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1 

Poți să o iei de la capăt. 

2 

Cu ceva ani în urmă, un evanghelist a ținut o serie de întâlniri de 
evanghelizare în amfiteatrul din Kremlin, Moscova. După una 
dintre aceste întâlniri, când evanghelistul era în biroul său, dintr-o 
dată ușa se deschise brusc. 

3 

Un tânăr neîngrijit, cu barba ciufulită și aspect de dur a întrat 
vijelios în cameră. Crezând că va fi atacat, evanghelistul s-a ridicat 
și s-a dat în spate. Traducătorul său, însă, a pășit între ei și imediat 
tânărul a început să dea din mâini și să vorbească precipitat în 
limba rusă. 
După ce tensiunea inițială a mai dispărut, translatorul i-a explicat 
că acest om fusese unul dintre cei mai notorii infractori din 
Moscova. El fusese la închisoare de douăzeci și opt de ori. Apăsat 
de vinovăție și fără speranță pentru viitor, tânărul dorea să afle 
pacea. 
Evanghelistul i-a citit cu calm din 1 Ioan 1:9: “Dacă ne mărturisim 
păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele.” 
Apoi i-a povestit tânărului împovărat despre tâlharul de pe cruce 
care a găsit iertarea la Isus. El l-a asigurat: “Isus este același 
Mântuitor și astăzi. El îți oferă iertarea. El îți oferă eliberarea. El 
îți oferă mântuirea. Primește-o! Bucură-te de ea! Dă slavă lui 
Dumnezeu!”  
Cu lacrimile curgându-i pe față, acest tânăr rus apăsat de vinovăție 
a îngenunchiat și a primit iertarea lui Dumnezeu. 

 
4 

La un an după aceea, evanghelistul a vizitat din nou Moscova. 
Într-o zi, fiind într-una din bisericile nou formate unde se închina 
împreună cu toți credincioșii, el l-a observat pe infractorul 
convertit printre membrii corului. 
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5 

Fața lui strălucea de pace lăuntrică, iar el radia de fericire. Îl 
acceptase pe Hristos. Învățăturile Bibliei îi transformaseră viața, 
iar El urmase exemplul lui Isus și fusese botezat. Păcatele îi 
fuseseră îndepărate. 
Botezul biblic este simbolul unei vieți transformate prin harul lui 
Dumnezeu. Botezul mărturisește despre începutul unei noi vieți în 
Isus Hristos. 
Botezul vorbește despre o viață transformată. 
Unul dintre exemplele cele mai elocvente ale schimbării dramatice 
pe care o poate face Hristos în viața cuiva poate fi găsit în istoria 
vieții lui Saul, care, mai târziu, a devenit apostolul Pavel. 

 
6 

Pavel era cetățean roman prin naștere și a fusese educat de către 
cei mai buni învățători din Ierusalim. 
El era plin de zel pentru religia iudaică și era considerat ca un 
apărător startornic al credinței lor. 

 
7 

Saul – cunoscut mai bine sub numele de Pavel, numele său creștin 
– descrie ce a făcut el pentru a-i nimici pe creștini cu totul. 

 
8 

(Text: Fapte 22:4, 5) 
Am prigonit până la moarte ... am legat şi am pus în temniţă 
bărbaţi şi femei. 
 

 
9 

... [în] Damasc, unde m-am dus să aduc legaţi la Ierusalim pe 
cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiţi. 
Fapte 22:4, 5. 
 

 
10 

Aflat pe drumul spre Damasc, o lumină strălucitoare i s-a arătat 
din cer și l-a dărâmat la pământ. 
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11 

(Text: Fapte 22:7, 8) 
El a auzit un glas care spunea: ... Saule, Saule, pentru ce Mă 
prigoneşti? 
 

 
12 

și a răspuns: ‘Cine eşti, Doamne?’ Iar vocea i-a spus: 
 

 
13 

Eu sunt Isus din Nazaret, pe care-L prigoneşti. 
Fapte 22:7, 8. 

 
14 

(Text: Fapte 22:10) 
Mândrul fariseu L-a întrebat smerit pe Domnul: ... ‘Ce să fac, 
Doamne?’ ‘Scoală-te’, mi-a răspuns Domnul, ‘du-te în Damasc 
 

 
15 

şi acolo ţi se va spune ce trebuie să faci.’ 
Fapte 22:10. 

 
16 

Saul a fost orbit de lumina aceea strălucitoare și a trebuit să fie 
condus de alții la o casă din Damasc. 

