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Na�tere din nou prin botez?      
 
»Apoi le-a zis: „Duce�i-v� în toat� lumea, �i 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 
 
    Domnul nostru prezint� pe scurt în versetele anterioare caracterul natural al apostolilor, pe 
care El i-a ales ca s� fie primii slujitori ai Cuvântului. În mod evident erau oameni ca �i noi, care 
aveau nevoie de mustrare, ca �i noi. Domnul îi mustr� pentru necredin�a lor �i pentru înd�r�tnicia 
inimii lor, pentru c� nu au crezut pe aceia care L-au v�zut înviat, �i din aceasta deducem c� 
Domnului I-a pl�cut s� aleag� pentru vestirea Cuvântului S�u oameni nedes�vâr�i�i; �i pe lâng� 
aceasta, oameni care au fost foarte slabi în harul credin�ei, în care ar fi trebuit s� fie tari. 
   Credin�a este harul biruitor �i o premiz� important� pentru un vestitor al Cuvântului, �i totu�i 
ace�ti înainta�i ai cruciadelor divine au trebuit s� fie mustra�i pentru necredin�a lor. 
   Noi, care suntem slujitori ai lui Dumnezeu, nu vrem s� scuz�m lipsurile noastre, sau s� le 
împodobim cu des�vâr�ire. Ne str�duim s� tr�im în sfin�enie, dar nu putem avea preten�ia c� 
suntem ceea ce ne dorim s� fim. Noi nu întemeiem cerin�ele adev�rului lui Dumnezeu pe 
caracterul nostru f�r� pat�, ci pe faptul c� ele vin de la El. Voi a�i crezut, cu toate gre�elile 
noastre, �i nu din cauza virtu�ilor noastre. Deseori venim înaintea voastr� cu mult� team� �i ne 
pare r�u de lipsurile noastre; dar v� oferim Cuvântul lui Dumnezeu ca pe Cuvânt al lui 
Dumnezeu �i v� rug�m s�-l primi�i ca nu venind de la noi, ci ca pornind de la Dumnezeul ve�nic 
�i de trei ori sfânt, �i dac� îl primi�i a�a, atunci Cuvântul va lucra, ceea ce nu ar avea loc, dac� s-
ar baza pe în�elepciunea omeneasc�. 
   Dup� ce Domnul ne-a prezentat caracterul acelora pe care El i-a ales pentru vestirea 
Adev�rului S�u, El încredin�eaz� lupt�torilor ale�i misiunea pentru r�zboiul sfânt. V� rog s� fi�i 
foarte aten�i la cuvinte. El prezint� misiunea lor în cuvinte scurte �i le prezint� mai dinainte 
rezultatul, spunându-le c� unii vor crede �i vor fi mântui�i, iar al�ii nu vor crede �i de aceea vor fi 
condamna�i, adic� vor fi condamna�i s� stea ve�nic subt pedeapsa mâniei lui Dumnezeu. 
   Versetele care redau misiunea încredin�at� de Domnul nostru înviat au cu siguran�� o 
importan�� deosebit de mare �i trebuie s� li se acorde aten�ie deosebit� �i ascultare 
necondi�ionat�, nu numai de c�tre aceia care sunt slujitori ai Cuvântului, ci �i de aceia care aud 
mesajul Harului. Pentru a avea succes în lucrarea Domnului nostru este absolut necesar ca aceste 
versete s� fie clar în�elese, c�ci dac� nu în�elegem misiunea, este pu�in probabil ca noi s-o 
îndeplinim a�a cum trebuie. Interpretarea gre�it� a acestor cuvinte este mai mult decât 
neru�inare; înseamn� crim� de tr�dare înalt� împotriva autorit��ii lui Hristos �i fa�� de interesele 
cele mai bune ale sufletului omenesc. 
   În orice direc�ie s-ar fi îndreptat apostolii, vestirea Evangheliei s-a lovit de împotrivire, �i cu 
cât u�a Cuvântului era mai larg deschis� �i vestirea mai eficient�, cu atât mai mare a devenit 
num�rul împotrivitorilor. Ace�ti b�rba�i viteji au învârtit sabia Duhului ca s� alunge pe to�i 
du�manii lor, �i ei au f�cut aceasta nu prin în�el�torie sau cu �iretlic, ci s-au n�pustit direct asupra 
r�t�cirii care le sta în cale. Nu s-au gândit nici m�car o clip� s� adapteze Evanghelia la gustul 
nesfin�it sau la prejudec��ile oamenilor, ci au mers direct �i cu îndr�zneal� cu sabia puternic� a 
Duhului împotriva coroanei r�t�cirii care le st�tea împotriv�. 
