Studiu biblic
pentru astazi

BOTEZUL
simbolul transformării vieții prin Cristos
Text: Romani 6:1-14, Romani 6:4
Ideea centrală:
Creștinul nu trebuie să rămână în păcat pentru că prin botez a arătat că a înviat la o nouă viață cu
Hristos.
Scop:
Să ne demonstreze că botezul ne arată că viața creștinului a fost transformată prin moartea și
învierea lui Hristos.
Explicații contextuale și exegetice
Apostolul Pavel încheie capitolul 5 vorbind despre binecuvântările harului în comparație cu
blestemul legii. Pentru a se asigura că cititorii nu vor ajunge să abuzeze de har, îi atenționează
ferm că nu trebuie să păcătuiască pentru a se înmulți harul (v.1). Motivul său este acela că fiecare
creștin a murit față de păcat (v.2). Pentru a demonstra acest adevăr, se folosește de imaginea
vizuală și simbolică a botezului credinței.
Cel care este botezat este scufundat pentru a simboliza moartea și îngroparea sa față de păcat
după cum și Hristos a murit și a fost îngropat. Scoaterea din apă simbolizează învierea la o viață
nouă după cum și Hristos a înviat din morți (v.5).
Pavel accentuează faptul că nu este destul pentru cineva să se considere mort față de păcat și
viața lui să se asemene cu Hristos doar în moartea Sa, ci trebuie să se asemene și cu învierea lui
Hristos care reprezintă o viață nouă (v.5). Asemănarea cu Hristos în moartea și învierea Lui
presupune lupta cu păcatul starnit de firea noastră pământească. De la v.6 până la v.14, apostolul
vorbește despre lupta cu păcatul comparând umblarea creștinului cu răstignirea, moartea și
învierea Domnului.
Deși am murit și am înviat la o viață nouă împreună cu Hristos, aceasta nu înseamnă că nu mai
avem o fire pământească în noi ce tânjește după păcat. Trupul nostru păcătos este dezbrăcat de
puterea lui prin faptul că murim față de păcat și trebuie să trăim și să gândim ca atare: că noi am
murit față de păcat și nu mai trebuie să avem nimic de-a face cu păcatul (v. 6,11).
Botezul nu mântuie o persoană, ci este dovada exterioară a transformării interioare fiind o
mărturie vizibilă pentru alții, pentru Dumnezeu cât și pentru noi înșine.

