UDAT SAU BOTEZAT?
Botezul este un act unic în viaţa unui creştin; este un sfârşit, dar şi un început; este un har,
dar şi o datorie; este o “uniformă” pe care creştinul o îmbracă, pe care însă cu mari sacrificii
trebuie să o păstreze curată; nu este mântuitor, dar este o imagine a mântuirii. Ce este important de
reţinut în ceea ce priveşte botezul este că pocăinţa şi credinţa atât precede, cât şi succede
botezul. Auzim deseori spunându-se că pentru ca cineva să fie botezat, el trebuie mai întâi să
îndeplinească condiţiile mântuirii, şi anume: credinţa şi pocăinţa. Sunt destul de mulţi oameni însă
care cred că după botez pot abandona pocăinţa şi credinţa pentru că ei consideră că odată mântuiţi
rămân pentru totdeauna mântuiţi indiferent de ceea ce fac. Este foarte important ceea ce se
întâmplă înainte de botez, dar mai important decât atât este ceea ce se întâmplă după botez. Doar
Dumnezeu este Cel care cunoaşte inima omului! Botezul autentic presupune angajamentul
umblării continue cu Dumnezeu, indiferent de circumstanţe. Botezul autentic nu atinge doar
exteriorul (faptul că ieşim uzi afară din apă), ci el atinge îndeosebi interiorul nostru: inima
noastră, cugetul nostru, voinţa noastră. Apostolul Pavel, ca unul care a experimentat acest botez
biblic al credinţei şi al pocăinţei spune despre Pavel cel de după convertire: “Am fost răstignit
împreună cu Hristos, şi trăiesc ... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe
care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe
Sine însuş pentru mine”. (Gal. 2:20) Prin urmare, botezul este simbolul înmormântării omului cel
vechi, şi al învierii omului celui nou pentru o altă viaţă. Botezul nu presupune doar o udare a
trupului, ci o transformare a sufletului, a minţii, a gândirii.
Poate afirmi că eşti un creştin botezat. Fie că ai fost botezat copil fiind, fără posibilitatea de
a discerne şi de a alege, fie că ai fost botezat la adolescenţă sau în tinereţe, fie că ai fost botezat la
maturitate, sau chiar la bătrâneţe, dacă botezul tău nu a fost mai întâi precedat şi mai apoi urmat de
pocăinţă şi credinţă, dacă în viaţa ta nu se observă nici o schimbare, înseamnă că ai confundat
baptistierul cu piscina. Dacă însă momentul botezului tău a fost sau va fi urmat de “fapte vrednice
de credinţa ta”, înseamnă că eşti pe drumul cel bun.
Dumnezeu să ne dea înţelepciune ca orice facem “cu cuvântul sau cu fapta, să facem totul
în Numele Domnului Isus!” (Col. 3:17)
pastor Marius Cimpoae

P.S. Perle despre botez:
Unii creştini îţi dau impresia că au fost botezaţi în oţet: sunt acri!
Pastorul Wurmbrand spunea: „Cei ce v-aţi botezat, v-aţi botezat mâinile, picioarele, dar nu aţi luat
niţică apă în gură ca să vă sfinţiţi şi limba”.
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