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F
ärä îndoialä cä mulþi oameni ar putea
astäzi sä spunä: „De ce sä-þi baþi capul
cu problema botezului? Acesta nu-i

decât o ceremonie, nu-i aßa? Câþiva stropi
de apä sfinþitä aruncaþi pe capul unui bebeluß
de cätre un preot într-o bisericä sau poþi chiar
sä faci o baie. Care ar fi diferenþa? O pierdere
de timp.“

Räspunsul concis este acela cä Noul
Testament are multe de spus despre botez,
chiar prin cuvintele lui Isus însußi, ßi, la fel
de bine, prin apostolii säi. Adevärata
realitate este cä acum Biblia este tot ceea ce
avem. Dacä vrem sä ßtim cine a fost Isus, ce
a gândit ßi ce a poruncit el, discipolilor säi,
trebuie sä apeläm la Biblie pentru räspunsuri
autorizate. A le cäuta în altä parte, ar
însemna sä däm crezare opiniilor
oamenilor, fie ca individualitäþi distincte,
fie organizaþi în sinoade sau concilii. Ceea
ce Biblia ne spune despre botez trebuie sä
fie esenþial pentru noi. Dacä Isus ßi apostolii
säi aleßi au declarat anumite lucruri despre
botez, se cuvine sä cunoaßtem care sunt
acestea.

Prin urmare, o întrebare cu adevärat
importantä ar trebui sä fie urmätoarea: Ce a
poruncit ßi a propoväduit Isus ßi ce au fäcut
apostolii säi în consecinþä?

„Näscut din apä“

Lui Nicodim, fruntaßul iudeilor care a venit
la Isus în timpul nopþii, i-a spus: „Dacä un
om nu este näscut din nou, nu poate vedea
Împäräþia lui Dumnezeu.“ Atunci când
Nicodim a interpretat aceste cuvinte la
propriu, Isus a continuat: „Dacä cineva nu
este näscut din apä ßi din Duh, nu poate sä
intre în Împäräþia lui Dumnezeu“ (Ioan

3:3,5).
De ce ar fi spus: „Dacä cineva nu este

näscut din apä . . .“, dacä nu era o referire
clarä la botez? Ioan Botezätorul a predicat
cu insistenþä pocäinþa ßi i-a botezat pe mulþi
în râul Iordan. Isus însußi a fost botezat de
cätre Ioan. El i s-a adresat lui Ioan cu
cuvintele: „Lasä acum, cäci aßa este potrivit
sä împlinim toatä dreptatea“ (Matei 3:15).
Nu încape nici o îndoialä cä atunci când Isus
a spus: „Dacä cineva nu este näscut din apä
. . .“, el a spus acest lucru fiindcä cel ce inträ
în Împäräþia lui Dumnezeu, bärbat sau
femeie, trebuie sä fie botezat.

Acest lucru este confirmat prin porunca
foarte clarä pe care Isus a dat-o discipolilor
säi, atunci când i-a päräsit, la urcarea sa la
cer:

„Duceþi-vä ßi faceþi ucenici din toate
popoarele, botezându-i în numele
Tatälui ßi al Fiului ßi al Sfântului
Duh! §i înväþaþi-i sä päzeascä tot ce
v-am poruncit! . . .“ (Matei
28:19-20).

Dupä înälþarea lui Isus, misiunea
apostolilor a fost o misiune de predicare,
misiune în care era inclus în mod explicit ßi
botezul.

Ce au fäcut apostolii?

Dar oare, cum au pus apostolii aceste
instrucþiuni în practicä? Relatarea detaliatä
a activitäþilor acestora, în cartea Faptele
Apostolilor, este de o valoare uriaßä. Sä o
urmärim pe scurt:

2:36-38. Petru a spus ascultätorilor säi
din Ierusalim cä ei l-au rästignit pe Isus,
„Domnul ßi Christosul“. Dupä ce au auzit
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aceste cuvinte, mustrându-i conßtiinþa, ei au
zis: „Fraþilor, ce sä facem?“ Räspunsul lui
Petru a fost foarte clar: „Pocäiþi-vä ßi fiecare
din voi sä fie botezat în numele lui Isus
Christos, spre iertarea päcatelor voastre.“