 
17 

Timp de trei zile, Saul a avut timp să se gândească la suferința și 
durerea pe care el le cauzase poporului lui Dumnezeu. 
Și-a amintit de ura pe care le-o purta urmașilor lui Isus și de 
afirmația lor că El era Mesia. 
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18 

Câtă tulburare sufletească trebuie să-i fi adus aceste amintiri lui 
Saul! 
A stat în întuneric total timp de trei zile, iar apoi, Dumnezeu i-a 
trimis un profet, pe nume Anania.  
Anania i-a spus lui Saul:  

 
19 

(Text: Fapte 22:13-15) 
... ‘Frate Saule, capătă-ţi din nou vederea!’ Chiar în clipa 
aceea, mi-am căpătat vederea şi m-am uitat la el. 
 

 
20 

El mi-a zis: ‘Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti 
voia Lui,  

 
21 

să vezi pe Cel Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura Lui; 
 

 
22 

căci Îi vei fi martor faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile pe 
care le-ai văzut şi auzit. 
Fapte 22:13-15. 
Apoi, pentru ca Saul să poată să meargă înainte și să lase trecutul 
în urmă, 

 
23 

(Text: Fapte 22:16) 
Anania i-a spus: Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte 
botezul şi fii spălat de păcatele tale,  
 

 
24 

chemând Numele Domnului. 
Fapte 22:16. 
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25 

Saul avea nevoie de un nou început. 
Avea nevoie să fie spălat și curățat de lucrurile teribile pe care le 
făcuse. 
Avea nevoie de harul uimitor al lui Dumnezeu și de iertarea Sa. 
Botezul era, pentru Saul, calea către o nouă viață. 

 
26 

După ce a fost botezat, Saul a știut că fusese iertat de Dumnezeu. 
Iar Saul persecutorul a devenit Pavel, un evanghelist pentru 
Hristos, pentru tot restul vieții sale! 

27 

Ți-ai dorit și tu vreodată să poți începe din nou și ca toate greșelile 
pe care le-ai făcut în trecut să fie îndepărate? 
Dumnezeu știe că noi toți avem nevoie de o astfel de experiență! 
El ne-a dat botezul ca simbol al unui nou început – o viață nouă în 
Isus. 

 
28 

Botezul creștin a început o dată cu Ioan Botezătorul, un profet 
puternic care a apărut în pustia Iudeii predicând cu îndrăzneală 
despre pocăință. 
Drumurile ce duceau la râul Iordan erau pline de oamenii care 
mergeau să îl asculte. 

 
29 

(Text: Matei 3:5, 6) 
Biblia spune: Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din 
toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el; 
 

 
30 

şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan. 
Matei 3:5, 6. 
 

 
31 

Între timp, în Nazaret, Isus a închis ușa atelierului Său de 
tâmplărie și i-a spus la revedere mamei Sale. Apoi S-a alăturat 
mulțimii care se îndrepta spre Iordan. 
Când Ioan L-a zărit pe Isus, L-a recunoscut și s-a oprit din 
predicare. 
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32 

(Text: Ioan 1:29) 
Arătând spre Isus, Ioan spuse: ... Iată Mielul lui Dumnezeu, care 
ridică păcatul lumii! 
Ioan 1:29. 

 
33 

Ioan Botezătorul a recunoscut pe adevăratul miel care avea să 
moară pentru păcatele tuturor acelora ce voiau să accepte jertfa Sa. 
Când Isus a cerut să fie botezat, Ioan a ezitat 

 
34 

(Text: Matei 3:14) 
și i-a zis: ... Eu ... am trebuinţă să fiu botezat de Tine ...  
Matei 3:14.  
Ioan a recunoscut faptul că Isus nu avea nici un trecut plin de 
păcate pe care să îl lase în urmă. 

 
35 

(Text: Matei 3:15) 
Dar Isus a insistat: ... Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să 
împlinim tot ce trebuie împlinit ... 
 

 
36 

Isus a cerut să fie botezat pentru că, fiind Mântuitorul omenirii, 
trebuia să se identifice cu omul. 
El trebuia să lase un exemplu desăvârșit pe care oamenii să-l 
urmeze. 
Astfel că Ioan L-a scufundat pe Isus în râul Iordan, îngropându-L 
în apa botezului și aducându-L la suprafață din nou.  

