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1. Legătura dintre circumcizie şi botezul în apă. 
2. Mădular în trupul lui Hristos. 
- Pot să nu fiu membru într-o biserică locală, dar să mă consider membru în 
Biserica Universală? 
- Poţi fi membru într-o biserică locală dacă nu eşti botezat cf. Noului Testament?                
1 Cor.12.12. 
*Dacă se poate nu ar diminua acest lucru botezul? 
- Dacă tu care crezi cu tărie că botezul este poruncit de Domnul, şi l-ai împlinit, 
este bine să accepţi să ia parte la cină pe cei ce sunt indiferenţi? 
*Nu suferă credinţa atunci ? 
- Dacă nu-i permiţi unui om nebotezat să ia cina, nu-l consideri ca pe unul pus sub 
disciplină, sau neîntors la Domnul? Matei 18.17. Biblia nu spune, pentru că în 
primele secole ale Bisericii, nici nu se punea problema ca cineva să creadă dar să 
nu ceară botezul! 
 
 
               Coloseni 2:11,12 
   V.Legământ-circumcizia (diferenţe şi asemănări) N. Legământ-botezul în apă 
Leg.Avraamic din Gen.17:9-14 
Circumcizia este semnul legământului 
Făcută la băieţii evrei, a 8-a zi 
Semn exterior 
Intrarea în legământ 

Botezul în apă – un act conştient 
voluntar şi responsabil înaintea Lui 
Dumnezeu 
Făcut la noii născuţi spiritual, ambele 
sexe 
Semn exterior – ca semn al poporului lui 
Dumnezeu – intrarea în biserica locală 
Simbolul: o viaţă nouă 
 

 
Gen.15:6 ‚’’Avraam a crezut pe Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta 
ca neprihănire’’. Când a crezut Avraam? Înainte de tăierea împrejur, sau după?  
Nu, ci cu mult înainte de a avea vreun copil. 
Semnul copiilor lui Dumnezeu este botezul în apă şi el are loc după ce omul crede 
şi este mântuit. Din pricină că tăierea împrejur se făcea unui copil de 8 zile, s-a 
asociat vârsta mică şi la botez, deşi nicăieri nu este menţionat lucrul acesta în 
Scriptură. 
Copilul botezat mic nu intră sub legământ, nu este membru în Biserică. Samuel 
când a fost mic, mama lui Ana, l-a încredinţat Domnului, dar în jurul vârstei de 12 
ani, Samuel a fost chemat personal de către Dumnezeu. 



Romani 5:1’’deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu 
Dumnezeu’’. Credinţa ne uneşte cu Hristos, botezul o arată, o simbolizează. 
 
Romani 6:3,4. Botezul în apă este imaginea vizibilă a adevărului spiritual al 
celuilalt botez – identificarea cu Hristos cf. Galateni 3.27’’botezaţi pentru Hristos, 
îmbrăcaţi cu Hristos’’. 
 Într-un sens, credinciosul asistă la funeraliile vechiului său ’’eu’’ atunci când 
este botezat. A murit cu ceva timp în urmă, iar acum are loc înmormântarea. 
Întreg: Credinţa+Primirea Duhului Sfânt+Botez în apă. Nu se poate scoate din 
acest întreg nimic! În Scriptură ele merg împreună, sunt inseparabile. 
 
Nu te botezi în apă de mai multe ori, dacă ai avut un botez al credinţei, pentru că o 
dată te naşti din nou. 
Păcat că unii au o viaţă frumoasă, dar nu vor să se boteze, iar asta pentru că ascultă 
mai mult de oameni decât de Dumnezeu. 
 
 De ce ar trebui să fiu membru într-o biserică? 
 Calitatea de membru e foarte importantă. Unii cred însă că nu e mare lucru 
să fii membru. Alţii nici nu prea ştiu ce înseamnă asta, dar nici nu-i prea 
interesează.  
 -Mie frate îmi place mai mult să fiu liber. Vin când vreau la adunare, dacă 
vreau, dacă vreau iau cina, dacă nu, nu, dacă vreau mă rog,dacă nu vreau nu mă 
rog, dacă vreau sunt darnic, dacă nu ţin pentru mine, ma implic dacă vreau,când 
vreau şi cum vreau eu....nu îmi place să dau socoteală la nimeni. Dacă vreau mă 
botez, dacă nu, oricum sunt mântuit...dar eu sunt în croazieră....peste tot, îmi place 
să mă plimb. Dacă voi nu mă acceptaţi aşa cum vreau eu sunt şi alte biserici, mult 
mai duhovniceşti, mă duc acolo. Foarte periculoasă această gândire ! 
 
  Atunci care este statutul de membru? 
Cât de grav este să spui unei persoane care nu vrea să primească botezul:’’îmi pare 
rău, dar nu poţi fi membru al bisericii noastre?’’ 
  Seriozitatea statutului de membru! 
Unii cred că a fi membru într-o biserică locală nici nu este biblic, ştiţi? Ar trebui să 
fiu membru într-o biserică locală: dau cu banul?  
To be or not to be, that is the question? 
 