2:41. Ni se relateazä ce au räspuns ei:
„Cei care au primit cuvântul lui au fost
botezaþi . . .“

8:12. Filip a predicat Evanghelia în
Samaria: „Dar când au crezut pe Filip, care
vestea Evanghelia Împäräþiei lui Dumnezeu
ßi a Numelui lui Isus Christos, au fost
botezaþi atât bärbaþi, cât ßi femei.“

8:39. Auzind pe Filip explicând sensul
împlinirii prin Isus a Scripturilor, famenul
etiopian a întrebat în mod semnificativ: „Ce
mä împiedicä sä fiu botezat?. . . s-au coborât
amândoi în apä ßi Filip a botezat pe famen.“
Filip a trebuit sä-i explice famenului sensul
ßi necesitatea botezului, räspunzând astfel
la întrebärile tuturor.

9:18. Saul din Tars, lovit de orbire, în
momentul când l-a väzut pe înviatul Isus pe
drumul spre Damasc, a primit o vizitä de la
un discipol credincios pe nume Anania.
Când Pavel a auzit cuvintele lui Anania
„îndatä au cäzut de pe ochii lui un fel de
solzi ßi el ßi-a cäpätat iaräßi vederea ßi,
sculându-se, a fost botezat.“

16:14-15. Lidia, „care era temätoare de
Dumnezeu“, a dat atenþie predicii lui Pavel
ßi „a fost botezatä . . .“

16:30-33. Temnicerul din Filipi, evident
auzind ceva despre predica lui Pavel din
oraß, a strigat: „Ce trebuie sä fac ca sä fiu
mântuit?“ Pavel ßi Sila „i-au vestit Cuvântul
Domnului“. Ca urmare el „a fost botezat“.

19:3-5. Pavel a gäsit în Efes câþiva
credincioßi care cunoscuserä numai „botezul
lui Ioan (Botezätorul).“ Pavel le-a explicat
acestora: „Ioan a botezat în adevär cu
botezul pocäinþei, ßi spunea poporului sä
creadä în cel care venea dupä el, adicä în

Isus. Când au auzit ei, au fost botezaþi
pentru Numele Domnului Isus.“

Corneliu

Cazul lui Corneliu (Fapte 10) a fost în mod
intenþionat läsat la sfârßitul acestei liste
deoarece el are câteva träsäturi
caracteristice, de mare interes pentru noi,
în timpurile moderne. De fapt, el a fost un
soldat roman care l-a cunoscut ßi l-a venerat
pe Dumnezeul Israelului. „El era cucernic
ßi temätor de Dumnezeu împreunä cu toatä
casa lui, fäcea poporului multe milostenii ßi
se ruga mereu lui Dumnezeu“ (versetul 2).

Ce om admirabil! Un venerator al lui
Dumnezeu, un om al faptelor bune ßi al
rugäciunii. Întrebarea se pune dacä el ar fi
mai avut nevoie de ceva în plus. §i
povestirea ne relateazä în continuare cä el a
mai avut nevoie. Apostolului Petru i s-a
poruncit sä-l viziteze ßi sä-i facä cunoscute:
„cuvinte prin care vei fi mântuit“ (11:14).
El i-a explicat lucrarea lui Dumnezeu prin
Christos: „oricine crede în El, primeßte
iertarea päcatelor“ (10:43).

Acum Petru nu avea tragere de inimä
pentru a merge la drum. La fel erau ßi
tovaräßii lui de drum, toþi evrei, deoarece
pentru ei, faptul de a nu accepta pägâni
printre credincioßi era o prejudecatä.
Dumnezeu s-a opus deândatä poziþiei luate
de Petru dându-i o viziune (versetele 9-16),
înväþându-l sä nu trateze ca necurat „ce a
curäþit Dumnezeu“. Când Corneliu a crezut
în cuvintele predicate de Petru, Dumnezeu
a mai dat un semn pentru a-i convinge pe
evrei: „Duhul Sfânt s-a coborât peste toþi
cei ce ascultau cuvântul“ (vers. 44), spre
marea uimire a evreilor prezenþi. Era un dar
deosebit care avea drept scop sä convingä
pe evrei cä voinþa expresä a lui Dumnezeu
era sä accepte pe pägâni în credinþä. Reacþia
lui Petru era foarte instructivä: „Se poate
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opri apa ca sä nu fie botezaþi aceßtia care au
primit Duhul Sfânt ca ßi noi? §i a poruncit
sä fie botezaþi în numele Domnului Isus
Christos“ (versetele 47-48).

