
S ara, o fetiţă misionară, locuia în Rusia. Deşi
era mică, ea dorea să se boteze. De aceea

studia cu părinţii ei Biblia în fiecare zi.
După ce au mai crescut, Sara şi câţiva prieteni au

fost botezaţi într-un râu rece într-o zi de Sabat. Unii
oameni, care nu Îl cunoşteau pe Isus, au văzut şi ei
botezul. Au auzit cântările. Erau curioşi.

În acea zi, Sara şi prietenii ei le-au povestit unor
necunoscuţi despre familia lui Dumnezeu. Cu mult
timp în urmă, a mai existat Cineva care le-a spus
altora despre familia lui Dumnezeu când a ales să
fie botezat.

Soarele fierbinte strălucea deasupra râului, 
în timp ce oamenii ascultau cuvintele impresio -
nante ale lui Ioan.

„Pocăiţi-vă,” le spunea el. „Împărăţia lui Dum -
nezeu este aproape. Nu mai faceţi păcate şi
botezaţi-vă! Alegeţi astăzi să Îl urmaţi pe
Dumnezeu!”

Mulţi oameni
veneau să îl audă
pe predicatorul de
pe malul râului.
Unii veneau
fiindcă îşi doreau
foarte mult să îşi
predea viaţa lui
Isus. Alţii veneau 
din curiozitate. 
Ioan nu era un
predicator
obişnuit. Avea
haine simple,
mânca hrană
simplă şi avea 
de transmis un
mesaj simplu.

Într-o zi, Ioan a avut surpriza şi bucuria de a-L
vedea pe Isus îndreptându-Se spre râu. El le spus-
ese oamenilor, câteva luni la rând, să se pregă teas -
că pentru venirea lui Mesia. Şi acum, iată-L aici!

„Ioan, am venit să mă botezi”, îi zise Isus cu
blândeţe.

Ioan era atât de surprins, încât de-abia putea
să mai vorbească.

„Cum? Eu? Să te botez pe Tine? O, Isuse, Tu
trebuie să mă botezi pe mine, nu eu pe Tine!”

Isus zâmbi şi zise: „Ioan, botează-Mă aşa cum
i-ai botezat şi pe ceilalţi. Aşa trebuie să fie!”

Ioan răspunse zâmbind: „Bine, atunci Te voi
boteza!”

Isus a intrat uşor în apă. Ioan Îl urma îndea -
proape. A zâmbit la Isus, apoi şi-a îndreptat
privirea spre oameni. Îşi puse mâinile peste
mâinile împreunate ale lui Isus şi Îl scufundă
uşor sub apă.
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După ce a ieşit din apă, Isus a îngenuncheat
pe mal. El ştia că păcatul împietrise inimile
oamenilor. Ştia că mulţi dintre ei nu vor înţe -
lege că El, Isus, avea o misiune de dragoste. 
De aceea, I-a spus Tatălui Său acest lucru.

Deodată, Isus a fost învăluit de o
lumină plăcută care venea chiar
de la tronul lui Dumnezeu. El Îşi
ridică privirea. Duhul Sfânt, sub
forma unui porumbel frumos,
zbura deasupra lui Isus. Iar glasul
măreţ al lui Dumnezeu s-a făcut
auzit: „Acesta este Fiul Meu

preaiubit.” 
În acea zi, mulţi L-au văzut pe Isus

când a fost botezat în râul Iordan.
Au văzut şi lumina cerească ce Îl
înconjura. Credinţa lor a crescut
cu acea ocazie!

Isus nu a avut niciun păcat de 
care să fie curăţat prin botez. El 

S-a botezat ca să fie un exemplu
pentru noi. În fiecare zi poţi să
petreci timp împreună cu El, ca 
să-L cunoşti mai bine. Şi, când te
vei face mai mare, vei putea să-I

urmezi exemplul.
Botezul este o ocazie specială în

care le arătăm tuturor că ne-am
predat viaţa cu totul lui Isus. Le

spunem că ne-a curăţat viaţa.
Dumnezeu este foarte fericit că am
ales să facem parte din familia Lui. El
ne spune: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit!
Mă bucur că ai ales să stai aproape
de Mine!”

Mesaj
Prin botez, eu le voi spune altora 
că fac parte din familia lui Dumnezeu.

Text de memorat

„Acesta este Fiul 

Meu preaiubit, 

în care Îmi găsesc

plăcerea.”

