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Frumuseţea scripturii Partea 15. 
  

UUnn  nnoouu  îînncceeppuutt..  
PPooţţii  ssăă  îînncceeppii  ddiinn  nnoouu  
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Mai avem şanse? 
 

În martie 1992, un evanghelist creştin a ţinut 
o serie de adunări de evanghelizare în Moscova 
în marea sală a Kremlinului. După una dintre 
adunări, evanghelistul se retrasese în micul său 
birou, când, deodată, uşa s-a deschis brusc. În 
încăpere a intrat un tânar cu înfăţişare vulgară, 
cu o barbă neîngrijită şi cu o privire aspră. 

Evanghelistul a făcut un pas înapoi, crezând 
că respectivul intenţiona să-l atace. Traducătorul 
rus a păşit între ei. Bărbatul a început îndată să 
gesticuleze din mâini şi să vorbească agitat în 
limba rusă. 

Traducătorul a explicat că acest om era unul 
dintre infractorii notorii ai Moscovei şi că fusese 
în închisoare de opt ori. Împovărat de 
sentimentul vinovăţiei şi lipsit de speranţă 
pentru viitor, el dorea să descopere pacea. 

Evanghelistul i-a citit în mod liniştit 1 Ioan 
1:9. “Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios 
şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de 
orice nelegiuire.” Apoi, i-a vorbit acelui om 
tulburat despre tâlharul de pe cruce care găsise 
iertarea şi l-a asigurat: “Isus este acelaşi 
Mântuitori şi astăzi. El oferă iertare. El oferă 
eliberare. El oferă mântuire. Primeşteo! Bucură-te de 
ea! Laudă pe Dumnezeu pentru aceasta!” 

În timp ce lacrimile îi curgeau pe obraji, 
acest tânăr rus, plin de simţământul vinovăţiei, a 
îngenunchiat şi a primit iertarea Lui Dumnezeu. 

După aproximativ un an, evanghelistul a 
vizitat Moscova. În timp ce lăuda pe Dumnezeu 
împreună cu un grup de credincioşi dintr-o 
biserică nou întemeiată, a observat că acel fost 
infractor convertit cânta în cor. 

Faţa lui dezvăluia o nouă pace lăuntrică. Pur 
şi simplu radia de fericire. El Îl acceptase pe 
Domnul Hristos. Învăţăturile Bibliei îi 
transformaseră viaţa, iar el Îl urmase pe Domnul 
Isus în apa botezului. 
 
 

O viaţă schimbată 
 

Botezul biblic este simbolul unei vieţi 
transformate prin harul Lui Dumnezeu. Botezul 
este o mărturie a începerii unei noi vieţi în 
Domnul Isus Hristos. Botezul ne vorbeşte 
despre o viaţă schimbată. 

Unul dintre cele mai impresionante exemple 
ale schimbării dramatice pe care o poate înfăptui 
Hristos în viaţa unui om este istoria lui Saul care 
mai târziu a devenit apostolul Pavel. Deşi Saul 
era cetăţean roman prin naştere, el fusese educat 
de către cei mai buni învăţători din Ierusalim. 
Saul era plin de zel în religia iudaică şi era 
considerat un apărător puternic al credinţei lor. 

Saul - al cărui nume a fost schimbat după 
convertire, în Pavel - povesteşte ce a făcut el 
pentru a distruge creştinismul. “Am prigonit 
până la moarte această Cale, am legat şi am pus în 
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temniţă bărbaţi şi femei ... m-am dus la Damasc să 
aduc legaţi la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să 
fie pedepsiţi.” (Fapte 22:4-5). 

Când se afla pe drumul spre Damasc, o 
lumină puternică a strălucit din cer şi l-a trântit 
la pământ. El a auzit un glas, spunând: “... Saule, 
Saule, pentru ce Mă prigoneşti?” El a răspuns 
“Cine eşti, Doamne?” Şi glasul i-a zis: “Eu sunt 
Isus din Nazaret, pe care-L prigoneşti.” (Fapte 22:7-
8). Fariseul cel mândrul L-a întrebat pe Domnul 
cu umilinţă: “Ce să fac, Doamne?” Şi Domnul i-a 
zis: “Scoală-te şi du-te în Damasc. şi acolo ţi se va 
spune ce trebuie să faci.” (Fapte 22:10). 

