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Pastorul, învățătorul și autorul Dr. Adrian 

Rogers a făcut cunoscută dragostea 

lui Isus Hristos oamenilor din lumea 

întreagă și a infl uențat nenumărate vieți 

prezentând adevărul biblic profund cu 

o așa simplitate încât un copil de 5 ani 

îl poate înțelege și totuși continuând să 

vorbească inimii unui adult de 50 de ani.

Dragostea de Mare Preț (Love Worth Finding) 

a luat fi ință în 1987 ca lucrarea de misiune 

prin radio și televiziune a Dr. Adrian Rogers 

și rămâne sursa exclusivă de transmitere a 

tuturor învățăturilor lui astăzi. Conectându-i 

pe alții cu înțelepciunea lui biblică, simplu 

rostită și neschimbătoare, prin resurse precum 

cărți, materiale video și înregistrări audio, 

conținut digital și alte mijloace media, căutăm 

nu doar să le oferim speranța lui Isus celor 

care nu sunt creștini, ci și să-i încurajăm și să-i 

consolidăm în credință pe creștinii practicanți.
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Botezul Biblic

Textul din Matei 28:19-20 a fost numit Marea 
Trimitere. Dar, din păcate: de multe ori este marea 
omitere. Avem nevoie să aflăm ce a dat Domnul 
Isus Hristos Bisericii atunci când i-a dat ordinele 
de înaintare, Marea ei Trimitere. 

Permiteți-mi să vă povestesc despre lucrarea 
Domnului Isus: Isus a avut o lucrare publică de 
scurtă durată; puțin mai mult de trei ani. Cum Și-a 
început Isus lucrarea? Fiind botezat de Ioan în râul 
Iordan. Cum Și-a finalizat Isus lucrarea? Poruncind 
botezul. 

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a 
zis: „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. Și învăţaţi-i să păzească tot ce v-am 
poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate 
zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. 
(Matei 28:18-20, VDCC)

Cuvântul ”puterea” înseamnă, literalmente, 
autoritate.  ” Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile…” înseamnă, literalmente, ”ucenicizați 
toate națiunile”. ”…botezându-i în Numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Și învăţaţi-i să 
păzească”- câte lucruri? Toate lucrurile,  ”tot ce 
v-am- cerut? Nu. Ce v-am sugerat? ”…poruncit”. 

Această broșură conține mesajul pastorului Adrian 
Rogers Botezul Biblic (#2002), disponibil în limba 

engleză online accesând linkul de mai jos:

lwf.org / products/bible-baptism-2002

Dumnezeu te poate folosi cu  
ceea ce ai, acolo unde ești. Și El îți 

va purta de grijă fiecărei nevoi.
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ADEVĂRUL CE MERITĂ ÎMPĂRTĂȘIT

Împlinind ultimele cuvinte pe care ni le-a 
lăsat ca învățătură Domnul Isus în Matei 

28:19, colecțiile Adevărul ce Merită Împărtășit 
ale organizației Dragostea de Mare Preț 
sunt destinate pentru a fi folosite atât în 

creșterea ta personală cât și, mai important, în 
misiunea ta de a ”merge și a face ucenici...”

https://lwf.org/products/bible-baptism-2002
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Cine a spus aceasta? Acela care spune: ” Toată 
puterea Mi-a fost dată”. Oameni buni, când ajungeți 
la așa ceva în Scriptură, singurul lucru rezonabil pe 
care îl puteți spune este: ”Da, Doamne.”

Să privim din nou: ” Şi iată că Eu sunt cu voi 
în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin”. 
Adică, literal, ”până la sfârșitul veacului”. Isus este 
aici astăzi. El încă vorbește, și El încă spune același 
lucru. El nu S-a schimbat; nu există nicio bâlbâială, 
nimic neînțeles, nicio scuză, niciun echivoc. Este 
acolo, în Cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să-i 
conducem pe oameni la Hristos, să-i botezăm și 
să-i învățăm să păzească tot ce ne-a poruncit El. 
Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Negru pe 
alb.

Trebuie să înțelegem ce 
spune Biblia. Noi suntem 
Biserica, nu un club. Nu 

stabilim noi regulile în mers. 