Se observä cä cel mai izbitor fapt a fost
acela cä, deßi Corneliu ßi toþi ai casei tocmai
primiserä darul Sfântului Duh, Petru încä le
„poruncea“ sä fie botezaþi! Ar putea exista
vreo dovadä mai impresionantä decât
aceasta, a necesitäþii botezului?

Prin urmare este destul de clar cä botezul
nu este numai o spälare a pielii ci un pas
important în procesul mântuirii.

Cum putem noi sä fim mántuiþi?

Privind din acest unghi, problema pare
imposibil de rezolvat. Evident, obstacolul
cel mare este eßecul bärbaþilor ßi al femeilor
în a träi felul de viaþä pe care Dumnezeu
le-a pregätit-o. Biblia numeßte acest eßec
„päcat“. Päcatul este un termen pe care nu
trebuie sä-l evitäm numai pentru faptul cä
este nepopular ßi cä nu ne place. Însußi
Dumnezeu foloseßte acest termen atunci
când comenteazä inerentele eßecuri
omeneßti.

În Vechiul Testament, profeþii
Domnului îl folosesc cu privire la päcatele
Israelului. În Noul Testament, Isus foloseßte
ßi el acest termen. La fel procedeazä ßi
apostolii säi. În mesajul pe care Dumnezeu
ni l-a läsat, päcatul omenesc apare atât de
clar, încât noi nu-l putem trata superficial ßi
nici nu putem pretinde cä nu are
însemnätate. Färä îndoialä cä Dumnezeu îl
trateazä pe acesta în mod foarte serios.

Pe deasupra, Dumnezeu a dezväluit o
modalitate prin care uriaßul obstacol din
calea „mântuirii“ bärbaþilor ßi femeilor (care
este alcätuit, practic din propriile lor päcate),
poate fi înläturat numai pentru aceia care
vor auzi ßi vor asculta cuvintele Sale. La
început, El l-a creat pe Isus, Fiul Säu, care a

fost näscut de Maria, o tânärä evreicä din
Nazaret, prin puterea Duhului Säu cel Sfânt.
Faptul este consemnat cu claritate în
Evanghelia lui Luca:

„Duhul Sfânt se va coborî peste tine
ßi puterea Celui-Prea-Înalt te va
umbri. De aceea sfântul care se va
naßte va fi numit Fiul lui Dumnezeu“
(1:35).

Dar adeväratul scop al acþiunii lui
Dumnezeu, care a planificat ca Fiul Säu sä
fie näscut de o mamä aparþinând rasei
umane, este exprimat prin cuvintele
îngerului, adresate lui Iosif:

„Ea va naßte un Fiu ßi-i vei pune
numele Isus, pentru cä El va mântui
pe poporul säu de päcatele lui“
(Matei 1:21).

Moartea Lui Isus

Ce ar putea sä însemne sintagma „mântuirea
päcatelor“?

Minunatul räspuns la aceastä întrebare
crucialä se gäseßte în viaþa ßi caracterul lui
Isus ßi, în ultima instanþä, în moartea lui pe
cruce. Pentru a lämuri lucrurile este necesarä
o evaluare a vieþii Lui. Din cärþile Noului
Testament reiese cu claritate faptul cä natura
lui Isus era identicä cu a noasträ. Inevitabil,
el a avut aceiaßi naturä ca ßi mama sa, fiinþä
umanä. Epistola cätre Evrei ne vorbeßte cä
el este ca ßi noi „carne ßi sânge“ (2:14). Dar
acest lucru înseamnä cä el a trebuit sä
împärtäßeascä experienþa noasträ, sub toate
aspectele ei. Aceasta este exact ceea ce
Epistola cätre Evrei continuä sä ne spunä:

„El însußi a fost ispitit în ceea ce a
suferit . . . ci unul ispitit în toate,
asemenea nouä, dar färä päcat“
(2:18, 4:15).

