
        
   Fiinţe vechi – Fiinţe noi ! 2 Cor.5:17 
  
 Sunt convins că cei mai mulţi dintre voi sunteţi tare bucuroşi să aveţi copii, 
sau părinţi sau fraţi, sau surori care vor mărturisi public în apa botezului că Isus 
Hristos este Domnul şi Mântuitorul lor, dar cred că sunt şi oameni care nu sunt de 
acord cu această învăţătura biblică şi probabil că ei nu se vor bucura. (Am o veste 
bună şi pentru ei: Joia viitoare dacă vom mai trăi vom vorbi în detaliu despre acest 
subiect.) 
 Botezul acesta nu este un act de cult inventat de noi oamenii, cum sunt 
inventate celelalte botezuri: botezul pentru cei morţi (mormonii), botezul copiilor 
mici, botezul fără pocăinţă şi credinţă, din interes, sau botezul doar în Numele 
Domnului Isus, singurul care ar fi valabil după unii care neagă Trinitatea 
(Branhamiştii). Aceste botezuri au la bază diferiţi oameni, pionieri ai unor secte şi 
nu au ca bază Sfânta Scriptură. 
 Oamenii din faţa noastră sunt nişte fiinţe noi, curăţiţi în sângele Domnului 
Isus. Ei mărturisesc astăzi că sunt fiinţe noi. De-a lungul sutelor de ani şi Satan a 
încercat să facă fiinţe noi, dar nu a reuşit decât să le facă diferite. Diferite de 
Dumnezeu prin înstrăinare, căci acesta este şi scopul lui, să îi îndepărteze pe 
oameni de Dumnezeu.Cum face acest lucru ştim, minte şi înşeală. 
 

 A.Vechi şi nou ! 

 Dumnezeu a intervenit în istoria omenirii încă de la căderea în păcat . El încă 
din Geneza 3:15 promite salvarea din căderea în păcat. El a lucrat astfel cu evreii. 
I-a scos din ţara Egiptului unde erau ţinuţi robi. I-a scos de sub domnia Satanei şi  
i-a dus în ţară promisă, Canaan. Dar între Egipt şi Canaan, Dumnezeu a pus Marea 
Roşie. Marea Roşie era definitorie. Pentru unii a însemnat ascultare şi salvare, iar 
pentru alţii pedeapsă.  
 Generaţia ieşită nu ştia altceva decât robia – sclavia, dar Domnul i-a trecut 
prin Marea Roşie ca să-i înveţe să se încreadă în El: Exodul 14:31. 
’’Să facă din ei o împărăţie de preoţi, un popor sfânt’’: Exod 19:6. 
 

a) Egipt – Marea Roşie – Canaan ! 
  
 Cei îmbrăcaţi în haine albe L-au văzut pe Dumnezeu la lucru în viaţa lor,           
şi-L vor mai vedea, mai ales după trecerea Mării Roşii. Nu există posibilitate de 
ocolire cu piciorul a mării. Drumul spre Canaan trece prin mare – trece pe la botez. 
Nu se poate să mergi spre Canananul ceresc şi să nu treci pe aici.  
 Sunt emoţii? Cred că şi evreii aveau nişte emoţii prin mare, ca şi voi, dar au 
trecut cu toţii. Deşi au trecut prin mare ne spune la 1 Cor.10:1-5,11, toată generaţia 



aceea de oameni cu vârsta de peste 20 de ani cu excepţia a doi, au pierit în pustie. 
Deci, voi cei îmbrăcaţi în haine albe, aveţi grijă când ieşiţi pe celălalt mal ce veţi 
face în continuare. Ei după ce au trecut s-au bucurat atât de mult. Au cântat o 
cântare de laudă pentru Dumnezeu. 
 

b) Pustie – Iordan - Binecuvântare 
 
Ca să intre în ţara făgăduinţei a doua generaţie de oameni, a trebuit să treacă 
Iordanul. Deci toţi trebuie să trecem prin botez. 
Fiinţe noi, dar ce înseamnă asta, ce anume este nou la ei, hainele doar? 
 
 O cunoaştere nouă. 2 Cor.5:16. De acum încolo nu-l mai cunosc pe Hristos 
în felul lumii. Cum, şi lumea îl cunoaşte pe Isus ?! Da, dar eu personal nu cred    
că-L cunoaşte pe Domnul Isus adevărat, ci pe un alt Isus. După cum Allah al 
mahomedanilor nu este Dumnezeu, Jehova al martorilor nu este Dumnezeu 
s.a.m.d., nici Isus al lumii nu seamănă deloc cu Isus al nostru.’’ 
 Eu am venit în Numele Tatălui Meu, şi nu Mă primiţi; dacă va veni un altul, în 

