
  Matei 3:1-17 Botezul lui Ioan şi botezul lui Isus ! 23.09.2018 
Baptizo=a scufunda total. Botezul face o tranziţie de la ceva la altceva. Trecerea se 
face prin două cuvinte: ”în”, şi „înspre”. Botezul lui Ioan era în apă, înspre iertarea 
pocăinţă. Botez în Duhul Sfânt, sau cu Duhul Sfânt, înspre trupul lui Hristos.                      
1 Cor.12:13. 
Marcu 1:3-8. Botezul pocăinţei – spre iertarea păcatelor ! 

*Lucrarea lui Ioan B. era una simplă, aceea de a chema poporul la pocăinţă. 
Scopul botezului lui Ioan era pregătirea poporului pentru venirea lui Mesia. Mesia 
a venit la vremea potrivită şi hotărâtă de Dumnezeu, după ce poporul avea să fie 
chemat la pocăinţă. Ştim că aproximativ 400 de ani nu s-a mai auzit nici un profet 
în Israel, de aceea atracţia era mare acum. Maleahi 3:1;4:5,6; Exod 23:20. 
      Pocăinţa este un mesaj crucial, nu se poate fără ea! 
Marcu 1:5 tot poporul a venit la botez într-un timp relativ scurt. Ioan a botezat 
poate mii de oameni. 
Ioan 5:35”Ioan era lumina, care este aprinsă şi luminează, şi voi aţi vrut să vă 
veseliţi câtăva vreme la lumina lui”. Ca să încălzeşti trebuie să arzi, să luminezi, 
dar ca să arzi te consumi, şi dacă te consumi...vei trece.  

 
*Privind în Scriptură la oamenii plini de Duhul Sfânt observăm că au fost 

mulţi, printre care enumerăm pe: Ioan B.plin de Duh încă din pântecele mamei lui, 
Isus, Petru, Pavel, Ştefan. Ei au ceva în comun, au fost plini de Duh, şi au sfârşit 

ca martiri. Mai vrei să fii plin de Duh?! De ce crezi că vrea Domnul să te umple? 
Ei au avut de suferit pentru că au vorbit pe şleau, direct, nu politică religioasă. 
Mulţi pedicatori nu mai vorbesc aşa astăzi pentru că se tem, au motivele lor să se 
teamă. 

*Botezul lui Ioan avea 3 cerinţe: 
- Pocăinţa: Recunoaştere, Mărturisire şi Părăsire 
- Mărturisirea publică (a fost cheia unor mari treziri) 1 Ioan 1:8 
- Evidenţa unei vieţi transformate, altfel nu erau botezaţi. Fariseii au fost respinşi. 
Oamenilor religioşi le este foarte greu să se smerească. 
(Cred că astfel de cerinţe nu se pot aplica copiilor care greşit sunt botezaţi mici sau 
persoanelor bolnave mintal.) 
Dar dacă botezul lui Ioan era înspre pocăinţă, atunci de ce le cerea Ioan pocăinţa 
înainte de botez? Pentru că nu botezul este cel ce produce pocăinţa, ci botezul era 
pecetea şi dovada că acea persoană s-a pocăit anterior. 

*Poţi să scoţi botezul din ceea ce trebuie împlinit? 
Unii minimalizează botezul atât de mult încât ori nu-l fac deloc, sau şi dacă îl fac 
ies de acolo doar uzi, dar tot păgâni rămân, dar dacă am făcut cateheză cu ei vor fi 
păgâni intelectuali. 



*Fapte 19:1-5 Pavel se găseşte cu nişte credincioşi mai aparte. Ei sunt 
întrebaţi:”aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” Nu poţi să fii creştin dacă nu 
ai Duhul. Romani 8:9. În Matei 28:19,20 „faceţi ucenici, nu membri doar într-o 
biserică, botezaţi-i, după care să-i învăţaţi”. Este o ordine firească. Noi am introdus 
multe amendamente omeneşti, şi nu e de mirare că lucrurile merg pe dos. De multe 
ori accentul se pune înainte de botez, iar motivaţiile botezului sunt multiple şi 
multe sunt nebiblice. 

*Botezul Creştin: Matei 3:13-17; Ioan 1:29-34. Domnul Isus nu S-a botezat 
pentru că S-a pocăit de păcatele Lui, pentru că nu a avut nici un păcat, ci El S-a 
lăsat botezat ca să se identifice cu poporul Lui ce avea să vină după El. El se 
identifică cu tine şi tu te identifici cu El mergând pe urmele Lui. El a împlinit tot ce 
trebuia împlinit şi ne-a deschis o cale nouă şi vie pe care noi suntem obligaţi să 
mergem:”trebuie împlinit”, nu este o rugăminte, ci o poruncă.  
Romani 6:3. Botezul creştin este un angajament  în moartea, îngroparea şi învierea 
Lui, este o identificare cu El. Romani 1:4.  

Când ieşim din mormânt umblăm vii prin puterea Duhului Sfânt. 
*Ucenicii îşi amintesc 30 % atunci când aud, 60 % atunci când aud şi văd, şi 90 % 
atunci când aud, văd şi pun în practică. Dacă doar ai crezut şi nu vrei să te botezi 
ca El, la vărstă conştientă, nu pui în practică. Nu zic că nu eşti mântuit, dar nu ştiu 
ce vei răspunde atunci când vei fi întrebat de ce nu te-ai asemănat în totul cu Isus!! 
*Dacă nu vrei să fii ucenic, nu te boteza, dacă nu vrei să asculţi, să pui în practică, 
să fii membru în trupul Lui Hristos, nu te boteza, dar dacă te-ai botezat comportă-
te ca un ucenic al Lui Hristos. 
 
*Cerinţele botezului creştin:  
- Auzirea Evangheliei (Rom.10:9-14, 1 Cor.15:1-4) 
- Pocăinţa Fa.2:38 
- Credinţa Marcu 16:15,16, Fapte 8:37 
- Botezul cu Duhul Sfânt. Efeseni 1:13 
- Botez cu apă – mărturia unui cuget curat, adăugarea la trupul bisericii locale, 
intrarea în lucrare. Isus Şi-a început lucrarea cu botezul. 
 
*Toate acestea sunt la un singur pachet, nu îţi alegi ce vrei. Totul sau nimic. 
Nu majoritatea decide. La potop Dumnezeu nu a supus la vot. Chiar dacă doar 8 
oameni din probabil vreo 2 milioane (?) au intrat în corabie, asta a fost. 
Fapte 10:47,48”a poruncit”. Potopul a arătat că apa ori te scapă, ori de condamnă, 
depinde dacă te urci în corabie (Isus) sau nu!? 1 Cor.10:1,2 De sus îi acoperea 
norul, iar de jos apa pe evrei, dar norul, apa au fost împotriva egiptenilor.                   
Evrei 11:29 dacă nu crezi degeaba intri în apă. Egiptenii s-au înecat pentru că n-au 
crezut. 