Judecând acum lucrurile cu sinceritate,
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putem sä afirmäm cä Isus a experimentat
toate dorinþele specifice firii umane. El a fost
tentat sä se mulþumeascä pe sine însußi, sä-ßi
gäseascä propriul säu confort, sä-ßi satisfacä
propriile sale dorinþe fizice, sä-ßi încurajeze
propria sa mândrie, sä-ßi satisfacä dorinþa
de a fi bogat ßi puternic. Dar, contrar
atitudinii oricärei fiinþe omeneßti care a träit
vreodatä, el nu a cedat dorinþelor sale
naturale. El le-a respins categoric pe acestea
ßi ßi-a pästrat adevärata credinþä în
Dumnezeu.

Acum, semnificaþia acestui lucru este
extraordinarä. Pentru prima datä în istorie
o fiinþä umanä a învins päcatul. Päcatul a
fost nimicit tocmai în teritoriul pe care el
pusese stäpânire: în natura umanä. Ceea ce
bärbaþii ßi femeile nu au reußit sä facä,
Christos a reußit.

Fiind „färä päcat“ ßi fäcând parte din rasa
umanä, Isus a putut sä se ofere pe sine însußi
ca „Mielul lui Dumnezeu, care ridicä päcatul
lumii“ (Ioan 1:29). Cu alte cuvinte, el s-a
oferit voluntar sä moarä pe cruce drept
sacrificiu pentru päcat. Ca reprezentant al
speciei umane, el a aprobat judecata dreaptä
a lui Dumnezeu ßi „a condamnat päcatul“.
El ßi-a dat viaþa ca „o ofertä pentru päcat “
(Romani 8:3).

Deoarece Isus a fost färä päcat,
Dumnezeu a sävârßit o minune cu el. El a
putut astfel, în mod justificat, sä-l învie din
moarte la o nouä viaþä, de data aceasta färä
de moarte ßi de asemenea i-a dat lui Isus
putere foarte mare. Cum ne-ar putea ajuta
pe noi cunoaßterea acestor lucruri? Noi nu
putem avea o viaþä perfectä ßi nu putem
aspira nicicând la aceasta, atâta timp cât
träim cu aceste trupuri omeneßti, din carne,
supußi permanent päcatului.

Condiþiile lui Dumnezeu

Räspunsul nu este legat de vreun act
miraculos. Dumnezeu nu „ne va schimba“
dintr-o datä, numai pentru cä noi afirmäm
credinþa în Fiul Säu. §i nici nu ne va privi
ca pe nißte persoane färä de päcat de dragul
sacrificiului propriului Säu Fiu. Räspunsul
este legat de incomensurabila Sa milä ßi
harul Säu nelimitat în iertarea päcatelor, dar
în anumite condiþii.

Prima condiþie este ca bärbaþii ßi femeile
care vin la El, prin intermediul lui Isus, sä
ßi recunoascä toate greßelile, ßi, de
asemenea, sä vadä în moartea lui Isus pe
cruce, suprema räscumpärare pentru päcat.
Apoi, ei trebuie sä ducä o viaþä care sä nu
satisfacä numai trebuinþele propriilor lor
naturi omeneßti, ci în duhul lui Isus, în „har
ßi adevär“.

Apoi, Dumnezeu va „ßterge acuzaþiile
împotriva noasträ“ ßi ne va accepta într-o
relaþie normalä cu El însußi. Numai atunci
El poate sä ne trateze ca pe „fii ßi fiicele“
Sale, membri ai familiei Sale, al cärei cap
este Isus, unicul Säu fiu näscut.

Pocäinþa ßi íntoarcerea la Dumnezeu

Noi suntem acum în mäsurä sä înþelegem
doi termeni biblici, amândoi întâlniþi într-un
scurt apel fäcut de cätre apostolul Pavel
oamenilor din Ierusalim, dupä înälþarea
Domnului Isus la cer:

„Pocäiþi-vä deci ßi întoarceþi-vä la
Dumnezeu, pentru ca sä vi se ßteargä
päcatele . . .“ (Fapte 3:19).