 
37 

(Text: Matei 3:16, 17) 
Biblia spune: De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi, 
în clipa aceea, cerurile s-au deschis 
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38 

şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de 
porumbel şi venind peste El. 

 
39 

Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul 
Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” 
Matei 3:16, 17. 
 

 
40 

Ieșind din apă și pășind cu hainele ude pe malul noroios al 
Iordanului, Isus a fost recunoscut public de Dumnezeu ca fiind 
Unsul, Mesia. 
Aceasta a marcat începutul lucrării publice de slujire a lui Hristos, 
așa cum Petru spune că, la botezul Său: 

 
41 

(Text: Fapte 10:38) 
... Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din 
Nazaret,  
 

 
42 

care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce 
erau apăsaţi de diavolul, căci Dumnezeu era cu El. 
Fapte 10:38. 
Botezul a devenit practica celor ce aveau să Îl urmeze pe Isus. 
Deși Isus Însuși nu boteza, Biblia raportează că ucenicii lui au 
botezat oameni: 

 
43 

(Text: Ioan 4:1, 2) 
Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face şi botează mai 
mulţi ucenici decât Ioan. 
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44 

Însă Isus nu boteza El Însuşi, ci ucenicii Lui. 
Ioan 4:1, 2. 
În mod evident, cerul a aprobat acest lucru! Să remarcăm cuvintele 
prin care Matei înregistrează ultimele instrucțiuni pe care Isus le-a 
lăsat ucenicilor exact înainte de a Se înălța la cer: 

 
45 

(Text: Matei 28:19, 20) 
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 
 

 
46 

Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu 
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului ... 
Matei 28:20.  
Biserica Noului Testament a urmat cu credincioșie instrucțiunile 
Mântuitorului. Uneori, mii de oameni au fost botezați într-o 
singură zi! 

 
47 

Dar care era modul în care botezau urmașii lui Isus, după ce El S-a 
înălțat la ceruri? 
Cu siguranță că ei au urmat exemplul lui Isus, pentru că erau 
ucenicii lui. 
 

 
48 

(Text: Efeseni 4:5) 
Pavel, unul dintre cei mai zeloși urmași ai lui Isus a spus că: Este 
un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. 
Efeseni 4:5. 
 

 
49 

Singura relatare în detaliu a unui botez efectuat după cruce este 
raportată în cartea Faptele Apostolilor. 
Filip, evanghelistul, este cel care a efectuat acest botez. 
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50 

Mergând pe drumul prăfuit spre Gaza, Filip l-a zărit pe vistiernicul 
etiopian al reginei Candace, cel care administra toate averile ei. 
El venise la Ierusalim să se închine. 

 
51 

Acum el mergea spre casă într-un car tras de cai și citea dintr-un 
sul. 
Filip l-a ajuns din urmă alergând și l-a întrebat. 

 
52 

(Text: Fapte 8:30, 31) 
... Înţelegi tu ce citeşti? Vistiernicul răspunse repede: 
 

 
53 

... Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? ... 

 
54 

Apoi l-a invitat pe Filip să urce în car lângă el. 
Filip a văzut că omul citea din Isaia, capitolul 53, o profeție despre 
Mesia. 
Etiopianul l-a rugat pe Filip să îi explice profeția:  

 
55 

(Text: Fapte 8:35) 
Biblia spune: Atunci, Filip a luat cuvântul, a început de la 
Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus. Fapte 8:35.  
Ce studiu biblic deosebit trebuie să fi fost acela, călătorind 
împreună pe drumul acela prăfuit. 

 
56 

Filip nu i-a spus doar despre Isus, ci el i-a explicat, evident, și 
despre semnificația botezului, pentru că Biblia spune că au ajuns 
lângă o apă și etiopianul i-a spus lui Filip. 
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57 

(Text: Fapte 8:36, 37) 
... Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Fapte 8:36. 
 

 
58 

Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.”   
 

 
59 

Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu.” 
Versetul 37. 
 

 
60 

(Text: Fapte 8:38) 
A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip 
a botezat pe famen. Fapte 8:38. 
Observați că ei “s-au coborât amândoi în apă.” Filip l-a scufundat 
pe etiopian în apă, tot așa cum și Ioan L-a scufundat pe Hristos 
când a fost botezat. 

 
61 

(Text: Fapte 8:39) 
“Când au ieşit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip,  
 

 
62 

... în timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie. 
Fapte 8:39. 