   Vreau ast�zi, în Numele Domnului Sabaot, Ajutorul �i Ap�r�torul meu, s� încerc s� fac acela�i 
lucru, �i dac� prin faptul c� spun adev�rul voi pierde prietenia unora �i voi provoca du�m�nie la 
al�ii, totu�i nu voi putea s� fac altceva. Sarcina Domnului este asupra mea �i eu trebuie s�-mi 
eliberez sufletul. Am amânat destul timp, dar sentimentul cople�itor al datoriei mele sfinte m� 
oblig� s-o fac. Deoarece în curând voi ap�rea înaintea Domnului meu, vreau s� depun ast�zi 
m�rturie pentru adev�r, oricare ar fi pericolele legate de aceasta. Dac� trebuie, voi fi mul�umit s� 
fiu lep�dat ca un r�u, dar nu pot �i nu trebuie s� tac. Domnul �tie c� nu am nimic altceva în 
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inim�, decât numai dragostea curat� fa�� de sufletele c�rora în Numele Domnului le vestesc 
Cuvântul. 
   Mul�i din ascult�torii �i cititorii mei m� vor mustra, dac� nu chiar m� vor condamna, dar nu pot 
altfel. Dac� din dragoste pentru Adev�r v� voi r�ni dragostea, îmi pare r�u pentru voi, dar nu pot 
�i nu am voie s� fac altfel. Am f�cut eu ceva vreodat� ca s� primesc laude din partea voastr�? 
Oricui îi este pl�cut s� primeasc� ova�ii; dar dac� un mesager cre�tin re�ine o parte a m�rturiei 
pentru a ob�ine o atmosfer� pl�cut�, sau trecere înaintea oamenilor, sau ca s�-i fac� pe oameni s� 
rând�, atunci Domnul s�u îi va cere socoteal�. Stând în nemijlocita apropiere a lui Dumnezeu 
vreau ast�zi s� v� spun cu toat� sinceritatea ceea ce simt, dup� cum Duhul Sfânt m� va c�l�uzi, �i 
las pe seama voastr� s� judeca�i cele spuse. 
   Cred c� marea gre�eal�, cu care avem de luptat în toat� �ara, este aceea care este în opozi�ie cu 
textul nostru; ea v� este cunoscut�, înv���tura despre na�terea din nou prin botez. Fa�� de aceast� 
dogm� vrem s� punem afirma�ia c� botezul f�r� credin�� nu va mântui pe nimeni. Textul spune: 
»Cine va crede �i se va boteza, va fi mântuit«, �i el afirm� »dar cine nu va crede, nu va fi mântuit 
(va fi condamnat)«, fie el botezat, sau nu, a�a c� botezul nu mântuie�te pe cel care nu crede, el nu 
va face ca cel necredincios s� fie câtu�i de pu�in scutit de sentin�a de care au parte ateii. Dac� a 
fost botezat prin cufundare, sau prin stropire, pe când era copil, sau la maturitate – dac� el nu �i-a 
pus încrederea în Isus Hristos, dac� r�mâne necredincios, atunci el are parte de aceast� sentin�� 
îngrozitoare: »Cine nu crede va fi condamnat«. Marea biseric� din Anglia înva�� aceasta nu 
numai prin slujitorii ei, ci ea o proclam� public �i cu îndr�zneal� în m�rturia ei de credin��, în 
cartea de rug�ciuni comun�, �i anume în cuvinte a�a de clare, c� nu pot fi neîn�elese. 
   Cit�m cuvintele din catehism, care sunt destinate cursurilor de tineret �i care sunt alc�tuite 
foarte clar �i foarte simplu, c�ci ar fi o nebunie s� încarci pe tineri cu lucr�ri metafizice. Copilul 
este întrebat cum îl cheam� �i apoi: »Cine �i-a dat numele?« »Na�ul �i na�a, la botez, când am 
devenit un m�dular al lui Hristos, un copil al lui Dumnezeu �i un mo�tenitor al Împ�r��iei 
cerurilor.« Nu este aceast� afirma�ie suficient de clar�? Apreciez cuvintele, din cauza sincerit��ii; 
ele nu pot fi mai clare. Cu ajutorul unor artificii cuvântul na�tere din nou ar putea fi exprimat �i 
alt fel; dar aici nu poate fi nicio neîn�elegere. Copilul nu a devenit numai »un m�dular al lui 
Hristos« - �i leg�tura cu Hristos nu este un dar spiritual neînsemnat -, ci prin botez a devenit �i 
»un copil al lui Dumnezeu«, �i în privin�a aceasta regula este: »dac� e�ti un copil, e�ti �i 
mo�tenitor«, în felul acesta este �i »mo�tenitor al Împ�r��iei cerurilor.« Nimic nu poate fi mai 
clar. Îndr�znesc s� spun, atâta timp cât exist� sinceritate pe p�mânt nu se va ajunge niciodat� la 
ceart� din pricina acestor cuvinte. Este clar ca lumina zilei c� – a�a cum spune regulamentul 
liturgic - »ta�ii, mamele, înv���torii �i st�pânitorii trebuie s� înve�e catehismul pe copiii lor, pe 
elevii �i slujitorii lor (oricât ar fi ei de înd�r�tnici, de coche�i sau de p�c�to�i) �i s� le spun� c� 
prin botez au devenit m�dulare ale lui Hristos �i copii ai lui Dumnezeu«. 
