De ce ne opunem Botezului?
Mat. 21:25; Luca 7:29-30

INTRODUCERE:
1. Multe grupuri religioase au obiectii cu privire la invatatura biblica a botezului in apa ca
fiind parte integrala a planului de mantuire. Ei fie obiecteaza la modul in care se face
botezul, scopul acestuia sau nevoia de a fi botezat.
2. Iata cateva dintre principalele argumente aduse impotriva botezului. Ei spun...
a. Talharul de pe cruce nu a fost botezat.
b. Botezul nu este mentionat in multe pasaje care se refera la mantuire.
c. Suntem mantuiti „doar prin credinta”, nu prin fapte iar botezul este o lucrare.
d. Fapte 2:38, a fost numai pentru Evrei, nu si pentru Neamuri.
DISCUTII:
I. DE CE
1.
2.
3.

INCERCAM SA COMBATEM BOTEZUL?
Nu este interesant modul in care unele culte lupta impotriva botezului? (Luca 6:46)
Ganditi-va la toate traditiile religioase ale oamenilor la care nu se opun (Mat. 15:9)
Care sunt originile botezului? Cine a promovat aceasta invatatura? (Mat. 21:25;
Marcu 16:16)
4. Daca invatatura botezului vine din Biblie, atunci de ce nu accepta ceea ce spune Biblia
cu privire la botez? (Luca 7:29-30)
5. Oamenii au fost dusi in ratacire de catre invataturile false ale Diavolului (2 Cor. 11:3)

II. CE SPUNE BIBLIA DESPRE BOTEZ?
1. Botezul este pentru iertarea pacatelor (Fapte 2:38; 22:16).
2. Botezul este pentru mantuire (1 Pet. 3:21; Marcu 16:16).
3. Botezul este necesar pentru a intra in Imparatia lui Dumnezeu (Ioan 3:3-5).
4. Botezul este necesar pentru a fi in Hristos (Efe. 1:3; Gal. 3:27; Rom. 6:3).
5. Botezul te pune in biserica (1 Cor. 12:13; Fapte 2:41, 47).
6. Botezul este modul in care te nasti din nou (Ioan 3:3-5; 1 Pet. 1:23).
7. Botezul este modul in care chemi numele Domnului (Fapte 2:21; 22:16).
8. Botezul este modul in care intram in contact cu sangele lui Hristos (Rom. 6:3-4).
9. Botezul este o porunca a lui Dumnezeu (Fapte 10:48; Mat. 7:21;. Luca 6:46)

CONCLUZIE:
1. Intrebarea care cere un raspuns: Invatatura despre botez este din cer sau de la oameni?
2. In cazul in care este din cer, atunci de ce unii oameni lupta impotriva ei?
3. De ce lupta impotriva a ceea ce a invatat Isus insusi?
4. De ce lupta impotriva a ceea ce au invatat apostolii?
5. De ce lupta impotriva a ceea ce au practicat crestinii in biserica primara?