16 – Un nou început (Botezul) 

  
 

11 

63 

Aceasta se întâmplă atunci când noi îngropăm vechea noastră viață 
de păcat și începem o viață nouă în Hristos. 
Cu siguranță, scufundarea era felul în care botezul era practicat în 
biserica primară. De fapt, în întreg Noul Testament nu există nici o 
dovadă că botezul a fost efectuat în vreo altă modalitate.  

 
64 

Iată o fotografie a bazinului de botez dintr-o biserică creștină din 
Filipi, din primul secol. Istoricii bisericii primare și săpăturile 
arheologice 

 
65 

arată că scufundarea era modalitatea de a efectua botezul până în 
secolul al doisprezecelea și al treisprezecelea. 

 
66 

Mulți turiști vizitează azi biserica Sfântul Ioan, aflată printre 
ruinele cetății biblice, Efes, din Turcia de astăzi. 
Această biserică a fost construită în memoria ucenicului Ioan. 
De interes pentru noi este bazinul de botez de formă circulară de 
aproape 4 metri în diametru și un metru douăzeci adâncime, având 
scări care coboară în bazin de ambele părți. 

 
67 

Cei mai mulți dintre noi am auzit de vechiul turn al clopotniței din 
fața catedralei din Pisa, Italia, cunoscut, în mod normal, ca turnul 
înclinat din Pisa. 

 
68 

Împreună cu turnul și catedrala mai este o clădire rotundă, 
baptisteriul, care cuprinde în interior 
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69 

un bazin de vreo șase metri și jumătate în diametru și un metru 
douăzeci adâncime care a fost construit în secolul al 
paisprezecelea. 
La o mie trei sute de ani după înălțarea lui Hristos, modalitatea de 
efectuare a botezului era încă prin scufundare! 

 
70 

Sunt zeci de astfel de catedrale cu bazine mari de botez în întreaga 
Europă. 
Șaizeci și șase se găsesc numai în Italia, fiind construite între 
secolele al patrulea și al paisprezecelea. 

 
71 

Cardinalul James Gibbons scria: Timp de mai multe secole după 
apariția creștinismului, modul normal de a administra botezul 
era prin scufundare; 
 

 
72 

Dar, începând cu secolul al doisprezecelea, practica botezului 
prin stropire a devenit practica dominantă în Biserica 
Catolică. 
  
 

 
73 

deoarece aceasta din urmă este mai practică decât botezul prin 
scufundare. 
 

 
74 

... Biserica îşi exercită dreptul de a decide să adopte 
modalitatea cea mai convenabilă, în funcție de timp şi de loc. –
Credința Părinților Noștri, ed. a 94-a, p. 277. 
Observați că tradiția și confortul sunt temelia acestor forme 
alternative de botez. Cuvântul lui Dumnezeu nu amintește deloc de 
aceste practici. 
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75 

Poate că nu este nimic greșit în a stropi bebelușii cu apă. Dar 
acesta, pur și simplu, nu este botezul de care vorbește Scriptura! 

 
76 

De fapt, cuvântul grecesc “baptizo” înseamnă a scufunda sub apă 
sau a acoperi cu apă. 
Aceasta este singura metodă de a efectua botezul care reprezintă 
moartea, îngroparea și învierea lui Hristos. 

 
77 

(Text: Romani 6:3, 4) 
Pavel a spus: Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus 
Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? 
Romani 6:3. 

 
78 

Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi 
împreună cu El,  
Versetul 4.  
Dar Isus nu a rămas în mormânt – El a ieșit biruitor! 
La botez, omul nostru cel vechi este îngropat, iar noi suntem 
înviați la o viață nouă, 

 
79 

(Text: Romani 6:4) 
pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi prin slava 
Tatălui,  

 
80 

tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.  
Versetul 4.  
Ieșirea din apă simbolizează învierea omului celui nou, la o viață 
nouă prin Duhul! Numai botezul prin scufundare poate să 
simbolizeze în mod corect această experiență a îngropării și a 
nașterii din nou. 
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81 

Dar cât de important este ritualul botezului? 
Este chiar necesar să fim botezați? 

 
82 

Într-o noapte, un conducător evreu, pe nume Nicodim, a venit să 
vorbească cu Isus pe ascuns. 

 
83 

(Text: Ioan 3:2) 
El a încercat să-L măgulească pe Isus, spunându-I: Învăţătorule, 
ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu 
 

 
84 

căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu 
este Dumnezeu cu el. 
Ioan 3:2. 
Isus știa ce era în inima lui, așa că a intrat direct în subiect și i-a 
arătat lui Nicodim care este lucrul de care el avea nevoie. 

