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Editorial. Botezul în apă !

„Apoi le-a zis : „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice
făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit ; dar cine nu va crede va fi 
osândit”. (Marcu 16 : 15 - 16) O traducere mai aproape de original spune : „Cine după
ce a crezut şi fiind botezat [gr. baptistheis]” ...

Din cuvintele Domnului Isus, înţelegem că pentru ca un om să fie mântuit, 
este necesar ca el să creadă Evanghelia, iar ca dovadă a credinţei în Jertfa Domnului 
Isus, el va cere botezul în apă.

Verbul baptizo a fost folosit în antichitate atunci când s-a scris despre corăbii 
scufundate, (Polybius 1, 51, 6, 8, 8, 4), sau Diodor (1, 36) notează despre animale. Un 
sinonim al lui baptizo este imersiune, sensul cuvântului fiind de intrare sub apă, în 
urma căreia obiectul respectiv este acoperit cu apă, nu doar udat.

În Biblie, acelaşi cuvânt este folosit de exemplu în Marcu 7 : „Fariseii însă şi 
toţi iudeii nu mănâncă fără să-şi spele [gr. nipsōntai] cu mare băgare de seamă 
mâinile, după datina bătrânilor. Şi când se întorc din piaţă, nu mănâncă decât după 
ce s-au scăldat [gr. baptisōntai] ... ”, (v. 3 – 4). 

În Noul Testament este o diferenţă clară între spălare şi scăldare. Redăm şi 
versetul din Ioan 13 : 5, tocmai pentru a face diferenţa dintre cele două forme de 
curăţare cu apă, care în limba greacă sunt diferite.    

În Ioan 13 : 5, scrie despre Domnul Isus că : „Apoi a turnat apă într-un lighean
[gr. niptēra] şi a început să spele [gr. niptein] picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu 
ştergarul cu care era încins”.

Prin botez, credinciosul nu face o simplă baie. Petru scria că : „botezul ... nu 
este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui 
Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos  ... ”. (I Petru 3 : 21) (Continuare la pagina 2)

• Astăzi, 14 Iunie 2015, cateheza
nu se va ţine. Se va relua, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, de 
duminică 28 Iunie 2015.

                        Anunturi : 
• Duminica viitoare, (14 iunie 2015, seara) vom 
avea cu ajutorul lui Dumnezeu, invitaţi din judeţul
Bihor, (un grup) • Duminica a treia, (în data de 21 
iunie 2015), corul va pleca în misiune la Zerveşti, 
(dimineaţa) şi Caransebeş, (seara). 
•  Zilele de post, pentru Biserică :  Luni  A-B,  Marţi
C-D, Miercuri E, F, G, H, Joi I, J, K, Vineri L, M, N,
O  iar  Sâmbătă de  la  litera  P  -  Z.  Duminica
(dimineaţa) toţi cei ce pot ! Multă binecuvântare !
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Apostolul Pavel îi învăţa pe creştinii din Roma : „ ... 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)

Prin botez credinciosul se identifică cu moartea / îngroparea Domnului Isus şi 
apoi cu Învierea Lui. Eşti botezat cu un astfel de botez ?

De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

   Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii        

Când o mică comunitate din Midwest 
fu lovită de o secetă accentuată, o 
biserică locală organiză o întâlnire de 
rugăciune şi toată lumea se strânse. 
Crizele sunt cele care ne atrag 
atenţia ! Când pastorul se ridică 
înaintea bisericii stranse laolaltă, 
observă o fetiţă de 11 ani care stătea 
în primul rând, radiind de nerăbdare. 
Lângă ea se afla umbrela ei roşie, gata
să fie folosită. Frumuseţea şi inocenţa 
acestei imagini îl făcură să zâmbească
când compară credinţa acestei copile 
cu a restului de oameni din încăpere. 
Ceilalţi oameni veniseră doar să se 
roage, dar ea venise să-L vadă pe 
Dumnezeu cum răspunde !

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :

• ABDON = Slugă supusă, Supus, Gata de 
slujbă (Serviabil). Numele mai multor israeliţi 
(Judecători 12 : 13, 15, II Cronici 34 : 20). 
Localitate (Iosua 21 : 30).

• ABED-NEGO =  1. Adoratorul luminii. 2. 

Slujitorul focului. 3. Slujitorul lui Nego. 

(Nego era un zeu babilonian şi însemna Cer). 

Unul din prietenii lui Daniel (Daniel 1 : 7). 

• ABEL =  1. Trecere, Abur, Suflare. 2. 

Deşertăciune. 3. Vanitate. 4. Păşune. 5. 

Pârghie. 6. Plângere, Tânguire. Al doilea fiu al

lui Adam (Facerea 4 : 2, Evrei 12 : 24).

