
                   Botez    
                    Cavoul copilului Lui Dumnezeu. Luca 7:9-24 
Vorbeam lecţiile trecute despre cea mai mare întâlnire:’’grupul celor care mergeau cu 

Isus, şi grupul celor ce însoţeau văduva spre moarte, finalul unora fiind cimitirul (din 
mărturisirile oamenilor asta reiese), iar al celorlaţi în slavă cu Isus. Dacă aş întreba astăzi, 
răspunsurile ar fi similare: nu este nimic dincolo, aici e raiul aici e iadul, să mâncăm şi să 
bem, cu alte cuvinte să trăim cât putem de bine, căci (ha) am văzut pe o icoană scris:’’căci 
vom muri şi nu vom mai putea păcătui’’????!!! 

Cu o moarte toţi suntem datori ! – şi dacă tot trebuie să murim, zic oamenii, după ce 
trăiesc cum cred ei, hai măcar să facem moartea mai atrăgătoare: cavouri pe aleea principală, 
fardăm mortul, îl aranjăm...dar degeaba. De curând un bătrân spunea că a vândut o bucată de 
pământ şi a luat 1200 lei pe ea ca să îşi facă un cavou. Vorba aia:’’dai un ban, dar stai în 
faţă’’. Vedeţi în ce s-a transformat creştinismul? -  în comerţ. Dar acest tip de creştinism nu 
are nimic a face cu realitatea, este doar o tradiţie care are menirea să-i amăgească pe oameni, 
dar sufletul nu trece măcar prin cavou, el se duce după cum spune inspiratul poet: 

 
’’...Iar din patria cerească de la Dumnezeu, vine garda îngerească 
pe sărac să-l însoțească sus în empireu. 
Și murit-a și bogatul și l-au îngropat. La  pomană a fost tot satul 
Dar nici slujba și nici datul nu l-au ajutat. 
Jos în Locuința Morții demonii l-au dus, și-ajungând în fața porții 
îngrozit de greul sorții se uită în sus. 
Și văzu o lume-n care n-a crezut nicicum ; și ce-l miră și mai tare, 
Lazăr.. cel de la intrare cu Avraam umblând. 
El care-a trecut prin lume fără rugăciuni, el bogatul fără nume,  
ce vorbea de rai în glume, strigă din genuni: ”Abba, ruga mi-o ascultă  
dintre vâlvătăi, Lazăr apă să-mi aducă, și-apoi spune-i să se ducă și la frații mei. 
Să le spună că există iad și paradis și că teza ateistă după moarte nu există,  
doar Cuvântul scris. 
Varsă lacrimi de căință: mort și totuși viu; crede și în pocăință, și vorbește de credință,    
dar ....e prea târziu...’’. 
 
 La copiii Domnului moartea este simbolizată aici în faţa noastră, la botez. 
Aceasta arată moartea noastră. După ce fraţii ies din apă sunt întâmpinaţi cu flori, tot 
la fel va fi şi când vom trece dincolo. Şi noi am încercat să facem locul mai atrăgător, 
deşi ştim că moartea faţă de păcat este grea, după cum păcatul L-a costat viaţa pe Fiul 
Lui Dumnezeu.  La cruce au fost 3 feluri de morţi: pentru păcat (Isus), faţă de păcat 
(tâlharul pocăit), şi mort în păcat (cel ce nu a vrut să se pocăiască). Tu ce fel de 
moarte vei muri? 
 
 S-au îmbrăcat în alb, noi am transformat totul în sărbătoare. Dacă nu veţi muri 
această moarte, veţi avea parte de moartea veşnică, dar cel ce moare prin pocăinţă şi 
credinţă cu Isus aici pe pământ, moartea a 2-a nu mai are asupra lui nici o putere.  
Evrei 2:15. 
 Romani 8:15 ’’păcatele noastre erau certificatul de proprietate al Satanei.’’ 
Efeseni 1:13,14 – crezând în jertfa Domnului schimbi proprietarii. Ce părere ai, cui îi 
aparţii? Cui îi slujeşti? Acela te va răsplăti. 
 Dacă voiai să treci la iudaism pe vremuri, trebuia să îţi mărturiseşti păcatele, şi 
să te botezi. Atunci îţi era schimbat şi numele şi deveneai iudeu. 