 
85 

(Text: Ioan 3:3) 
Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun 
 

 
86 

că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia 
lui Dumnezeu.” 
Ioan 3:3. 

 
87 

(Text: Ioan 3:4) 
Nicodim a rămas uimit, așa că L-a întrebat pe Isus: 
... Cum se poate naşte un om bătrân?  
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88 

Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se 
nască? 
Ioan 3:4. 
 

 
89 

(Text: Ioan 3:5) 
Dar apoi, Isus i-a arătat că El vobrea, de fapt, despre o naștere din 
nou spirituală, spunându-i că: Adevărat, adevărat îţi spun că, 
dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh,  
 

 
90 

nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. 
Ioan 3:5.  
Isus vorbește aici despre nașterea din nou spirituală, despre care 
mărturisește botezul. 

 
91 

Fără îndoială că Nicodim, un fariseu orgolios, anticipase că 
întrarea sa în împărăția lui Dumnezeu se va face prin virtutea 
faptului că el era evreu prin naștere și, pe deasupra, și devotat 
religiei. 

 
92 

Cu toate acestea, Isus i-a spus foarte clar că orice altceva în afara 
unei transformări complete a vieții prin puterea Duhului Sfânt – 
așa cum este ea simbolizată prin botez – nu îndeplinea condițiile. 
Hristos nu a făcut această solemnă declarație numai o singură dată. 
Observați că, în Marcu 16:16, El spune, în esență, aceleași lucruri: 

 
93 

(Text: Marcu 16:16) 
Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit ... 
Marcu 16:16.  
Așadar, primul pas în pregătirea pentru botezul biblic este să crezi 
că Isus Hristos a murit pentru păcatele tale și este Mântuitorul și 
Domnul tău. 
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94 

Vorbind cu etiopianul, Filip a insistat foarte mult pe necesitatea 
acestei credințe în Hristos. Când etiopianul l-a întrebat dacă poate 
să fie botezat, Filip i-a răspuns: 

 
95 

(Text: Fapte 8:37) 
... Dacă crezi din toată inima, se poate ... 
Fapte 8:37. 

 
96 

(Text: Matei 28:19) 
Isus le-a spus ucenicilor că mai trebuie făcut un lucru: 
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i ... 
Matei 28:19.  
Botezul este precedat de învățare. 
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(Text: Matei 28:20) 
Isus a spus că toți candidații pentru botez trebuie să fie învățați să 
păzească tot ce v-am poruncit. 
Matei 28:20. 
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Cu alte cuvinte, cel ce se pregătește pentru ritualul sfânt al 
botezului trebuie să înțeleagă invățăturile lui Isus și să le accepte. 
Dar, este necesar ceva mai mult decât o cunoaștere intelectuală a 
doctrinelor. 
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(Text: Matei 28:19) 
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.  
Matei 28:19. 
Candidatul trebuie să își predea viața lui Hristos. 
Când cineva se unește cu Isus, acea persoană va începe să trăiască 
în felul în care a trăit Hristos. Ea nu va vrea să facă ceva ce Hristos 
nu dorește ca ea să facă.  
Această schimbare a inimii se mai numește și pocăință. Petru 
spunea:  
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(Text: Fapte 3:19) 
Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se 
şteargă păcatele ...  
Fapte 3:19.  
Pocăința înseamnă să îți pară, cu adevărat, rău de păcatele comise 
și să renunți la ele. 
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Acest lucru nu poate veni decât dintr-o inimă atinsă și înmuiată de 
jertfa lui Isus pe crucea de pe Calvar, prin care suntem salvați din 
păcatele noastre. 
Să trecem în revistă, așadar, pașii necesari în pregătirea pentru 
botez: 
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1.  Înainte de botez, candidatul trebuie să Îl accepte pe Isus ca 
Mântuitor și Domn.   
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2.  Înainte de botez, candidatul trebuie să înțeleagă învățăturile lui 
Isus și să fie dispus să Îl urmeze. 
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3. Înainte de botez, candidatul trebuie să își mărturisească păcatele 
și să se pocăiască. 
Urmând acești trei pași în pregătirea pentru botez, poți deveni, cu 
adevărat, o persoană nouă – în urma unei transformări din interior.  
Prin puterea lui Dumnezeu, poți fi schimbat, născut din nou și poți 
începe o nouă viață! 