Este un päcat de neiertat faptul cä cei
doi termeni de importanþä capitalä:
„pocäinþa“ ßi „întoarcere la Dumnezeu“ (sau
convertire) au fost folosiþi greßit în timpurile
moderne. Adevärata pocäinþä înseamnä „a
avea o minte schimbatä“ adicä a realiza o
schimbare de înþelegere. Când ne punem
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întrebarea: „În ce sens, o schimbare a
minþii?“, räspunsul vine cu claritate. Este o
schimbare a mentalului în noi înßine, o
înþelegere a insuccesului nostru în a träi
conform standardelor lui Dumnezeu
(deoarece noi suntem päcätoßi), pe care El
le-a plänuit pentru noi în termeni biblici.
Apoi urmeazä porunca: „întoarceþi-vä la
Dumnezeu“, propoziþie al cärei adevärat
sens este „sä te întorci ßi sä mergi în direcþie
opusä“. Acesta este rezultatul practic al
pocäinþei adevärate. Ea este o realizare de
care noi avem nevoie pentru a ne
redirecþiona vieþile noastre ßi pentru a träi
mai mult în armonie cu voinþa lui Dumnezeu
ßi cu poruncile lui Christos.

Dar Petru parcurge o etapä nouä în
mesajul säu cätre poporul din Ierusalim:

„Pocäiþi-vä, le-a zis Petru, ßi fiecare
din voi sä fie botezat în numele lui
Isus Christos, spre iertarea päcatelor
voastre . . .“ (Fapte 2:38).

Devine clar de ce Petru a adäugat
porunca de a fi botezat, deoarece noi
realizäm faptul cä, în timpul lui Isus ßi al
apostolilor, botezul se fäcea prin cufundare
completä în apä. Adevärata lui semnificaþie
este explicatä de cätre apostolul Pavel, în
Epistola sa cätre Romani. El spune:

„Nu ßtiþi cä toþi câþi am fost botezaþi
pentru Christos Isus, am fost botezaþi
pentru moartea lui? Noi, deci, prin
botezul pentru moarte am fost
îngropaþi împreunä cu El . . .“
(6:3,4).

Sau aßa cum el le-a scris colosenilor:

„fiind îngropaþi împreunä cu el în
botez . . .“ (2:12).

Dar numai oamenii morþi sunt îngropaþi
sau ßi cei vii? Räspunsul îl dä Pavel prin
ceea ce spune în continuare. El reaminteßte
credincioßilor coloseni despre situaþia lor

existenþialä, înainte ca ei sä vinä la ascultarea
evangheliei:

„Pe voi, care eraþi morþi în greßelile
voastre ßi în firea voasträ päcätoasä,
necircumcisä . . .“ (verset 13).

Íngropat . . . ßi Înviat

Înþelesul lui este clar. În ochii lui Dumnezeu
ei erau la fel de buni ßi morþi deoarece
dorinþele naturale ale firii lor pämânteßti
erau necontrolate. Ei nu aveau „nici o
speranþä“ ßi nici o perspectivä; doar moartea.
Ei aveau nevoie sä recunoascä acest adevär
despre ei înßißi ßi sä coboare jos, în apa
botezului ca în propria lor moarte,
recunoscând astfel cä judecata Domnului
asupra päcatului este dreaptä. Apoi, desigur,
ei ar fi putut sä se ridice, din nou, din acele
ape, cu un nou scop în viaþä.

„. . . dupä cum Cristos a înviat dintre
cei morþi prin slava Tatälui, tot aßa
ßi noi sä umbläm în înnoire de
viaþä“ (Romani 6:4).

Sau aßa cum el a adäugat în Epistola
cätre Coloseni:

„fiind îngropaþi împreunä cu el în
botez, în care aþi fost ßi înviaþi
împreunä cu el“ (2:12)

Paralela este clarä. Aßa cum Isus a înviat
din moarte la un nou fel de viaþä, la o naturä
nemuritoare, tot aßa ßi cel ce crede în el se
ridicä din apa botezului cätre o nouä viaþä.
Credinciosul are încä aceeaßi naturä fizicä,
ca ßi înainte. Dar concepþia sa generalä
despre viaþä ßi-a schimbat-o. El recunoaßte
cä dacä träießte numai pentru a-ßi satisface
propriile sale dorinþe, el va sfârßi prin moarte
veßnicä. El are acum un nou obiectiv: voinþa
lui Dumnezeu ßi poruncile lui Christos.
Aceasta este semnificaþia cuvintelor lui Isus,
atunci când i-a spus lui Nicodim: „Trebuie
sä fiþi näscuþi din nou“ (Ioan 3:7). Apostolul
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Pavel explicä ce înseamnä aceasta în
practicä:

„Deci, päcatul sä nu domneascä în
trupul vostru muritor, ca sä ascultaþi
de poftele lui . . . Cäci päcatul nu va
mai stäpâni asupra voasträ“ (Romani
6:12,14).