Este însă o poruncă dată de Domnul Isus ucenicilor Săi (Matei 28:19-20) și un pas pe care El Însuși la făcut înainte de a-Și începe lucrarea.
Adevărul răstignirii, morții și învierii Domnului, pași prin care orice creștin trebuie să treacă din
punct de vedere spiritual, sunt simbolizați prin botez de fiecare dată când cineva se scufundă și se
ridică din apa botezului.
Acești pași reprezintă răstignirea firii noastre, moartea noastră față de păcat și învierea la o viață
nouă, viață prin care credinciosul se dedică cu toată ființa lui Dumnezeu și neprihănirii. Toate
acestea sunt posibile numai prin harul lui Dumnezeu care ne-a scos de sub robia legii.
Botezul, conform lui Pavel, este o mărturie a faptului că nu mai trebuie să trăim în păcat, ci să ne
lăsăm conduși de Duhul pentru a trăi o viață în sfințenie pentru că ne aflăm sub puterea harului și
nu sub robia legii.
Aplicații
Trebuie să ne considerăm morți față de păcat. Aceasta înseamnă că atitudinea noastră trebuie să
fie total diferită. Trebuie să conștientizăm în fiecare clipă a vieții că nu mai trăim pentru plăcerile
păcatului, ci pentru Dumnezeu. Garanția și speranța noastră în această direcție este învierea lui
Hristos, înviere de care vom avea și noi parte.
Nu trebuie să lăsăm poftele trupului să ne conducă, ci trebuie să ne lăsăm conduși de Duhul,
luptând cu putere împotriva poftelor păcătoase. Am mărturisit prin botez că am murit față de
păcat și trebuie să trăim ca atare. Botezul nu trebuie să ne dea libertatea de a păcătui, ci, din
contră, ar trebui să ne motiveze să trăim în sfințenie.
Sugestii practice
Luați-vă câteva momente să vă aduceți aminte de botezul dumneavoastră și gândiți-vă la
umblarea dumneavoastră cu Domnul de acum în comparație cu umblarea dumneavoastră cu
Domnul din momentul botezului. Cum s-a schimbat relația dumneavoastră cu Domnul între timp?
Pentru cei care nu sunt botezați, gândiți-vă atent ce vă reține să nu faceți acest pas al ascultării față
de Mântuitorul.
Întrebări pentru discuții
Ce simbolizează botezul?
Mântuiește botezul?
Unde este poruncit botezul ucenicilor?
Spre ce ar trebui să ne motiveze botezul?
Pastor Beniamin Cruceru
Biserica Creștină Baptistă “Harul” Slatina
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Anunturi
Bun venit pe lume Menno-Beniamin DeJong! În familia Anca și
ăiat pe nume MennoJannes DeJong, a venit pe lume un b
băiat
Beniamin. Fie ca Dumnezeu să-l binecuvânteze pe el și întreaga
familie!
Participare la acțiunea „40 zile pentru viață”. În cadrul acestei
acțiuni, la care participă majoritatea bisericilor din Timișoara,
bisericii noastre i-a fost2018
repartizată ziua de 22 martie. Acțiunea
se desfășoară în fața maternității din Odobescu și constă într-o
manifestare pașnică, cu mesaje (pancar
te) de susținere a vieții și
(pancarte)
de combatere a avorturilor. Înscrierile se fac pentru mi
nimum o
minimum
ă. Tabelele pentru înscrieri sunt disponibile în holul bisericii.
or
oră.
Curs
ul de cateheză este destinat tuturor celor care doresc să se
Cursul
boteze sau să afle mai multe despre credința creștină și se
desfășoară duminica
duminica,, de la ora 9:00, în sala de protocol a
bisericii.
:00 - Frații
Martie - luna reînnoirii spirituale. 18 martie ora 18
18:00
ărăcuți, Corul Studenților, mesaj pastor Ioan Bugnărug; 25
S
Sărăcuți,
:00 - Cor
ul Bisericii Betel, Cătălin Ciuculescu Band,
martie, ora 18
18:00
Corul
mesaj pastor Petru Bulica.
ări copii: 18, 25 martie și 22 aprilie. Părinții sunt
Binecuvânt
Binecuvântări
rugați să ia leg
ătura cu pastorii bisericii și să trimită din timp, o
legătura
copie după certificatul de naștere.
ă 2018. Sâmbătă, 24 martie, orele 12:00
Marșul pentru viaț
viață
12:00,,
p
arcul Carmen Sylva
parcul
Sylva.. Motto: Iubirea salvează vieți.

Ambroziu Duca

18.03

Vasile Panduru

18.03

Daniel Săraru

18.03

LidiaTomuța

18.03

Nicolae Brândău

19.03

Dănuț Bugar

19.03

Timotei Petrescu

19.03

Manuela Sfârcoci

19.03

Debora Ciucuriță

21.03

Ana Fizedean

21.03

Floarea Ienea

21.03

Petru Lelea

21.03

Rugaciune

Camelia Mezei

21.03

Ana Gardari

22.03

Mihaela Oberșterescu

22.03

Pentru lucrarea bisericii noastre în Republica Central Africană.
Pentru echipa de lucrători care se pregătește să plece în această
țară și pentru reușita noului proiect de misiune.

Ligia Butaș

24.03

Gheorghe Olariu

24.03

Tabita Rotariu

24.03

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII
Duminica
9:00 - 9:50
10:00 - 11:00
11:10 -12:30

4

Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape.
Fiți înțelepți dar și vegheați în vederea rugăciunii.
1 Petru 4:7
Biserica Creștină Baptistă Nr. 1 Betel Timișoara
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Duminica
18:00 - 20:00

Serviciu divin:
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ărăcuți
Sărăcuți
Predic
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Marti
19:00 - 21:00

Sear
Searăă tineret:
Închinare
redică - pastor Ioan Bugnărug
Închinare,, p
predică
Ce înseamnă să trăiești prin credință

Joi
19:00 - 20:30

Salutu l
Bi seri c ii
Be t e l
în 2018
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Programul seniorilor
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Studiu Faptele Ap
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Apostolilor

