CINCI CASE
„CASA“ SUTA ULUI CORNELIU
S citim cu aten ie primele dou versete din capitolul 10 din Faptele Apostolilor: „În
Cezareea era un om cu numele Corneliu, suta ... cucernic i tem tor de Dumnezeu împreun
cu toat casa lui...“. De aici în elegem c acel cucernic ofi er roman, prozelit, avea o „cas “
pe care Duhul Sfânt o socotea dup num rul membrilor care, nu numai c erau în stare s
cugete la cele dumnezeie ti, dar mai cu seam le credeau i, potrivit credin ei lor, fiecare le
tr ia în cucernicie (evlavie) i cu temere de Dumnezeu. În adev r, este foarte important pentru
noi s tim c atunci când este vorba de credin , de cucernicie, de temere de Dumnezeu, EL
socote te o „cas “ numai dac cei ce o alc tuiesc au cu to ii credin , cucernicie i se tem de
Domnul. De pild , prorocul Samuel a fost un om credincios, cucernic i tem tor de
Dumnezeu, îns nu i „casa“ lui, pentru c fiii s i nu umblau pe urmele sale (1 Samuel 8.1-5).
Credin a, cucernicia i temerea de Dumnezeu a unui cap de familie nu aduc automat sfin enia
i mântuirea întregii sale „case“, ci pentru aceasta trebuie ca acest Cuvânt al vie ii s fie primit
i m rturisit de el, s fie crezut i bine primit de to i ai „casei“, care trebuie s fie în stare s -l
în eleag . A adar, o „cas “ cucernic nu se socote te în Sfânta Scriptur dup num rul
pruncilor i copiilor f r r spundere (ei fac parte din familie), ci dup totalitatea celor din
familie care în eleg cuvântul, îl cred i tr iesc în p rt ie cu Domnul Isus.
Umblarea lui Enoh în leg tur cu Dumnezeu nu a dus la r pirea întregii sale „case“, ci
numai la a lui singur. Din „casa“ lui Lot numai jum tate a putut sc pa cu via a din Sodoma,
iar celalt jum tate, lipsit de credin , a pierit; în schimb „casa“ lui Noe a sc pat de potop
datorit credin ei fiec ruia în parte, deoarece f r credin ei ar fi r mas afar în lumea sortit
pierz rii. Când este vorba de b trâni, priveghetori i slujitori în adun rile cre tine, se spune
despre ei s fie i buni chivernisitori (cârmuitori) ai „caselor“ lor, având copii credincio i,
care s nu fie învinui i de destr b lare i neascultare (Tit 1.5-6; 1 Timotei 3.4-5). Înc o dat
zic: Când este vorba de credin , de cucernicie i de team de Dumnezeu, pruncii i copiii
neajun i înc la sim mântul r spunderii personale cu privire la lucrurile duhovnice ti nu sunt
socoti i, nici m car nu sunt aminti i în Cuvântul lui Dumnezeu atunci când cuvântul „cas “
dep e te în elesul s u firesc. Nu, deoarece în felul acesta, prin cuvântul „cas “ se în elege
întotdeauna numai totalitatea persoanelor con tiente i r spunz toare dintr-o familie,
semin ie sau dintr-un popor. Citim: „Eu i casa mea vom sluji Domnului“ (Iosua 24.15).
„C ci Eu îl cunosc i tiu c are s porunceasc fiilor lui i casei lui dup el s in calea
Domnului...“ (Geneza 18.19). „ i a crezut el i casa lui“ (Ioan 4.53). „Dar casa lui Israel s-a
r zvr tit împotriva Mea în pustie...“ (Ezechiel 20.13). „ i preotul Ezra a adus Legea înaintea
adun rii alc tuit din b rba i i femei i din to i cei ce erau în stare s o în eleag “ (Neemia
8.2). „ i casa lui Dumnezeu suntem noi, dac p str m pân la sfâr it încrederea i n dejdea...“
(Evrei 3.6). „Dar când au crezut pe Filip care vestea Evanghelia... au fost boteza i, atât
b rba i cât i femei“ (Faptele Apostolilor 8.12).
Dar s revenim la „casa“ lui Corneliu din Faptele Apostolilor 10. Astfel, în versetele 7 i 8
citim: „Cum a plecat îngerul care vorbea cu el, Corneliu a chemat dou din slugile sale i un
osta cucernic din aceia care-i slujeau în tot timpul, i dup ce le-a istorisit totul, i-a trimis la
Iope“. Pretutindeni în Sfânta Scriptur , robii i servitorii sunt socoti i membrii casei
st pânului lor; la fel i cele dou slugi i soldatul evlavios sunt socoti i ca f când parte din
„casa“ lui Corneliu. Aceasta se vede i din faptul c el le istorise te în chip atât de familiar
vedenia i vorbirea îngerului – ca unor oameni ai „casei“ i care în elegeau ceva din lucrurile
lui Dumnezeu – dup care îi trimite la Iope ca s -l cheme pe Petru. Îns , împreun cu slugile
credincioase, întreaga „cas “ a lui Corneliu (a a cum o în elege i o vrea Dumnezeu, când este
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vorba despre credin , cucernicie i temere de El) ne este prezentat în versetul 24 prin
cuvintele: „ ...Corneliu îi a tepta cu rudele i prietenii de aproape, pe care-i chemase“; iar în
versetul 27 se spune c intrând în cas , Petru „a g sit aduna i pe mul i“. Deci, to i cei aduna i
erau persoane în stare s în eleag cu mintea i s cread cu inima, având o voin con tient
i liber s primeasc sau s resping Cuvântul lui Dumnezeu pe care Petru avea s li-l
vesteasc . La fel s-ar putea crede c acest b rbat, Corneliu, st pânit de dorin a fierbinte de a
în elege cât mai bine Vestea Bun , a dus în alt înc pere pruncii i copiii mici - de care,
observ m c Duhul Sfânt nu se ocup de fel, chiar dac probabil au existat în casa aceea pentru a înl tura orice nelini te care ar fi pricinuit-o celor aduna i prin plânsul sau
neastâmp rul lor.
A adar, dup ce Corneliu poveste te lui Petru vedenia i cuvintele îngerului, spune: „Acum
dar, to i suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca s ascult m tot ce i-a poruncit Domnul ca s
ne spui“ (vers.33); dup care Petru începe s vorbeasc : „ ...În adev r, v d c Dumnezeu nu
este p rtinitor, ci c în orice neam, cine se teme de El i lucreaz neprih nirea este primit de
El“ (vers. 35).
Dac pentru timpul cât ine lipsa de în elegere i r spundere personal a copiilor oamenilor
mântui i, ei (copiii aceia) sunt sfin i prin p rintele credincios (1 Corinteni 7.12-14), atunci
trebuie s în elegem c pentru tot timpul acela botezul în ap a copiilor este lipsit de orice
însemn tate. i tot lipsit de importan va fi botezul, dac o dat cu maturizarea copiilor, ei
nu-L vor primi pe Domnul Isus ca Mântuitor al lor personal. Condi ia iert rii p catelor i a
mântuirii omului este pentru totdeauna numai aceea pe care o citim în cuvintele din versetul
43, rostite de Petru: „ ...c ci oricine crede în El (Isus Hristos) cap t prin Numele Lui,
iertarea p catelor“. Iar apostolul Pavel veste te în Romani 10.10: „C ci prin credin a din
inim se cap t îndrept irea, i prin m rturisirea cu gura se ajunge la mântuire“. Aceast
iertare a p catelor i mântuirea sunt condi ia primirii botezului în ap , f r de care el nu- i
poate avea rostul i însemn tatea hot râte de Dumnezeu.