Saul orbise din cauza luminii strălucitoare şi 
a trebuit să fie condus la o casă din Damasc. 
Timp de trei zile, Saul a avut timp să se 
gândească la suferinţa şi durerile pe care le 
pricinuise poporului Lui Dumnezeu şi la 
timpurile când susţinuse că Domnul Isus nu era 
Mesia şi că urmaşii Lui erau nişte fanatici 
rătăciţi. Când mărturisea împotriva poporului 
Lui Dumnezeu şi îi acuza pe nedrept, el Îl acuza 
şi mărturisea împotriva Mântuitorului lumii! Ce 
dureros trebuie să fi fost pentru Saul momentul 
în care a înţeles aceasta. 

Saul a avut timp să se împace cu Domnul 
lui. Timp de trei zile a stat într-un întuneric 
total, iar apoi Dumnezeu a trimis la el un profet 
pe nume Anania. Atunci, Anania i-a spus lui 
Saul: “Frate Saule, capătă-ţi din nou vederea!” Chiar 
în clipa aceea, mi-am căpătat vederea, şi m-am uitat 
le el. El mi-a zis: “Dumnezeul părinţilor noştri te-a 
ales să cunoşti voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit, şi 
să auzi cuvinte din gura Lui”. căci Îi vei fi martor, 
faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile, pe care le-ai 
văzut şi auzit.” (Fapte 22:13-15). 

Apoi, pentru ca Saul să-şi continue viaţa, 
lasând în urmă trecutul, Anania i-a zis lui Saul: 
“Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, 
şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele 
Domnului.” (Fapte 22:16). Aceasta era 
modalitatea prin care Saul urma să fie unit cu 
Domnul Său pentru totdeauna. 

Pentru Saul, botezul a fost poarta de intrare 
într-o viaţă nouă. El trebuia să fie spălat şi 
curăţat de lucrurile teribile pe care le făcuse în 
numele religiei sale. El trebuia să fie eliberat şi 
ştia că are nevoie de iertarea şi harul uimitor al 
Lui Dumnezeu. În clipa în care a fost botezat, el 
a ştiut că Dumnezeu îl iertase. Saul prigonitorul 
avea să devină Pavel cel plin de zel pentru 
Domnul Isus, până la sfârşitul vieţii sale! 

Aţi dorit vreodată să puteţi lua totul de la 
început, pentru ca toate greşelile pe care le-aţi 
făcut în trecut să poată fi şterse în mod deplin? 
Dumnezeu a ştiut că noi avem nevoie de o 
asemenea experienţă, de aceea a instituit 
botezul, ca semn că din acel moment vom fi 
uniţi cu El: “un nou început” - o viaţă nouă în 
Domnul Isus. 

Ce ar putea simboliza mai bine ca botezul 
prin scufundare, moartea faţă de păcat şi 
începutul unei vieţi noi - fiind cufundaţi în apă? 

Botezul creştin îşi are originea în practica lui 
Ioan Botezătorul, un profet care a apărut în 
pustia Iudeii, predicând cu curaj pocăinţa. 

Toate căile ce duceau la râul Iordan erau 
aglomerate de oameni care mergeau să-l asculte. 
Biblia relatează: “Locuitorii din Ierusalim, din toată 
Iudea şi din toate împrejurimile Iordanului, au 
început să iasă la el, şi, mărturisindu-şi păcatele, 
erau botezaţi de el în râul Iordan.” (Matei 3:5-6). 

Domnul Isus a închis uşa atelierului Său de 
tâmplărie şi Şi-a luat rămas bun de la mama Sa, 
plecând spre Iordan. Când Ioan L-a zărit pe 
Domnul Isus, L-a recunoscut şi s-a oprit din 
predicat. Arătând spre Domnul Isus, Ioan a zis: 
“... Iată Mielul Lui Dumnezeu, care ridică păcatul 
lumii!” (Ioan 1:29). Ioan L-a recunoscut pe 
adevăratul Miel de jertfă care avea să moară 
pentru păcatele tuturor celor care vor accepta 
sacrificiul Lui. 

Când Domnul Isus a cerut să fie botezat, 
Ioan a ezitat: El a zis: ... “Eu”, zicea el, “am 
trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” 
(Matei 3:14). Dar Domnul Isus a insistat: “... 
Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce 
trebuie împlinit ...” (versetul 15). 