   Cuvintele rostite cu ocazia botezului sunt foarte clare, c�ci Celui Atotputernic I se aduce 
mul�umire c� persoana botezat� este n�scut� din nou. »Dup� aceea preotul s� zic�: „Deoarece, 
preaiubi�i fra�i, vedem c� acest copil este n�scut din nou �i a fost a�ezat în trupul bisericii lui 
Hristos, s� mul�umim lui Dumnezeu Cel Atotputernic pentru aceste binecuvânt�ri �i s-L rug�m 
în unanimitate ca acest copil s� umble în via�� potrivit cu acest început.“« 
   Dar aceasta nu este totul. Ca s� nu se fac� vreo gre�eal�, sunt prescrise cuvintele de mul�umire: 
»Dup� aceea preotul s� zic�: „Î�i mul�umim din inim�, Tat� plin de îndurare, c� a fost pl�cerea 
Ta s� na�ti pe acest copila� din nou prin Duhul T�u Cel Sfânt �i prin adoptare s�-l faci copil al 
T�u �i s�-l încredin�ezi bisericii Tale sfinte.“« 
   Aceasta este înv���tura clar� �i evident� a unei biserici care se nume�te protestant�. Nu tratez 
acum tema botezului sugarilor. M� voi ocupa cu problema na�terii din nou prin botez, f�cut la 
maturi, sau la copii, prin stropire, prin udare, sau prin scufundare. Este vorba de o biseric� care 
înva�� copiii în �coli, c� atunci când au fost boteza�i au devenit m�dulare ale lui Hristos, copii ai 
lui Dumnezeu, mo�tenitori ai Împ�r��iei cerurilor! Este o biseric� care se nume�te protestant� �i 
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care, de fiecare dat� când slujitorii ei p��esc înaintea baptisterului, explic� c� persoanele care 
primesc botezul se nasc apoi din nou �i sunt ad�ugate în trupul bisericii lui Hristos. 
   »Dar«, aud pe mul�i oameni spunând, »sunt mul�i credincio�i spirituali în biseric� care nu cred 
în na�terea din nou prin botez.« În privin�a aceasta r�spund imediat. De ce atunci apar�in unei 
biserici care înva�� foarte clar aceast� înv���tur�? Mi se spune c� mul�i din biserica anglican� 
predic� împotriva înv���turii proprii. �tiu c� este a�a, �i m� bucur c� au fost lumina�i, dar m� 
îndoiesc foarte mult de sinceritatea lor. Dac� depun jur�mânt c� sunt de acord cu o înv���tur� pe 
care nu o cred, atunci ar trebui s� fie pentru con�tiin�a mea ca un jur�mânt fal�, dac� nu este chiar 
un jur�mânt fal�; dar cei care se comport� în felul acesta vor fi judeca�i de Domnul lor. Dac� 
primesc bani ca s� ap�r ceea ce nu cred, dac� iau bani de la o biseric� �i nu predic ceea ce este 
evident înv���tura ei – spun, dac� a� face a�a (judec pe al�ii, a�a cum doresc ca �i al�ii s� m� 
judece), sau dac� un alt om cinstit ar face aceasta, atunci aceasta ar fi o oroare a�a de mare, c� ar 
trebui s� m� consider lipsit de orice cinste �i de orice decen��, dac� a� face astfel de fapte. 
   Înainte de a primi orice fel de lucrare în cadrul acestei comunit��i m-am uitat la felul cum v� 
m�rturisi�i credin�a. Dac� nu ar fi fost ca �i a mea, nu a� fi acceptat invita�ia voastr� pentru 
lucrare, �i dac� va trebui s�-mi schimb p�rerea, fi�i siguri c� m� voi retrage ca om cinstit, c�ci 
cum a� putea s� m�rturisesc o parte a credin�ei voastre �i apoi s� predic cu totul altceva? 