„Oricine crede în El, cap t prin Numele Lui, iertarea p catelor“. Dumnezeu a pecetluit
adev rul acesta: „Pe când Petru rostea cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste to i
cei ce ascultau Cuvântul“. Nu S-a coborât Duhul Sfânt peste vreun prunc sau copil - chiar
dac ar fi fost acolo oricât de mul i prunci sau copii - ci numai peste cei ce ascultau Cuvântul
lui Dumnezeu pe care apostolul li-l vestea. Faptul c to i cei ce ascultau Cuvântul erau în stare
s -l în eleag i s -l primeasc este foarte bine dovedit de versetele 45 i 46: „To i credincio ii
t ia i împrejur, care veniser cu Petru, au r mas uimi i... c ci auzeau vorbind în limbi i
m rind pe Dumnezeu“. „Cei ce ascultau Cuvântul“ f ceau un lucru pe care niciodat nu l-a
f cut i nici nu-l va putea face vreun prunc sau copil. De asemenea trebuie men ionat faptul c
niciodat Duhul Sfânt nu S-a coborât peste vreun prunc sau copil.
În versetul 47 apostolul Petru le spune credincio ilor veni i împreun cu el de la Iope: „Se
poate opri apa ca s nu fie boteza i, ace tia, care au primit Duhul Sfânt ca i noi?“
În sfâr it, cititorul luminat i lipsit de orice gând preconceput î i poate da bine seama în
urma cercet rii am nun ite a capitolului 10 din Faptele Apostolilor c din „casa“ lui Corneliu
cel cucernic i tem tor de Dumnezeu nu a fost botezat (nici cu Duhul Sfânt, nici cu ap ) nici
un prunc, nici un copil. Lucrul acesta se în elege foarte bine de la sine. Cum? Un prunc, un
copil nu putea s împlineasc aceast condi ie pus oamenilor o dat pentru totdeauna: mai
întâi ASCULTAREA, mai întâi CREDIN A, mai întâi PRIMIREA Cuvântului vestit de
apostolul Domnului.
Astfel, mul imea „teologilor“ moderni ori de câte ori spun c printre boteza ii „casei“ lui
Corneliu au fost i prunci, ei singuri îi adaug acolo, în mintea lor, al turi de ceea ce este
scris...
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„CASA“ LIDIEI
Aceast a doua „cas “ din cele cinci, este luat de c tre botez torii pruncilor (oameni din
diferite grup ri religioase, mai mult sau mai pu in cre tine) drept unul din cele mai tari
argumente în spatele c rora se împotrivesc botezului în ap consfin it de Duhul Sfânt i
rânduit de Domnul Isus numai pentru cei ce mai întâi aud Cuvântul Evangheliei, se hot r sc
pentru Dumnezeu, cap t iertarea p catelor prin credin a în jertfa Domnului Isus. S cercet m
cu luare aminte, cu respectul cuvenit adev rului i cu team de Domnul, i aceast a doua
„cas “ i s citim Faptele Apostolilor 16.11-15, precum i versetul 40.
Ceea ce atrage de la început aten ia noastr este faptul c în citatele amintite se vorbe te
despre casa unei femei: „ ...a fost botezat ea i casa ei...“ Aceasta este „casa“ unei femei!
Nic ieri în Cuvântul lui Dumnezeu nu se aminte te despre o „cas “ (o familie) ca fiind a
vreunei femei c s torite. Atunci când în „cas “ (în familie) este b rbatul femeii, capul
„casei“, eful familiei, nu este cu putin s fie scris în Cuvântul lui Dumnezeu, nici s se
spun despre „casa“ (familia) aceea c ar fi a unei femei.
În Sfânta Scriptur , cuvântul „cas “ înf i eaz atât de des, în asem nare (figurativ,
alegoric, cu subîn eles) totalitatea persoanelor în fruntea c rora st totdeauna un b rbat:
vechiul întemeietor sau capul prezent al unei familii, neam, popor sau ras . De pild , se spune
de „casa“ lui Noe, de „casa“ lui Avraam, a lui Israel, a lui Aaron etc., sau de „casa“ lui
Dumnezeu cum este numit Adunarea – totalitatea adev ra ilor credincio i al c ror Cap este
Hristos (Efeseni 2.18-21; Coloseni 1.18). Îns niciodat cuvântul acesta nu este scris cu
privire la o femeie, pentru c numai b rbatului îi este dat dreptul de a avea o „cas “, de a purta
misiunea de „întemeietor“ i „cap“ al unei „case“, precum i de a spune „casa mea“. Sfânta
Scriptur cuprinde destule nume de femei însemnate din mul imea c rora este destul s
amintim pe Debora, care nu era numai o proroci , ci de inea i scaunul celei mai înalte
autorit i în Israel, acela de judec tor, precum i Maria, mama Domnului Isus. Totu i este
scris c Debora era so ia lui Lapidot (capul ei i al întregii case era b rbatul ei), iar Maria era
so ia lui Iosif, de asemenea capul i conduc torul întregii case (vezi Judec tori 4.4; Matei
1.19-20; 2.24; 1 Petru 3.5).
Astfel, adev rul este c întreg Noul Testament înva : atât timp cât b rbatul este în via ,
casa este a b rbatului. Din toate punctele de vedere – potrivit cu ceea ce este scris în Numeri
30.11-13; 1 Corinteni 11.3, 8-9 i 1 Timotei 2.11-12 – numai b rbatul are dreptul s spun
„casa mea“, întrucât numai el este capul ei, de drept i de fapt. Îns dup moartea unui b rbat
c s torit – deci a unui om cu o „cas “ întemeiat – lucrurile se schimb . În cazul acesta, i
numai atâta timp cât femeia nu se m rit din nou, ea este capul „casei“ (familiei) sale în locul
b rbatului ei; numai atunci se poate spune: „casa ei“; numai de atunci ea poate spune „casa
mea“ i poate s hot rasc în libertate, dup cum citim în Numeri 30.9. Tot la fel este i cu o
femeie care nu s-a m ritat niciodat i care – atât timp cât r mâne nem ritat – î i are
întemeiat o gospod rie a ei (cu servitori, rude etc.) cum citim în Numeri 27.7-8.
În privin a aceasta, o pild foarte l murit ne este dat cu femeia Sunamit din timpul
prorocului Elisei, c reia, ca o r splat , i-a fost d ruit un copil, iar dup aceea murindu-i acel
copil, a fost înviat în urma rug ciunii prorocului. Credincioasa aceea era înc o femeie tân r ,
iar b rbatul ei b trân (2 Regi 4.14). Cât timp i-a tr it so ul, „casa“ era negre it a lui i el era
acela care încuviin a totul (vers.9-10). Dar, dup moartea b rbatului, auzim pe prorocul Elisei
spunându-i la începutul foametei de apte ani, în ara lui Israel: „ ...Scoal -te, du-te tu i casa
ta i locuie te unde vei putea... Femeia a plecat, ea i casa ei i a locuit apte ani în ara
filistenilor...“ (8.1-6). Tot astfel i pe v duva din Sarepta Sidonului, la care a g zduit prorocul
Ilie, Cuvântul lui Dumnezeu o nume te „st pâna casei“ (1 Regi 17.17), lucru cu neputin
dac ar fi fost o femeie m ritat .