Ioan şi-a dat seama ca Domnul Isus nu avea 
nici un păcat de mărturisit. Iar Domnul Isus, cu 
siguranţă, nu avea nevoie să-şi dovedească 
credinţa în propria Sa înviere! Domnul Isus a 
cerut să fie botezat pentru că dorea să se 
identifice cu omul. El a dorit să ofere un 
exemplu de viaţă desăvârşit, pe care să îl urmăm 
noi. Aşadar, Ioan L-a scufundat pe Domnul Isus 
în râul Iordan, deoarece aceasta înseamnă 
cuvântul botez. 

Biblia spune: “De îndată ce a fost botezat, 
Domnul Isus a ieşit afară din apă. şi a văzut pe 
Duhul Lui Dumnezeu coborându-Se în chip de 
porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit 
un glas, care zicea: “Acesta este Fiul Meu prea iubit, 
în care Îmi găsesc plăcerea.”” (Matei 3:16-17). 
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Dumnezeu a trimis mesajul Său de iubire şi 
încurajare pentru Domnul Isus, pe aripile unui 
porumbel, dar El a mai făcut încă ceva. Ieşind 
din apă, în timp ce păşea cu hainele ude pe 
malul noroios al Iordanului, Dumnezeu L-a 
prezentat în mod public ca fiind Fiul Lui - Cel 
Uns. Botezul Lui Hristos a marcat un nou 
început al slujirii Lui publice, deoarece Petru 
spunea: “... Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu 
putere pe Isus din Nazaret, care umblă din loc în loc, 
făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de 
diavolul; căci Dumnezeu era cu El.” (Fapte 10:38). 

Domnul Isus nu boteza El însuşi, dar Biblia 
spune că ucenicii lui botezau: “Fariseii au auzit că 
El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan. Însă 
Isus nu boteza El însuşi, ci ucenicii Lui.” (Ioan 4:1-
2). 

Observaţi că ultima porunca a Domnului 
Hristos, rostită chiar înainte de a Se înălţa la cer 
a fost: “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzeasca 
tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în 
toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Matei 
28:19-20). 
 
 

Forma creştinătăţii 
 

Probabil că vă întrebaţi ce metodă de 
botezare au practicat ucenicii Domnului Isus, 
după înălţarea Lui la cer? Fără nici o îndoială, ei 
au urmat exemplul Domnului Isus, deoarece 
erau ucenicii Lui.  

Pavel, unul dintre cei mai zeloşi urmaşi ai 
Domnului Isus, spune că există: “Un singur 
Domn, o singură credinţă, un singur botez.” 
(Efeseni 4:5). 

Singurul raport detaliat cu privire la botez, 
după evenimentul crucii, se află în cartea 
Faptele Apostolilor şi relatează un botez efectuat 
de către evanghelistul Filip. În timp ce Filip 
mergea pe drumul prăfuit care ducea spre Gaza, 
l-a văzut pe vistiernicul etiopean al reginei 
Candace. Era omul care administra toate 
bogăţiile reginei. El venise la Ierusalim pentru a 
se închina. Acum, se afla în drumul spre casă, 
călătorind într-o caleaşcă şi citind dintr-un sul.  

Filip a alergat şi l-a ajuns din urmă, 
întrebându-l: “înţelegi tu ce citeşti.” Vistiernicul a 
răspuns îndată: “Cum aş putea să înţeleg, dacă nu 

mă va călăuzi cineva?” (Fapte 8:30-31). Apoi, l-a 
invitat pe Filip să i se alăture în caleaşcă. Filip a 
văzut că omul acela citea din Isaia capitolul 53. 
Etiopianul l-a rugat pe Filip să îi explice textul. 
Capitolul vorbea despre viaţa Domnului Isus şi 
despre amănuntele legate de crucificarea lui 
Mesia. (Fapte 8:35) Biblia spune: “Atunci Filip a 
luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta, şi i-a 
propovăduit pe Isus.” (Fapte 8:35). Ce studiu 
deosebit trebuie să fi fost acela, călătorind 
împreună în caleaşcă! 