Vreau să vă vorbesc despre botez. Și nu 
despre botezul baptist. Oameni buni, eu nu sunt 
deloc interesat de botezul baptist. Dacă avem 
vreo ”doctrină baptistă”, trebuie să scăpăm de 
ea. Prezbiterienii trebuie să scape de ”doctrina 
prezbiteriană”, metodiștii trebuie să scape de 
”doctrina metodistă”, episcopalienii trebuie să 
scape de ”doctrina episcopaliană”, adunările lui 
Dumnezeu trebuie să scape de ”doctrina adunărilor 
lui Dumnezeu”, romano-catolicii trebuie să scape 
de ”doctrina romano-catolică”, și toți trebuie să ne 
întoarcem la doctrina Bibliei. Nu așa este corect?

Trebuie să înțelegem ce spune Biblia. Noi 
suntem Biserica, nu un club. Nu stabilim noi 
regulile în mers. Isus are toată autoritatea, și El 
este Cel care ne spune despre botez.

Prin urmare, ce aș vrea să faceți este să vă 
uitați în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă spun ceva 
ce nu este în Cuvântul lui Dumnezeu, atenționați-
mă. Dacă vă spun ceva care este în Cuvântul lui 
Dumnezeu, atunci nu pe mine mă ascultați. Ci pe 
Dumnezeu, Cuvântul. 
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Metoda Biblică 
A Botezului

Să vorbim despre metoda biblică a botezului. Care 
este metoda botezului? În Marcu 1:9-10 vom afla 
cum a fost botezat Domnul Isus Hristos- exemplul 
nostru. Se relatează: ” În vremea aceea, a venit 
Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de 
Ioan în Iordan.” (Marcu 1:9, VDCC). Știți care era 
distanța de la Nazaret la râul Iordan? Șaizeci de 
mile (aproximativ 97 km, n.tr.), dus, pentru a fi botezat. 
Poate spui: ”Ei bine, e puțin incomod pentru mine 
să mă botez; dacă mă botez, stric o coafură de 20 
de dolari”. Serios? Isus a călătorit șaizeci de mile de 
la Nazaret la Iordan și a fost botezat de Ioan în râul 
Iordan. Nu în apropiere de Iordan, nu lângă Iordan, 
ci în Iordan.

”Şi îndată, când ieşea Isus din apă, el a văzut 
cerurile deschise şi Duhul coborându-Se peste 
El ca un porumbel” (Marcu 1:10, VDCC). Dacă Isus 
a ieșit afară din apă, unde fusese El? În apă. Este 
evident că Isus a fost botezat prin scufundare. 
Și porumbelul care a coborât Îl simbolizează pe 
Duhul Sfânt. 

De ce a străbătut Isus tot acest drum până 
la Iordan? De ce boteza Ioan în Iordan? Bună 
întrebare; mă bucur că ai întrebat. Deschide la Ioan 
3:23 și vei afla de ce boteza Ioan în acel loc anume.  
Biblia spune: ” Ioan boteza şi el în Enon, aproape de 

Salim, pentru că acolo erau multe ape, şi oamenii 
veneau ca să fie botezaţi” (Ioan 3:23, VDCC).

Nu pentru că era atât de frumos acolo, nu 
pentru că era atât de convenabil. Nu spune 
așa. Cuvântul botezat înseamnă, literalmente, 
”scufundat”. Motivul pentru care Ioan a mers acolo 
la râul Iordan nu era peisajul și nici din comoditate. 
Oameni buni, e nevoie de multă apă pentru a 
boteza. 

Dacă aș boteza așa cum fac unii oameni 
botezul, aș putea boteza o biserică întreagă cu o 
cadă plină de apă și mi-ar rămâne destulă. Dar nu. 
Botezul necesită multă apă. Iordanul era un vechi 
râu mocirlos și neplăcut, dar acolo era apă.

Am fost odată în Kenya, Africa de Est, într-un 
Land Rover și am trecut pe lângă struți, zebre, 
antilope sălbatice și gazele, până în zona îndepărtată 
unde se afla acest trib nobil de luptători Maasai. Am 
fost acolo cu misionarul Jim Hooten. El îi conducea 
la Isus Hristos pe acei războinici Maasai. Dar cum 
avea de gând să-i boteze acolo?