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Ar fi imposibil ca cineva s poat crede sincer c Duhul lui Dumnezeu ar fi putut (prin
mâna evanghelistului) s scrie în cartea Lui despre Lidia: „Dup ce a fost botezat , ea i casa
ei...“ dac femeia aceasta ar fi avut b rbat. Ar fi imposibil ca un om cu minte s cread sincer
c s-ar fi putut ca Lidia s spun lui Pavel i Sila: „Dac m socoti i credincioas Domnului,
intra i i r mâne i în casa mea...“ dac ea ar fi avut b rbat. Imposibil ar fi ca un om luminat s
cread sincer c Luca, inspirat de Duhul Sfânt, ar fi putut s scrie: „Ei au ie it din temni i
au intrat în casa Lidiei...“ (versetul 10), dac Lidia ar fi avut b rbat, st pân al casei, cap al
familiei. Ei bine, Cuvântul lui Dumnezeu i în elegerea dreapt a lucrurilor ne spun l murit:
NU.
Dac Lidia – o femeie mai dinainte tem toare de Dumnezeu (versetul 14) – a crezut în
Domnul Isus, iar b rbatul ei (s zicem c ar fi avut b rbat) ar fi r mas necredincios, niciodat
Duhul lui Dumnezeu n-ar fi dictat lui Luca s scrie: „ i toat casa Lidiei...“ i cu atât mai
pu in, dac ar fi avut b rbat i s-ar fi întors la Dumnezeu o dat cu so ia lui. În acest din urm
caz, nu numai c Lidia n-ar fi putut s spun : „casa mea“, ci am fi citit negre it i numele
b rbatului ei (sau numai numele lui) întocmai cum citim numele fiec rui b rbat, cap al
fiec reia din cele patru case botezate. Îns , luminos ca soarele este faptul c Lidia nu avea
b rbat, dar avea o gospod rie, avea casa ei al c rei singur cap era ea. Apoi, din faptul c f cea
nego cu purpur pe care îl conducea singur , c f cuse comer ul acela mai întâi la Tiatira (în
ora ul natal din Asia Mic ) i se mutase la Filipi în Macedonia, putem deduce c Lidia era o
femeie în vârst .
În sfâr it, Luca ne spune (versetul 13) c ascult torii de lâng râu erau femei „adunate în
ziua sabatului, pentru rug ciune“ (fiind prea pu ini iudei i prozeli i în Filipi, nu aveau o
sinagog cl dit ). Din citirea versetului 15 vedem c , dup vestirea Evangheliei, dup
primirea prin credin i dup botezul în ap al Lidiei i al casei sale, Pavel i Sila au fost
ruga i îndat s intre i s r mân în casa ei. Faptul acesta dovede te c ace tia – Lidia i casa
ei – se aflau to i împreun lâng râu i nu s-au mi cat de acolo pân n-au primit botezul în
ap . Deci, se pune întrebarea: Câte i care din femeile adunate lâng râu erau „casa Lidiei“
venite la credin dup ea? Erau ele rude mai mult sau mai pu in apropiate ale Lidiei, sau erau
persoane în slujba casei i a comer ului ei de purpur ? Noi nu tim i nici nu este nevoie s
tim aceste lucruri. Îns un lucru este sigur: Cine caut prunci în „casa“ Lidiei, trebuie mai
întâi s -i pun el acolo (în închipuirea lui) i apoi s -i g seasc .

„CASA“ TEMNICERULUI DIN FILIPI
Drumul lui Pavel i al lui Sila a dus de la casa Lidiei din Filipi la casa temnicerului din
acel ora , prin temni a cet ii unde, b tu i i plini de r ni, au petrecut cu picioarele în butuci
mai multe ceasuri din noapte. Se pare c omul acela a în eles cauza pentru care cei doi
fuseser da i pe mâna lui, deoarece, însp imântat de cele întâmplate, el i-a scos afar , s-a
aruncat la picioarele lor i i-a întreabat: „Domnilor, ce trebuie s fac ca s fiu mântuit?“, la
care slujitorii lui Dumnezeu i-au r spuns: „Crede în Domnul Isus i vei fi mântuit tu i toat
casa ta“ (Faptele Apostolilor 16.29-31). Negre it, meritul mântuirii casei unui om care Îl
prime te pe Domnul Isus ca Mântuitor, este pentru el numai faptul c devine canalul prin care
cuno tin a adev rului intr în casa (familia) lui, împreun cu pilda unei vie i cre tine ti pe
care o va da, cu îndemnurile, sfaturile i rug ciunile sale. Dac un astfel de om nu vrea s
cread , r mâne pricin de pierzare i pentru el, i pentru casa lui. Un exemplu avem în Noe
care, crezând pe Dumnezeu, s-a salvat pe el i casa lui. Mântuirea casei (familiei) lui Noe nu a
urmat automat din credin a lui, ci to i din casa sa, urmându-i pilda, au crezut la fel - lucru care
nu s-a întâmplat în casa lui Lot. Altfel, fiecare membru al casei (familiei) este r spunz tor
pentru sine însu i, întocmai cum citim în cartea Ezechiel 18. Dac prin pilda credin ei i a
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unei vie i sfinte, prin st ruin a în îndemnuri i rug ciune, o so ie sau un so credincios poate
salva pe un so sau so ie necredincioas (1 Corinteni 7.16; 1 Petru 3.1-2), totu i fiecare suflet
este r spunz tor înaintea lui Dumnezeu, dac î i împietre te inima i nu se poc ie te. Numai
copiii intr într-o stare de sfin ire o dat cu venirea la credin
i mântuirea capului casei
(familiei) sau numai a so iei sale (1 Corinteni 7.14); îns aceast stare de sfin ire a copiilor
ine pân când ei în i i pot primi prin credin sau pot respinge prin necredin a lor pe Domnul
Isus. Acestea sunt adev rurile cuprinse în cuvintele rostite de Pavel i Sila, temnicerului din
Filipi: „Crede în Domnul Isus i vei fi mântuit tu i toat casa ta!“
„ i i-a vestit cuvântul Domnului, atât lui cât i tuturor celor din casa lui“ (versetul 32).
Cui i se poate vesti Cuvântul Domnului? Desigur, nu pruncilor, nu copiilor mici, ci tuturor
acelora care sunt în stare s în eleag dup cum citim în Neemia 8.2-3: „ i preotul Ezra a adus
Legea înaintea adun rii alc tuit din b rba i i femei, i din to i cei ce erau în stare s o
în eleag ...“ Oare au fost i prunci i copii mici în casa (familia) temnicerului? În Biblie nu se
spune nimic de prunci i de copii. Un lucru este sigur cu des vâr ire: Cuvântul Domnului nu
poate s fie propov duit pruncilor, ci numai acelora care îl pot în elege, care îl pot primi sau
respinge. Nu putem spune c Dumnezeu nu se îngrije te de pruncii i copiii mici ai oamenilor
care se întorc la El. Ace ti micu i sunt scumpi în Fa a Domnului, sunt iubi i i da i ca pild
oamenilor în vârst (Matei 18.2-6; 19.14). Îns , cu privire la botezul în ap , dac p rin ii (sau
m car unul din p rin i) se poc iesc i Îl primesc pe Domnul Isus ca Mântuitor, copiii lor sunt
sfin i prin harul lui Dumnezeu, - sfin ire asupra c reia nu se revine decât atunci când ei devin
r spunz tori de voin a, hot rârea i faptele lor. Astfel, dac p rin ii sunt sfin i, i copiii sunt
sfin i; pe când, dac p rin ii sunt neîntor i la Dumnezeu, nepoc i i, nemântui i, nesp la i de
p catele lor prin sângele lui Hristos, i copiii lor sunt necura i (1 Corinteni 7.14).