   Nu cunosc c� ar exista altceva mai potrivit pentru a distruge sentimentul moral al poporului, 
decât lipsa de sinceritate a predicatorilor; �i când oamenii din lume aud c� predicatorii t�g�duiesc 
ceea ce ei înva�� pe al�ii, atunci î�i imagineaz� c� mesajul adus nu are nici-un sens, c� diferen�ele 
esen�iale între religii nu sunt decât o bagatel� �i c� nu are importan�� ce crede omul, atâta timp 
cât el este binevoitor fa�� de al�i oameni. 
   Dac� botezul aduce cu adev�rat pe oameni la na�terea din nou, atunci acest fapt ar trebui vestit 
cu sunet de „trompet�“, �i atunci nimeni nu trebuie s� se ru�ineze de credin��. A�a sunt în 
privin�a aceasta oamenii credincio�i biseicii, care, aprobând cartea de rug�ciuni, cred în na�terea 
din nou prin botez �i o predic� cu perseveren��. S� combatem înv���tura lor folosindu-ne de toate 
mijloacele biblice �i rezonabile; s� lu�m îns� seama la curajul lor, cu care ne prezint� deschis 
p�rerile lor. Ur�sc înv���tura lor, dar iubesc sinceritatea lor, �i dac� spun numai ceea ce 
consider� ei c� este adev�rat, s-o fac� �i mai departe, �i cu cât o fac mai clar, cu atât este mai 
bine. În ceea ce m� prive�te vreau s� fiu un adversar care st� fa�� în fa�� cu adversarul lui. Dac� 
cineva crede c� botezul conduce la na�terea din nou, s-o spun�; dar dac� cineva nu crede aceasta 
în inima lui, ci sus�ine aceste cuvinte, �i dac� prin aceasta caut� s�-�i men�in� între�inerea vie�ii, 
atunci s�-�i caute tovar��i �i prieteni printre oamenii care se în�eleg pe baza ambiguit��ii �i a 
speculei, c�ci oamenii sinceri nu vor c�uta prietenia cu el, �i nici nu o vor primi din partea lui. 
   În privin�a aceasta nu avem nici-un fel de dubii. Sus�inem c� oamenii nu au parte de na�terea 
din nou prin faptul c� se boteaz�. Într-o adunare ca �i aceasta aproape c� m� ru�inez s� accept un 
astfel de lucru, pentru c� voi sunte�i foarte siguri, ca s� pute�i fi du�i în r�t�cire. Dar din pricina 
altora trebuie s-o facem. Noi credem c� oamenii nu devin mântui�i prin botez, c�ci atunci, în 
primul rând, nu ar fi în concordan�� cu Evanghelia spiritual�, pe care a vestit-o Hristos în 
lucrarea Lui pe p�mânt, dac� El ar fi f�cut mântuirea dependent� de un ritual. 
   Iudaismul ar fi putut probabil s� preia în prescrip�iile lui ceremoniile ca un fel de modele, cele 
care i se p�reau importante pentru via�� ve�nic�, c�ci el era o religie a modelelor �i umbrelor. Dar 
Isus Hristos revendic� pentru credin��, c� ea este pur spiritual�, �i cum ar fi putut El s� lege 
na�terea din nou de folosirea în mod deosebit a unui lichid? Nu pot s� accept c� aceasta poate fi 
o Evanghelie spiritual�, dar pot s� în�eleg cât de mecanic ar fi, dac� a� merge s� înv�� c� 
umectarea frun�ii, sau chiar cufundarea unei persoane în ap�, poate mântui un suflet. Aceasta este 
religia mecanic�, care exist�, �i ea este pe aceea�i treapt� cu morile de vânt ale rug�ciunii din 
Tibet, sau cu urcarea �i coborârea pe treptele lui Pilat – c�rora s-a supus �i Luther în zilele când a 
tr�it în întuneric. Nu pot s� v�d nici-o leg�tur� între stropirea cu ap�, sau cufundarea în ap�, �i 
na�terea din nou, prin care, f�r� credin��, una este dependent� de cealalt�. Dac� Dumnezeu ar fi 



Na�tere din nou prin botez? – C.H. Spurgeon 

������

poruncit a�a, prin încrederea în aceasta s-ar fi produs minuni; cum este posibil, ca f�r� credin�� 
sau f�r� con�tien��, a�a cum este cazul copila�ilor, s� legi binecuvânt�ri spirituale de stropirea cu 
ap�? 
   Dar un argument mult mai puternic mi se pare s� fie c� aceast� dogm� nu este confirmat� de 
realitate. Sunt toate persoanele botezate copii ai lui Dumnezeu? Vrem s� privim familia divin�. 
S� lu�m seama la asem�narea lor cu Tat�l lor! Sunt eu nesincer, când spun c� unii din aceia care 
au fost boteza�i pe când erau bebelu�i se afl� acum în închisoare? Pute�i s� consta�i singuri 
aceasta, dac� vre�i, adresându-v� autorit��ilor închisorilor. 
