
Botezul Domnului Isus
Isus a venit din Galilea la Iordan, la Ioan Botezătorul, ca să fie botezat. Şi, după ce a fost botezat, 
Isus a ieşit afară din apă. În acea clipă s-au deschis cerurile şi Duhul Domnului a fost văzut venind 
peste El în chip de porumbel. Atunci s-a auzit din ceruri un glas care spunea: ,,Acesta este Fiul 
Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.’’

Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Lasă-Mă acum, căci aşa se 
cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.’’ Matei 3:15



 

De ce nu a vrut Ioan 
să-L boteze pe Domnul 

Isus?

După ce a fost botezat Domnul Isus, cerurile s-au 
deschis şi Duhul lui Dumnezeu S-a coborât peste El
în chip de ...
 Colorează toate pasarile de mai jos   
 şi astfel vei găsi răspunsul!



Lecţia 7
Botezul Domnului Isus

Text biblic: Matei 3:13-17.
Verset cheie: Matei 3:15.

Scopul lecţiei: Copiii vor înţelege semnificaţia botezului Domnului Isus şi a botezului celor care Îl 
urmează pe Hristos.

Atenţie!
Lecţia trebuie adaptată în funcţie de vârsta grupei. Reperele de mai sus pot fi mai mult sau mai puţin dezvol-
tate, în funcţie de: vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al grupei etc.

I.  Lecţia
În timp ce copiii lucrează la pagina de colorat, învăţătorul le citeşte din Biblie textul din Evanghelia după 
Matei 3:13-17, interpretând cu intonaţie rolurile, acolo unde apare dialogul. Apoi, discută cu copiii pe 
marginea acestui text, încercând să-i facă să înţeleagă această problemă doctrinară a botezului, prin metoda 
întrebări şi răspunsuri.

Câteva din întrebările pe care le poate lansa învăţătorul sunt:
• Ce este botezul? – Mărturisirea credinţei în faţa mai multor martori; un simbol: moartea faţă de păcat şi 
învierea împreună cu Cristos la o viaţă nouă - viaţa veşnică.
• Cine trebuie să se boteze şi când? – Păcătoşii care  au primit mântuirea lui Dumnezeu prin Domnul Isus. Se 
botează cei ce în mod matur au realizat că sunt păcătoşi, L-au primit pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor 
în viaţa lor, şi hotărăsc să mărturisească public că vor să trăiască după voia lui Dumnezeu.
• De ce S-a botezat Isus? A fost şi El un păcătos? – Nu. El nu a păcătuit niciodată. El a vrut doar să 
împlinească ceea ce trebuia împlinit, cum spune textul din Matei 3:15. El a vrut să fie un exemplu pentru toţi 
credincioşii.
• De ce trebuie să ne botezăm? –Pentru a împlini şi noi ceea ce trebuie împlinit. Pentru a-L urma pe Domnul 
Isus.
• Botezul mântuieşte? –Nu. Domnul Isus ne mântuieşte de păcate.  Prin botez declarăm că vrem să-L urmăm 
în toate pe Domnul Isus. 

Sugestie: Pentru copiii mai mici se poate simula actul botezului explicând pe înţelesul lor fiecare pas. 

II. Activităţi

1. Versetul Biblic

a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic.
Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.’’ Matei 3:15

b. Învăţătorul explică:
Domnul Isus a fost  botezat nu pentru că era un păcătos, ci pentru a 
împlini tot ceea ce trebuie împlinit. El este un model pentru noi. De aceea, şi noi trebuie să facem acest lu-
cru, atunci când suntem maturi, şi doar dacă L-am primit pe El ca Domn şi Mântuitor în viaţa noastră.

c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.

2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor
• De ce a venit  Isus la Iordan? 
• De ce nu a vrut Ioan să Îl boteze pe Isus?
• Ce a răspuns Isus?



• Ce s-a întâmplat după ce Isus a fost botezat?
• Ce reprezintă porumbelul?
• Cine a vorbit din cer?
• Ce a spus vocea lui Dumnezeu?
• Cine este Isus?

III.  Concluzie

Botezul este un simbol prin care mărturisim că suntem copii ai lui Dumnezeu, mântuiţi prin Domnul Isus. 
Botezul nu ne mântuieşte de păcate. El arată că nu vrem să mai trăim în păcat, ci că vrem să trăim doar în 
prezenţa lui Dumnezeu. Botezul este primit de un adult care poate să hotărască singur dacă vrea sau nu să fie 
mântuit de Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus.
Nu poate să ia nimeni această hotărâre în locul nostru: nici mama, nici tata etc., ci doar noi. Chiar şi Domnul 
Isus a luat singur hotărârea de a Se boteza, şi a făcut acest lucru când a fost mare. 