„Temnicerul i-a luat chiar în ceasul acela din noapte i le-a sp lat r nile i îndat a fost
botezat, el i to i ai lui“ (vers.33). El i to i ai lui!... În acest i to i ai lui prietenii no tri care
boteaz pruncii i copiii doresc neap rat s vad i prunci de abia n scu i i copii mai
m ri ori, cu toate c Duhul Sfânt a pus o dat pentru totdeauna botezul în ap al Noului
Testament numai în leg tur strâns cu întoarcerea la Dumnezeu a omului, cu credin a lui
personal în Domnul Isus i cu hot rârea de a tr i o via nou în p rt ie cu El. Cu o simpl
deduc ie (presupunere, specula ie) se r stoarn un adev r dumnezeiesc, temeinic i poruncit
l murit, care nu poate permite nici o r st lm cire, nici o modificare omeneasc .
Cuvintele i to i ai lui intr în limbajul obi nuit, un limbaj de care Cuvântul lui Dumnezeu
se sluje te adesea. De pild , citim: „ i toat cetatea era adunat la u “ (Marcu 1.33), cu toate
c se tie c nu este cu putin ca o cetate întreag s se adune la u a unei case, ci doar a a
cum citim foarte clar în capitolul 2.1-2. Tot astfel, este scris: „Tot Israelul s-a adunat i a
plâns pe Samuel....“ (1 Samuel 25.1), cu toate c de fapt, se tie c este cu neputin ca un
popor de câteva milioane de suflete s se adune „tot“ în cuprinsul unui or el ca Sihemul ca s
plâng la Rama pe un Samuel. Nu, ci felul Scripturii de a vorbi în privin a aceasta este cel
omenesc, de ast zi i din totdeauna. Când, de pild , s-a întâmplat pe undeva o nenorocire, o
crim , o înmormântare a vreunui om însemnat, o nunt cu alai str lucit sau vizita unui împ rat
str in, se aude spunându-se în popor: „Era acolo toat lumea“ sau „era adunat tot satul“ sau
„tot ora ul era strâns“, când de fapt nu era decât o mul ime mare de oameni. La fel, când
citim: „ i a fost botezat, el i to i ai lui...“ nu trebuie deloc s presupunem c în afar de
temnicerul i acei to i din casa lui au mai fi fost adu i din p tucurile lor prunci i copii ca s
fie boteza i. O asemenea presupunere s-ar întemeia pe un nimic i ar fi o contrazicere a ordinii
din Cuvântul lui Dumnezeu privitoare la botezul în ap rânduit Bisericii lui Dumnezeu.
„Dup ce i-a dus în cas , le-a pus masa i s-a bucurat cu toat casa lui c a CREZUT în
Dumnezeu“ (vers.34). De abia acum, dup tot ce s-a întâmplat în temni i s-a f cut afar din

5 / 13

temni , temnicerul a dus în cas pe apostolul Pavel i pe Sila. Apoi le-a pus masa, în timp ce
el împreun cu toat casa lui, care a crezut în Dumnezeu, se bucura.
i în cas , ca i în afara casei, la ascultarea cu credin a Cuvântului Evangheliei i la
primirea botezului în ap , vedem aceea i totalitate de persoane con tiente: o „cas “ care se
BUCUR pentru c a g sit pe Dumnezeu i mântuirea prin Isus Hristos. Ca pretutindeni în
Scriptur , unde este vorba de botezul în ap , nu întâlnim prunci i copii. i nici nu este
nevoie, pentru c din clipa când p rin ii se întorc la Dumnezeu i primesc prin credin pe
Domnul Isus ca Mântuitor, sunt i ei sfin i. Dup aceea au nevoie de o cre tere pentru
Dumnezeu, de o pild de via sfânt , de o îndrumare spre Domnul Isus pentru ca la vârsta
când i ei vor ajunge singuri r spunz tori de voin a i faptele lor s se poat hot rî pentru
Mântuitorul.

„CASA“ LUI CRISP
În tot Noul Testament, Crisp i „casa“ lui sunt aminti i numai de dou ori: o dat în Faptele
Apostolilor 18.8, unde citim: „Dar Crisp mai marele sinagogii, a crezut în Domnul
ÎMPREUN CU TOAT CASA LUI; i mai mul i dintre corinteni care auziser pe Pavel, au
crezut i ei, au fost boteza i“ i apoi în 1 Corinteni 1.14, unde apostolul Pavel spune:
„Mul umesc lui Dumnezeu c n-am botezat pe nimeni din voi, afar de Crisp...“
În prima jum tate a primului citat amintit, cititorul atent poate vedea c scriitorul c r ii
Faptele Apostolilor nu istorise te botezul în ap al lui Crisp i al casei sale, ci numai venirea
lor la credin , pe când cealalt jum tate a versetului istorise te venirea la credin a mai
multor corinteni i botezul lor în ap în urma celor auzite de la apostolul Pavel. Unii ar putea
trage concluzia c Crisp i casa lui venit la credin nu au fost boteza i în ap , pe când
corintenii, veni i de asemenea la credin , au fost boteza i. Îns al doilea citat (1 Corinteni
1.14) în care apostolul Pavel spune el însu i credincio ilor din Corint: „Mul umesc lui
Dumnezeu c n-am botezat pe nimeni din voi, afar de Crisp...“ ne l mure te deplin c i
evreul Crisp împreun cu casa lui au fost boteza i în ap ca i corintenii. Dar acum se pun
dou întreb ri: Cine a botezat pe Crisp i casa lui venit la credin o dat cu el? i cine a
botezat pe ceilal i corinteni care au crezut? Este oare vorba acolo numai de o singur predic
urmat îndat (ca la Filipi cu Lidia sau temnicerul) de credin a i botezul în ap al tuturor?
R spunsul este: nu. Citim în Faptele Apostolilor 18.8 c s-a petrecut într-un timp mai
îndelungat dup cum ne arat cele dintâi apte versete. Astfel, mai întâi versetul 8 vorbe te
numai de venirea la credin a lui Crisp i a casei sale i nu de botezul lor în ap , iar dup
aceea aminte te în scurt rezultatele de pân atunci al predic rii lui Pavel: venirea la credin a
mai multor corinteni pe care nu Pavel i-a botezat în ap , ci desigur unii din înso itorii i
colaboratorii s i. Îns Crisp i casa lui venit la credin au fost boteza i chiar de apostolul
Pavel – împreun sau la scurte intervale de Gaiu i tefana, singurii pe care apostolul i-a mai
botezat în Corint.
Dar oricum ar fi fost, Duhul Sfânt socote te i aici o „cas “ botezat în ap dup num rul
acelora care mai întâi pot s cread , mai întâi pot s se întoarc la Dumnezeu, mai întâi pot s L primeasc pe Domnul Isus ca Mântuitor. Iat pentru ce este scris: „ i Crisp, mai marele
sinagogii, a crezut împreun cu toat casa lui“. Astfel, atunci când este vorba despre botezul
în ap , casa lui Crisp este socotit ca i „casa“ lui Corneliu, a Lidiei i a temnicerului din
Filipi, numai dup num rul credincio ilor din familie. La fel, când este vorba despre acei „mai
mul i corinteni“, citim c , dup ce „auziser pe Pavel, au crezut i au fost boteza i“ f r
deosebire de ceea ce ni se m rturise te în Faptele Apostolilor capitolul 8, versetul 12: „Dar
când au crezut pe Filip care vestea Evanghelia cu privire la Împ r ia lui Dumnezeu i
Numele Domnului Isus Hristos, au fost boteza i atât b rba i cât i femei“. B rba i i femei ai
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c ror prunci i copii mici nu sunt aminti i, cum sunt men iona i în alte prilejuri; a a cum de
pild citim: „Cei ce mâncaser , erau cam la cinci mii afar de femei i copii“ (Matei 14.21).