   Crede�i voi c� ace�ti oameni sunt n�scu�i din nou, mul�i dintre ei au tr�it ca jefuitori, ho�i, 
în�el�tori, criminali? Dac� este a�a, atunci s� ne p�zeasc� Dumnezeu de o astfel de na�tere din 
nou! Sunt ace�ti s�rmani m�dulare ale trupului lui Hristos? Dac� da, atunci Hristos S-a schimbat 
foarte mult din timpul când El era sfânt, f�r� pat� �i desp�r�it de p�cat. A f�cut El cu adev�rat 
m�dulare ale trupului S�u pe be�ivii boteza�i �i pe femeile adultere botezate? Nu v� revolta�i voi 
împotriva unor astfel de presupuneri? 
   Este o realitate foarte bine cunoscut�, c� persoane botezate au fost condamnate la moarte. 
Desigur, nu este absolut deloc corect, ca mo�tenitori ai cerului s� fie omorâ�i! Ce ipocrizie este 
când în fa�a mormântului deschis „un frate iubit“, care a murit în stare de be�ie, este înmormântat 
„în siguran�a �i certitudinea unei învieri spre via�a ve�nic�“! Este „un frate n�scut din nou“ care, 
dup� ce �i-a murd�rit locuin�a prin be�ia �i necur��ia lui permanent�, moare f�r� s� dea nici-un 
semn de poc�in�� �i este coborât în mormânt în „siguran�a �i certitudinea unei învieri spre via�a 
ve�nic�“ cu mult� onoare, care nu se ofer� nevinova�ilor neboteza�i. 
   Credem noi, care ne botez�m prin cufundare în baza m�rturisirii credin�ei – o atitudine corect�, 
chiar dac� unii nu o consider� absolut necesar� -, a�a cum fac �i al�ii, în Numele Tat�lui, al Fiului 
�i al Duhului Sfânt, c� botezul duce la na�terea din nou? 
   Nu! Nici la cei drep�i �i nici la cei p�c�to�i, botezul nu conduce la na�terea din nou. Nu am 
întâlnit niciodat� un credincios care, oricât de bine ar fi înv��at el lucrurile divine, s� poat� 
dovedi na�terea sa din nou pe baza botezului, iar pe de alt� parte m�rturisim cu durere, dar nu cu 
uimire, c� am v�zut din aceia, pe care noi în�ine i-am botezat dup� modelul apostolic, dar care s-
au reîntors în lume �i s-au încurcat în p�cate îngrozitoare, botezul lor nu le-a fost o barier�, 
pentru c� nu au crezut în Domnul Isus Hristos. 
   Toate faptele dovedesc c� botezul, oricâte lucruri bune ar fi în el, nu face pe un om s� devin� 
„un m�dular al lui Hristos, un copil al lui Dumnezeu, sau un mo�tenitor al Împ�r��iei cerurilor“; 
altfel, mul�i ho�i, multe femei desfrânate, mul�i be�ivi, mul�i curvari �i uciga�i ar fi m�dulare ale 
lui Hristos, copii ai lui Dumnezeu �i mo�tenitori ai Împ�r��iei cerurilor. Fra�ilor, faptele vorbesc 
împotriva înv���turii papale, �i faptele sunt lucruri care vorbesc, ele nu pot fi negate. 
   Sunt pe deplin convins c� nu este absolut deloc posibil c� ac�iunea descris� în cartea de 
rug�ciuni ca botez, poate conduce la na�terea din nou �i poate mântui. Când auzi despre o 
ac�iune prin care oamenii devin m�dulare ale lui Hristos, copii ai lui Dumnezeu �i mo�tenitori ai 
cerului, devii curios s� afli cum are loc aceasta. 
   Presupunem c� vedem o mul�ime mare de oameni care stau în jurul apei �i procesul na�terii din 
nou are loc înaintea lor. Presupunem c� to�i sunt tem�tori de Dumnezeu. Preotul care face slujba 
crede în Domnul Isus, tat�l �i mama sunt cre�tini model, iar na�ul �i na�a sunt oameni 
credincio�i. Este o presupunere dictat� de dragoste, dar s-ar putea s� fie corect�. Ce se poate 
a�tepta de la ace�ti oameni dragi, ca s� spun�? S� vedem ce spune cartea de rug�ciuni. Preotul va 
zice acestor oameni: „A�i auzit c� Domnul nostru Isus Hristos a promis în Evanghelia Sa c� va 
da tot ce ve�i cere, iar El Î�i va �ine �i Î�i va împlini f�g�duin�ele f�cute. Dup� ce Hristos a f�cut 
aceste f�g�duin�e, trebuie ca �i acest copil la rândul lui s� promit� solemn prin voi, care sunte�i 
cheza�ii lui (pân� când va fi destul de matur, ca s� poat� s-o fac� singur), c� va renun�a la diavol 
�i la toate lucr�rilor lui, va crede permanent în Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu �i va voi s� 
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asculte de poruncile Lui.“ Acest copil mic va trebui s� promit� c� va vrea s� fac� aceasta, sau 
mai corect: al�ii trebuie s� preia aceast� promisiune �i s� se oblige c� o vor împlini. 