 
105 

Unii pot întreba: “După botez, devin eu membru al vreunei 
biserici? Sau sunt botezat doar în Isus? 
Biblia ne învață că botezul în Hristos este și botezul în trupul lui 
Hristos, adică biserica. Când mulțimea aceea mare de oameni a 
fost botezată la Cincizecime, Biblia ne spune că 
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(Text: Fapte 2:41, 42) 
Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi în ziua 
aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de 
suflete. 
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Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească,  
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în frângerea pâinii şi în rugăciuni. 
(Fapte 2:41,42). 
Textul este foarte clar. După botez nu devenim orfani spiritual. Nu 
rămânem singuri. 
Cei care au fost botezați atunci au stăruit “în învăţătura 
apostolilor, în legătura frăţească.” Ei au devenit membri ai 
bisericii lui Dumnezeu, a bisericii care este întemeiată pe 
Scriptură. 
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(Text: 1 Corinteni 12:13) 
1 Corinteni 12:13 spune că: Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi 
de un singur Duh ...  
Versetul douăzeci și opt al aceluiași capitol ne spune clar că trupul 
este biserica. 
Când cineva se botează și își dedică viața lui Hristos și Îl urmează, 
acea persoană vrea și să se închine cu alții care cred intocmai. 
Inimile lor ard de dorința de a face parte din poporul credincios al 
lui Hristos. 

 
110 

Există o asemănare foarte mare cu ceremonia de nuntă a unui 
cuplu logodit. Dacă ei într-adevăr se iubesc, nu vor lua greu 
decizia de a se căsători! 
Botezul este exprimarea publică a dragostei și devotamentului 
nostru pentru Mântuitorul nostru! 



16 – Un nou început (Botezul) 

  
 

19 

 
111 

Într-o zi, Pavel și tovarășul său de muncă, Sila, au mers în cetatea 
Filipi la invitația unui om din Macedonia pe care Pavel îl văzuse în 
vis. Ca răspuns la predicare lor, s-a produs o mare agitație în 
cetate. 
 

 
112 

Tulburarea a fost așa de intensă că o mulțime mare de oameni i-a 
atacat și le-a pus viața în pericol. Oamenii aceia au rupt hainele de 
pe ei, iar autoritățile au pus să fie bătuți. Au fost duși la închisoare, 
unde temincerul a primit porunca să îi arunce în lanțuri și să îi 
păzească ca sa nu evadeze. 
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La miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau, când, dintr-o 
dată un cutremur a zguduit pereții închisorii și, imediat, ușile 
închisorii s-au deschis și lanțurile cu care toți erau legați le-au 
căzut de pe mâini. Temnicerul a venit fugind și, văzând ușile 
deschise, s-a gândit că toți prizonierii au fugit.  
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Avea să fie, cu siguranță, executat pentru că i-a lăsat să scape, așa 
că temincerul și-a scos sabia ca să se sinucidă. 
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(Text: Fapte 16:28) 
Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ţi faci niciun rău, căci 
toţi suntem aici.”  
Fapte 16:28. 
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Temincerul era uimit! 
Acești oameni – Pavel și Sila – primiseră bătăi din mâinile lui și, 
totuși, nu îi purtau resentimente și nu voiau răzbunare. 
A alergat înapoi să ia o torță și s-a întors în celula lor.  
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(Text: Fapte 16:30, 31) 
I-a scos afară şi le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu 
mântuit?” 
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Cei doi oameni ai lui Dumnezeu i-au răspuns: Crede în Domnul 
Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta. 
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Temnicerul i-a luat pe Pavel și pe Sila în casa sa și le-a spălat 
rănile de pe spate. 

 
120 

(Text: Fapte 16:33) 
Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a 
spălat rănile 
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şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui. 
Fapte 16:33 
Acest temnicer nu a amânat decizia. Când a văzut adevărul l-a și 
urmat! 
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În seara aceasta, Isus te cheamă și pe tine să îți dedici viața Lui. El 
te cheamă și pe tine să faci parte din poporul Său, cei care cred în 
Scriptură și păzesc poruncile Sale. El îți adresează aceeași invitație 
pe care i-a adresat-o apostolului Pavel: 

