
 Botezul nu e o glumă !  Matei 3:1-17   predicată de multe ori dar revizuită în 3.7.2014 

 În cele ce urmează am să vă arăt 2 categorii de oameni. Fiecare om se va regăsi într-una din ele: 
 
A.Cei ce zădărnicesc planul Lui Dumnezeu pentru ei. Luca 7:29-34. Pentru ei nimic nu era bun. 
Nici ce făcea Ioan B.care era foarte strict, nici Isus care era foarte prietenos, nici unul nu era 
destul de bun pentru ei. Totuşi ca să fie şi ei în ton cu lumea bună, fariseii au venit şi ei să se 
boteze, dar fără să-şi mărturisească păcatele şi să se lase de ele. Mă gândesc ce ar zice unii 
slujitori dacă la ei în biserică ar veni vreun oficial înalt şi ar cere botezul ce ar face? 
I-a botezat Ioan pe acei oameni? Nu !  
 Nu încercaţi să-l păcăliţi pe Dumnezeu, şi să ne mai încurcaţi şi pe noi dacă nu aţi văzut 
înnoire în viaţa dvs. ’’Pui de năpârci’’- şarpele fuge de foc, dar tot şarpe rămâne.                                
Matei 7.23’’plecaţi de la Mine, voi toţi care lucarţi fărădelegea’’. 
-aceşti oameni nu vor să se pocăiască, nu dau dreptate Lui Dumnezeu. Matei 7.15;21:23-27. 
-Deşi ştiau ce trebuie să facă, preferă minciuna pentru că ea îi ascunde. Prov.28.13. 
Aceşti oameni nu voiau o viaţă schimbată, ci doar un ritual. Fraţilor botezul nu-i o glumă. 
Botezul are implicaţii până în zilele veşniciei. Matei 3:11,12. Ce să faci cu lopata la arie? Ce să 
faci cu furca? Psalmul 1. Nu-l poţi păcăli pe Dumnezeu cu un ritual. În exterior botezaţi şi în 
interior murdari.  
Soluţia: Matei 4.17’’Pocăiţi-vă căci Împ.cerurilor este aproape’’. Iov 42.6; Fapte 8.21-23. 
Nu se poate primi botezul fără pocăinţă. Vameşii vremii şi curvele l-au primit prin credinţă şi au 
intrat în graţia Domnului. Matei 21:31,32. 
 
B.Cei ce cred cu toată inima că Isus Hristos este Domnul. Fapte 8.35.Un alt fel de om bogat, 
famenul etiopian. Un străin. Câtă diferenţă între ei. 
 
Sfaturi pentru cei ce se botează: 

-păcatul este actul de proprietate al satanei asupra noastră de aceea, lasa-L pe Domnul sa te 
mântuie.Astfel vei schimba proprietarii. 
-intră sub legământ.Astfel Domnul se angajează să te binecuvânteze, şi tu vei avea obligaţiile tale 
de copil al Lui. 
-lucrează la fapte bune, vrednice de pocăinţa ta. Faptele tale arată ce fel de pocăinţă ai, una 
solidă, sau una de paie.  
Pentru că Cel ce te-a chemat este sfânt, şi tu vei avea putere să fii sfânt.1 Petru 1:16.Tit 3.8  
   Campionii faptelor bune.  
 Întrecere între pocăiţi: competiţia este slabă, nu sunt mulţi concurenţi iar dacă vrei cumva 
să te înscrii, nu doar că eşti lăsat, ci chiar împins în faţă de alţii care nu au concurat niciodată. Nu 
deranjează pe nimeni că vrei să îţi frângi gâtul.Aşa vezi tu competiţia maratonul spre cer? 
 
 
Dacă n-ai fost născut din nou, nu încerca înoirea vieţii tale! 
Nu încera să trăieşti schimbarea, ca şi când ai fi, dacă nu eşti născut din nou! 
Doamne, nu vrem înoire fără naştere din nou, dar nici naştere din nou fără înoire! 
Nu face doar un pas, asta nu înseamnă ca ştii să mergi,ci pune un picior în faţa celuilat mereu. 
  
 Cei 3 S ai uceniciei: Studiu (teoria), Slujire(practica), Smerenie(modul de slujire). 



 Botezul nu este începutul relaţiei cu Dumnezeu. Relaţia există dinainte. Fă pasul 
ascultării împlinind tot ce trebuie împlinit.  
 Până la botez Isus a fost numit fiul Mariei şi al lui Iosif, dar după botez, a fost ispitit, a 
intrat în lucrare şi a fost numit de atunci:’’Fiul Lui Dumezeu’’.  
 Fiul Lui Dumnezeu fără păcat, Fiul veşnic al Lui Dumnezeu a trebuit să demonstreze cu 
viaţa ceea ce a afirmat cu gura. Isus a fost urmat mereu de mulţime, iar El nu S-a luat după 
mulţime, ci a rămas ascultator de Tatăl. Nu făcea nimic de ochii lumii.  
 Isus S-a botezat ca să se identifice cu păcătoşii. Oamenii nu se botează ca să devină fii ai 
Lui Dumnezeu, ci pentru că sunt deja fii ai Lui. Matei 3.8.  
 Când îL primesc pe Domnul mor faţă de satan, îi întorc spatele, şi mă întorc cu pocăinţă 
la Cel pe care L-am părăsit, şi mă arunc la picioarele Sale. Botezul este deci un act solemn, un 
legământ, un contract conştient, personal, şi voluntar cu Dumnezeu. 
La finalul botezului un glas s-a auzit din cer: Confirmarea: acesta este fiul meu prea iubit în care 
îmi găsesc plăcerea. 
 
O manifestare interioară =credinţa în Isus 
O manifestare exterioară= botezul în Isus 
 
Barcagiul arată copilul Lui Dumnezeu cu cele 2 vâsle ale sale : credinţa +fapta. 
 
Renoir, un celebru pictor francez avea arterită la mâini şi la picioare, şi cu mare greutate mai 
reuşea să picteze. I s-a construit un scaun special şi doar aşa mai reuşea să picteze, deşi cu mari 
dureri. Ucenicul lui când îl vedea cât se chinuia, l-a întrebat:’’maestre, de ce te chinui atat, văd 
că te doare atât de tare?!’’ Atunci Renoir a răspuns:’’fiule durerea trece, dar frumuseţea 
rămâne’’. Ce  operă de artă va scoate Dumnezeu din tine. Deşi e dureros, se merită. 
 
Credinţa nu este o simplă acceptare intelectuală a unei afirmaţii despre Dumnezeu, ci este 
angajarea întregii fiinţe. Credinţa are un aspect de cunoaştere şi implică acceptarea adevărului 
despre naşterea, viaţa, răstignirea, moartea şi învierea Domnului, dar credinţa are şi un aspect de 
supunere practică, de împlinire a voiei Lui Dumnezeu. 
 