   Dar nu avem voie s� întrerupem citatul, �i de aceea s� ne reîntoarcem la carte. „De aceea î�i cer 
s� renun�i tu în numele acestui copil la diavol �i la toate lucr�rile lui, la slava de�art� �i la slava 
lumii cu toate poftele ei �i la pl�cerile carnale, s� nu alergi dup� ele �i s� nu te la�i biruit de ele.“ 
R�spunsul: „Renun� la toate.“ Adic�, în numele copilului �i pentru aceast� fiin�� ginga��, care 
urmeaz� s� fie botezat�, ace�ti oameni credincio�i, ace�ti cre�tini lumina�i, care �tiu mai bine �i 
care nu au fost în�ela�i, �i care �tiu foarte bine c� promit imposibilul – renun�� în numele acestui 
copil la „toate pl�cerile lumii �i poftele c�rnii, neurmându-le �i nici l�sându-se cuprin�i de ele“. 
Cum pot s�-�i împietreasc� fe�ele în felul acesta, f�când înaintea Tat�lui atotputernic astfel de 
promisiuni fal�e? M�rturisesc înaintea cerului în locul acestui copil, c� el va �ine permanent la 
m�rturisirea de credin��, în timp ce �tiu �i u�or pot s�-�i dea seama c� mica creatur� nu poate 
crede în nimic. Observa�i c� ei nu spun numai c� sugarul va crede în m�rturisirea de credin��, ci 
ei afirm� c� el face aceasta, c�ci ei r�spund în numele copilului: „Toate acestea le cred pe 
deplin.“ Nu, noi credem în totul, ci eu, bebelu�ul, care nu cunoa�te m�rturisirea lor de credin��. 
La întrebarea: „Vrei s� fi botezat în aceast� credin��?“, ei r�spund pentru copil: „Aceasta este 
dorin�a mea.“ Desigur, copilul nu are nici-o dorin�� în privin�a aceasta, sau cel pu�in nu a 
autorizat pe nimeni ca în numele lui s� exprime vre-o dorin��. 
   Dar aceasta nu este totul, c�ci ace�ti oameni tem�tori de Dumnezeu, oameni inteligen�i, promit 
în numele copilului c� el „va fi ascult�tor de voia sfânt� a lui Dumnezeu �i de toate poruncile Lui 
�i toat� via�a lui va umbla în ele.“ V� întreb pe voi, care �ti�i ce înseamn� credin�a adev�rat�, 
pute�i s� umbla�i în toate poruncile sfinte ale lui Dumnezeu? Ave�i curajul, s� face�i ast�zi un 
jur�mânt c� renun�a�i la diavol �i la toate lucr�rile lui, la de�ert�ciunea acestei lumi rele �i la 
toate pl�cerile p�c�toase ale c�rnii? Ave�i curajul înaintea lui Dumnezeu s� face�i o astfel de 
promisiune? V� dori�i o astfel de sfin�enie, v� lupta�i cu toat� puterea în privin�a aceasta, dar v� 
baza�i pe f�g�duin�ele lui Dumnezeu �i nu pe jur�mintele voastre. Dac� îndr�zni�i s� face�i astfel 
de promisiuni, atunci m� îndoiesc c� v� cunoa�te�i inima �i c� a�i cunoscut cu adev�rat sensul 
spiritual al Legii lui Dumnezeu. Dar chiar dac� a�i putea face aceasta cu privire la voi în�iv�, a�i 
îndr�zni s� face�i pentru o alt� persoan� – chiar dac� ar fi cel mai bun bebelu� de pe p�mânt – o 
astfel de promisiune? 