Au luat o lopată, au săpat un mormânt și l-au 
căptușit cu folie de plastic. Apoi, cu Land Rover-
ul său, Jim a cărat apă și a umplut groapa cu ea. 
Acei războinici Maasai au fost conduși în acea apă 
noroioasă, în acel mormânt, simbolizând faptul 
că ei muriseră cu Domnul Isus Hristos și fuseseră 
îngropați cu El. 

Nu este ușor să botezi. Îmi aduc aminte de 
prima persoană pe care am botezat-o. Numele 
ei era Willie Verene. Era o doamnă minunată. Am 
condus-o pe Willie la Hristos în prima bisericuță 
pe care am păstorit-o în Fellsmere, Florida. M-am 
dus să o vizitez pe Willie într-o sâmbătă seara și 
i-am predicat Evanghelia. 

Dar ea a spus: ”Pastore, vreau să fiu salvată, dar 
pur și simplu nu știu cum să cred. Nu știu cum să 
mă încred.”
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Am spus: ”Ei bine, pur și simplu încredeți-vă în 
El.”

Ea a răspuns: ”Vreau, dar cum să o fac?”
”Nu știu cum să vă spun să o faceți- pur și 

simplu faceți-o. Încredeți-vă în Domnul.”
Ea a răspuns: ”O, aș vrea, dar pur și simplu nu 

mă pot încrede.”
Nu știam ce să-i spun. Am spus: ”Doamnă 

Willie, mă voi ruga pentru dumneavoastră. Ne 
vedem mâine. Pur și simplu spuneți-I Domnului. 
Cereți-I să vă ajute să vă încredeți în El.”

Ziua următoare, când a venit la biserică, fața ei 
strălucea ca soarele la amiază. A spus: ”O, pastore, 
Dumnezeu m-a salvat ieri seară!” Și a venit în față.

Eram un pastor tânăr, aveam doar 19 ani și 
păstoream o biserică. În afara faptului că fusesem 
chemat și Dumnezeu îmi spusese să o păstoresc, 
nu mă puteam lăuda că mă pricepeam cum s-o fac. 
Cât privește experiența, nu știam cum să botez. 
Nici măcar nu știam cum să țin o persoană ca să 
o botez. Nu fusesem atent la păstorul meu când 
boteza. 

Nu aveam apă curentă în acea biserică, cu atât 
mai mult un baptisteriu. Aveam o podea și pereți, 
scândură de doi pe opt pe care să stai și scândură 
de doi pe opt pe care să te sprijini, ținute împreună 
de un suport de fier. Dar Dumnezeu era în acea 
bisericuță de la marginea Everglades din Florida. 

Aveam acolo un canal numit Canalul Lateral 
A, cu ajutorul căruia se irigau câmpurile de trestie 
de zahăr. Mica noastră bisericuță s-a adunat 
la Canalul Lateral A. Am coborât malul acela 
alunecos și nămolos și Willie m-a urmat acolo jos. 
Pentru Florida, apa era rece! O aud și acum: când 
picioarele lui Willie au atins apa aceea, a spus: ”Îîîî!” 
Erau acolo momeli de pescuit, mormoloci, și poate 
unu-doi mocasini de apă! 

Dar ne-am dus acolo, am scufundat-o pe 
doamna aceea grațioasă în apă și am ridicat-o. 
Niciodată nu voi uita. De ce am făcut acest lucru? 
Ar fi fost mult mai ușor să iau o petală de trandafir 
și să-i pun puțină apă pe cap. Am coborât la acel 
canal din același motiv pentru care Isus a mers tot 
drumul până la Iordan: ”pentru că era multă apă 
acolo”. Trebuia să găsim un loc unde să fie apă. 

Altădată, la o altă biserică, anunțasem un 
serviciu de botez. Dar când am ajuns la biserică, 
baptisteriul era gol. Era acolo o țeavă cam de 
grosimea degetului meu mare care umplea 
baptisteriul, și era nevoie de o veșnicie și o zi pentru 
a-l umple. M-am uitat înăuntru și am constatat că 
administratorul uitase să o deschidă!

Am spus: ”O, nu, ce ne vom face? Aveam invitați 
chiar din afara orașului pentru a-i vedea pe oameni 
botezându-se.”