„CASA“ LUI TEFANA
Aceasta este a cincea i ultima „cas “ botezat . „Da, am mai botezat i casa lui tefana;
Înc un îndemn, fra ilor. Cunoa te i casa lui tefana; ti i c ea este cel dintâi rod al Ahaiei,
i c s-a pus cu totul în slujba sfin ilor. Fi i i voi supu i unor astfel de oameni, i fiec ruia
care ajut la lucrare i se ostene te... s pre ui i pe astfel de oameni“ (1 Corinteni 1.16;
16.15-18).
Aceea i cercetare, sincer i am nun it , f cut „casei“ lui tefana, ne face s vedem iar i,
unul i acela i lucru: atunci când este vorba în Scriptur despre o „cas “ botezat , ea cuprinde
totalitatea persoanelor din familie, credincioase i responsabile de hot rârea lor, în timp ce
copiii nu sunt aminti i, parc nici n-ar exista. Bineîn eles, departe de noi gândul s credem c
în „casa“ (familia) acestui om întors la Dumnezeu, nu au fost i copii mici sau poate chiar
vreun prunc – deoarece se pare c tefana nu era om b trân, pentru c îl vedem c l torind cu
Fortunat i Ahaic de la Corint la Efes pentru a vedea pe Pavel i a-i duce ajutoare materiale (1
Corinteni 16.17-18) – îns copiii lipsesc de la botez, pentru c botezul în ap nu era rânduit
pentru ei, ci NUMAI pentru cei ce mai întâi tiu ce cred i pentru ce se întorc la Dumnezeu.
În capitolul 1 versetul 16 din 1 Corinteni, apostolul Pavel m rturise te c a botezat el
însu i „casa“ lui tefana, apoi în capitolul 16, versetele 15-18 arat clar i maturitatea „casei“
pe care a botezat-o. „Casa“ lui Stefana - „cel dintâi rod al Ahaiei“ – era o cas care slujea
sfin ilor din Corint, adic ale ilor, credincio ilor (1 Corinteni 1.2). Cum ar fi putut oare s fie
slujitoare „casa“ lui tefana – casa botezat de apostolul Pavel – dac ea n-ar fi fost alc tuit
din oameni în stare s slujeasc ? Citim: „Fi i i voi supu i unor astfel de oameni...“ (vers.16).
A adar, repet m: în toate cele cinci „case“ botezate i amintite în Cuvântul lui Dumnezeu,
pruncii i copiii parc nici nu ar fi fost. Duhul Sfânt socote te s nu-i aminteasc , s nu spun
nimic despre ei acolo unde este vorba de botezul cu ap , tocmai pentru c botezul în ap nu
are nimic de a face cu ei, i deci nu-i prive te. Astfel, o „cas “ poate fi privit ca:
1) Totalitatea persoanelor dintr-o familie, care – cum am v zut pân aici – hot rându-se
pentru Dumnezeu i crezând în Domnul Isus, sunt botezate,
2) „Casa“ care este în întregime mântuit (deci i pruncii i copiii) datorit credin ei capului
familiei (Faptele Apostolilor 16.31);
3) „Casa“ din care numai o parte din membrii ei cred i se întorc la Dumnezeu, astfel încât
„trei sunt dezbina i împotriva a doi, i doi împotriva a trei“ (Luca 12.52) i unde credin a
i poc in a unora, aduce celorlal i, în loc de mântuire osând (Luca 17.34-36; Ioan 15.22).
În sfâr it, din capitolul 4, versetele 46-53 din Ioan se vede foarte clar cum în elege Duhul
Sfânt o „cas “ pentru care botezul în ap î i are rostul. În versetul 17 ne este spus c slujba ul
împ r tesc avea un micu bolnav pe moarte (versetul 49). Dup s vâr irea minunii, citim în
versetul 53 c slujba ul împ r tesc a crezut „cu toat casa lui“. Acum, se în elege c în mod
firesc, micu ul vindecat f cea parte ca membru al „casei“, îns nu f cea parte din num rul
acelora care alc tuiau „toat casa“ slujba ului împ r tesc, care crezuse împreun cu el.
Nu este oare scris c în cer este mai mult bucurie pentru un p c tos care se poc ie te?
Îns niciodat nu se spune ceva asem n tor pentru prunci i copila i care n-ar putea s fac
lucrul acesta (Luca 15.2). Ori, botezul în ap prive te chestiunea numai din aceast latur , el
fiind rânduit numai celor ce pot crede i se poc iesc, fie c sunt o „cas “ întreag , sau o parte
dintr-o „cas “, sau numai unul singur dintr-o „cas “.
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I ALTE A A-ZISE DOVEZI
Dar în afar de cele cinci case pe care partizanii neevanghelicului botez în ap al pruncilor
i le înf i eaz , nu cercetându-le cu m sura adev rului, ci dup cum le sun cuvântul „cas “,
mai aduc câteva „dovezi“ luate tot din Scriptur (c ci cine vrea poate s fac spre paguba lui,
din Cuvântul lui Dumnezeu, i un câmp de curse!). Noi le amintim i pe acelea, i ne vom
ocupa cu ele foarte pe scurt, totu i temeinic:
1) T ierea împrejur a pruncilor evrei ar fi înlocuit cu botezul în ap al pruncilor.
2) „C ci f g duin a aceasta este pentru voi i pentru copiii vo tri...“ (Faptele Apostolilor
2.39).
3) „L sa i copila ii s vin la Mine!“ (Luca 18.16).
4) Pruncii sunt boteza i de timp îndelungat...
5) Ah, tia boteza ii... Sectari...
6) Botezându-se, au intrat sub Lege!... sub porunci, sub forme... etc...
7) Am v zut noi i dintre cei care s-au botezat...!
8) „Înv turi încep toare... despre botezuri...“ (Evrei 6.1-3).
9) „De fapt, Hristos nu m-a trimis s botez, ci s vestesc Evanghelia...“ (1 Corinteni 1.17).
„T IEREA ÎMPREJUR“ I „BOTEZUL ÎN AP “
Într-adev r, te miri auzind pe cineva spunând c „botezul în ap a fost rânduit de
Dumnezeu, ca s înlocuiasc t ierea împrejur“ sau c „aceste dou rânduieli sunt acela i
lucru“. Se merge pân acolo încât se t lm ce te cuvântul apostolului Pavel din Coloseni 2.1112: „ ...a i fost t ia i împrejur, atunci când a i fost... boteza i...“ când de fapt este scris
l murit: „Voi ave i totul deplin în El (în Hristos), care este Capul oric rei domnii i
st pâniri. În El a i fost t ia i împrejur nu cu o t iere împrejur, ci cu t ierea împrejur a lui
Hristos, în dezbr carea de trupul poftelor firii noastre p mânte ti, fiind îngropa i împreun
cu El, prin botez...“ Este l murit c aici este vorba despre o t iere împrejur în Hristos (un frâu
pus c rnii prin credin a în Hristos); despre o t iere împrejur nef cut de mân (ci prin Duhul),
prin t ierea împrejur a lui Hristos (biruin a câ tigat de El asupra firii p mânte ti). Îns
cuvântul: „ ...fiind îngropa i împreun cu Hristos...“ departe de a însemna „a i fost t ia i
împrejur atunci când a i fost boteza i“, înseamn dimpotriv : „ ...f cu i una cu El, printr-o
moarte asem n toare cu a Lui...“ (Romani 6.3-5; Galateni 3.27).
