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EDITORIAL- Botezul în apă 

                   „Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi 

îmbrăcat cu Hristos.” (Galateni 3 : 27). 

 Definiţie. Botézul este un : Ritual creștin de primire a cuiva printre credincioșii 

bisericii. Acest cuvînt înseamnă „cufundare”, (din grecescul baptizo). Trebuie menţionat că 

botezul Biblic se făcea prin cufundare, spre deosebire de creştinii dintr-un anumit cult, care 

efectuează acest botez prin stropire.       

1. Trei adevăruri despre botez :  

 A ) De unde vine botezul ? Din cer : „Botezul lui Ioan de unde venea ? Din cer sau 

de la oameni ?” Dar ei vorbeau între ei şi ziceau : „Dacă vom răspunde: „Din cer”, ne va 

spune: „Atunci de ce nu l-aţi crezut ?” (Matei 21 : 25). 

 B ) Botezul face parte din planul lui Dumnezeu şi este obligatoriu : „Şi tot norodul 

care l-a auzit, şi chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan ; dar 

fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul 

lui”.  (Luca 7 : 29 – 30). 

 C ) Credinţa în Domnul Isus, ca Domn şi Mântuitor, care este în inimă, se arată în 

exterior, prin botezul în apă. Prin acest fapt credinciosul îşi dovedeşte ascultarea de Cuvântul 

Domnului Isus. „Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit ; dar cine nu va crede va fi 

osândit.” (Marcu 16 : 16).  

 Altfel spus : 50 % credinţă + 50 % botez = 100 % voia lui Dumnezeu ! Să nu uităm 

că din punctul de vedere al lui Dumnezeu : „Ascultarea face mai mult decât jertfele ... ” (I 

Samuel 15 : 22). Samuel îi spunea lui Saul, Cuvântul Lui Dumnezeu pentru el :  

 „ ... neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai 

puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, 

te leapădă şi El ca împărat.” (I Samuel 15 : 23). În ce a constat neascultarea lui Saul ?  

 Din trei lucruri prin care trebuia să-şi arate ascultarea, Saul a făcut două şi i se părea 
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că totul este în regulă : „Samuel s-a dus la Saul, şi Saul i-a zis: „Fii binecuvântat de Domnul! 

Am păzit cuvântul Domnului.” (I Samuel 15 : 13). Însă în textul Biblic avem notat că anterior 

: „Domnul a vorbit lui Samuel şi i-a zis : „Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci  

 se abate de la Mine şi  

 nu păzeşte cuvintele Mele.” (I Samuel 15 : 10 – 11) ... Deşi Saul a făcut două treimi 

din ceea ce i s-a cerut ! 

2. Feluri de botez : 

 Pentru a înţelege diferenţa dintre trei feluri de botez, trebuie să explicăm în fiecare 

caz : cine este botezătorul, cine este cel botezat, şi în ce (unde) este cufundat cel botezat. 

 

 „Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un 

singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie 

iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi ; şi toţi am 

fost adăpaţi dintr-un singur Duh.” (I Corinteni 

12 : 13).  

 Botezul în apă, (sau botezul lui Ioan), era 

iniţial un botez al pocăinţei spre iertarea 

păcatelor, era numit aşa deoarece încă nu 

exista Jertfa Domnului Isus de pe cruce : „ ... a 

venit Ioan care boteza în pustiu, propovăduind 

botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor” 

(Marcu 1 : 4).  

 „Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă ; dar Cel ce vine după mine 

este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va 

boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.” (Matei 3 : 11). 

 3. Semnificaţiile botezului în apă : 

 A ) Legământ cu Dumnezeu. „Şi tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui 

legământ  nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub 

legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi să capete veşnica moştenire care le-a fost 

făgăduită.” (Evrei 9 : 15).  Cuvântul legământ înseamnă : 1. Promisiune solemnă, prin care 

cineva se obligă să realizeze ceva. 2. Situație dintre persoane sau dintre comunități care ajung 

să se înțeleagă asupra unui lucru ; înțelegere ; învoială. Provine din lat. Ligamentum. 

 B ) Îngroparea omului vechi. „Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, 

am fost botezaţi în moartea Lui ? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi 

împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa 

şi noi să trăim o viaţă nouă.” (Romani 6 : 3 - 4). Dar Isus a fost îngropat acum 2.000 de ani 

şi după trei zile a înviat ! Aşa este şi botezul ca semnificaţie : identificarea cu moartea şi 

Învierea Domnului Isus ! 

 C ) Mărturia unui cuget curat. „Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum 

pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui 

cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos ...”  

 

SOLOMON ŞI ISUS  

  

”Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu 

ţes ; totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.” 

(Matei 6 : 28 – 29). 

 „Cine este cel mai mare în sistemul de valori al lui Dumnezeu ? Cel care slujeşte 

altora, care se sacrifică şi care şi-a răstignit sinele. 

 Împărăteasa din Seba a venit să-l viziteze pe Solomon, pentru a vedea dacă ce auzise 

despre el era adevărat sau nu. Ceea ce-a văzut i-a întrecut cu mult aşteptările. Solomon a 

alcătuit 3.000 de proverbe şi a compus 1.005 cântece. În fiecare zi, în bucătăria lui se 

pregăteau : 30 de baniţe de floare de făină şi 60 de baniţe de altă faină, 30 de boi şi 100 de 

oi. Valoarea acestui meniu era de aproximativ 380.000 de dolari.  

 Tronul său era de fildeş acoperit cu aur. S-a estimat că, pentru producerea fidelă a 

templului lui Solomon, ar fi necesare aproximativ 87 de miliarde de dolari. Casa lui era de 

asemenea, foarte scumpă. El mânca din vase de aur, iar slujitorii lui erau îmbrăcaţi în haine 

scumpe.  

 Avea 40.000 de cai împreună cu 12.000 de călăreţi care se îngrijau de ei. Aceasta ar 

însemna o coloană de peste 25 de km, socotind câte patru cai pe rând. Pentru adapostirea lor 

era nevoie de un grajd de aproape 50 de km.  

 Solomon jertfea 120.000 de oi  şi 22.000 de boi. Era într-adevăr nemaipomenit ! 

 Dar iată că este cineva mai de preţ ca Solomon : Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ! 

Nimeni nu se poate compara cu El. Isus a avut putere asupra legilor naturii, asupra bolilor, 

asupra demonilor şi asupra mortii.  

 El a avut puterea să ierte păcatele, să schimbe inimile şi vieţile oamenilor. A avut 

milă de femei, de copii şi de păcătoşi, precum şi de cei asupriţi şi săraci. El este Domnul 

slavei. O oştire cerească a asistat la naşterea Lui. Duhul s-a aşezat deasupra Lui în chip de 

porumbel la botez.  

 La Cuvântul Său, orbii şi-au căpătat vederea, şchiopii au fost vindecaţi, morţii au 

înviat, furtuna s-a liniştit, iar demonii au fugit. O cât de minunat este Domnul nostru !”  
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VERSETUL 

SĂPTĂMÂNII 

Aruncați asupra Lui 

toate îngrijorările 

voastre, căci El Se 

îngrijește de voi. 

1 Petru 5:7 


