#26
Semnificația botezului
Într-o lecție anterioară am învățat că am fost toți născuți în Adam. Eram păcătoși prin naștere
și prin natura noastră. Din această cauză, noi, prin propriile puteri, nu ne-am putut schimba
inimile și astfel, acțiunile noastre. Și prin sacrificiul lui Hristos pentru întreaga lume, El a
răscumpărat omenirea. Dar, pentru că Dumnezeu a creat omenirea să aibă liberul arbitru, El nu
va forța pe nimeni să accepte acest dar al mântuirii. Doar cei care primesc acest dar al mânturii
prin credință și sunt botezați în Hristos, îl vor obține.
Cuvântul “botez” este folosit de 97 de ori în Biblie. Acest fapt ne oferă câteva indicii ale
importanței sale supreme. Dar ce înseamnă și cum ne influențează? În această lecție vom studia
ce învață Dumnezeu despre botez.

1. Cât de important este botezul? Marcu 16:15, 16; Ioan 3: 3-5
________________________________________________________________________
2. Care este semnificația botezului? Romani 6: 3-5; Coloseni 2: 12
________________________________________________________________________
Notă: Când suntem botezați, arătăm că ne identificăm cu moartea, înmormântarea și
învierea lui Isus Hristos. Botezul înseamnă că am murit cu Hristos și am îngropat vechiul
sine păcătos și că ne ridicăm la “o nouă viață în Hristos”. Actul fizic al botezului
reprezintă, în mod grafic, pașii convertirii. Mai întâi suntem coborâți în apă; suntem
scufundați în totalitate, exact așa cum cei care au murit sunt coborâți în mormânt și
acoperiți. Aceasta indică faptul că am murit cu Hristos și am îngropat vechiul nostru stil
de viață. Botezul este o înmormântare, un rămas bun oficial la o existență în care păcatul
domina. Apoi suntem ridicați din apă, precum o persoană care este înviată din mormânt.
În aceată lume începem cu viața și sfârșim cu moartea. Pe plan spiritual, începem cu
moartea și terminăm cu viața veșnică.
3. Cine este menționat în Noul Testament ca fiind primul care a ținut un botez? Matei 3:
1-6
________________________________________________________________________
4. De ce boteza Ioan Botezătorul în pustie? Ioan 3:23
________________________________________________________________________
5. De ce a spus Isus că era necesar ca El să fie botezat? Matei 3: 13-17
________________________________________________________________________

Notă: Isus a fost fără păcat. El nu a fost nevoit să se pocăiască de vreo greșeală sau să-și
spele vina. Hristos a fost botezat din alt motiv: “să împlinească tot ce trebuie împlinit”.
Permițându-i lui Ioan să-L scufunde în apele râului Iordan, Isus a stabilit un exemplu
pozitiv pentru noi. El s-a identificat pe deplin cu ființele umane slabe și păcătoase; a fost
dispus să urmeze toți pașii pe care EI erau nevoiți să-i urmeze. Astfel, atunci când
credincioșii sunt scufundați în apele botezului, ei calcă pe urmele Domnului lor.
6. A fost mulțumit Tatăl atunci când Fiul Său, Domnul nostru Isus, a fost botezat? Marcu
1:11
________________________________________________________________________
7. Prin ce spuse indică Biblia că Hristos a fost botezat prin scufundare? Marcu 1:10
________________________________________________________________________
8. Cum rămâne cu ucenicii bisericii timpurii? Cum au botezat ei? Fapte 8: 36-38
________________________________________________________________________
Notă: Când ajungem să înțelegem adevăratul sens al botezului, avem puține dificultăți în a
recunoaște forma lui autentică. Cuvântul “a boteza” vine din grecescul “baptizo” și
înseamnă a afunda sau scufunda sub apă. Pentru primele treisprezece secole, practica
aproape universală a botezului a fost aceea a scufundării. Arheologia a descoperit multe
baptisterii ale bisericii timpurii. Abia la începutul secolului al XV-lea, după Consiliul de la
Ravenna, a acceptat biserica catolică stropirea ca formă la fel de validă precum
scufundarea, din motive legate de comoditate. Mulți protestanți au adoptat foarte curând
acest lucru și s-au adaptat schimbărilor făcute de biserica catolică.
9. Ce i-a instruit Isus pe urmașii Săi să facă înainte de a boteza oamenii? Matei 28:19, 20
________________________________________________________________________
Notă: A fi disciplinat și învățat face parte din pregătirea pentru botez. Este imposibil pentru
sugari sau copiii mici să înțeleagă semnificația mântuirii. Un candidat la botez trebuie
învățat să “respecte toate lucrurile pe care vi le-am poruncit”.
10. Ce a spus Petru că trebuie să facem înainte de a fi botezați? Fapte 2:38
________________________________________________________________________
Notă: Într-o predare totală a inimii lui Hristos, pocăința vine prin intermediul Duhului
Sfânt. Isus promite, de asemenea, “darurile” Duhului Sfânt celor care sunt botezați în
Hristos. Darurile Duhului sunt acele daruri speciale care vi se dau pentru construirea
împărăției lui Dumnezeu. Unele daruri includ predare, înțelepciune, ospitalitate, servire,
dăruire, etc.
11. Prin intermediul cărui ritual de trecere era câștigată apartenența la biserica lui
Dumnezeu? Fapte 2:41
________________________________________________________________________

12. Cât de importantă este o mărturisire publică a credinței noastre față de Dumnezeu?
Matei 10:32, 33
________________________________________________________________________

Concluzie: În această viață trebuie să murim! Singura noastră alegere este
cum. Fie murim față de noi înșine și înviem în Hristos prin botez, fie murim
drept păcătoși în Adam.
Murind în locul nostru la Calvar, Isus a făcut o demonstrație publică a
dragostei Sale pentru noi. Este nevoie ca noi să răspundem cu propria
demonstrație publică, o mărturisire fără rușine a angajamentului nostru
față de Hristos, prin botez.
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