Filip nu numai că a vorbit despre Domnul 
Isus, ci, evident, a explicat şi semnificaţia 
botezului, deoarece Biblia spune că în momentul 
în care au ajuns la o apă, Etiopeanul i-a zis lui 
Filip: “Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” 
(Fapte 8:36). Filip a răspuns: “Dacă crezi din toată 
inima, se poate.” Famenul a răspuns: “Cred că Isus 
Hristos este Fiul Lui Dumnezeu.” (Fapte 8:37). “A 
poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă, 
şi Filip a botezat pe famen.” (Fapte 8:38). 

Filip l-a cufundat în apă pe vistiernicul 
Etiopean, aşa cum Ioan Îl cufundase în apă pe 
Domnul Hristos, cu ocazia botezului Său. “Când 
au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe 
Filip, ... famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie.” 
(Fapte 8:39). Iată ce se întâmplă când îngropăm 
viaţa cea veche a păcatului şi începem o viaţă 
nouă în Domnul Hristos. 

În mod evident, metoda de botezare 
practicată de biserica creştină timpurie a fost 
scufundarea. Pe de altă parte, în Noul 
Testament nu există nici o dovadă că ar fi existat 
o altă metodă de botezare. Sa găsit baptisierul 
unei biserici din Filipi, din primul secol. Istoricii 
bisericii primare şi descoperirile arheologice 
arată că metoda de botezare până în secolele al 
doisprezecelea şi al treisprezecelea a fost 
scufundarea. 

Cardinalul James Gibbons scria: “Timp de 
mai multe secole după apariţia Creştinismului, 
botezul era în mod obişnuit efectuat prin scufundare; 
dar începând cu secolul al doisprezecelea, în Biserica 
Catolică s-a răspândit practicarea botezului prin 
turnarea apei, deoarece această metodă se realizează 
cu mai puţină dificultate decât botezul prin 
scufundare ... Biserica îşi exercita capacitatea de a 
decide în mod responsabil, adoptând modalitatea cea 
mai convenabilă, în conformitate cu circumstanţele 
legate de timp şi de loc.” (Credinţa Părinţilor 
Noştri, ediţia 94, p. 277). 



-  F R U M U S E Ţ E A  S C R I P T U R I I  –  U N  N O U  Î N C E P U T .  P O Ţ I  S Ă  Î N C E P I  D I N  N O U  –  P A R T E A  1 5 .  
    

    

4  www.1843-chart.com 

Şi astăzi mulţi turişti contemporani vizitează 
biserica Sf. Ioan, aflată în ruinele oraşului biblic 
Efes, din Turcia. Această biserică a fost 
construită în memoria ucenicului Ioan. Deosebit 
de interesant este baptisierul, de formă circulară, 
cu un diametru de aproximativ 3,65 metri şi 1,21 
metri adâncime, având trepte pentru coborâre la 
ambele capete. 

Cei mai mulţi au auzit despre vechiul turn al 
clopotului, aflat în faţa Catedralei din Pisa, în 
Italia, cunoscut mai bine sub numele de Turnul 
Înclinat din Pisa. Alături de catedrala şi de 
turnul înclinat se afla un baptisier, o construcţie 
rotundă în interiorul căreia exista un bazin de 
aproximativ şase metri diametru şi un metru 
doua zeci adâncime, care a fost construit în 
secolul al paisprezecelea. La peste o mie trei sute 
de ani după înălţarea Domnului Hristos, metoda 
de botezare continua să fie scufundarea! 

În Europa există zeci de asemenea catedrale 
cu bazine pentru botez spaţioase. Numai în 
Italia sunt saizeci şi şase, construite între secolul 
al patrulea şi al paisprezecelea. 
 
 

Importanţa botezului 
 

Dar cât de important este ritualul botezului? 
Este cu adevărat necesar să fii botezat? 

“Isus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îţi spun, 
că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu 
poate să intre în Împărăţia Lui Dumnezeu.” (Ioan 
3:5). În această declaraţie, Domnul Isus indică 
faptul că naşterea din apă, o referinţă la botez, 
aşa cum vom vedea mai târziu, este necesară 
pentru a intra în cer. Domnul Hristos nu a făcut 
această declaraţie solemnă doar o singură dată. 
În Marcu 16:16 El repetă aceeasi idee: “Cine va 
crede şi se va boteza, va fi mântuit ...” (Marcu 
16:16). 