Se înva astfel pentru a scoate o înrudire a t ierii împrejur cu botezul în ap i totodat o
legitimare a botezului pruncilor (de i în Coloseni, ca oriunde în tot Noul Testament, este scris
numai despre botezul în ap a celor care mai întâi au venit la credin ). T ierea împrejur nu
are nici o leg tur cu botezul în ap ; pe când t ierea împrejur este o pecete na ional prin care
pruncii evrei sunt al tura i în chip automat de na iunea lor, botezul în ap nu este i nu pune
nici o pecete i nu al tur în nici un fel pe nimeni de nimic. Botezul în ap este o M RTURIE
PERSONAL pe care omul o d înaintea lui Dumnezeu, dup ce s-a hot rât pentru El (1
Petru 3.21).
Pe când t ierea împrejur prive te numai pe Israel i este aplicat doar pruncilor de parte
b rb teasc , botezul în ap prive te personal pe to i b rba ii i femeile care mai întâi cred în
Domnul Isus i-L primesc ca Mântuitor (Faptele Apostolilor 8.12). Pe când t ierea împrejur
este un leg mânt trupesc sub amenin area cu moartea (Geneza 17.9-14), botezul în ap nu este
nici un leg mânt, ci o m rturie personal . Pe când t ierea împrejur î i are impus sorocul la opt
zile dup na terea trupeasc a pruncilor evrei, botezul în ap trebuie primit de bun voie,
numai dup na terea din nou a oric rui om. Cum pruncul evreu nu poate fi t iat împrejur mai
înainte de na terea lui trupeasc , tot astfel – dup rânduiala Duhului Sfânt – botezul în ap nu-
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i are rostul mai înainte ca cineva s se nasc din nou din Duhul. Pe când porunca t ierii
împrejur este impus de Lege, sub amenin are, porunca botezului în ap este nesilit supus
mai întâi cunoa terii personale a harului lui Dumnezeu (1 Ioan 2.3-5).
A adar, totul ne arat c prin leg tura teoretic f cut cu for a între t ierea împrejur vechi
testamental i israelit i botezul în ap , s-a c utat îndrept irea botezului pruncilor,
împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Botezul în ap nu are nici o leg tur cu t ierea împrejur
i cu atât mai pu in nu avea pentru ce s -i ia locul în Adunarea lui Dumnezeu.
„C CI F G DUIN A ACEASTA ESTE PENTRU VOI I PENTRU COPIII
VO TRI“
(Faptele Apostolilor 2.39)
A doua „dovad “ adus împotriva botezului în ap la maturitate este cuvântul:
„...f g duin a aceasta este... i pentru copii vo tri“ rostit de apostolul Petru iudeilor care au
întrebat: „Fra ilor, ce s facem?“ Îns , adev rul este c nu exist nici o leg tur între
f g duin a de care este vorba aici i botezul în ap . NU, nu exist nici o leg tur .
Mai întâi, dovada deplin a acestui adev r st în aceea c nu a fost botezat în ap nici un
copil al celor aproape trei mii de oameni care au r mas str pun i în inim i care au zis lui
Petru i celorlal i apostoli: „Fra ilor, ce s facem?...“ Citim: „Cei ce au primit prop v duirea
lui, au fost boteza i; i în ziua aceea, la num rul ucenicilor s-au ad ugat aproape trei mii de
suflete...“ Lucrul acesta încredin ând pe deplin inimile noastre, am putea s punem punct
acestui subiect. Îns ca o scurt l murire ad ug m c , dac „f g duin a aceasta“ despre care
apostolul Petru vorbise iudeilor, nu are nimic cu botezul în ap , în schimb ea prive te numai
aceste dou lucruri: iertarea p catelor i primirea Duhului Sfânt a a cum citim în versetul 38.
Iar când spune: „pentru copiii vo tri“ apostolul nu se opre te numaidecât la pruncii
ascult torilor iudei, ci prive te pe urma ii, copiii lui Israel, viitorii, cei în stare s se poc iasc
i s cread în Domnul Isus. Scriptura este foarte exact i nu las loc de interpret ri
omene ti. S nu o citim printre rânduri, s nu facem specula ii cu privire la înv tura ei clar !
„L SA I COPILA II S VIN LA MINE, I NU-I OPRI I...! “
Botezul pruncilor este bun pentru c se face de timp îndelungat! – spun ace ti înv tori.
Aceast „dovad “ pentru legitimarea botezului sugarilor este atât de neserioas , încât aproape
c nu merit s ne oprim asupra ei. Parc p catul, r t cirea, nesocotirea i c lcarea Cuvântului
lui Dumnezeu ar fi în lume numai de azi, de ieri sau alalt ieri! Iar când Duhul i Cuvântul
Domnului ni le descoper , când ne îndeamn la poc in i la p r sirea lor, iat c trebuie s
le g sim bune pentru c ele se fac „de timp îndelungat“. Este scris: „...cine este din
Dumnezeu, ascult cuvintele lui Dumnezeu“ (Ioan 8.47) i nicidecum de r t ciri mai vechi
sau mai noi.
Desigur! Cum botezul sugarilor î i are originea în p gânism – de unde, începând cu secolul
al III-lea dup Hristos a prins s încol easc i în Biseric (iar în veacul al VI-lea a sfâr it prin
a lua locul botezului adev rat) tocmai datorit p gânilor care începuser s treac cu gr mada
la cre tinism – este adev rat c el se face de un timp îndelungat.
Dup cum vechimea arpelui de aram f cut de Moise în pustie nu a împiedicat pe
evlaviosul rege Ezechia s -l nimiceasc „deoarece, pân atunci, fiii lui Israel arseser t mâie
înaintea lui...“ (2 Regi 18.4), tot astfel i vechimea botezului sugarilor NU trebuie s opreasc
pe nimeni s -l socoteasc drept ceea ce este: o înlocuire a botezului adev rat i o mare abatere
de la adev r.
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ACE TIA BOTEZA I A DOUA OAR SUNT SECTARI...!
Asemenea p reri i compara ii nu se aud rar, ci sunt chiar scrise.
Îns Scriptura spune: „Când eram copil, vorbeam ca un copil, sim eam ca un copil,
gândeam ca un copil; când m-am f cut om mare, am lep dat ce era copil resc“ (1 Corinteni
13.11). Deci, când eram copil aveam o r spundere de copil, pentru c puteam s vorbesc,
puteam s simt, puteam s gândesc ca un copil. Dar când la câteva zile dup na terea mea
trupeasc am fost botezat în ap , nu aveam nici m car acele însu iri copil re ti (care de altfel
nu sunt de nici un pre pentru a putea primi botezul în ap ). A adar, eram mai jos decât un
copil mic. Ei bine, dac atunci când am devenit om mare a trebuit s leap d cele copil re ti,
apoi cu cât mai mult a trebuit s m leap d de cele prunce ti!... i mai cu seam din ceasul
când am aflat c sub Noul A ez mânt i în tot ce prive te Biserica lui Dumnezeu orice lucru
care nu se face dintr-o personal i deplin încredin are NU are nici un pre i se socote te
nimic. „Tot ce nu vine din încredin are e p cat“ (Romani 14.23).
...Botezat a doua oar ? Eu unul tiu c am fost botezat numai o singur dat : atunci, dup
ce m-am hot rât pentru Dumnezeu i prin credin a în sângele Domnului Isus am primit
iertarea p catelor i mântuirea. Oare m întreba i de cel lalt botez în ap ? V spun sincer c
am auzit pe cineva din familie vorbind ceva despre acest lucru. Încolo nu tiu nimic, nimic!