Atunci mi-a venit o idee- inspirație divină, cred. 
Am sunat la pompieri. Am spus: ”Avem o urgență- 
trimiteți o mașină de pompieri.” Și au făcut-o! 
Oamenii au crezut că a luat foc biserica atunci 
când au văzut acolo mașina mare de pompieri și 
furtunul care intra. Am umplut baptisteriul rapid și 
i-am botezat pe acei oameni.

De ce atâta bătaie de cap? Pentru că Isus a spus: 

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.

Nu este ușor, dar este glorios și minunat. Noi 
nu căutăm o religie ușoară. Haideți să aflăm ce 
spune Biblia. 

Unii oameni vor să facă totul mai ușor. Bisericile 
devin atât de permisive încât mă aștept să văd unele 
biserici care încep să primească membri la telefon 
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și să le boteze fotografiile. Dar metoda botezului 
biblic este prin scufundare. Însuși cuvântul botez 
este, practic, un cuvânt netradus din greacă: 
baptizo înseamnă ”a scufunda, a afunda, a cufunda”. 
Rantizo înseamnă ”a stropi”, luo înseamnă ”a turna”, 
dar cuvântul pe care îl folosește Dumnezeu este 
baptizo. Este un cuvânt care este transliterat direct 
din limba greacă, dar dacă ar fi fost tradus, cuvântul 
ar fi însemnat, literalmente, ”a scufunda, a afunda”.

Știați că, în primii ani, toți creștinii erau 
botezați prin scufundare? De fapt, dacă mergeți în 
Europa și vizitați anumite mari catedrale care au 
fost construite înainte de secolul al XIII-lea, veți 
descoperi că acestea aveau baptisterii ca cele pe 
care le avem noi. Am fost și eu și am intrat în unele 
din acele baptisterii din vechile catedrale. În primii 
ani, toți erau botezați așa cum ne învață Biblia să 
botezăm prin scufundare. 

Semnificația Biblică 
A Botezului

Metoda și semnificația botezului biblic se 
întrepătrund inextricabil. Motivul pentru care 
metoda este așa importantă este acela că ea este 
necesară semnificației, iar semnificația dictează 
metoda. Semnificația este aceasta: botezul 
ilustrează lucrarea salvatoare a Domnului Isus 
Hristos. 

Luați o Biblie și deschideți-o cu mine la Romani 
6:4: 

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 6:4, VDCC). 

Botezul este o îngropare. Astfel:

Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost 
răstignit împreună cu El, pentru ca trupul 
păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, 
în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, 
căci cine a murit, de drept, este izbăvit de 
păcat.” (Romani 6:6-7, VDCC) 

”… Omul nostru cel vechi”- înseamnă ”omul 
care obișnuiam să fiu”.
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Ce ilustrează botezul? Evanghelia. Ce este 
Evanghelia? 1 Corinteni 15 ne spune că Evanghelia 
este aceasta: 

… că Hristos a murit pentru păcatele 
noastre, după Scripturi, că a fost îngropat 
şi a înviat a treia zi, după Scripturi” (1 
Corinteni 15:3b-4, VDCC)

 Aceasta este Evanghelia: moartea, îngroparea 
și învierea lui Isus. Înțelegeți aceasta? Aceasta 
este Evanghelia! Ce ilustrează botezul? Ilustrează 
Evanghelia. 

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.

Înțelegeți de ce diavolul ar vrea să distrugă 
acest simbolism? Dacă ai fi diavolul, care ar fi cel 
mai importantă mesaj pe care ai vrea să-l distrugi? 
Evanghelia. Care ar fi unicul mesaj de care ai vrea 
să te asiguri că nu va fi văzut iar și iar? Evanghelia: 
moartea, îngroparea și învierea lui Isus Hristos.

Unii oameni spun: ”Ei bine, metoda nu este 
importantă. Doar ilustrează mântuirea. Orice 
imagine poate face aceasta. 

Să presupunem că nu ați fi văzut-o niciodată 
pe soția mea, Joyce, și m-ați întreba: ”Adrian, ai o 
poză cu Joyce?”

Eu aș răspunde: ”Sigur că da”, iar apoi aș scoate 
o poză cu o mașină de curse, o cascadă sau o 
măsuță de cafea.

Ați spune: ”Asta e Joyce?”
Dar dacă aș spune: ”Ei bine, orice poză e bună. 

Nu contează.”

Botezul este o imagine a 
unei morți, a unei îngropări 

și a unei învieri. 