Primul pas în pregătirea pentru botezul 
biblic este credinţa că Domnul Isus Hristos a 
murit pentru păcatele dumneavoastră şi că El 
este Mântuitorul şi Domnul dumneavoastră. 

În conversaţia cu Etiopianul, Filip a 
accentuat această cerinţă a credinţei totale în 
Domnul Hristos. Când Etiopianul l-a întrebat pe 
Filip dacă poate fi botezat, Filip a răspuns: ,,Dacă 
crezi din toată inima, se poate.” Famenul a 
răspuns: ,,Cred că Isus Hristos este Fiul Lui 
Dumnezeu.” (Fapte 8:37). 

Isus le-a dat şi a doua treaptă ucenicilor Lui 
“Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, 
botezându-i ... şi învăţaţi-i ... (Matei 28:19). 
Învăţarea precede botezul. 

Domnul Isus a spus ca cel ce doreşte să fie 
botezat trebuie să înveţe “... să păzească tot ce v-
am poruncit ...” (Matei 28:20). Cu alte cuvinte, o 
persoană care se pregăteşte pentru ceremonia 
sacră a botezului trebuie să înţeleagă 
învăţăturile Domnului Isus şi să le accepte. Dar 
este necesară mai mult decât o cunoaştere 
teoretică a doctrinelor. 

“Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh.” (Matei 28:19). 

Trebuie să aibă loc o consacrare a vieţii faţă 
de Domnul Hristos. Când o persoană se uneşte 
cu Domnul Isus, ea începe în mod natural să 
trăiască asemenea Lui. Ea nu mai doreşte să facă 
nici o faptă cu care Domnul Isus nu ar fi de 
acord! 

Cel de-al treilea pas este pocăinţa. Apostolul 
Petru a spus: “Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la 
Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele.” 
(Fapte 3:19). Pocăinţa înseamnă o profundă 
părere de rău pentru păcatele săvârşite şi o 
completă renunţare la ele. Aceasta nu poate 
avea loc decât într-o inima care a cunoscut 
Calvarul - o inima impresionată şi sensibilizată 
de sacrificiul adus pe cruce, pentru a ne mântui 
de păcatele noastre. 

Să rezumăm aceşti paşi ai pregătirii pentru 
botez: 

1. Înainte de botez, o persoană trebuie să-L 
accepte pe Domnul Isus ca Mântuitor şi Domn. 

2. Înainte de botez, o persoană trebuie să 
înţeleagă învăţăturile Domnului Isus şi să 
dorească să-L urmeze. 

3. Mărturisirea tuturor păcatelor şi pocăinţa. 
 
Poate că ai dorit cândva să faci o schimbare 

în viaţa ta spre mai bine, dar nu ai ştiut exact 
cum ai putea. Dar dacă vei urmări ca să faci 
aceşti trei paşi în pregătirea ta pentru botez, 
atunci vei reuşi cu adevărat să devii o nouă 
făptură – şi aceasta dinlăuntru în afară. Prin 
puterea Lui Dumnezeu, tu poţi fi schimbat, 
rennăscut, şi convertit. 

Uneori oamenii întreabă: ,,Oare, când am fost 
eu botezat, am devenit eu cu adevărat o parte din 
Biserică? Sau poate că nu am fost decât botezat în 
Isus?” Biblia ne învaţă că botezul în Hristos este 
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botez în trupul Lui Hristos, care este Biserica. 
Cănd mulţimile au fost botezate în Ziua 
Cincizecimii, Biblia declară. “Cei ce au primit 
propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la 
numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de 
suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în 
legătură frăţească, în frângerea pâinii, şi în 
rugăciuni.” (Fapte 2:41-42). 

Textul este clar. Când suntem botezaţi, noi 
nu rămânem sau devenimi nişte orfani spiritual. 
Noi nu suntem lăsaţi singuri. Oamenii botezaţi 
din Faptele Apostolilor “au continuat să cunoască 
învăţătura apostolilor şi să păstreze legătura 
frăţească.” Ei au devenit o parte a bisericii Lui 
Dumnezeu în Hristos, care crede în Biblie. 