(Matei 3:17)
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• Dacă este posibil, mergi împreună cu familia
pe malul unui râu şi citiţi povestirea de săptă -
mâna aceasta. Imaginaţi-vă scena botezului lui
Isus în râul Iordan. Ce simţiţi când vă imaginaţi
această scenă? Tu unde ai vrea să fii botezat?

• Citeşte Matei 3:17.

• La altar, citiţi şi discutaţi Matei 3:13-17. Cum
credeţi că S-a simţit Isus când a auzit cuvintele
rostite de Dumnezeu? Tu cum te-ai fi simţit? Eşti şi
tu copilul Său?

• Caută pe o hartă biblică râul Iordan. Ce
descoperi despre el?

• Isus a spus despre El că este Apa vieţii. Citeşte
versetele de mai jos ca să afli ce a mai spus:

Ioan 4:10____________________________________
Ioan 7:37,38_________________________________
Apocalipsa 7:17______________________________

• Învaţă-i pe membrii familiei tale textul de
memorat.

• La altar, citiţi şi discutaţi Romani 6:3,4. Ce aflăm
despre botez din aceste versete?

• Întocmeşte o listă cu greşelile pe care le-ai făcut
în ultima vreme. Scrie-le cu stiloul. Lasă să curgă
pe foaie puţină apă şi observă cum dispar
greşelile scrise pe ea. Când ne botezăm, Isus ne
spală de păcatele făcute şi începem o viaţă nouă.
Isus vrea să ne ajute să fim curaţi în fiecare zi.
Roagă-L să te ajute.

• Spuneţi cu toţii textul de memorat. Eşti tu
copilul Său? De unde ştii?

• La altar, citiţi şi discutaţi Matei 3:1-15. De ce i-a
cerut Isus lui Ioan să Îl boteze?

• Aranjează literele din cuvintele următoare, care
se găsesc în pasajul biblic studiat: IODRNA  OBTZE
IAON  PUORMBLE

• Desenează porumbei şi decupează-i. Scrie câte
un cuvânt din textul de memorat pe câte un
porumbel. Leagă-i cu aţă de un umeraş. Agaţă
umeraşul în camera ta.

• La altar, citiţi textele în care Luca vorbeşte
despre botezul lui Isus, în Luca 3:21,22.

• Citiţi şi Ioan 14:26. Pentru creştini, porumbelul
e simbolul Duhului Sfânt, care a fost prezent la
botezul lui Isus. Desenează un porumbel. Decu -
pează-l şi pune-l undeva la vedere. Astfel îţi vei
aminti că Duhul Sfânt este Mijlocitorul tău!

• Priveşte umeraşul cu porumbei şi repetă
textul de memorat. Mulţumeşte-I lui Dum -
nezeu pentru Duhul Sfânt.

Ioan Botezătorul mânca o

hrană simplă. Felul lui de viaţă le

amintea oamenilor de Ilie.

S ABAT DUMINICĂ

LUNI

MARŢI
MIERCURI
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• La altar, citiţi şi discutaţi despre porunca dată
de Isus în Matei 28:19,20. Cum poţi să Îl ajuţi 
pe Isus? Numeşte trei modalităţi.

• Gândeşte-te când ţi-ar plăcea să fii bote -
zat. Spune-le părinţilor şi pastorului că vrei
să participi de pe acum la clasa de botez.

• Spune-i unui adult textul de memorat.

• La deschiderea Sabatului, interpretaţi pe roluri
povestirea de săptămâna aceasta. Pentru a interpre-
ta partea în care apare porumbelul, citiţi Matei 3:16.
Ţine sus porumbelul pe care l-ai desenat.

• Roagă-i pe membrii familiei să îţi povestească
despre botezul lor şi întreabă-i ce a însemnat
botezul pentru ei. Propuneţi-vă să sărbătoriţi ziua
în care s-au botezat. Iată câteva idei: pregătiţi un
fel special de mâncare; pregătiţi un tort; cântaţi
un cântec special. Dacă este posibil, uitaţi-vă pe
pozele de la botez.

Indicaţii: Răspunde la întrebările următoare, ca să
afli cum Şi-a anunţat Isus credinţa în Dumnezeu, în
mod public.

1. Când L-a văzut pe Isus venind la el,

Ioan a fost _____________, dar şi sur-

prins.

2. Cum se numea râul în care Isus a

fost botezat de Ioan?

3. Dumnezeu este pentru noi ca un

____________.

4. Cum se cheamă primele cărţi din

Noul Testament? 

5. Cine este Tatăl lui Isus şi al nostru?

JOI VINERI
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