Cu alte cuvinte, tu nu trebuie sä te laßi
dominat de dorinþele tale naturale, dorinþe
care te pot aduce într-o stare de sclavie. El
spune, mai degrabä:

„. . . ci daþi-vä pe voi înßivä lui
Dumnezeu, ca vii din morþi cum eraþi
. . .“ (verset 13).

Astfel, credinciosul sincer ßi-a schimbat
stäpânii, deoarece el „ßi-a schimbat mintea
(gândirea)“, fapt ce înseamnä pocäinþä în
sens biblic. El träießte o nouä viaþä deoarece
are o nouä concepþie de viaþä. Iatä cum el
este „näscut din nou“. Apostolul prezintä
acest lucru ca venind de la o persoanä
diferitä:

„cu privire la felul vostru de viaþä
din trecut, cä v-aþi dezbräcat de omul
cel vechi, care se stricä dupä poftele
înßelätoare . . . ßi v-aþi îmbräcat în
omul cel nou, creat dupä chipul lui
Dumnezeu, în dreptatea ßi sfinþenia
adevärului“ (Efeseni 4:22-24).

„§i el a murit pentru toþi, pentru ca
cei care träiesc sä nu mai träiascä
pentru ei înßißi, ci pentru cel care a
murit ßi a înviat pentru ei . . . Cäci
dacä este cineva în Christos, este o
creaþie nouä . . .“ (2 Corinteni 5:15,
17).

O nouä viaþä

Aßadar, aßa cum este el prezentat în Biblie,
botezul este un eveniment foarte important.
În acest sens, credinciosul recunoaßte cä are

nevoie sä se salveze de la moarte ßi, în
acelaßi timp, îßi anunþä dorinþa lui de a träi
în duhul lui Christos. El îßi începe o nouä
viaþä fiind încredinþat cä Dumnezeu îl va
primi, ca unul din copiii Lui. Nu este posibil
ca un copil de câteva zile sä poatä face acest
lucru! Copilul nu este capabil sä înþeleagä
ßi sä räspundä. Nu poate fi cineva
räspunzätor în locul lui. În Biblie, nici un
fel de înlocuire nu este acceptatä. Noi înßine
trebuie sä „ducem pânä la capät mântuirea
noasträ“ (Filipeni 2:12) cäci nimeni
altcineva nu poate face acest lucru pentru
noi.

De aceea nu existä nici un caz în Noul
Testament de copii care au fost botezaþi. Toþi
cei botezaþi sunt adulþi ßi ei au înþeles pe
deplin ceea ce au fäcut. În scrierile Bisericii
timpurii nu existä nici o referire la botezul
infantil înainte de anul 150 d.C. Relatarea
lui Justin Martirul (care a murit în anul 165
d.C.) se referä cu claritate la adulþi:

„Mulþi sunt convinßi ßi cred cä este
adevärat ceea ce înväþäm noi ßi
spunem. Ei vor sä fie capabili sä
träiascä ca atare ßi sunt instruiþi sä se
roage . . . pentru iertarea päcatelor lor
. . . (noi) devenim copii ai alegerii
ßi cunoaßterii ßi obþinem în apä
iertarea päcatelor . . . (Credinciosul)
a ales sä fie näscut din nou ßi el ßi-a
regretat päcatele“ (Biblioteca

Creßtinä Ante-Niceeanä, vol. II, p.
59).

Se spune cä Tertullian (aproximativ anul
200 d.C) a fost prima personalitate din
istorie care a menþionat botezul infantil. El
a avut reputaþia de susþinätor al tradiþiilor
apostolice. Prin urmare, este semnificativ cä
el a scris împotriva proliferärii practicii
botezului infantil. El a fost „un oponent
zelos“ al acesteia, spune istoricul Neander
(Istorie Bisericeascä, vol. I, p. 425).