Ați spune: ”Nu știam că soția ta seamănă cu o 
mașină de curse, cu o cascadă sau o cu măsuță de 
cafea!” Ei bine, orice poză e bună!

Oameni buni, botezul este o imagine a unei 
morți, a unei îngropări și a unei învieri. Dumnezeu 
vrea să fie clar și limpede, iar acesta este motivul 
pentru care noi înfățișăm ce a făcut Isus ca să ne 
mântuiască. Diavolului i-ar plăcea să îndepărteze 
acea imagine din Biserică, dar noi vrem să o 
păstrăm acolo.

Trăind, El m-a iubit; murind, El m-a salvat;
Îngropat, El a purtat păcatele mele departe,
Înviind, El m-a făcut neprihănit pentru 
totdeauna;
Într-o zi El va veni- O ce zi glorioasă!1

Această imagine este în botez. Înfățișează, mai 
întâi de toate, că noi credem această Evanghelie și 
că ne identificăm cu ea. ” În adevăr, dacă ne-am 
făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare 
cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere 
asemănătoare cu a Lui.” (Romani 6:5)

Când m-am afundat în apă la botez, aceasta 
a comunicat că ”m-am făcut una cu El printr-o 
moarte asemănătoare cu a Lui”. Vechiul Adrian a 
murit. Pentru că atunci când Isus a murit, El a murit
pentru mine. Când mă încred în El, moartea Lui are

1  Din imnul ”Într-o zi””, versuri de J. Wilbur Chapman, 1910) 
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numele meu pe ea. El a murit moartea mea. El a 
luat locul meu pe acea cruce. Așa că moartea mea 
cu Domnul Isus Hristos este înfățișată în botez. 

Dacă ai fost botezat înainte de a fi mântuit, 
acesta este motivul pentru care nu ai fost cu 
adevărat botezat. A fi botezat înainte de a fi mântuit 
este ca și cum ți-ai face înmormântarea înainte de a 
muri. Botezul este o imagine a morții tale. În Biblie, 
botezul urmează întotdeauna după mântuire. 
Botezul înseamnă să mori față de vechiul mod de 
viață. Notează-ți aceste versete din Scripturi: 

Faptele Apostolilor 2:41 spune: ” Cei ce au 
primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi în 
ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat 
aproape trei mii de suflete.” Înțelegi, trebuie să 
primești Cuvântul înainte de a fi botezat. De aceea 
nu botezăm copii mici. 

Faptele Apostolilor 10:46-47 afirmă:

Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind 
pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: Se poate 
opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia, care 
au primit Duhul Sfânt ca şi noi?

În acea perioadă de tranziție, semnul că acești 
credincioși dintre neamuri primiseră Duhul Sfânt 
era capacitatea de a vorbi în limbi străine. Era un 
dar supranatural de la Dumnezeu pentru a confirma 
că Evanghelia mergea spre neamuri. Când Petru a 
văzut aceasta, a spus: ”Ei bine, și ei pot fi botezați 
pentru că au primit Duhul Sfânt”. Este necesar să 
fii mântuit și să primești Duhul Sfânt înainte de a 
fi botezat. 

În Faptele Apostolilor 16, Pavel și Sila erau în 
închisoare și a avut loc un cutremur de pământ. 
Temnicerul a scăpat teafăr și voia să afle ce trebuie 
să facă pentru a fi mântuit. ”Pavel şi Sila i-au 
răspuns: Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu 

şi casa ta” (Faptele Apostolilor 16:31, VDCC). Aceasta 
nu însemna că a lui casă avea să fie mântuită pentru 
că el crezuse; însemna că dacă membrii din casa 
lui credeau, aveau să fie mântuiți așa cum el fusese 
mântuit.

 Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât 
lui, cât şi tuturor celor din casa lui. 
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.” (Faptele 
Apostolilor 16:32-33, VDCC)

Ce vă arăt în toate aceste versete din Scripturi 
este că botezul urmează credința. Biblia nu spune 
niciodată: ”Botezați-vă și credeți”, ci invers: ”Credeți 
și vă botezați”. Pentru că botezul adevărat urmează 
după mântuirea adevărată. Și ce înfățișează aceasta, 
conform Romani 6:5? Moartea noastră. Dar, de 
asemenea, ilustrează învierea noastră cu Isus.  