numele lui însuşi, pe acela îl veţi primi’’.Matei 5.43 

Matei 7:23’’niciodată nu v-am cunoscut’’  
Ioan 10.14 ’’Eu Îmi cunosc oile Mele şi ele mă cunosc pe Mine’’.  
Ioan 13:18’’cunosc pe aceia pe care i-am ales’’. 
 Cum îl cunoaşte lumea pe Isus al lor: din icoane, de la sărbători, tradiţii, ei 
cred şi spun lucruri neadevărate despre Dumnezeu şi Isus şi maica Domnului. 
Pentru cei mai mulţi el este doar un prunc în braţele Mariei, este un personaj 
istoric, a fost un mare Rabin.  
1 Cor.15:34 ’’Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu: spre ruşinea 
voastră o spun.’’ Să nu-l cunoşti pe Dumnezeu, ci doar să te amăgeşti că-L cunoşti 
este o ruşine. 
 Matei 16:13’’Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul Omului?’’Răspunsul dat 
atunci îl ştim – greşit. Dar voi dragi sfinţi îmbrăcaţi în haine albe cine ziceţi că 
este?  
Şi aveţi mare grijă ca ceea ce ziceţi cu vorba să ziceţi şi cu fapta, altfel degeaba 
ziceţi. 
 Saul din Tars îL cunoştea pe Isus în felul lumii. Care era rezultatul unei astfel de 
cunoaşteri: omora pe cei ce-L cunoşteau pe adevăratul Isus. Cine era în spatele lui 
şi pe care-l asculta? Satan. 
De aceea când cade în ţărâna pământului, uimit întreabă întrebarea nr.1:’’cine eşti 
Doamne?’’ Vă întreb, îl cunoştea Pavel pe acest Isus? Sigur că nu. Dumnezeul lui 
Saul era satan, pentru că el e ucigaş din fire. După ce L-a cunoscut pe adevăratul 



Dumnezeu, Saul a fost transformat în Pavel. Fapte 9:26 (Saul ucenic ?) şi Fapte 
22:14, 16. 
 
Oh, ce mare binecuvântare că nu-l mai cunoaştem în felul lumii ci ca Domn şi 
Mântuitor personal. Ce mare binecuvântare că El ne cunoaşte şi ne mărturiseşte 
înaintea Tatălui şi a sfinţilor îngeri. Apoc.3:5 
 
O înfăţişare lăuntrică nouă. Chiar dacă arată pe dinafară la fel, Lidia nu mai este 
cea veche. Este o Lidie nouă. 
Tit 3:3 ’’Căci şi noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot 
felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi 
urându-ne unii pe alţii.’’ 
Coloseni 3:9,10 ’’v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, şi v-aţi 
îmbrăcat cu omul cel noi, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul celui ce l-a 
făcut’’. 
Galateni 3:27 ’’Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu 
Hristos’’. 
 
 Ilustraţie: într-o Biserică intră un om care copilărise cu păstorul Bisericii. 
Când prietenul nepocăit văzu cine e păstor i-a trimis un bilet. Dacă ieşi să predici 
ma ridic şi spun tot ce făceam noi altădată împreună. Predicatorul s-a ridicat şi a  
citit cu voce tare ce scria pe bilet. După aceea a spus aşa:’’este adevărat ce am 
făcut cu mulţi ani în urmă cu tine, dar într-o zi  m-am întâlnit cu Isus Hristos şi 
punându-mă în faţa faptelor mele de ruşine m-am pocăit, iar astăzi sunt o persoană 
iertată şi schimbată. Astfel se face că eu sunt aici, pentru că el nu mai ţine cont de 
păcatele mele.’’ 
 
Cei ce sunt în Hristos nu mai au păcate. Fiţi vă rog atenţi că am zis nu mai au, nu 
că nu mai fac uneori. Ele sunt mărturisite şi iertate imediat. 
 Cunoaştem istoria fiului risipitor. Deşi ajunsese rău, el şi-a venit în fire şi s-a 
pocăit de faptele lui, iar Tata l-a iertat. 
 
O trăire nouă. 2 Cor.5:15. ’’Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc, să nu 
mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei’’. 
Romani 6:3-11 
Ioan 6:38’’M-am pogorât din cer să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis’’. 
 
Un Domn nou ! Isus Hristos locuieşte în tine prin Duhul Sfânt. Nu mai eşti condus 
de instinctele tale primare, de natura veche, ci de o nouă putere.  Cei de aici 
îmbrăcaţi în haine albe sunt persoane noi, Temple ale Duhului Sfânt. 



 
Întrebarea nr.2 ’’Doamne, ce vrei să fac?’’- Pavel ! Acum că sunt al Lui ce 
urmează?  
 
Un foc nou, o pasiune nouă ! 
O lucrare din interior care este ca un cazan sub presiunea dragostei pentru Hristos, 
are nevoie de călăuzire divină pentru a direcţiona această forţă – spre lumea 
nemântuită.  
 
Mă arde un foc şi nu pot să-l sting. Psalmul 39:3; Jeremia 20:9; Iov 32:18. 
 
Ilustraţie: un predicator de la BER  a fost invitat de prietenul său un alt predicator 
de la botezaţi mari să participe la un botez nou testamental. Totul a fost regizat de 
prietenul botezat. Astfel se face că invitatul a stat în acelaşi grup cu cei îmbrăcaţi 
în haine albe. Programul s-a scurs repede şi cei ce trebuiau să îl mărturisească 
public pe Domnul Isus au fost botezaţi şi toate scaunele se goliseră pentru că cei 
botezaţi de-acum s-au aşezat împreună cu grupul mare al bisericii, iar invitatul a 
rămas singur acolo cam izolat. Atunci brusc fratele botezat l-a invitat în apa 
botezului şi pe prietenul său. Acesta a refuzat cu tărie spunând că el a fost botezat 
când era mic.Atunci vine din sală 2 tineri mai măricei aşa şi-l ia pe sus pe invitat 
şi-l duceau către bazinul de botez.Atunci invitatul strigă:’’lăsaţi-mă că nu se poate 
să mă botezaţi împotriva voinţei mele, ci eu trebuie să vreau să mă botez cum au 
făcut cei dinainte.’’ Atunci l-au lăsat jos şi prietenul i-a zis:’’nu asta faceţi voi cu 
copii mici, nu-i botezaţi împotriva voinţei lor?!’’ 
 


