
BOTEZUL



MATEI 28:18-20
18) 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. 

19) Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al 

Sfântului Duh. 
20) 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.



SEMNIFICAȚIA BOTEZULUI



ROMANI 6:1-5
1) Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul? 
2) Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în 

păcat? 
3) Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost 

botezaţi în moartea Lui? 
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. 

5) 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.



COLOSENI 2:11-12
11) În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere 
împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur 
a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor 

firii noastre pământeşti, 
12) fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi 
înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în 
puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morţi.



GENEZ A 17:3,4,9,10
3) Avram s-a aruncat cu faţa la pământ; şi Dumnezeu i-a 

vorbit astfel: 
4) „Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi 

tatăl multor neamuri. 
9) Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să păzeşti legământul 
Meu, tu şi sămânţa ta după tine, din neam în neam.  

10) Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi 
între Mine şi voi, şi sămânţa ta după tine: tot ce este de 

parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. 



IEREMIA 9:23-25
23) Aşa vorbeşte Domnul: „Înţeleptul să nu se laude cu 

înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul 
să nu se laude cu bogăţia lui. 

24) Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă 
cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul care fac milă, 

judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc 
plăcere Eu, zice Domnul. 

25) Iată, vin zilele, zice Domnul, când voi pedepsi pe toţi 
cei tăiaţi împrejur, care nu sunt tăiaţi împrejur cu inima,



COLOSENI 2:11-12
11) În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere 
împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur 
a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor 

firii noastre pământeşti, 
12) fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi 
înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în 

puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morţi.





LUCRAREA PASTORALĂ ,  P.91

Comemorăm învierea lui Hristos prin 
faptul că suntem îngropați cu El prin 

botez și ridicați din mormântul de apă 
într-o imitare a învierii Lui, pentru a 

trăi o viață înnoită.



IMPORTANȚA BOTEZULUI



MATEI 3:1-4
1) Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al 

iudeilor. 
2) Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că 
eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face 

semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” 
3) Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, 

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

4) Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să 
intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?”



HRISTOS LUMINA LUMII ,  P.17 1
Luat prin surprindere, i-a răspuns lui Hristos în 

cuvinte pline de ironie: “Cum se poate naşte un om 
bătrân?” Asemenea multora când li se prezintă 
adevăruri tăioase, a dat pe faţă faptul că omul 
firesc nu primeşte lucrurile Duhului Sfânt. În el 

nu este nimic care să răspundă la lucrurile 
spirituale, pentru că lucrurile spirituale se 

judecă spiritual.



HRISTOS LUMINA LUMII ,  P.17 1
Dar Mântuitorul n-a răspuns argumentelor lui cu 

explicaţii. Ridicându-şi mâna cu demnitate solemnă, El a 
rostit adevărul cu o siguranţă şi mai mare: “Adevărat, 

adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi 
din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu”. 
Nicodim ştia că Isus vorbea acum despre botezul cu apă 
şi despre înnoirea inimii prin Duhul lui Dumnezeu. El era 
convins că se află în faţa Aceluia despre care profetizase 

mai înainte Ioan Botezătorul.



MARCU 16:15-16

15) Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată 
lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice 

făptură. 
16) Cine va crede şi se va boteza va fi 

mântuit; dar cine nu va crede va fi 
osândit.



FAPTELE APOSTOLILOR 19:1-5
1) Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin 

ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câţiva 
ucenici 

2) şi le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” Ei i-au 
răspuns: „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.” 
3) „Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?”, le-a zis el. Şi ei au 

răspuns: „Cu botezul lui Ioan.” 
4) Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei şi spunea 

norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.” 
5) Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele 

Domnului Isus.



FAPTELE APOSTOLILOR,  P.285
În experienţa acestor iudei convertiţi mai este şi o altă 

învăţătură pentru noi. Când ei au primit botezul din mâna lui 
Ioan, ei nu au înţeles pe deplin misiunea lui Isus ca Purtător 
de Păcat. Ei susţineau rătăciri serioase. Dar, primind o lumină 
mai clară, ei au primit bucuros pe Hristos ca Răscumpărător al 
lor, şi odată cu acest pas de înaintare a venit şi o schimbare în 

îndatoririle lor. Primind o credinţă mai curată, în viaţa lor a 
avut loc o schimbare corespunzătoare. Ca semn al acestei 

schimbări şi ca o recunoaştere a credinţei lor în Hristos, ei au 
fost rebotezaţi în numele lui Isus.



