daca aceasta schimbare este adevarata, 

daca sunteti o noua faptura in Hristos, botezul 

vostru in apa, nu este doar posibil, ci necesar. 
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DUPA  BOTEZ 
 

 

 Un « botezat » este considerat un « crestin ». El l-a marturisit in public. Deci, 

daca dupa botezul sau, el se comporta ca un « necredincios », va fi aratat cu degetul si 

se va spune despre el : « uitati-va ce face acesta, si este un botezat ! » 

 Botezul nu este varful spiritual. Drumul continua si botezatul este invitat 

de a « umbla » in conformitate cu Duhul 
 De aceea botezul vostru trebuie sa fie serios. Nu este un act facut sub influenta 

unei emotii religioase, sau pentru a fi pe placul cuiva din cercul vostru de cunostinte, 

ci dupa cum a-ti citit, este simbolul UNEI VIETI SCHIMBATE PRIN ISUS 

HRISTOS. 

 Aceasta noua viata, trebuie sa continuie dupa botez si sa reflecte constant viata 

Lui Isus Hristos in voi. Credeti de asemenea in promisiunea facuta celor ce asculta de 

Domnul : « Fiecare din voi sa fie botezat in Numele Lui Isus Hristos, spre iertarea 

pacatelor voastre; apoi VETI PRIMI DARUL SFANTULUI DUH . Caci fagaduinta 

aceasta este pentru voi » (Fapte 2:38-39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE  MA  IMPIEDICA 

SA  FIU  BOTEZAT ? 
 

Fapte 8:36 

 

 

 

 

 Chiar daca sunteti convinsi de adevarul botezului biblic si de necesitatea de a fi 

botezati pentru a asculta de Isus Hristos, voi inca ezitati. Va ingrijorati de ce vor 

gandi si spune ceilalti, parintii vostri, prietenii, autoritatile ecleziastice ale religiei 

voastre. Va este frica sa iesiti din drumul batut al traditiei religiei voastre, sau de a 

infrunta comentariile colegilor vostri de lucru. 

 Aveti incredere in Isus Hristos. El va va ajuta si va va comunica prin Duhul, 

forta si fericirea de a fi martorul Sau. 
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 El ne-a promis : 

« Eu sunt cu voi in toate zilele » ( Matei 28:20) 

« Nicidecum n-am sa te las, cu nici un chip nu te voi parasi » ( Evrei 13:5) 

 Multi oameni marturisesc ca au putut sa invinga frica, au invins prejudecatile si 

au fost binecuvantati deoarece au ascultat mai intai de Hristos. 

 Poate ca vreti sa amanati pe mai tarziu decizia voastra, pretextand ca asteptati 

ca sotul sau sotia sa se decida de asemenea sa se boteze. 

 Biblia spune : 

« FIECARE DIN VOI SA FIE BOTEZAT » Fapte 2:38 

 Decizia este personala. Fiecare trebuie sa asculte de Isus Hristos. 

Mantuirea voastra si supunerea fata de Isus Hristos depinde numai de VOI, 

singuri ! 
 Ceeace a spus fratele ANANIA apostolului Pavel, este de asemenea o chemare 

care va este adresata : 

 « SI ACUM CE ZABOVESTI ? » 

 Si iata porunca care trebuie pusa in practica : 

 « SCOALA-TE, PRIMESTE BOTEZUL »  Fapte 22:16 

Apoi, ca si famenul etiopian, imediat dupa botezul sau, PLINI DE BUCURIE VA 

VEDETI DE DRUM. ( Fapte 8:39) 
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