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 6:4, VDCC).

Deci când m-am scufundat sub apa aceea 
în botez, acela a fost un mormânt lichid. Vechiul 
Adrian a murit cu Isus. Vechiul Adrian este îngropat. 
A fost o înmormântare. Singurul bocitor acolo a 
fost diavolul- el ura să mă vadă murind! Eu sunt 
îngropat cu Isus. Moartea Lui a avut numele meu 
pe ea. El a murit pentru mine iar eu am murit cu 
El. Botezul spune: ”Cred aceasta”. Vechiul om este 
mort și această lume este răstignită pentru mine, 
iar eu sunt mort pentru această lume veche. 

 



14 15

Eu sunt îngropat cu Isus. 
Moartea Lui a avut numele 

meu pe ea. El a murit pentru 
mine iar eu am murit cu El. 

Botezul spune: ”Cred aceasta”. 

Adio, lume veche. Adio, om vechi. Bun venit, 
lume nouă! Bun venit, Isus! Bun venit, viață de 
înviere! Despre aceasta este botezul. Când a murit 
Isus, am murit și eu. Când a înviat El, și eu am înviat! 
A facut-o pentru mine, iar eu am făcut-o cu El. 

Dar botezul, de asemenea, ilustrează faptul 
că într-una din aceste zile, voi muri fizic, dacă 
Isus întârzie să revină (Apocalipsa 22:20). Mă vor 
așeza într-un mormânt. Nu vreau să vă invit la 
înmormântarea mea; nu ar fi politicos să vă invit la 
ceva la care nu voi fi prezent. Voi fi sus, în ceruri, 
privind în jos, dar trupul meu va sta în pământul 
curat până  când ultima trompetă va suna și va 
avea loc învierea. Atunci, la fel cum am ieșit din 
baptisteriu când am fost botezat, voi ieși din acel 
mormânt. Trupul meu va fi înviat (1 Corinteni 15).

Deci, ce ilustrează botezul? Prietene, 
înfățișează Calvarul- pentru că noi am murit cu 
Hristos. Înfățișează Paștele, pentru că am înviat cu 
El. Înfățișează A Doua Venire, pentru că într-una 
din aceste zile vom fi ridicați din acel mormânt 
pentru a trăi cu Domnul Isus Hristos într-un trup 
înviat. 

Nu credeți că diavolului i-ar plăcea să ia această 
imagine din Biserică? Aceasta este semnificația 
biblică a botezului: moartea, îngroparea și învierea 
Domnului Isus Hristos. 

Motivul Biblic 
Al Botezului

Metoda și semnificația botezului sunt legate de 
motivul botezului biblic. De ce să te botezi? Din 
trei motive:

MAI ÎNTÂI DE TOATE, EXISTĂ UN STĂPÂN 
CARE TREBUIE MĂRTURISIT: 

DOMNUL ISUS

Suntem botezați în numele Tatălui, al Fiului și al 
Sfântului Duh. Noi primim numele lui Isus. El este 
acum Stăpânul nostru. Biblia ne învață: ”Ştim bine 
că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună 
cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat 
de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai 
păcatului,” (Romani 6:6, VDCC). Vedeți, avem un 
Stăpân nou, o viață nouă. Sunt un om nou cu un 
Stăpân nou. Mă identific cu Hristos. 

Botezul este modul tău de a spune: ”Nu mi-e 
rușine de Isus Hristos. Îi mulțumesc lui Dumnezeu 
pentru ce a făcut pentru mine la cruce.”

Port o verighetă pe deget. Cine mi-a dăruit-o? 
Scumpa mea soție, Joyce. Știți de ce o port? Pentru 
că o iubesc și nu mi-e rușine de ea. Vreau ca toți să 
știe că aparțin unei femei numită Joyce. 

Această verighetă nu mă face căsătorit. Aș 
putea să fiu căsătorit și să nu am o verighetă. Sau 
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mă pot duce la magazinul de mărunțișuri să-mi 
cumpăr una și să nu fiu căsătorit. Deci, ce înseamnă 
această verighetă? Înseamnă că îi aparțin lui Joyce.  
Ce înseamnă botezul? Că eu aparțin lui Isus! Botezul 
nu mă face un creștin; el arată că sunt un creștin. 
Am un Stăpân pe care trebuie să-L mărturisesc.