„ ... O ! de ati asculta azi glasul Lui !” 
(Psalmul 95 : 7)     
             Împăcarea cu vecinul
Un bărbat se plimba prin oraş. În 
drumul lui a trecut pe lângă o 
librărie. În vitrina acelei librării era o 
Biblie deschisă. Omul a privit Biblia 
deschisă şi a citit : „Caută de te 
împacă de grabă cu pârâşul tău,câtă 
vreme eşti cu el pe drum”. (Matei 
5.25). Bărbatul a tresărit, pentru că 
tocmai se ducea să-l dea în judecată 
pe un vecin de-al său. În loc să-l dea 
în judecată pe vecinul lui, s-a întors 
şi s-a împăcat cu acesta. Ca amintire 
a acestui fapt şi-a cumpărat Biblia 
expusă în vitrină. (www.tanarcrestin.net)
Apostolul Pavel le scria corintenilor, (a se 
citi şi cititorilor) : „Chiar faptul că aveţi 
judecăţi între voi este un cusur pe care-l 
aveţi. Pentru ce nu suferiţi mai bine să fiţi 
nedreptăţiţi ? De ce nu răbdaţi mai bine 
paguba ? Dar voi singuri sunteţi aceia care 
nedreptăţiţi şi păgubiţi şi încă pe fraţi ! Nu 
ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia
lui Dumnezeu ? Nu vă înşelaţi în privinţa 
aceasta : nici curvarii, nici închinătorii la 
idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici 
sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici 
beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu 
vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa 
eraţi unii din voi ! Dar aţi fost spălaţi, aţi 
fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în 
Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul
Dumnezeului nostru”. (I Corinteni 6 : 7 - 11) 
În cer nu poţi ajunge decât prin Isus !

• Alexandru. Numele este interpretat , în 
mod curent, ca un compus din verbul aléxo 
„a apăra, a proteja” şi subst. anér [care 
provine din] andrós „bărbat, om”. 
Semnificaţia numelui este : „care apără pe 
oameni”.
• Alin. Prenumele Alín şi Alína destul de 
frecvente în onomastica noastră, sunt 
considerate, în mod curent, drept creaţii de 
la verbul a alina. În limba franceză Alin este
un vechi şi frecvent nume de botez, de 
origine germanică şi provine de la radicalul 
al care înseamnă : „tot”, „întreg”.
(Din Mica enciclopedie onomastică, 
(apărută la Editura enciclopedică 

Proverbe latine despre binefacere
• Binefacerea aduce binefaceri.
• Printr-o binefacere trebuie să fim ajutaţi şi 
nu înşelaţi.
• Să te bucuri mai mult de binefacerile oferite
de tine, decât de cele pe care le primeşti.
•  Este  o  dublă  binefacere  să  dai  un  ajutor
repede celui lipsit.
 (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura
Albatros, 1976).

Versetul s pt mânii ă ă

În  Damasc,  Anania  îi  spune  lui  Saul,
(viitorul apostol Pavel) :
„Şi  acum,  ce  zăboveşti  ?  Scoală-te,
primeşte botezul şi fii spălat de păcatele
tale,  chemând  Numele  Domnului”.
(Faptele Apostolilor 22 : 16)

 Povestiri cu tâlc  
• Cu mulţi ani în urmă, un tânăr creştin a 
călătorit spre Brazilia. Pe vapor nu a 
ascuns faptul că îi aparţinea Domnului Isus.
Astfel a trebuit să suporte de-a lungul 
călătoriei multă batjocură. Într-o zi,căpitanul
veni cu o lunetă pe puntea vasului. Privea 
prin lunetă cerul şi murmura mereu :
- Nu-L văd,nu-L văd !
Pe punte veniră mulţi oameni pentru a 
vedea ce face căpitanul. El luă luneta de la 
ochi şi spuse zâmbind :
-Chiar acum m-am uitat după Dumnezeu, 
dar nu L-am văzut.
Toţi priveau cu un zâmbet batjocoritor spre 
tânărul creştin. El s-a îndreptat cu 
seriozitate spre căpitan şi a spus cu voce 
tare, ca să-l audă şi ceilalţi :
-Nu-L vedeţi pe Dumnezeu ? Nici nu poate 
fi altfel. În Biblie scrie : ”Ferice de cei cu 
inima curată, căci ei ÎL vor vedea pe 
Dumnezeu !” Acum ştiţi,domnule căpitan, 
de ce nu-L vedeţi pe Dumnezeu ? Peste 
puntea vasului se lăsă o linişte de 
mormânt.
 (Ambele rubrici au fost preluate de pe : 
www.tanarcrestin.net)

Cartea veche  11. Bărbăţia     Creştină      
În Persia trăia odinioară un rege bun, iubitor 
de popor. El voia să dea creştere bună fiului 
său, ferindu-l de linguşiri. Din bună vreme l-a
trimis departe de pustiurile Arabiei, ca să fie 
departe de oameni. Când prinţul a ajuns 
vârsta de 18 ani, un sol de acasă i-a adus 
vestea că tatăl său, regele, a murit. 
Prinţul plecă pe loc, dar în drumul său spre 
casă fu prins de tâlhari, şi abia după ce 
trecură doi ani îşi recâştigă libertatea. Acasă 
tronul tatălui său fu ocupat de o rudenie 
ambiţioasă care nu era aplicat să-i cedeze 
tronul celui de drept cu una cu două. 
Noul rege zise, că cedează tronul dacă prinţul
v-a lua coroana regală pusă în arenă între doi 
lei. Prinţul primeşte propunerea. În ziua 
luptei merge în arenă şi înfige sabia în gura 
unui leu, iar pe celălalt îl sugrumă. 
Apoi ridică coroana şi astfel ajunge pe tron. 
Şi nouă creştinilor ni s’a promis o 
coroană, pentru care trebuie să luptăm 
bărbăteşte. 
„Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, 
după ce a fost găsit bun, va primi 
cununa vieţii pe care a făgăduit-o 
Dumnezeu celor ce-L iubesc”. (Iacov 
1. 12)”. Cei doi lei, cu care trebuie să 
ne luptăm pentru coroana noastră, sunt
cele două patime capitale, mândria şi 
necurăţia (desfrânarea).
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