1 Corinteni 12:13 declară: “Noi toţi ... am fost 
botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur 
trup ...” Versetul 28 indică în mod clar că trupul 
este biserica. Atunci când oamenii Îl acceptă pe 
Domnul Isus şi se hotărăsc să Îl urmeze, ei 
doresc să i se închine ca nişte credincioşi. Inima 
le arde de dorinţa de a fi o parte a bisericii 
păzitoare a poruncilor Lui Hristos. 

De aceea a spus Isus următoarele: “Duceţi-vă 
şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi 
învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit ...” 
(Matei 28:19-20). 

În seara aceasta, Domnul Isus vă adresează 
apelul de a-I dărui viaţa. El vă invită să deveniţi 
o parte a poporului Lui, care crede în Biblie şi 
păzeşte poruncile. El vă adresează aceeaşi 
chemare pe care i-a adresat-o apostolului Pavel: 
“Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, 
şi fii spălat de păcatele tale ...” (Fapte 22:16). 

Într-o seară, un conducător iudeu pe nume 
Nicodim, a venit la Domnul Isus. El nu dorea ca 
prietenii lui să ştie că era interesat să-L cunoască 
pe Domnul Isus. Nicodim L-a lăudat pe Domnul 
Isus adresându-I-Se astfel: “Învăţătorule, ştim că 
eşti un Învăţător, venit de la Dumnezeu; căci nimeni 
nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacă nu este 
Dumnezeu cu el.” (Ioan 3:2). Domnul Isus avea 
puterea de a cunoaşte gândurile şi inima 
oamenilor, aşa că a trecut direct la subiect şi i-a 
descoperit lui Nicodim care era nevoia 
sufletului lui. “Drept răspuns, Isus i-a zis: 
Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se 
naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia Lui 
Dumnezeu.” (Ioan 3:3). 

Nicodim era încurcat şi L-a întrebat pe 
Domnul Isus: “Cum se poate naşte un om bătrân? 

Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale, 
şi să se nască?” (Ioan 3:4). Atunci Domnul Isus a 
specificat faptul că El vorbea despre renaşterea 
spirituală, spunând: “Adevărat, adevărat îţi spun, 
că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu 
poate să intre în Împărăţia Lui Dumnezeu.” (Ioan 
3:5). 

Aici Domnul Isus vorbeşte despre renaşterea 
spirituală reprezentată prin actul botezului. Apa 
botezului reprezintă curăţirea de păcat. Fără 
îndoială, Nicodim, fariseul cel mândru, s-a 
gândit că intrarea în împărăţia Lui Dumnezeu s-
a realizat deja prin naşterea lui naturală ca evreu 
devotat. Totuşi, Domnul Isus a declarat într-o 
manieră explicită că nici o altă cale, cu excepţia 
transformării depline a vieţii prin puterea 
Duhului Sfânt - simbolizată de botez - nu era 
acceptabilă. Aceasta este modalitatea prin care 
cineva dovedeşte în mod decisiv că acceptă 
sacrificiul făcut de Tatăl şi înfăptuit de către Fiul 
Său. Acesta este începutul unei noi vieţi în 
Hristos. 

La botezul Domnului Hristos, S-a auzit 
glasul Lui Dumnezeu zicând: “... Acesta este Fiul 
Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” (Matei 
3:17). În acea ocazie, Duhul Lui Dumnezeu a 
venit asupra Domnului Isus în chip de 
porumbel şi din acel moment, El a devenit Cel 
Uns, Mesia sau Hristos. 

Acest eveniment a marcat începutul 
activităţii publice de slujire a Domnului Isus 
Hristos. Tot astfel, botezul credinciosului 
marchează începutul noii lui vieţi cu Hristos ca 
Mântuitor al său. Acest eveniment marchează 
de asemenea totodată mărturia publică a 
credinciosului, care prin botezul său, declară că 
este unit (se uneşte) cu Hristos şi îmbrăcat (se 
îmbracă) cu characterul Lui Hristos. 

Galateni 3:27 spune: “Toţi care aţi fost botezaţi 
pentru Hristos, vaţi îmbrăcat cu Hristos.” Pentru 
cel care L-a primit pe Hristos şi jertfa Sa, botezul 
este semnul credinţei în cei trei mari factori ai 
jertfei Lui Hristos. 

