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BRITANNICA ENCYCLOPEDIA (ediția 11/vol. 3/p. 82) – 
„Peste tot în cele mai vechi înregistrări se găsesc dovezi că 
botezurile au fost făcute în Numele Domnului Isus.“  
 
CANNY ENCYCLOPEDIA OF RELIGION (p. 53) – 
„Biserica primară întotdeauna boteza în Numele lui Isus, până la 
apariția doctrinei trinității în secolul trei.”  
 
HASTINGS ENCYCLOPEDIA OF RELIGION (vol. 2/p. 377-378) – 
“Botezul creștin se aplica prin folosirea cuvintelor ‘în numele lui 
Isus’. Folosirea unei formule trinitare de orice fel nici măcar nu a 
fost insinuată în istoria Bisericii primare. Botezul era făcut mereu în 
Numele Domnului Isus, până la timpul lui Justin Maryr, când a fost 
folosită formula trinitară.”  
 
BRITANNICA ENCYCLOPEDIA (ediția 11/vol. 3/p. 365) – 
“În secolul 2 botezul în Numele Isus a fost înlocuit de cuvintele 
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.”  
 
CANNEY ENCYCLOPEDIA OF RELIGION (p. 53) –  
“Până în secolul 2 Biserica primară a botezat în Numele Domnului 
Isus.”  
 
CATHOLIC ENCYCLOPEDIA (vol. 2/p. 435) –  
Aici autorii admit că formula folosită la botez a fost schimbată de 
Biserica lor. 
 
SCHAFF – HERZOG RELIGIOUS ENCYCLOPEDIA (vol. 1/p. 435) 
“Noul Testament a cunoscut doar botezul în Numele lui Isus. 
 
HASTINGS DICTIONARY OF THE BIBLE (p. 88) –  
“Trebuie recunoscut faptul că în mod aparent Biserica originală nu 
folosea Numele trinitar din Matei 28:19, ci mai degrabă Numele 
Domnului Isus.”  
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Însăși Instituția Catolică afirmă în ‘HERDER BIBEL’ (imprimatur Freiburg 
Breisgau, 24 august 1965), în introducerea cărților Noului Testament 
(anexă, pagina 37) următoarele despre Matei 28:16-20:  
“Formula trinitară a botezului a fost dezvoltată de Biserica primară 
din formula ‘in Numele lui Isus’.” 
 
HANS FREIHERR VON CAMPENHAUSEN –  
(Vigiliae Christianae 25, 1971 – pagina 1-16) 
“Faptul că primele botezuri creștine încă nu se făceau ‘în Numele 
Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt’, ci simplu ‘în Numele lui Isus’ 
poate fi considerat astăzi ca fiind o convingere științifică generală.” 
 
COMPENDIUL ISTORIEI BISERICII –  
(Karl Heussi §8, pagina 31 si §17, pagina 69) 
“Botezul ca act de inițiere a fost o datină rigidă (aplicată ‘în Numele 
lui Isus Cristos’). Noul Testament nu cunoaște declarații trinitare 
concrete și nici speculații despre relația reciprocă a celor trei 
“persoane” ale dumnezeirii ...”. 
 
 
 
 

“Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu 
scădeţi nimic din ele; ci să păziţi poruncile Domnului 
Dumnezeului vostru aşa cum vi le dau eu.” 
Deuteronom 4:2 

 
“N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească 
şi să fii găsit mincinos.” 
Proverbe 30:6 

 
“Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste 
porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai 
mic în Împărăţia cerurilor ...”  
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Matei 5:19a 
“Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea 
aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi 
va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Şi, dacă scoate 
cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi va scoate 
Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, 
scrise în cartea aceasta.”       
Apocalipsa 22:18,19 
 
„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat 
în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; 
apoi veţi primi darul Sfântului Duh.                             Fapte 2:38 
 
“Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră 
numai botezaţi în Numele Domnului Isus.”   Fapte 8:16 
 
“Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul 
a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” 
A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi 
Filip a botezat pe famen.”                 Fapte 8:37,38 
 
„Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia care au 
primit Duhul Sfânt ca şi noi?” Şi a poruncit să fie botezaţi 
în Numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai 
rămână câteva zile la ei.        Fapte 10:47,48 
 
“Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei şi 
spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică 
în Isus.” Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în 
Numele Domnului Isus.“           Fapte 19:4,5 
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„Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul şi fii 
spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.” 
                                                    Fapte 22:16 
 
„Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost 
botezaţi în moartea Lui?“                          Romani 6:3 
 
„Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu 
Hristos.“                  Gal. 3:27 

 
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i 
în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. “   Matei 28:19 
(În limba engleză și în limba greacă, atât ”Numele” cât și articolele definite 
dinaintea cuvintelor ”Tatălui”, ”Fiului” și ”Duhului Sfânt” sunt la singular: 

“Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the 
Father, and of the Son, and of the Holy Ghost.”) 

 
“Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va 
crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoţi pe cei ce 
vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în 
limbi noi ...”                         Marcu 16:16,17 
 
“Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele 
Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.” 

Luca 24:47 
 
 
 

Care este acest Nume? 
 

“Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul  
în Numele Domnului Isus  

şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.”  
Coloseni 3:17 