 

Botezul este modul tău de 
a spune: ”Nu mi-e rușine de 
Isus Hristos. Îi mulțumesc 
lui Dumnezeu pentru ce a 

făcut pentru mine la cruce.” 

Odată, un băiețel a fost mântuit la biserica 
copiilor și i s-a spus: ”Mergi la biserica mare 
și spune-le că ai fost mântuit și ai nevoie să fii 
botezat”. Băiețelul nu înțelegea botezul, așa că s-a 
dus la biserica mare și i-a spus pastorului: ”Am fost 
mântuit. Am nevoie să mi se facă reclamă (n.tr.- în 
lb. engleză, termenul folosit este advertised, ”botezat” 
este baptized, iar finalul se pronunță relativ asemănător, 
de aici confuzia copilului). Aceasta este, oameni buni! 
Vi se face reclamă.

ÎN AL DOILEA RÂND, EXISTĂ UN 
MESAJ CE TREBUIE COMUNICAT

Știați că de fiecare dată când cineva se botează, 
el sau ea predică Evanghelia? Predică moartea, 
îngroparea și învierea lui Isus Hristos. Este un 
Stăpân ce trebuie mărturisit și un mesaj ce trebuie 

comunicat prin botez: arată ce s-a întâmplat când 
ai fost mântuit și arată ce a făcut Isus. 

De multe ori, am văzut oameni care au fost 
convinși de păcat și au fost mântuiți datorită unui 
serviciu de botez. Ceea ce înfățișează botezul este 
ceea ce aduce convingere în inimile oamenilor, iar 
ei spun: ”Am nevoie de un Mântuitor. Am nevoie ca 
cineva să fi murit pentru mine. Am nevoie de o viață 
nouă. Am nevoie de ceea ce înfățișează acesta. ”

ÎN CELE DIN URMĂ, EXISTĂ UN MANDAT 
CARE TREBUIE ÎNDEPLINIT

Isus a spus: 

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. Şi iată 
că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului. Amin (Matei 28:19-20, 
VDCC)

Care este răspunsul tău la aceasta? Eu voi 
spune: ”Da, Doamne.”

Poți să fii un membru al bisericii, dar unii dintre 
voi, dacă ați fi sinceri ca în ziua judecății, ați putea 
spune: ”Am fost botezat înainte de a înțelege cu 
adevărat Evanghelia. Mi-am făcut înmormântarea 
înainte de a muri și vreau să pun lucrurile în ordinea 
corectă. Vreau botezul credinciosului”. Credeți și 
va botezați. Așa că ai nevoie să vii și să spui: ”Știu că 
sunt mântuit, nu vin să fiu mântuit, dar vreau să vin 
și să pun lucrurile în ordine.”

Ai putea spune: ”Ce mai contează? Botezul nu 
este necesar pentru mântuire.” Dar este necesar 
pentru ascultare, iar ascultarea este necesară 
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pentru bucurie și rodire în viața creștină. Ai citit 
vreodată un pasaj din Scriptură și ai zis: ”Doamne, 
nu înțeleg. Doamne, arată-mi ce înseamnă, te rog. 
Vreau să înțeleg.”

Dumnezeu poate spune: ”De ce să îți arăt ce 
înseamnă când deja ți-am arătat altceva și nu vrei 
să asculți?” Prietene, ascultă: modalitatea de a 
înțelege părți din Scriptură pe care nu le înțelegi 
este să împlinești părțile pe care le înțelegi. 

”Căci celui ce are, i se va da şi va avea de 
prisos; iar de la cel ce n-are, se va lua chiar şi ce 
are”(Matei 13:12).

Crede și împlinește, căci nu există o altă cale
De a fi fericit în Isus, decât să te încrezi și să 
împlinești.2

 

Prietene, ascultă: modalitatea 
de a înțelege părți din 
Scriptură pe care nu le 

înțelegi este să împlinești 
părțile pe care le înțelegi. 

2 Din imnul ”Să ne-ncredem, s-ascultăm de Domnul” de John H.  
Sammis, 1887



O Rugăminte de Final... 