 Botezul=actul solemn prin care arăt că eu m-am lepădat de Satan, nu naşa, şi 
mă încred în lucrarea răscumpărătoare de la cruce a Domnului Isus. Aici la botez are 
loc un legământ, şi ca în orice legământ fiecare trebuie să îşi facă partea lui: Dumnezeu 
a murit pentru păcatele mele, iar eu îl primesc ca Domn şi Stăpân, dăruindu-mă Lui tot 
mai mult în fiecare zi. 1 Petru 3:21 – o schimbare lăuntrică prin învierea Lui Isus 
Hristos. Botezul nu este începutul relaţiei cu Domnul, relaţia exista dinainte. Botezul 

este un alt pas înainte în ascultare. Dacă facem un singur pas toată viaţa, nu înseamnă 
că ştim să alergăm. De aceea pune un picior după un alt picior, învaţă să mergi în pas 
cu Dumnezeu.  
 Domnul Isus a fost ispitit după ce a fost botezat. De ce credeţi? Pentru că avea 
să intre în lucrare. Un creştin nebotezat nu poate fi testat şi implicit nu i se va 
încredinţa nici o lucrare pe mână.  Nu este botezat – testat – încercat – implicat în 
lucrare. Tu de ce nu vrei să te botezi? Nu vrei să renunţi la păcat? Nu vrei să te implici 
decât până la genunchi? Vrei să stai doar în prag? Nu ţi-e frică să nu fii tras în afară? 
  

Matei 3:1-17 ne vorbeşte despre 2 feluri de oameni: 
A) Cei ce zădărnicesc planul Lui Dumnezeu neprimind un astfel de botez. Ei vor doar 

un ritual, şi nu o viaţă schimbată, nu vor să-şi mărturisească păcatele, şi nu vor să 
se lase de ele. Prov.28:13. Ei nu vor să dea dreptate Lui Dumnezeu. Luca 7.29. Nu 
îl putem păcăli pe Dumnezeu cu un ritual, pe dinafară frumoşi, iar prin interior 
putrezi. Soluţia: Matei 4:17 ‚’’pocăiţi-vă căci Împărăţia este aproape..’’. Iov 42:6; 
(mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc..) Matei 21:31,32. Şi astăzi sunt mulţi care 
resping harul Lui Dumnezeu pierind în păcatele lor. Te îndemn fierbine, nu-i 
întoarce astăzi spatele Lui Isus. 

B) Cei ce cred cu tărie că Isus este Hristosul, Fiul Lui Dumnezeu. Fapte 8:37. Pasajul 
citit de famen era Isaia 53, un pasaj concludent pentru a ne da seama că acel om 
chiar căuta mântuirea. Fapte 8:35-39, Filip i-L propovăduieşte pe Isus şi el 
continuă paşii credinţei plin de bucurie. 
 
Sfaturi lăsate la final: 
a) Dacă nu ai fost născut din nou, nu încerca înnoirea, schimbarea vieţii tale prin 

botez, de orice fel ar fi acel botez. 
b) Nu încerca să trăieşti schimbarea ca şi când ai fi, dacă nu eşti. 
c) Nu dori înnoirea fără naşterea din nou, dar nici naşterea din nou fără creştere. 
Sfaturi lăsate la final: cei 3 ’’S’’ai uceniciei: 

- Studiu persoanl. Luca 6:46 
- Slujirea. Aşteptând şi grăbind (2 Petru 3.12). Aştept trăind, şi grăbesc 

vestind ! Pun în practică ceea ce am învăţat. 
- Smerenia este modul în care slujesc. 
A existat o dată un barcagiu: el avea 2 vâsle: Credinţa şi Fapta. 

Iubiţii mei, toţi oamenii au privilegiul să meargă la cer în felul Lui Dumnezeu, sau să meargă 
în iad în felul lor. 
 