 
123 

(Text: Fapte 22:16) 
Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul şi fii spălat 
de păcatele tale ... 
Fapte 22:16. 
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În seara aceasta, plasatorii vor veni din nou și vă vor oferi un 
cartonaș de decizie. Acest subiect este un subiect minunat – nu știu 
ce altă ocazie ar fi mai bună pentru a o lua de la început. 
Și este un subiect foarte important care ne poate ajuta să luăm o 
decizie. Îmi doresc ca să te rogi și să te gândești cu seriozitate la 
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decizia pe cre o vei lua pentru Isus în seara aceasta. 
Și aceasta, nu pentru că o spun eu, ci pentru că Isus o spune. Să ne 
luam timp și să ne deschidem inimile pentru a auzi glasul Duhului 
care ne cheamă prin Cuvânt, în seara aceasta. 
Întrebați-L pe Mântuitorul: “Doamne Isus, ce dorești ca să fac?” 
Dacă nu ați urmat până acum exemplul Lui în botezul prin 
scufundare, sunt sigur că El vă cheamă acum să faceți aceasta, 
pentru că El este același și ieri, și azi, și pe vecie. 
Auzi tu glasul Lui cum te cheamă în seara aceasta? Îl auzi 
spunând: “Ce mai aștepți? Ce te împiedică să îți dedici viața în 
mod public Mie?” El a dat totul pentru noi, prieteni. De ce nu am 
vrea noi să facem tot ceea ce ne cere? 
Luați acest cartonaș pe care vi-l oferă plasatorii. În spirit de 
rugăciune, vom trece împreună prin el chiar acum. 

125 

În primul rând vrem să fim foarte siguri că am înțeles învățătura 
Biblie cu privire la botez. Prima opțiune de pe acest cartonaș 
spune: “Înțeleg că botezul biblic este un angajament public și de 
bună voie, luat pentru Isus, prin scufundarea sub apă (ce 
simbolizează moartea față de viața veche și învierea la o viață 
nouă în Isus). Dacă și tu ai înțeles astfel în urma studiului nostru 
biblic din seara aceasta, bifează această căsuță. 
Cea de-a doua opțiune este ocazia de a profita de adevărurile pe 
care le-ai învățat. “Nu am primit botezul biblic până acum, dar 
vreau să-mi mărturisesc public dragostea și angajamentul pentru 
Isus! Vreau să mă pregătesc pentru botez în viitorul apropiat.” 
Dacă aceasta este experiența și dorința ta, arată-ți decizia de a-L 
urma pe Isus în botez prin bifarea celei de-a doua căsuțe. 
Poate că unii din cei de aici ați mai fost botezați înainte, dar v-ați 
îndepărat pe față de umblarea voastră cu Isus. Și tu, poate că simți 
că trebuie să o iei de la capăt. Pentru tine, am inclus cea de-a treia 
opțiune: “Deși am fost botezat prin scufundare, m-am depărtat de 
dragostea lui Dumnezeu și vreau să fiu rebotezat pentru a-mi înnoi 
legământul cu Isus.” Nu vrem să te forțăm la aceasta, ci tu trebuie 
să decizi, este între tine și Isus. Dar dacă simți chemarea Duhului 
Sfânt la o viață nouă, la un legâmânt înnoit cu Isus, bifează această 
a treia căsuță.  
Și în cele din urmă, avem o opțiune pe care o putem bifa cu toții: 
“Vreau să îmi rededic viața lui Isus astăzi.” Alegerea de a-L urma 
pe Isus trebuie să fie o alegere zilnică. Dacă vreți să vă alăturați 
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mie în a ne reafirma dragostea pentru Mântuitorul nostru și dorința 
de a trăi pentru El, astăzi și în fiecare zi, bifați și această ultimă 
căsuță. Asigurați-vă că v-ați scris și numele. Uneori, pentru mine 
ca vorbitor este folositor să știu și contextul din care proveniți, așa 
că, dacă doriți, scrieți și care este convingerea voastră religioasă. 
Seara aceasta este o seară specială. Acum putem lua decizii de 
durată pentru a-L urma pe Isus. Să ne luăm câteva momente 
special pentru a înalța aceste decizii la Isus. Vă invit să ne ridicăm 
cu toții și să ne pregătim pentru timpul de rugăciune. 
[Apelul continuă pe slide-ul următor]  
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În seara aceasta, știu că mulți dintre voi ați auzit chemarea lui 
Dumnezeu. El vă cheamă prin cuvântul Său. El vă convinge de 
aceste adevăruri noi. El vă ajută să înțelegeți gravitatea vremurilor 
în care trăim. Ați luat hotărâri până acum – hotărâri de a umbla 
mai aproape cu Isus, de a urma exemplul Său și de a asculta 
Cuvântul Său. 
În seara aceasta, vom face o rugăciune specială de dedicare pentru 
tine, o rugăciune specială pentru aceia care au decis să stea de 
partea lui Isus. Isus a spus că pe cei ce Îl vor mărturisi pe El, îi va 
mărturisi și El înaintea Tatălui Său care este în ceruri (Matei 
10:32). Dacă este dorința ta de a-L mărturisi public pe Isus prin 
botez, și dacă vrei să iei această decizie în seara aceasta, te invit 
simplu să vii aici în față pentru a putea avea o rugăciune specială 
de dedicare în seara aceasta. 
Venind în față, este ca și cum ai spune: “Da, Isuse, vreau să stau 
de partea Ta. Vin la tine. Vreau să te urmez și să fiu botezat în 
mod public, pecetluind, astfel, hotărârea de a Te urma pe Tine și 
adevărul Tău.” Dacă aceasta este decizia ta acum, vino aici în față. 
Isus te cheamă. Ce te-ar putea împiedica să Îi auzi chemarea?  
[Când oamenii vin în față, încurajați-i în decizia lor spunând ceva 
de genul: “Domnul să te binecuvânteze frate/soră.”] 
Mai este cineva căruia Domnul îi vorbește în seara aceasta? Este 
cineva care este convins că acum este momentul de a lua această 
hotărâre pentru Isus? De ce să așteptăm mai mult? Nu amânați pe 
mâine ce se poate face azi. Vă invit să veniți în față și să vă 
alăturați celor de aici, chiar acum când îngenuchem [dacă locul o 
permite] pentru rugăciune. 
 