Prietenul meu, ți-ai dat viața Domnului? Ai tu 
siguranța că, dacă ar fi să mori chiar acum, ai 
merge direct în rai? Dacă nu, te rog oferă-mi 
oportunitatea de a-ți spune cum poți fi salvat, pe 
baza Cuvântului lui Dumnezeu.

RECUNOAȘTE-ȚI PĂCATUL

Mai întâi, trebuie să înțelegi și să recunoști că 
ești un păcătos. Biblia spune: ”Nu este niciun 
om neprihănit, niciunul măcar” (Romani 3:10). 
”Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui 
Dumnezeu” (Romani 3:23). Păcatul este o ofensă 
împotriva lui Dumnezeu, ofensă care atrage o 
pedeapsă severă: ”Fiindcă plata păcatului este 
moartea (separarea veșnică de dragostea și mila lui 
Dumnezeu), dar darul fără plată al lui Dumnezeu 
este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” 
(Romani 6:23).

RENUNȚĂ LA EFORTURILE PERSONALE

În al doilea rând, trebuie să abandonezi orice efort 
de a te salva singur. Dacă ne-am fi putut mântui 
noi înșine, moartea lui Isus nu ar fi fost necesară! 
”A fi religios” nu te poate duce în rai. Biblia spune 
că ” El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de 
noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui (a lui 
Dumnezeu)” (Tit 3:5). Mântuirea este prin harul 
lui Dumnezeu, ”... nu prin fapte, ca să nu se laude 
nimeni” (Efeseni 2:8-9).

RECUNOAȘTE PREȚUL PLĂTIT DE HRISTOS

În al treilea rând, trebuie să crezi că Isus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele tale. 
”Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi 
prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, 
Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). Aceasta 
înseamnă că El a murit în locul tău. Datoria păcatului 
tău a fost plătită de sângele lui Isus Hristos care ”ne 
curățește de orice păcat” (1 Ioan 1:7).

ACCEPTĂ-L PE HRISTOS CA MÂNTUITOR AL TĂU

În al patrulea rând, trebuie să te încrezi în Isus 
Hristos și numai în El pentru mântuirea ta. ”Crede în 
Domnul Isus și vei fi mântuit” (Faptele apostolilor 
16:31). Mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru 
tine! ”Darul fără plată al lui Dumnezeu este viața 
veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 
6:23). ”În nimeni altul nu este mântuire, căci nu 
este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în 
care trebuie să fim mântuiți” (Faptele apostolilor 
4:12). Roagă-te sincer această rugăciune simplă:

Dragă Doamne, știu că sunt un păcătos. Știu că 
Tu mă  iubești și vrei să mă salvezi. Știu că nu mă 
pot mântui singur. Cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu 
care a murit pe cruce ca să plătească pentru 
păcatele mele. Cred că Dumnezeu Te-a înviat din 
morți. Renunț acum la păcatul meu și, prin credință, 
Te primesc ca Domn și Mântuitor. Iartă-mi păcatele 
și mântuiește-mă, Doamne Isus. În Numele Tău mă 
rog, Amin.

Dacă te-ai rugat această rugăciune astăzi, te 
rugăm spune-ne și nouă, contactându-ne la adresa 
de pe spatele acestei broșuri. Apoi, caută în zona ta 
o biserică ce Îl onorează pe Hristos și care crede 
Cuvântul Bibliei. Mergi la pastorul acelei biserici 
și spune-i ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Se va 
bucura împreună cu tine, și noi ne vom bucura de 
asemenea!
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În lumea egocentrică de azi, afl ată în ritm alert, 

este difi cil să găsești învățătură biblică de calitate, 

cu atât mai mult învățătură care să prezinte adevăr 

profund într-un mod simplu, în așa fel încât să 

poată fi  aplicat în viața de zi cu zi. Dragostea de 

Mare Preț (Love Worth Finding) înțelege această 

luptă și caută să-i ajute pe creștini să crească în 

credință prin învățăturile neschimbătoare prezentate 

de pastorul și învățătorul Dr. Adrian Rogers.

Preocuparea noastră este aceea de a facilita 

accesul necreștinilor, precum și al creștinilor mai 

noi sau mai vechi în credință la înțelepciunea 

biblică, simplu prezentată de-a lungul vieții sale. 

În timp ce răspândim Evanghelia Domnului 

Isus, dorința noastră este aceea ca toți oamenii 

să consolideze relația lor cu Dumnezeu.
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