7

Botezul copilului mic este nescriptural

De-a lungul secolelor ßi mai ales dupä
Reforma din secolul al XVI-lea, când
interesul pentru interpretarea justä a Bibliei
a crescut, practica botezului infantil a fost
mereu o problemä în disputä. Biserica
Romano-Catolicä a justificat aceastä
practicä ca fiind o tradiþie a bisericii. Aceastä
afirmaþie nu are o bazä scripturalä. Alþii
susþin botezul infantil pe motivul cä, prin
acest sacrament, copilul este mântuit de la
condamnare ßi „regenerat de cätre Duhul
Sfânt“—„regenerare sacramentalä“, cum
este denumitä. §i aceastä înväþäturä nu poate
sä fie bazatä pe Scripturä ßi ea este un caz
clar de „mântuire prin ceremonie“, ceea ce
în nici un caz nu este botez biblic.

Dr. L. Lange, un renumit teolog german,
a spus cu francheþe:

„Trebuie recunoscut de orice cititor
färä prejudecäþi al Sfintei Scripturi
ßi al scrierilor antichitäþii creßtine cä
botezul unui copil nou-näscut era
complet necunoscut creßtinätäþii
primitive“ (Istoria Protestantism-

ului, p. 221).

Dean Stanley, în alt articol, scrie:

„Practica cufundärii, apostolicä ßi
primitivä, aßa cum era ea . . . a fost
în mod special nepotrivitä cu gustul,
convenienþele ßi sentimentele
Nordului ßi Vestului . . . Nu prin
orice decret al Conciliului . . . ci prin
sentimentul general al libertäþii
creßtine a fost realizatä aceastä uriaßä
schimbare (stropirea copilului mic)
. . . Acesta este un exemplu izbitor
al triumfului sensului comun asupra
sclaviei formei ßi obiceiului“
(Revista secolului al XIX-lea, oct.
1879).

Cu alte cuvinte, Biserica a schimbat
radical forma originalä, conform Scripturii,
a botezului, formä autorizatä de practica
apostolilor lui Isus, deoarece ea a fost
fondatä nepotrivit, inacceptabil sau
dezagreabil.

Ezitäri

Existä cel puþin douä reacþii obißnuite, de
altfel corecte, la ceea ce urmeazä în
continuare, care meritä câteva consideraþii.

Mai întâi, existä unii care spun: „Admit
cä toate acestea sunt adevärate dar eu nu simt
dorinþa de a fi botezat.“ Aceastä atitudine
apare la aceia care aßteaptä sä ajungä la
capacitatea de a vedea religia, mai ales în
termeni emoþionali. Dacä ei simt o oarecare
lipsä de räspuns în ei înßißi, aceßtia pot sä
concluzioneze cä încä nu sunt pregätiþi
pentru botez.

Dar aceastä concluzie este greßitä. Ceea
ce doreßte Domnul de la noi, este ca în
primul rând sä ne limpezim mintea ßi sä
înþelegem Cuvântul Säu, apoi sä acceptäm
adevärurile pe care El le-a pus în acest
Cuvânt ßi în final sä decidem sä încercäm
a-L servi pe El. Aceasta este metoda
standard a cunoaßterii Cuvântului lui
Dumnezeu. Mai întâi, omul înþelege anumite
adeväruri importante ßi apoi începe sä
recunoascä cä ele îi influenþeazä viaþa ßi
devine o persoanä diferitä. Dacä el persistä
în acest sens, el va deveni un caracter diferit
prin „reânnoirea duhului minþii sale“, aßa
cum spune apostolul Pavel. Schimbarea va
fi permanentä. Dumnezeu va putea sä
foloseascä noua persoanä în slujba Sa,
deopotrivä în prezent ca ßi în viitor.