ELLEN WHITE,  SCRISOAREA 174,  1909

Pocăinţa, credinţa şi botezul 
sunt paşii ceruţi în procesul de 

convertire.



SOLII  ALESE,  VOL .3,  P.81
Bisericile noastre trebuie să se trezească. Fiecare 

membru trebuie să experimenteze în inima lui puterea lui 
Dumnezeu de convertire a inimii şi atunci vom vedea 
lucrarea adâncă a Duhului lui Dumnezeu. Iertarea de 

păcat nu este singura urmare a morţii lui Isus. El a adus o 
jertfă infinită nu numai pentru ca păcatul să fie 

îndepărtat, ci şi pentru ca natura omenească să fie 
refăcută, reînfrumuseţată, reconstruită din ruinele ei şi 
făcută să fie potrivită pentru prezenţa lui Dumnezeu.



ELLEN WHITE,  SCRISOAREA 174,  1909

Pocăinţa, credinţa şi botezul 
sunt paşii ceruţi în procesul de 

convertire.



SFATURI PENTRU BISERICĂ ,  P.258
Legământul Domnului este pentru binele 

sfinților Lui. Fiecare trebuie să-şi descopere 
punctele slabe ale caracterului şi să se 

păzească din răsputeri. Aceia care au fost 
înmormântați cu Hristos în botez, şi au 

înviat asemeni Lui, s-au angajat să 
trăiască o viață nouă.



SFATURI PENTRU SĂNĂTATE,  P.355
Adevărul prezent conduce înainte și în sus, adunând laolaltă pe 
cei săraci, pe cei asupriți, pe cei în suferință, pe cei lipsiți. Toți 
cei care vor veni trebuie să fie aduși în turmă. In viețile lor 
trebuie să se producă o reformă care va face din ei membri 
ai familiei regale, copii ai Regelui ceresc. Ascultând solia 

adevărului, bărbați și femei sunt conduși să accepte Sabatul și 
să se atașeze bisericii prin botez. Trebuie să poarte semnul 

lui Dumnezeu, păzind Sabatul creațiunii. Ei trebuie să știe 
pentru ei înșiși că ascultarea de poruncile lui Dumnezeu 

înseamnă viață veșnică.



CÂND NE BOTEZĂM?



SFATURI PENTRU BISERICĂ ,  P.295
Este nevoie de o pregătire mai temeinică a candidaților 

pentru botez. Ei trebuie să fie pregătiți mai cu credincioșie 
decât de obicei. Principiile viețuirii creștine trebuie făcute 

cunoscute clar celor care au venit de curând la adevăr. 
Nimeni nu poate spune că mărturisirea lui de credință 

constituie o dovadă că are o legătură mântuitoare cu Hristos. 
Noi nu trebuie doar să spunem “cred”, ci să trăim în practică 

adevărul. Noi dovedim că suntem în legătură cu El, dacă 
suntem în conformitate cu voia lui Dumnezeu în cuvintele 

noastre, în comportamentul și în caracterul nostru.



SFATURI PENTRU BISERICĂ ,  P.296
Satana dorește ca omul să nu fie conștient 
de nevoia unei consacrări depline față de 
Dumnezeu. Când sufletul nu face această 

consacrare, păcatul nu este părăsit; poftele 
și patimile luptă pentru supremație; ispitele 

tulbură conștiința, așa că adevărata 
convertire nu are loc.



APOCALIPSA 6:16-17

16) Şi ziceau munţilor şi stâncilor: 
„Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de 
faţa Celui ce şade pe scaunul de 

domnie şi de mânia Mielului; 
17) căci a venit ziua cea mare a mâniei 

Lui, şi cine poate sta în picioare?



REVIEW & HERALD,  6 OCTOMRIE,  1904
Bisericile noastre devin slabe prin faptul că acceptă ca 
doctrine porunci omenești. Mulți sunt primiți în biserică 
fără să fie convertiți. Multor bărbați, femei și copii li 
se permite să ia parte la acest solemn ritual fără a fi 
pe deplin informați cu privire la semnificația lui. 