Pavel a spus: “Sau nu stiţi că toţi cei care am 
fost botezaţi în Hristos, am fost botezaţi în moartea 
Lui?” (Romani 6:3). Apoi, el se pregăteşte să 
arate spre următorul pas pe care creştinul 
trebuie să îl aibă în vedere: “Noi deci, prin botezul 
în moartea Lui am fost îngropaţi împreună cu El.” 
(Romani 6:4a). Însă urmează o a treia parte a 
acestui act de credinţă: “pentruca, după cum 
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Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa 
şi noi să trăim o viaţă nouă.” (Romani 6:4b). 

Iată deci despre ce este vorba! Cel botezat s-
a născut din Duh şi din apă! Noi ne demonstrăm 
în mod public credinţa în moartea, 
înmormântarea şi învierea Lui Isus Hristos. 
Pavel ne spune: “Tot aşa şi voi înşivă consideraţi-
vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în 
Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:11). 

Înţelegeţi acum de ce aceasta reprezintă o 
parte atât de frumoasă a vieţii de creştin? Este 
asemenea ceremoniei de căsătorie pentru un 
cuplu logodit. Aceasta reprezintă şansa lor de a 
mărturisi în mod public că vor rămâne 
împreună toată viaţa. 

Biblia ne spune că este, ,,Un singur Domn, o 
singură credinţă, un singur botez" (Efeseni 4:5). 
Însă se pare că în lumea Bisericilor se află o 
mulţime de căi în care se practică botezul. Unele 
Beserici practică botezul prin stropire, altele prin 
turnarea apei, iar altele prin scufundare. Cum 
poate fi vorba atunci de un singur botez, când 
este o aşa de mare confuzie cu privire la metoda 
corectă? Nu trebuie decât să întrebăm: “Ce a 
făcut Domnul Isus?” 

Biblia relatează că Ioan boteza în Râul 
Iordan. Când a fost botezat, Domnul Isus a ieşit 
din apă. El a fost botezat prin scufundare. De 
fapt, aceasta înseamnă cuvântul grec baptizo. El 
înseamnă a scufunda în apă sau a acoperi cu 
apă. Aceasta este singura metodă de botezare 
care reprezintă moartea, înmormântarea şi 
învierea Lui Hristos. 

Odată, Pavel şi colaboratorul lui Sila au 
mers în cetatea Filipi, la invitaţia unui bărbat 
macedonian pe care apostolul Pavel îl văzuse 
într-un vis. Predicile lui Pavel şi Sila i-au 
tulburat profund pe oamenii din Filipi. Atât de 
mult, încât mulţimea i-a atacat, iar viaţa 
apostolilor a fost pusă în pericol. Mulţimea a 
rupt hainele de pe cei doi, iar autorităţile au 
decis să fie biciuiţi. 

Ei au fost duşi în închisoare, iar gardianului 
i s-a poruncit să-i lege în butuci pentru a fi siguri 
că nu vor scăpa. La miezul nopţii, Pavel şi Sila 
se rugau şi cântau, când deodată zidurile 
închisorii au fost zguduite de un cutremur 
puternic - imediat, uşile închisorii s-au deschis şi 
lanţurile tuturor au căzut. 

Administratorul închisorii a venit fugind şi 
când a văzut uşile deschise, a presupus că 
prizonierii evadaseră. Era pe punctul de a-şi lua 

viaţa cu sabia - deoarece temnicerul era sigur că 
va fi condamnat la moarte pentru evadarea 
deţinuţilor. Dar Pavel a strigat cu glas tare: “Să 
nu-ţi faci nici un rău, căci toţi suntem aici.” (Fapte 
16:28). 

Sărmanul temnicer era uluit! Aceşti bărbaţi - 
Pavel şi Sila - suferiseră cumplit din cauza lui şi 
cu toate acestea nu aveau nici un resentiment şi 
nu doreau să se răzbune. Temnicerul stia că erau 
nişte oameni nevinovaţi. El a alergat şi a adus o 
lumină, iar apoi s-a dus în celula în care se aflau 
ei şi căzând la picioarele lor, le-a cerut iertare. 

