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Sigilat prin botezul nou-testamental 
Textul de bază: Faptele Apostolilor 8:26-39 

 

Câteva definiţii 
• Zilnic suntem confruntaţi cu diferite feluri de semne: semnele de circulaţie, 

insigna unui club sportiv, eticheta de pe o marfa ..... 
• Semnul de circulaţie ne face atenţi asupra unui lucru încă invizibil, de pildă un 

viraj periculos.  
• Prin purtarea unei insigne documentăm, că facem parte dintr-un anumit grup. 
• Eticheta pe o marfă vrea să sublinieze calitatea ei superioară fată de imitaţiile 

inferioare. 
• Semnul cel mai cunoscut şi mai des întălnit este verigheta. Ea documentează o 

legatură între doi oameni pentru o viaţă întreagă. 
 
Prin pocăinţă ne-am predat în mâinile Domnului nostru Isus 
Cristos pentru viaţa noastră de pe pământ dar şi pentru veşnicie. Și 
pentru această hotărâre avem un semn faţa de lumea vizibilă şi cea 
invizibilă: botezul. 
• Dar pentru mulţi, acest botez a fost o primejdie 
• Nu numai în timpul dictaturii comuniste ci şi în secolele trecute 
• La data de 17 ianuarie 1525 oraşul Zürich din Elveţia a pus în vigoare legea 

interzicirii botezului ca adult 
• Toţi părinţi care nu au botezat copii au trebuit să părăsească teritoriul oraşului 
• Iari cei botezaţi ca adulţi au fost ucişi prin înecare 
• La 5 ianuarie 1527 botezătorul Felix Mantz a fost condamnat la moarte şi ucis 

prin înecare în apa râului Lammat în Elveţia 
 

Semnificaţia botezului nou-testamental  
 
Un tablou cu o expresivitate extraordinară 
• Botezul nou-testamental este o demonstrare vizibilă şi de toată lumea înţeleasă 
• Botezul nu poate fi greşit înţeles, fiind unic în felul acesta 
• Fapta botezului nu se poate revoca – de parcă nu a avut loc niciodată 
 
Cine a poruncit botezul şi care sunt condiţiile premergătoare? 

Matei 28: 18 – 20 
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Isus S-a apropiat de ei, (ucenici) 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. 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. 
 

Faceţi ucenici 
• Ucenic poate fi numai acela care se declară de acord să înveţe ceva 
• Acela, care este de acord cu conţinutul învăţăturii 
• Şi acela care se decide să pună cele învăţate în practică 
• Pocăinţă înseamnă “întoarcere”, “schimbarea direcţiei”, “un nou ţel în viaţă” 
 
Botezaţi-i pe Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh 
• Botezul stă la începutul credinţei şi nu la o anumită calificare pretinsă 
• Botezul este o confirmare imediată a acestei decizii !!! 
• Botezul nu este un medalion sau o placetă pentru un oarecare succes 
• Prin botezul nostru nu exprimăm ce am făcut noi pentru Domnul nostru, ci ce 

a făcut El pentru noi 
• Fără puterea Duhului Sfânt tot botezul este numai o farsă 

Faptele Apostolilor 2:38 
,,Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui 
Isus Cristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului 
Duh. 
Faptele Apostolilor 8:14-17 
Apostolii, cari erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit 
Cuvântul lui Dumnezeu, au trimes la ei pe Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit 
la Samariteni, şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu 
Se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele 
Domnului Isus. Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au 
primit Duhul Sfânt. 
 

Şi învăţaţi-i 
Coloseni 1:26-28 
Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din vecinicii şi în toate veacurile, dar 
descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut 
care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Cristos în 
voi, nădejdea slavei. Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi 
învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, 
desăvârşit în Cristos Isus. 
1 Timotei 4:1 
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Dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de 
credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile 
dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni cari vorbesc minciuni, 
însemnaţi cu ferul roş în însuş cugetul lor. 
 

Puteri simbolice a botezului nou-testamental  
 
Pentru poporul Israel botezul a avut o putere simbolică de salvare 

1 Corinteni 10:1-2 
Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost supt nor, toţi au 
trecut prin mare, toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise; 
Exodul 14:13-20 
Moise a răspuns poporului: ,,Nu vă temeţi de nimic, staţi pe loc, şi veţi 
vedea izbăvirea, pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta; căci pe 
Egiptenii aceştia, pe care-i vedeţi azi, nu-i veţi mai vedea niciodată. 
Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi, staţi liniştiţi.” Domnul a zis lui 
Moise: ,,Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să 
pornească înainte. Tu, ridică-ţi toiagul, întinde ţi mâna spre mare, şi 
despică-o; şi copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu 
voi împietri inima Egiptenilor, ca să intre în mare după ei. Şi Faraon şi 
toată oastea lui, carăle şi călăreţii lui, vor face să se arate slava Mea. Şi 
vor şti Egiptenii că Eu sunt Domnul când Faraon, carăle şi călăreţii lui, 
vor face să se arate slava Mea.” Îngerul lui Dumnezeu, care mergea 
înaintea taberei lui Israel, Şi-a schimbat locul, şi a mers înapoia lor, şi 
stâlpul de nor care mergea înaintea lor, şi-a schimbat locul, şi a stat 
înapoia lor. El s-a aşezat între tabăra Egiptenilor şi tabăra lui Israel. Norul 
acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Şi toată 
noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. 
 

• Dumnezeu din momentul acesta nu a preluat numai apărarea ci şi conducerea 
poporului 

 
Pentru poporul Israel: numai cine a crezut a fost salvat 

1 Petru 3:18-20 
Cristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, 
pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, 
dar a fost înviat în duh, în care S-a dus să propovăduiască duhurilor din 
închisoare, cari fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui 
Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care 
au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt. 
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Semnul botezului pentru toţi cei-ce cred 
Galateni 3: 26 – 28 
Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Cristos Isus. Toţi cari 
aţi fost botezaţi pentru Cristos, v-aţi îmbrăcat cu Cristos. Nu mai este nici 
Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte 
bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Cristos Isus. 

 
Semnul botezului: Îngropat şi înviat cu Isus Cristos 

Romani 6: 3 şi 4 
Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Cristos, am fost botezaţi în 
moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi 
împreună cu El, pentruca, după cum Cristos a înviat din morţi, prin slava 
Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. 

 

Cum practicăm noi astăzi botezul nou-testamental 
 

• Cine L-a recunoscut pe Isus Cristos ca Salvatorul său personal, cine şi-a predat 
viata sa Domnului Isus Cristos, se poate prezenta pentru botez 

• Botezul se va desfăşura în cadrul unui serviciu divin al unei biserici nou-
testamentale.  

• Astfel se îndeplineşte cerinţa Sfintei Scripturi, ca „Botezul să fie un act de 
mărturie faţă de lume".  

• Locul botezului depinde de posibilităţile locale: în baptistierul dintr-o biserică 
nou-testamentală sau în aer liber, într-un râu sau lac. 

• Înaintea botezului, candidatul declară că a întrerupt toate legăturile vizibile şi 
invizibile cu Satan. 

• În cadrul actului botezului, candidatul va fi scufundat cu tot corpul în apă. 
• Membrii bisericii sunt îndemnaţi să-i înconjoare pe candidaţii de botez cu 

rugăciuni fierbinţi - înainte şi după botez. 
 
1 Corinteni 1:18 
Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea 
pierzării: dar pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui 
Dumnezeu. 

                                                                           Amin 