Pentru cei ce nu voiesc s recunoasc adev rul, eu pot fi socotit botezat a doua oar , îns eu
socotesc numai un singur botez în ap : cel adev rat, cel cerut i primit de mine însumi dup
ce mai întâi am crezut, dup ce mai întâi L-am primit pe Domnul Isus ca Mântuitor. G sim
scrise aceste lucruri în ordine: 1) Este un singur Domn; 2) este o singur credin ; 3) este un
singur botez (Efeseni 4.5). „Iar când au crezut pe Filip care vestea Evanghelia cu privire la
Împ r ia lui Dumnezeu, precum i Numele lui Isus Hristos, au fost boteza i atât b rba i cât
i femei“ (Faptele Apostolilor 8.12).
Sectari?... Ei da, pentru lume i pentru religia ei, probabil da. Îns avem scris: „Ie i i din
mijlocul lor, desp r i i-v de ei i nu v atinge i de ce este necurat“, precum i: „Noi deci, prin
botezul pentru moartea Lui (Hristos), am fost îngropa i împreun cu El...“ (2 Corinteni 6.1418; Romani 6.1-4). Desigur, lumea nume te „sectari“ pe oamenii care al turându-se cu totul
de Cuvântul lui Dumnezeu i desp r indu-se de feluritele ei sisteme religioase, alc tuiesc
laolalt grupe de credincio i, adun ri de închin ciune în duh i adev r. Botezul în ap dup
Cuvântul Domnului nu- i pierde nimic din adev rul i valoarea lui din motivul c l-ar face
credincio ii care sunt numi i de lume „sectari“, dup cum nici pâinea nu- i pierde gustul i
puterea ei hr nitoare pentru c o m nânc i lene ii, i cei ce o fur !
CEI CE SE BOTEAZ DUP CE AU VENIT LA CREDIN
PORUNCI, FORMALISM

INTR SUB LEGE,

Ce învinuire stupid venit chiar din partea unor credincio i, oameni pe care îi credem c
sunt cu adev rat întor i la Dumnezeu! Acest fel de a spune e ca i cum botezul în ap ar fi
poruncit în legea poruncilor cu privire la ineri de zile, jertfe, sp l ri dat lui Israel sub
Vechiul A ez mânt, iar eu mi l-a fi însu it. Parc nu l-ar fi poruncit Domnul nostru Isus i nu
l-ar fi statornicit Duhul Sfânt Bisericii, prin sfin ii apostoli pentru tot timpul harului i pân la
sfâr itul timpurilor!
Dac prin s vâr irea neschimbatului botez în ap , noi intr m sub Lege, sub porunci –
atunci sub ce intr aceia care s vâr esc schimbatul botez în ap al sugarilor? Oare nu sub o
lege?; nu sub o porunc f r sus inere în Cuvântul lui Dumnezeu?; nu sub o rânduial de
origine greco-roman împotriva oric rui în eles cre tinesc?; oare nu un formalism împrumutat
i adaptat?; nu un foc str in (Levitic 10.1-2) adus pe altarul Domnului? i nu este botezul
sugarilor una din cele mai mari sp rturi f cut de la început în fundul cor biei cre tin t ii,
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prin care puhoiul de oameni nen scu i din nou n v lind în corabie au scufundat-o f când-o
una cu lumea?
Oricine voie te s cunoasc adev rul cu privire la botezul în ap , îl va g si numai într-o
porunc asemenea atâtor porunci din Noul Testament, date nu pentru a fi nesocotite de
credincio i, ci împlinite. Numai Legea i slujba aduc toare de osând i moarte avea porunci
date? Nu oare i Evanghelia harului lui Dumnezeu aduc tor de via are porunci? (Ioan 14.15;
15.10; 1 Ioan 2.1-5) Deosebirea este aceasta: pe când toate poruncile Legii Vechiului
A ez mânt mozaic trebuiau inute ca s po i ajunge „s fii“ – dimpotriv poruncile Noului
A ez mânt (Legea lui Hristos: 1 Cor.9.19-21) trebuie inute pentru c „e ti“ sau mai bine zis:
numai dac e ti (Faptele Apostolilor 8.36-37; 1 Corinteni 11.27; Romani 11.23).
Ca i lui Avraam, cu 40 de ani înainte de darea Legii pentru Israel, tot astfel dup trecerea
timpului Legii (Gal.3.17-29; Luca 16.16) îi sunt date i Bisericii porunci pe care trebuie s le
împlineasc i care sunt în leg tur strâns cu poruncile primite de la Tat l c ruia Domnul
Isus i-a fost ascult tor pân la moarte (Ioan 10.18; 15.10; Filipeni 2.8). Iat câteva porunci ale
Noului A ez mânt: „Acesta este Fiul Meu preaiubit... de El s asculta i!“ (Matei 17.5); „V
dau o porunc nou : s v iubi i unii pe al ii, cum v-am iubit Eu...“ (Ioan 13.34); „S face i
lucrul acesta în amintirea Mea...“ (Luca 22.19); „Duce i-v i propov dui i... Cine va crede i
se va boteza...“ (Marcu 16.15); „Femeia s tac în Adunare... Ce v scriu este o porunc a
Domnului“ (1 Corinteni 14.34-37). Alte porunci g si i în: Romani 13.1; 2 Petru 2.21; 3.2; 1
Ioan 2.7-8; 3.23-24; 5.3; 2 Ioan 6.9; Fapte Apostolilor 1.1-2; etc...
Formalism? Pentru Biserica aflat pe p mânt, Domnul a poruncit s vâr irea acestor dou
simboluri: botezul în ap pentru ce-i ce-L primesc ca Mântuitor i frângerea pâinii. Oare
aceste dou rânduieli sunt formalism? Ele pot fi formalism pentru cei ce fac forme din ele.
Dar pentru cei treji, pentru cei cu cugetul luminat, care slujesc Domnului, ele sunt adev ruri
vii, deopotriv de pre ioase, care î i g sesc aplicarea în via a lor.
AM V ZUT NOI I DINTRE CEI CE S-AU BOTEZAT!
Este foarte adev rat c o mul ime de cre tini „dintre cei ce s-au botezat la maturitate“ –
dup cum, de altfel i o mul ime de cre tini „dintre cei ce au fost boteza i ca prunci“ – au târât
i târ sc în noroi m re ul Nume al Mântuitorului, ca i sfântul steag al Evangheliei Sale. Ce
r spundere înfrico at , în ziua Domnului, înaintea cerescului S u scaun de judecat ! (2
Corinteni 5.10; Evrei 10.29). Dar cine aminte te nevrednicia unor cre tini pentru a respinge
botezul în ap , gre e te. Botezul rânduit de Dumnezeu Adun rii Sale nu este cu nimic vinovat
de necredincio ia de mai târziu a unora fa de Hristos în al c rui Nume s-au botezat. „Nu
cumva necredin a lor va nimici credincio ia lui Dumnezeu? Nicidecum!...“ (Romani 3.3-4).
Nu cumva botezul în ap nu- i mai are rostul din pricina lui Simon vr jitorul sau a unora ca
Imeneu, Filet i Alexandru c ld rarul, Dima, Figel, Hermogen i to i aceia care au p r sit pe
apostolul Pavel? (Faptele Apostolilor 8.9-23; 1 Timotei 1.20, 5-7; 2 Timotei 4.10, 14-16;
1.15); sau din pricina lui Iuda vânz torul i a ucenicilor care L-au p r sit pe Domnul? (Ioan
6.66).