I-a scos afară, şi le-a zis: “Domnilor, ce trebuie 
să fac ca să fiu mântuit?” Cei doi oameni ai Lui 
Dumnezeu au răspuns: “Crede în Domnul Isus, şi 
vei fi mântuit tu şi casa ta.” (Fapte 16:30-31) 

Temnicerul i-a dus pe Pavel şi Sila la el acasă 
şi le-a îngrijit rănile de la picioarele şi de pe 
spate. “Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul 
acela din noapte, le-a spălat rănile, şi a fost botezat 
îndată, el şi toţi ai lui.” (Fapte 16:33). 

Prieteni, dacă în trecut nu aţi înţeles 
semnificaţia şi importanţa botezului, sau dacă 
nu aţi avut până acum privilegiul de a-L urma 
pe Domnul Isus în ceremonia sfântă a botezului 
prin scufundare, vi se adresează aceeaşi 
întrebare şi aceeaşi invitaţie pe care i-a adresat-o 
Anania lui Saul: “Şi acum, ce zăboveşti? Scoala-te, 
primeşte botezul, şi fii spălat de păcatele tale ...” 
(Fapte 22:16). 

Când a fost botezat Domnul Isus, s-a auzit 
un glas din cer care zicea: “Acesta este Fiul Meu 
Preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.” (2 Petru 1, 
17). Când, asemenea Lui, intraţi în apa 
botezului, Domnul va vorbi inimii 
dumneavoastră spunându-vă: “Tu eşti fiul meu 
preaiubit. Eşti fiica mea preaiubită. Sunt mulţumit 
de tine.” 

Cea mai mare bucurie a vieţii este aceea de a 
şti că Dumnezeu este mulţumit de tine şi să ştim 
că i-am făcut Lui o bucurie. Când sunteţi 
botezaţi, veţi avea simţământul minunat că Îi 
aparţineţi Lui Dumnezeu. Sunteţi un copil al Lui 
Dumnezeu. 

Întrun anume sens, botezul este asemenea 
unei căsătorii. Mireasa şi mirele se iubesc încă 
dinaintea căsătoriei. Nu cununia este cea care 
face să apară iubirea în inima mirilor. Căsătoria 
este doar o mărturie a acelei iubiri. Căsătoria 
este un angajament public făcut în prezenţa 
familiei şi a prietenilor. 
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Botezul este asemănător. El nu creează în 
inima noastră iubirea faţă de Dumnezeu. 
Motivul pentru care dorim să fim botezaţi este 
acela că noi deja Îl iubim. Botezul este mărturia 
publică, în prezenţa familiei, a prietenilor noştri 
şi a bisericii, cu privire la faptul că suntem 
profund îndrăgostiţi de Domnul Isus Hristos şi 
ne-am consacrat Lui. 

Când facem acest angajament public, 
trecutul nostru este înmormântat în mod 
simbolic în apa botezului, iar noi înviem la o 
viaţă nouă în Hristos. Trecutul a dispărut - este 
înmormântat - pentru a nu ne mai supăra 
niciodată. Dumnezeu a promis că ne va da 
puterea Duhului Său Sfânt pentru a ne face 
capabili să trăim o viaţă creştină. 

Unii oameni ezită. Ei se retrag. Consideră că 
nu sunt pregătiţi. Dar botezul nu înseamnă că 
sunteţi desăvârşiţi. El înseamnă că sunteţi 
hotărâţi şi dedicaţi. 

Domnul Isus vă adresează astăzi chemarea 
de a merge pe urmele Lui în mormântul de apă 

al botezului. El vă oferă iertarea şi eliberarea de 
orice vinovăţie a trecutului dumneavoastră, 
precum şi puterea de a trăi o viaţă nouă prin 
Duhul Lui Cel Sfânt. Doriţi să-I spuneţi Da, 
Domnului Isus chiar acum? 

Dacă aţi dori să-L urmaţi pe Domnul Isus în 
orice privinţă, primind botezul biblic, vă invit să 
veniţi în faţa acestui auditoriu, ca să putem 
înălţa o rugăciune specială pentru 
dumneavoastră, chiar acum. Înainte de a ne 
ruga, dacă doriţi să spuneţi: “Da, Doamne Isuse, 
vreau să fiu botezat,” veniţi chiar acum la 
amvon şi staţi cu capetele plecate, în timp ce mă 
voi ruga pentru dumneavoastră. 

 
Nu ezitaţi. 
Veniţi ...  
veniţi chiar acum,  
şi mă voi ruga. 
 

Amin 

 