Porunca lui Dumnezeu

Dar în final, dacä noi ßtim cä porunca lui
Dumnezeu este cä trebuie sä fim botezaþi,
în consecinþä noi ar trebui sä ne supunem
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acestei porunci. În caz contrariu, ar însemna
cä noi am respinge însußi Cuvântul lui
Dumnezeu. Aprecierea realä ßi aprofundatä
a ceea ce noi am fäcut, va veni mai târziu,
atunci când noi vom experimenta în
propriile noastre vieþi, adevärurile despre
päcatele noastre, în viziunea lui Dumnezeu
ßi numai atunci vom fi capabili sä apreciem
mai bine „bogäþiile harului Säu“ (Efeseni
1:7), în iertarea lor. Dar primul pas necesar
este sä fii umil tu însuþi înaintea Cuvântului
Säu ßi sä faci ceea ce þi se spune.

Apoi, existä câþiva care spun: „Sunt de
acord cä acestea toate sunt adevärate dar eu
nu pot sä träiesc o astfel de viaþä“. Cu alte
cuvinte „Aßa nu vreau sä încep“. Desigur—
sä fim cinstiþi—aceasta ar putea fi o scuzä,
un mod de a evita o poruncä clarä. Dacä
persoana spune cä admite adevärul din
Biblie despre botez ßi räspunde în felul de
mai sus, ea respinge limpede voinþa lui
Dumnezeu.

Dar ar mai putea exista o situaþie în care
persoana sä fie conßtientä de viaþa de
credinþä, milä ßi sfinþenie implicate în
încercarea de a-l urma pe Christos. Ea simte
cä nu ar putea niciodatä sä träiascä în acest
fel. §i astfel, ea ar putea fi condamnatä. Dar
aceastä concluzie este profund greßitä. Ea
se bazeazä pe ideea cä Dumnezeu aßteaptä
de la noi sä träim nißte vieþi perfecte.
Dumnezeu cunoaßte perfect släbiciunile
naturii omeneßti. Aßa cum atât de bine a spus
împäratul David în Psalmul 103:

„Ci cât sunt de sus cerurile faþä de
pämânt, atât este de mare bunätatea
Lui pentru cei care se tem de El; cât
este de departe räsäritul de apus, atât
de mult a depärtat El greßelile noastre
de la noi. Cum se îndurä un tatä de
copiii lui, aßa Se îndurä Domnul de
cei care se tem de El. Cäci El ßtie
din ce suntem întocmiþi: Îßi aduce

aminte cä suntem þärânä“ (versetele
11-14).

Noi nu avem de-a face cu un Dictator
rece ci cu un Tatä milostiv, care nu doreßte
nimänui sä fie distrus ci tuturor sä fie
mântuiþi ßi sä vinä la „cunoaßterea
adevärului“ ßi la „pocäinþä“ (1 Timotei 2:4;
2 Petru 3:9).

Pe scurt, El este gata sä ierte släbiciunile
acelora care le märturisesc ßi doresc sincer
sä-i slujeascä Lui. Pentru încurajarea lor,
Isus, aßezat la dreapta Tatälui Säu, le este
intermediar.

Noi, cu toþii, ar trebui sä credem în
îndurarea lui Dumnezeu ßi sä declaräm
ascultarea poruncilor Sale. În acest sens,
botezul este primul pas decisiv.

Privilegiul

Botezul nostru este semnul cä noi am înþeles
„adevärul“, adevär care este revelaþia voinþei
lui Dumnezeu pentru noi. Acum, în faþa
noasträ se deschide o viaþä nouä, cu
nenumärate perspective: un nou mod de a
ne privi propria viaþä; o nouä cale pentru a
päßi printr-o lume tulbure ßi nesigurä; un
sens nou al puterii de a lua decizii importante
în viaþä, un nou sens al päcii cu Dumnezeu,
care va dori „sä ne împace cu El Însußi, prin
Isus Christos“. Pentru cä atunci când credem
în Evanghelie, statutul nostru s-a schimbat.
Noi nu mai suntem departe de Dumnezeu
prin päcatele noastre ßi devenim fii ßi fiicele
Sale iubiþi ßi moßtenitori ai Împäräþiei pe
care Isus o va restabili pe pämânt, atunci
când El se întoarce.

Este o minunatä perspectivä. N-ar trebui
sä o îndepärtäm vreodatä, prin nepäsarea
noasträ.

FRED PEARCE

TRADUCERE: MIRCEA CHIRCU


