
botez, boteza

Matei 3:11
11. Cît despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Celce vine după mine, este
mai puternic decît mine, şi eu nu sînt vrednic să-I duc încălţămintele. El vă va boteza 
cu Duhul Sfînt şi cu foc.

Marcu 1:4-5
4. a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea 
păcatelor.
5. Tot ţinutul Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el; şi, 
mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în rîul Iordan.

Romani 6:4-6
4. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, 
după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă 
nouă.
5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom 
fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
6. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul 
păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;

1 Corinteni 1:17
17. De fapt, Hristos m-a trimes nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu 
înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică.

Efeseni 4:5
5. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.

Coloseni 2:11-13
11. În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur, făcută de mână, ci cu tăierea 
împrejur a lui Hristos, în desbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti,
12. fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin 
credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi.
13. Pe voi, cari eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată 
împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate 
greşelile.

1 Petru 3:21
21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care 
nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui 
Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,

botezaţi



Matei 3:6
6. şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în rîul Iordan.

Marcu 1:4-5
4. a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea 
păcatelor.
5. Tot ţinutul Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el; şi, 
mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în rîul Iordan.

Marcu 16:16
16. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.

Faptele Apostolilor 8:36-38
35. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta, şi i-a propovăduit 
pe Isus.
36. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce 
mă împiedică să fiu botezat?”
37. Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că 
Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”
38. A poruncit să stea carul, s-au pogorît amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.

Faptele Apostolilor 16:15
15. După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne-a rugat şi ne-a zis: „Dacă mă socotiţi 
credincioasă Domnului, intraţi şi rămîneţi în casa mea.” Şi ne-a silit să intrăm.

Faptele Apostolilor 16:30
30. i-a scos afară, şi le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”
31. Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.”
32. Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui cît şi tuturor celor din casa lui.
33. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile, şi a 
fost botezat îndată, el şi toţi ai lui.
34. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa, şi s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut 
în Dumnezeu.

Romani 6:3-6
3. Nu ştiţi că toţi cîţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?
4. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, 
după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă 
nouă.
5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom 
fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
6. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul 
păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;



1 Corinteni  12:13
13. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur 
trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur 
Duh.

Galateni 3:27-29
27. Toţi cari aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos.
28. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este 
nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sînteţi una în Hristos Isus.
29. Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sînteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin 
făgăduinţă.

1 Petru 3:21
21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care 
nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui 
Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,