[Sugestie de rugăciune] 
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“Iubite Tată ceresc, 
 
Îți mulțumim atât de mult pentru că ni l-ai dat pe Isus. Îți 
mulțumim pentru făgăduința că dacă Îl mărturisim pe El în fața 
oamenilor, El ne va mărturisi pe noi în fața tronului universului. 
În seara aceasta, Doamne, vrem să îți mărturisim credința noastră 
în Isus ca Mântuitor personal. Îți mulțumim pentru toți aceștia 
care au venit în față, pentru toți cei care au ales în seara aceasta 
să își dedice sau rededice viața lui Isus prin botez. Îți mulțumim 
pentru această minunată ocazie de a începe de la capăt. 
Îți mulțumim pentru privilegiul de avea păcatele spălate prin 
intermediul lui Isus, îngropându-ne trecutul și înviind la umblarea 
într-o viață nouă prin puterea Duhului Sfânt. O, Doamne, în seara 
aceasta ne rugăm pentru a primi binecuvântarea Ta specială 
asupra acestor decizii. Tu cunoști fiecare inimă și fiecare decizie, 
și ne rugăm ca, în pregătirea lor pentru botez și în studiul lor 
continuu al învățăturilor lui Isus, să îi umpli cu Duhul Tău ca ei să 
fie, într-adevăr, ucenicii Tăi care Te iubesc.  
Binecuvântează-le deciziile în seara aceasta. Binecuvântează-le 
familiile și căminele. Binecuvântează-i când vor împărtăși cu alții 
aceste adevăruri învățate în seara aceasta. Și, Doamne, te rugăm 
pentru toți cei de aici, să putem să ne rededicăm Ție în seara 
acasta, ca fiecare din noi să avem o umblare nouă cu Tine în 
fiecare zi. Dacă este cineva aici care se luptă cu aceste decizii, 
vorbește inimilor lui chiar acum. Mustră pe dușmanul care dorește 
să îi descurajeze sau îi facă să amâne să Îl aleagă pe Isus. 
Ajută-i să nu amâne, ci chiar acum să ia decizia de a urma 
adevărurile pe care le-ai arătat în Scriptură atât de clar. Fie ca 
Isus să mărturisească numele fiecăruia de aici în fața tronului 
ceresc chiar acum, pentru că toți cei de aici au hotărât să Îl 
mărturisească pe El înaintea oamenilor. Aceasta este rugăciunea 
noastră, în numele lui Isus, Amin. 
 
[După rugăciune, invitați-i pe aceia care au ieșit în față să rămână 
puțin în urmă pentru 1) a-i informa de clasele de botez care pot fi 
începute în scurt timp și 2) pentru a vă asigura că toți cei ce au 
ieșit în față au completat cartonașele cerând botezul sau 
rebotezarea. Folosiți un coșuleț special pentru a aduna aceste 
cartonașe separat de celelalte.]  
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