   Fra�ilor, ce spune�i voi? Nu ave�i nici-un r�spuns potrivit? Pot în�elege când un om simplu, 
ne�tiutor, neînv��at, face aceasta când îl solicit� un preot; dar nu pot în�elege cum oameni 
tem�tori de Dumnezeu, oameni maturi stau înaintea baptisterului �i pot s� jigneasc� pe Tat�l 
îndur�tor cu astfel de jur�minte, care au fost compuse �i care în realitate con�in neadev�ruri. Cum 
ar îndr�zni oamenii în�elep�i s� rosteasc� cuvinte de care sunt convin�i în con�tiin�a lor c� sunt 
foarte departe de adev�r? Chiar dac� a� fi în stare s� în�eleg actul prin care oamenii tem�tori de 
Dumnezeu aduc la acela�i numitor con�tiin�a lor cu aceast� fapt�, chiar �i atunci voi avea 
credin�a tare c� Dumnezeul adev�rului nu va putea aduce în leg�tur� o binecuvâtare spiritual� de 
cel mai înalt grad cu rostirea unor promisiuni fal�e �i juruin�e neadev�rate, �i nu o va face 
niciodat�. Fra�ii mei, nu remarca�i c� astfel de explica�ii nesincere nu pot fi legate de na�terea din 
nou, care este lucrat� de Duhul adev�rului?  
   Nu sunt gata cu acest punct, c�ci trebuie s� iau un alt caz �i s� presupun c� na�ul �i na�a sunt 
p�c�to�i, �i aceasta nu este o premiz� exagerat�, c�ci �tim c� în multe cazuri na�ii �i p�rin�ii nu se 
mai gândesc la credin��, ca la o piatr� sfin�it� în jurul c�reia se adun�. Ce sunt ace�ti p�c�to�i în 
stare s� spun�, atunci când �i-au ocupat locurile? Ei sunt în stare s� fac� cele mai serioase 
juruin�e, pe care le-am amintit deja. Cu totul necredincio�i, cum sunt, promit s� fac� pentru 
copila� ceea ce ei în�i�i niciodat� nu au f�cut �i nici nu s-au gândit. Promit ca în locul acestui 
copila� „s� resping� pe diavol �i toate lucr�rile lui �i s� cread� permanent în Cuvântul sfânt al lui 
Dumnezeu �i c� vor fi ascult�tori de poruncile Lui.“ 
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   Fra�ii mei, s� nu crede�i c� vorbesc aspru. Eu cred c� aici este ceva care d� prilej demonilor s� 
batjocoreasc�. Orice om sincer s� se plâng� c� cre�tinii tolereaz� a�a ceva �i c� sunt oameni 
credincio�i care se simt foarte leza�i c� eu cu toat� sinceritatea inimii condamn lucrurile oribile. 
   P�c�to�ii nen�scu�i din nou promit pentru un copila� s�rman c� el va respecta toate poruncile 
sfinte ale lui Dumnezeu, pe care ei le încalc� zilnic cu mult� u�ur�tate! Numai îndelunga r�bdare 
a lui Dumnezeu poate suporta aceasta. �i s� nu spui ceva împotriv�? Pietrele de pe strad� ar 
putea s� se plâng� de tic�lo�ia acestor b�rba�i �i femei p�c�toase care promit pentru un altul c� 
acesta va renun�a la diavolul �i la toate lucr�rile lui, în timp ce ei slujesc diavolului �i cu mult� 
pl�cere fac lucr�rile lui. Punctul culminant al tuturor acestor lucruri este c� eu trebuie s� cred c� 
Dumnezeu prime�te promisiunea celor p�c�to�i �i drept urmare copilul se va na�te din nou. Voi 
nu pute�i crede într-o na�tere din nou prin aceast� „opera�ie“, egal dac� na�ii sunt sfin�i sau 
p�c�to�i. Dac� sunt credincio�i, fac ce nu este bine, c�ci fac ceea ce con�tiin�a lor trebuie s�-i 
condamne; dac� sunt p�c�to�i, nu fac bine dac� promit ceva despre care �tiu c�  nici ei nu pot s� 
�in�, �i în nici-un caz Dumnezeu nu poate primi astfel de slujbe, �i în nici-un caz nu va face 
na�terea din nou cu ocazia unui astfel de botez. 
   Dar ve�i spune: „De ce protesta�i împotriva acestui lucru?“ Eu protestez, pentru c� eu cred c� 
botezul nu mântuie�te sufletele, �i predicarea acestei înv���turi are influen�� rea asupra 
oamenilor. 
   Ne întâlnim cu persoane care, atunci când le spunem c� trebuie s� se nasc� din nou, ne asigur� 
c� aceasta a avut deja loc în botezul lor. Cum poate cineva s� stea la amvon �i s� spun� 
oamenilor „Trebuie s� v� na�te�i din nou“, dac� el le-a dat deja asigurarea c� fiecare din ei a fost 
n�scut din nou atunci când s-a botezat? Ce poate s� fac� el cu ei? 
   Prietenii mei dragi, Evanghelia nu mai are atunci nimic de spus, ea nu mai poate vorbi ca s� 
pedepseasc� p�catele lor. 