Participarea la acest ritual înseamnă mult, iar pastorii 
noștri ar trebui să fie atenți să învețe în mod clar pe 
fiecare candidat la botez care este semnificația și 

solemnitatea lui.



CUM NE BOTEZĂM?



EFESENI 4:5

Este un singur Domn,  
o singură credinţă,  
un singur botez.

πίστις 
G4102



APOCALIPSA 14:12

 Aici este răbdarea sfinţilor, 
care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui 

Isus.



EFESENI 4:5

Este un singur Domn,  
o singură credinţă,  
un singur botez.



FAPTELE APOSTOLILOR 2:36-39
36) Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut 

Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.” 
37) După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă 
şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” 

38) „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat 
în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi 

veţi primi darul Sfântului Duh. 
39) Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi 
pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va 

chema Domnul Dumnezeul nostru.”



FAPTELE APOSTOLILOR 8:14-17
14) Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că 

Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei 
pe Petru şi pe Ioan. 

15) Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru 
ei, ca să primească Duhul Sfânt. 

16) Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci 
fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus. 

17) Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia 
au primit Duhul Sfânt.



FAPTELE APOSTOLILOR 10:45-48
45) Toţi credincioşii tăiaţi împrejur care veniseră cu Petru 

au rămas uimiţi când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a 
vărsat şi peste Neamuri. 

46) Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu. 
Atunci Petru a zis: 

47) „Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia care au 
primit Duhul Sfânt ca şi noi?” 

48) Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Isus 
Hristos.



FAPTELE APOSTOLILOR 19:1-5
1) Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin 

ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câţiva 
ucenici 

2) şi le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” Ei i-au 
răspuns: „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.” 
3) „Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?”, le-a zis el. Şi ei au 

răspuns: „Cu botezul lui Ioan.” 
4) Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei şi spunea 

norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.” 
5) Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele 

Domnului Isus.



FAPTELE APOSTOLILOR 22:12,13,16
12) Şi a venit la mine un om, numit Anania, bărbat 

temător de Dumnezeu după Lege, şi pe care toţi iudeii 
care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. 

13) El mi-a zis: „Frate Saule, capătă-ţi din nou vederea!” 
Chiar în clipa aceea, mi-am căpătat vederea şi m-am uitat 

la el…. 

16) Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul 
şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.”



ROMANI 6:1-5
1) Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul? 
2) Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în 

păcat? 
3) Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost 

botezaţi în moartea Lui? 
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. 

5) 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.



1 CORINTENI 1:11-13
11) Căci, fraţilor, am aflat despre voi de la ai Cloei, 

că între voi sunt certuri. 
12) Vreau să spun că fiecare din voi zice: „Eu sunt 
al lui Pavel!” – „Şi eu, al lui Apolo!” – „Şi eu, al lui 

Chifa!” – „Şi eu, al lui Hristos!” – 
13) Hristos a fost împărţit? Pavel a fost răstignit 
pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi 

botezaţi?



FAPTELE APOSTOLILOR 4:12

În nimeni altul nu este 
mântuire: căci nu este sub cer 
niciun alt Nume dat oamenilor 

în care trebuie să fim 
mântuiţi.”



GAL ATENI 3:27
Cornilescu:  

Toţi care aţi fost botezaţi pentru 
Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos.

Fidela:  
Fiindcă toți câți ați fost botezaţi în 
Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos.



GAL ATENI 2:20

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi 
trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos 

trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc 
acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui 
Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine 

însuşi pentru mine.



GAL ATENI 3:27-29
27) Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi 

îmbrăcat cu Hristos. 
28) 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 
Hristos Isus. 

29) Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi 
„sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.



CATEHISMUL BIBLIC,   
EDIȚIA VATICAN,  P.  164

Biblia ne spune că creștinii erau 
botezați în numele lui Hristos. Ei 

aparțin lui Hristos. Faptele 
apostolilor 2:38; 8:16; 10:48; 19:5 

ne vorbesc de un botez ”în 
Numele [persoana] lui Hristos”. 
Numai în secolul IV formula ”în 
Numele Tatălui și al Fiului și al 

Duhului Sfânt” a devenit 
obișnuită.