Nu cumva Evanghelia, harul i dragostea lui Dumnezeu nu- i mai au rostul i nu mai
trebuie propov duite, pentru c atâ ia oameni le întorc spatele? Sau pâinea, aerul, apa nu- i
mai au rostul, fiindc mul i din cei ce le folosesc, cârtesc i batjocoresc – spre osânda lor – pe
Creatorul? Nu, nicidecum! Botezul în ap r mâne în Evanghelie atât timp cât va ine
propov duirea ei.
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ÎNV

TURI ÎNCEP TOARE DESPRE BOTEZURI (Evrei 6.1-3)

Este un lucru trist s se vad chiar credincio i care caut motive în Cuvântul lui Dumnezeu
pentru a se împotrivi voin ei lui Dumnezeu. Este un lucru ciudat pe de o parte s cite ti în
Biblie c Mântuitorul a stabilit El Însu i botezul în ap i Duhul Sfânt l-a consfin it pe deplin,
iar pe alt parte s vrei s crezi c tot Duhul Sfânt prin condeiul apostolului nu-i mai d
însemn tatea cuvenit . De fapt, nu este nimic decât dorin a inimii unora de a c uta s - i
îndrept easc punctul lor de vedere.
În adev r, cuvântul: „înv tura despre botezuri...“ (Evrei 6.1-3), r u tradus în unele
traduceri, spune în originalul Bibliei: „înv tura despre sp l ri“ întocmai cum citim în
capitolul 9.10: „ ...ni te porunci trupe ti care se cuprind numai în mânc ri, în b uturi i în
felurite sp l ri pân la o vreme de îndreptare...“ Apostolul aminte te aceste lucruri
credincio ilor dintre evrei printre care de un timp se furi ase duhul mole elii i al leneviei
duhovnice ti, care îi f cea s priveasc înapoi la „cuvântul începutului despre Hristos“
(versetul 1), adic la cuvântul i faptele Legii care vorbeau despre Hristos.
S presupunem c apostolul ar fi pus i botezul cre tin în acele „botezuri-sp l ri“. Îns
departe de a-l mic ora, ci dimpotriv , îl înt re te punându-l al turi de poc in a de faptele
moarte al turi de credin a în Dumnezeu, al turi de învierea mor ilor i de judecata ve nic .
Iar versetul 1: „s l s m cuvântul începutului despre Hristos...“ nu înseamn nicidecum s ne
lep d m de acestea, ci dup ce am f cut cu ele un început bun, s mergem mai departe,
asemenea colarului silitor care, dup ce a înv at tabla înmul irii, înainteaz „spre cele
des vâr ite“ f r s se mai întoarc iar i la ea (cum prin asem nare se pare c f ceau acei
credincio i evrei).
„DE FAPT HRISTOS NU M-A TRIMIS S BOTEZ, CI S VESTESC
EVANGHELIA“
(1 Corinteni 1.17).
Oare pot fi aceste cuvinte o dovad cu care s se loveasc în însemn tatea botezului în
ap ? Nu, nicidecum. Pentru a în elege bine aceste cuvinte ale apostolului, trebuie citite cu
aten ie versetele 10-16 unde vedem motivul pentru care au fost scrise: Dezbin rile i partidele
printre credincio ii din Corint, care se socoteau partizanii unora sau altora dintre cei care le
predicaser Evanghelia sau de care poate numai auziser . Iat pentru ce apostolul le amintea
c Hristos nu l-a trimis s boteze, ci s vesteasc Evanghelia. În Evanghelie î i are locul
cuvenit atât botezul în ap , cât i frângerea pâinii. Faptul c botezul în ap avea pentru Pavel
însemn tatea cuvenit , rezult din versetul 13: „Oare Pavel a fost r stignit pentru voi? Sau
pentru numele lui Pavel a i fost boteza i?“ Dup aceasta se felicit c nu a botezat în ap la
Corint decât pe Crisp, pe Gaiu i casa lui tefana. Apoi încheie, ad ugând: „pentru ca nimeni
s nu poat spune c am botezat pentru numele meu...“
Desigur, apostolul era trimis nu ca s boteze lumea cufundat în p cat i pierzare, ci ca s-o
aduc la Dumnezeu, prin cuvânt. Lucrarea de misiune era aceea i atunci ca i ast zi: mai întâi
propov duirea, apoi botezul în ap pentru cei veni i la credin i poc in . Când Pavel a scris
aceste cuvinte, cu siguran a avut în vedere aceast rânduial a Domnului.
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„ ...PROPOV DUI I EVANGHELIA LA ORICE F PTUR ! CINE VA CREDE I
SE VA BOTEZA, VA FI MÂNTUIT, DAR CINE NU VA CREDE, VA FI OSÂNDIT“
(Marcu 16.15-16).
În sfâr it, iat i ultima „dovad “ adus de unii împotriva botezului în ap . ti i în ce se
cuprinde? În aceea c Domnul Isus nu a mai amintit înc o dat cuvântul „boteza“ („ i nu se
va boteza“) la sfâr itul versetului 16. Evanghelistul, sub inspira ia Duhului Sfânt, a considerat
c nu trebuia s mai repete cuvântul „boteza“ i aceasta pentru marele motiv, c cel
necredincios NU are nevoie de botez. Necredinciosul este mort în p catele sale i dac nu-L
prime te pe Mântuitorul va fi osândit. De ce s se boteze dac nu crede?
La încheierea acestor rânduri consider m bine venite gândurile cunoscutului frate
C.H.Mackintosh (C.H.M.) traduse din cartea „Gânduri asupra c r ii Geneza“ în limba
englez :
„Este important s privim întregul subiect al Chivotului (arca, corabia) lui Noe i potopul,
în leg tur cu cea mai de seam i mai adânc asem nare cu porunca botezului în ap . Un
adev rat om botezat este – cum spune apostolul – acela care ascult din inim de dreptarul
înv turii pe care a primit-o (Romani 6.17); este omul care a trecut din lumea veche în cea
nou , cu duhul, cu mintea i prin credin . Apa venind peste el arat c firea lui cea
p mânteasc (omul s u cel vechi) este înmormântat ; arat c locul s u, în fire, nu mai este
luat în seam ; arat c firea cea veche este cu totul înl turat ; în scurt, arat c el este un
om mort. Cufundarea sub ap vorbe te c numele, locul i existen a acelui om (acelui
credincios) nu mai sunt socotite; vorbe te c firea lui cea veche cu toate câte se in de ea este
îngropat în mormântul lui Hristos i niciodat nu mai pot reveni în fa a lui Dumnezeu. Iar
când omul acela se ridic din ap , înf i eaz ar tarea la o via nou , chiar la via a de
înviere a lui Hristos, c reia credinciosul a fost f cut p rta . Astfel, în asem nare, dac
Hristos n-ar fi fost înviat dintre cei mor i, nici credinciosul n-ar fi putut s ias din apa
botezului, ci ar fi trebuit s r mân îngropat sub ea, ca o simpl dovad c locul acela între
cei mor i i se cuvine i lui. Îns deoarece Hristos a înviat dintre cei mor i în puterea unei vie i
noi i înl turând cu totul p catele noastre, de asemenea i noi, ie ind din ap , dovedim faptul
c prin harul lui Dumnezeu i prin moartea lui Isus Hristos suntem pu i într-o deplin
p rt ie a unei vie i noi. Astfel, noi suntem îngropa i cu Hristos, prin botez în moartea Lui,
pentru ca dup cum Hristos a înviat dintre cei mor i, prin slava Tat lui, tot a a i noi s
umbl m în înnoire de via (a se vedea Romani 6.4 i Coloseni 2.12)“.
F. Moisescu, Bucure ti – 1938
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