   Omul care a fost botezat, sau stropit, spune: „Sunt mântuit, sunt un m�dular al lui Hristos, un 
copil al lui Dumnezeu �i un mo�tenitor al cerului. Cine e�ti tu, care m� mustri? M� chemi la 
poc�in��? Îmi spui s� primesc o via�� nou�? Ce via�� mai bun� pot avea? C�ci eu sunt un 
m�dular al trupului lui Hristos – o parte a Trupului S�u? Ce, vrei s� m� aten�ionezi? Eu sunt un 
copil al lui Dumnezeu. Nu se poate vedea aceasta pe fa�a mea? Nu conteaz� cum este via�a �i 
umblarea mea, eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Sunt un mo�tenitor al Împ�r��iei cerurilor. Este 
adev�rat, eu beau �i înjur, �i fac alte lucruri de genul acesta; dar s� �ti�i c� eu sunt mo�tenitor al 
Împ�r��iei cerurilor, �i cu toate c� tr�iesc în p�cat, dup� ce voi muri m� ve�i înmormânta �i ve�i 
zice c� am murit în n�dejdea sigur� �i cert� a învierii la via�a nou�.“ 
   Care poate fi influen�a unei astfel de predici asupra ��rii noastre? Dac� nu a� iubi �ara mea, ci 
m-a� face iubit celor mai mul�i, atunci a� putea s� tac; dar pentru c� o iubesc, nu pot, �i nu 
trebuie s� tac, �i deoarece în curând voi da socoteal� înaintea Dumnezeului meu, al c�rui rob 
vreau s� fiu, trebuie s� fiu nevinovat de orice r�u, c�ci altfel s-ar putea ca sângele sufletelor s� 
vin� asupra capului meu. 
   Avem nevoie iar��i de unul ca Luther, care spune adev�rul oamenilor nu cu expresii care pot fi 
gre�it în�elese. În ultimul timp s-a lipit catifeaua de gura multor predicatori; noi trebuie îns� s� 
dezbr�c�m hainele moi �i s� spunem adev�rul, �i numai adev�rul; c�ci din toate minciunile, prin 
care milioane de oameni sunt du�i spre iad, consider c� aceasta este cea mai îngrozitoare: c� în 
biserica protestant� sunt oameni care jur� c� botezul mântuie�te sufletele. Pute�i numi un baptist, 
un prezbiterian, un dezident sau un oricare alt nume de biseric� – mie îmi este tot una – dac� el 
spune c� botezul mântuie�te sufletele de la condamnare, atunci acela spune ceea ce Dumnezeu 
nu a înv��at niciodat�, ceea ce Biblia nu a zis niciodat� �i ceea ce niciodat� nu trebuie s� afirme 
oamenii care m�rturisesc c� Biblia, �i anume întreaga Biblie, este temelia credin�ei protestan�ilor. 
   Am spus destul �i s-ar putea s� fie unii aici care vor zice c� am vorbit cu am�r�ciune. Fie �i 
a�a. Medicamentele sunt uneori amare, dar ele vor fi efective, dar medicul nu este amar, pentru 
c� medicamentele sunt amare, sau dac� el este v�zut a�a, nu conteaz�, dac� pacientul se face 
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s�n�tos. În orice caz, pe pacien�i îi intereseaz� pu�in dac� medicul este amar sau nu, el trebuie se 
se ocupe de s�n�tatea sufletelor lor. Acesta este adev�rul, �i vi l-am spus, �i dac� este cineva 
între voi, sau între aceia care vor citi aceast� predic� când va fi tip�rit�, care se bazeaz� pe 
predici sau ceremonii, îl rog s� scutere aceast� credin�� otr�vit� în foc, a�a cum Pavel a scuturat 
n�pârca care s-a prins de mâna lui.  
   V� rog, nu v� baza�i pe botez! V� rog st�ruitor, s� v� gândi�i c� ave�i nevoie de o inim� nou� �i 
de un duh nou, �i acestea nu vi le poate da botezul. Trebuie s� v� poc�i�i de p�catele voastre �i 
s�-L urma�i pe Hristos, trebuie s� ave�i o credin�� care v� sfin�e�te via�a �i v� cur��� vorbirea, 
c�ci altfel nu ve�i avea credin�a ale�ilor lui Dumnezeu �i nu ve�i intra niciodat� în Împ�r��ia lui 
Dumnezeu. 
   V� rog, nu v� baza�i pe acest fundament slab �i stricat, pe aceast� inven�ie în�el�toare a lui 
antihrist. Dumnezeu s� v� salveze de ea �i s� v� fac� s� c�uta�i Stânca adev�rat� de refugiu 
pentru sufletele obosite. Amin. 