ÎNTRODUCERE ÎN CREȘTINISM, EDIȚIA 
1968,  DE JOSEPH RATZINGER,  P.82,83

Forma de botez a (Matei 28:19 trinitariană) 
mărturisirii credinței noastre, s-a format în 

cursul secolului al doilea și al treilea în 
legătură cu ceremonia de botez. În ceea ce 

privește locul de origine, textului din (Matei 
28:19) a venit din orașul Roma. Botezul în 
trinitate și textul din (Matei 28:19) prin 

urmare nu a provenit din Biserica originară care 
își are începutul la Ierusalim în jurul anului 33 
d.Hr. Aceasta, după cum se dovedește, este o 

invenție a Catolicismului Roman, complet 
fabricat mai târziu.



DICȚIONARUL BIBLIC,  SCRIBNERS,   
VOL .  1 ,  PAG.  241

Formula originală a 
cuvintelor este în Numele 

lui Isus Cristos sau 
Domnului Isus.  

Botezul în Numele Tatălui, 
Fiului, şi Duhului Sfânt a 

fost dezvoltat mai târziu.



DICŢIONARUL BIBLIC A LUI HASTINGS 
(1898),  VOL .  I ,  PAG.  241

…numele original al 
cuvintelor a fost „în numele 

lui Isus Hristos” sau 
„Domnului Isus”. 

 Botezul în numele 
Trinităţii a fost o 

schimbare ulterioară.



EDMUND SCHLINK ,   
DOCTRINA BOTEZULUI,  P.28

Porunca botezului în forma sa 
din Matei 28:19 nu poate fi 

botezul originar istoric 
creștin. Cel puțin, trebuie să 

admitem că textul a fost 
transmis într-o formă 

extinsă de biserica catolică.



COMENTARIU BIBLIC 1919,  PAG.  723

Porunca de a boteza în triunicul 
nume este o expansiune 

doctrinară târzie. În locul 
cuvintelor, botezații în numele 
Tatălui și al Fiului și al Duhului 
Sfânt, ar trebui probabil să 

citim pur și simplu - "în Numele 
Meu.”



COMENTARIILE LUI T YNDALE  
A NOULUI TESTAMENT,  VOL 1 ,  P.275

Adesea se afirmă că 
cuvintele în numele Tatălui, 
al Fiului și al Duhului Sfânt 
nu sunt cuvintele literale ale 

lui Isus, ci o adăugare 
liturgică ulterioară.



EUSEBIUS,  DOVADA EVANGHELIEI ,   
VOL .3,  P.152

Cu un singur cuvânt și cu un glas, 
a spus ucenicilor Săi: Duceți-vă 

și faceți ucenici din toate 
neamurile în Numele Meu, 

învățându-i să păzească tot ce 
v-am poruncit.



SCHIMBAREA VERSETULUI MATEI 28:19
1) Biserica Catolică spune că ei au schimbat versetul din Matei 

28:19. 
2) Majoritatea teologilor sunt de acord că versetul a fost 

schimbat. 
3) Nimeni din întreaga Biblie nu a urmat porunca din Matei 28:19 ci 

toți au fost botezați numai în Numele lui Isus Hristos. 
4) Alte versete spun clar că noi suntem botezați și mântuiți 

chemând Numele lui Hristos. 
5) Eusebiu, cel care a văzut manuscrisele cele mai timpurii, când 
citează acest verset, afirmă că porunca a fost să se boteze ”În 

Numele lui Isus Hristos”



ISTORIA MÂNTUIRII ,  PAG.  391
Am văzut că Dumnezeu a ocrotit Biblia în chip deosebit; cu toate 
acestea, pe vremea când existau doar puţine copii ale ei, oameni 
învăţaţi au schimbat în unele situaţii cuvintele, crezând că o 

simplifică, deşi în realitate complicau ceea ce era clar, făcând-o să 
depindă de vederile lor, care erau stăpânite de tradiţie. În ciuda 
acestui fapt, am văzut că, luat ca întreg, Cuvântul lui Dumnezeu este 
un lanţ perfect, cu verigile legate una de alta şi explicându-se una pe 

alta. Cercetătorii sinceri după adevăr nu trebuie să greşească, 
deoarece nu numai că Scriptura este simplă şi clară, arătând calea 

vieţii, dar şi Duhul Sfânt este dat ca un ghid în înţelegerea 
acestei căi spre viaţă, descoperite în Biblie