  
 
 
 



5 argumente biblice care susţin apartenenţa ca membru la o  biserică locală: 

 
 A. N.T. ne învaţă că trebuie să ne disciplinăm membrii bisericii. Matei 
18.17. Biserica este ultima curte de apel în probleme de disciplină. Dacă nu există 
noţiunea de membru în Biserică, cum numeşti grupul în faţa căruia aduci problema 
ta? O aduci în faţa cui? În faţa oricui intră în adunare? Oricărui credincios? Eu cred 
că atunci când zice:’’spune-l bisericii’’, ştiau ce spune. Vorbea despre cineva 
anume. Fie că şi atunci aveau o listă, nu ştiu, dar ceva exista, pentru că la numărul 
lor s-au adăugat 3000 de suflete. Cifra este spusă la întâmplare, sau este exactă?! 
Este mare lucru ca Biserica să poată prin disciplinare să ajute pe cineva să se 
îndrepte, să crească frumos şi armonios. Internetul nu te exclude, nu te ia la 
întrebări. Acolo alegi ce-ţi place. E pe alese şi pe culese. Acolo te poţi transpune în 
cel mai cel mai...grozav credincios. 
 
 B. Există excluderi din Biserică. 1 Cor.5:12,13. Există posibilitatea de a-i 
spune cuiva că nu mai poate face parte din Biserică, din pricini grave de păcat.  
Ce înseamnă aici:’’afară’’, sau ’’înlăuntru’’ ? Această formă de disciplinare nu ar 
fi posibilă dacă nu ar exista apartenenţa la Biserică. Cine este răspunzător de 
disciplinare în Biserică?  
In SUA termenul de membru este foarte perimat din cauza aceasta. Oamenii nu vor 
să fie traşi la răspundere. Dacă îi spui că nu mai este membru, el zice:’’nu îmi 
pasă’’. Când românii de acolo erau traşi la răspundere pentru faptele lor, plecau la 
americani. Acolo, în unele biserici, totul este ok.  
A început şi în Romania fraţilor. Noi îi copiem în ce este rău mai ales.  
Cum poţi exclude pe cineva, dacă nu e membru? 
 
 C. Scrierile biblice ne arată că trebuie să fim supuşi unui grup de prezbiteri 
şi păstori ai bisericilor. Şi asta ne arată că există o formă de organizare.  
Evrei 13.17. ’’Toţi ne vom înfăţişa înaintea Domnului să dăm socoteală.’’, dar 
acum şi aici dăm socoteală înaintea fraţilor prezbiteri. 
1 Tes.5:12,13. Să dăm cinste şi să arătăm supunere unui grup de prezbiteri. Liderii 
cui? Ai Bisericii locale. Poate că firii mele nu-i place supunerea, dar este biblică. 
 
 D. Membralitatea este dedusă din faptul că în NT. există nevoia de lideri 
care să iubească turma, să o păstorească, să le peste de turmă. Fapte 20.28. 
Liderii, păstorii de acea turmă vor da socoteală. Nouă nu ni se cere să dăm 
socoteală de orice om din oraş, sau de oricine intră la noi în adunare. Nu ! 
Vizitatorii vin şi pleacă, ei sunt în trecere. Trebuie să definesc turma în mintea 
mea, altfel nu ştiu de cine va trebui să dau socoteală.  



1 Petru 5:2. ’’Lot’’, porţiune, moştenire. Există o moştenire, o porţiune dată 
prezbiterilor pe care ei să o îmbrăţişeze cu drag şi de care să aibe grijă. Asta este 
biserica mea, eu aici am o răspundere. Ei mă trag la răspundere pentru ceea ce fac. 
Prezbiterii răspund în faţa altora mai mari pentru faptele lor, dar şi pentru faptele 
mele. Dacă ceva rău se întâmplă cu turma, Păstorul mă va trage la răspundere. 
 
 
 E. Metafora trupului – membralitatea.1 Cor.12.12 
Membrul este o parte organică a trupului. Aici vedem o unitate în diversitate. Este 
neobişnuit ca un mădular să interacţioneze cu trupul doar din când în când. Sunt 
diferite boli care sunt în trup, se hrănesc din trup, dar nu fac parte din trup, ba fac şi 
mult rău trupului. Un lucru ciudat, nu? 
Duhul Sfânt aşează în trup fiecare mădular conform darului său. Cum se face că nu 
ai nici un loc în trup? Te defineşti ca un creştin singuratic? Ai prins undeva 
rădăcină? 
Luaţi în serios calitatea de membru ! 
 
Biserica locală este o expresie vizibilă a Bisercii Universale. Nu poţi afirma că faci 
parte din Biserica Universală a Lui Hristos, dar refuzi cu abstineţă să faci parte din 
Biserica Locală !? 
Cui dai socoteală? Te vezi pe tine şi darurile tale ca fiind altoite într-un trup 
organic în aşa fel încât dacă un mădular suferă, toţi sufere împreună cu el? 
Eşti participant cu regularitate, sau membru? 
Membralitatea este cumpărată cu sângele lui Hristos, şi ea este bună, este dulce, ne 
întăreşte, ne înviorează. Nu vă excludeţi singuri de la această mare binecuvântare, 
biserica locală. 
 
 


