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BOTEZUL PRUNCILOR In SCRIPTURI, In
LITERATURA PATRISTICA

§i In experienja bisericilor
CONTEMPORANE

de John F. Tipei

Cand autorii Donald Bridge si David Phypers si-au intitulat

studiul despre botez The Water that Divides (Apa care desparte), ei

nu au facut decat sa sublinieze cea mai acuta controversa legata de

botezul crestin - controversa botezarii pruncilor. Daca nojiunea

de sacramentalitate a botezului a separat crestinismul in doua

tabere distincte, doctrina botezului pruncilor o face intr-un mod si
mai categoric.

Subiectul botezarii pruncilor este inca unul de actualitate si

nimeni nu se asteapta sa fie curand un subiect inchis, intrucat el

apare mereu la suprafata, mai ales in dialogurile ecumenice dintre

diversele tradi^ii crestine. Pe de o parte avem bisericile istorice -

Biserica Ortodoxa, Biserica Catolica, Biserica Anglicana - si unele

biserici mai mult sau mai pu£in tradiponale - Biserica Luterana si

unele biserici reformate si congregaponale - care sustin

valabilitatea si necesitatea botezarii pruncilor si a copiilor care nu

sunt capabili de a-si afirma in mod constient credin^a. Vom

desemna prin termenul paedobaptisti pe top cei care susjin practica

botezarii pruncilor, fie ca ne referim la teoreticienii sau la

practicanpi acestor biserici crestine. Pe celalalt mai al ,,apei care ne
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desparte" se gasesc credobapti$tiiy termen prin care desemnam pe

toti cei care resping botezul pruncilor si insista asupra necesitapi

absolute ca eel care se boteaza sa-si marturiseasca credinta in

Domnul Iisus. Putem include in aceasta categorie pe baptisti,

penticostali, harismatici si alte grupari evanghelice independente.

Pentru crestinii neoprotestan^i, botezarea pruncilor este o

deviere de la doctrina bisericii primare. Ei sustin cu fermitate ca

Biserica Apostolica a botezat numai persoane care au fost capabile

sa-si marturiseasca credinta si care au ales sa fie botezate. Pentru

majoritatea covarsitoare a credobaptistilor, botezul are o valoare

simbolica, fiind o marturisire a credintei facuta de eel care se

boteaza. Candidatul la botez nu se boteaza ca sa fie mantuit, ci

pentru ca a fost mantuit. Aceasta nu inseamna insa ca pentru

credobaptisti botezul este un simbol golit de orice continut.

Dimpotriva, ei cred ca din actul botezului decurge o binecuvantare

si un har aparte. Aceasta binecuvantare si acest har nu se refera

insa la regenerarea, rascumpararea si unitatea cu Hristos, fiindca

toate acestea sunt obtinute de credincios inainte de botez.

Binecuvintarile primite se datoreaza simplului fapt ca s-au supus

cu ascultare poruncii de a fi botezafi.

Exista insa credobaptisti care impartasesc un punct de

vedere mai sacramental privitor la botez, sustinand ca botezul este

ocazia in care candidatul II primeste pe Hristos ca Domn si I se

preda Lui. Un teolog baptist care recunoaste valoarea

sacramentala a botezului este George Beasley-Murray. El noteaza:

Cel care in apa botezului ,,cheama Numele Domnului"

(Fapte 22:16) savar§e§te botezul intr-un duh al rugaciunii;

botezul devine pentru el ocazia suprema cand el I se preda

Domnului Hristos, ba chiar vehiculul prin care face acest

lucru. Avem aid un aspect al botezului care a fost neglijat din

zilele de inceput ale Bisericii: botezul ca ocazie a rugaciunii

pentru a fi acceptat de Dumnezeu si pentru a primi mantuire
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deplina de la Dumnezeu, ca instrument al predarii"

omului... In consecin$a, botezul este privit in Faptele

Apostolilor ca ocazia si mijlocul primirii binecuvintirilor
acordate de Domnul Imparafiei.1

Argumente pentru botezarea pruncilor

Argumente istorice

Cunoscutul teolog protestant Joachim Jeremias isi

argumenteaza pozitia sa de partisan al botezului pruncilor la

crestini pe analogia cu o practica din iudaism. El arata ca in

iudaismul contemporan inceputurilor Bisericii crestine copiii

prozelitilor erau botezaji impreuna cu parinpi, atunci cand acestia

se converteau la iudaism. Jeremias considera ca a existat o legatura

istorica intre ritualul botezului prozelitilor iudaici si botezul

crestin. Asadar, din aceasta legatura, el deduce ca o certitudine ca

Biserica a practicat botezul pruncilor din primele ei zile. In

cuvintele profesorului Jeremias: ,,Pana la proba contrarie, trebuie

sa se considere ca ceva de la sine in^eles ca, la intrarea in

crestinism, erau botezaji copii de toate varstele, chiar si sugarii".2

La teza lui Jeremias insa au fost aduse deja obiecpi In studiul pe

care 1-a facut cu privire la precursorii din iudaism ai botezului

crestin, A. Gilmore arata ca se cerea botezarea copiilor prozeliplor

iudaici numai cu ocazia admiterii parin^ilor in iudaism. Copiii care

1 G.W. Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, Londra, Macmillan 1962
p. 102.

2 J. Jeremias, Infant Baptism in the First Four Centuries, Londra, SCM Press, 1960,
p.24 s.u. (Titlul original al lucrarii este Die Kindertaufe in den ersten vier
Jahrhunderten, 1958). Pentru literatura care atesta botezul copiilor in familiile
prozeUjilor iudaici, vezi Oscar Cullmann, Baptism in the New Testament Londra
SCM Press, 1950, p. 25-26.
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se nasteau dupa convertirea acestora la iudaism nu trebuiau

botezati.3 Asadar, cei care folosesc precedentul botezului pruncilor

la iudei ca argument in favoarea botezului pruncilor in crestinism,

dindu-si seama de neajunsurile argumentului lor, se vad obligap sa

adauge drept compensare o alta analogie, aceea dintre botez si

taierea imprejur.

Jeremias aduce argumente din arheologie, facand referire la

inscrippi crestine gasite pe mormintele unor copii, inscrip|ii care

dateaza din secolul al Ill-lea d.Hr. Multe din aceste inscriptii nu

prezinta dovezi convingatoare ca botezul pruncilor ar fi fost

practicat in jurul anului 200 d.Hr. Ele conpn epitafe cum ar fi Dei

servus (,,rob al lui Dumnezeu"), neophitus, neophita,

XpiaToO 8oOXoc (,,rob al lui Hristos") dyvov iraiSiov (,,prunc

sfant"), vxynios (iKaKO? (,,copil inocent") sau decessit in pace (,,a

decedat in pace"). Doar patru din aceste inscrippi fac referire la

botezul copiilor deceda£i, indicand timpul si data acestuia. Copiii

decedap aveau varste intre unsprezece luni si doisprezece ani, to^i

fiind botezati cu scurt timp inainte de a muri. Jeremias recunoaste

ca este vorba de botezuri care s-au acordat de urgen^a, in situapa

extrema a unei morti iminente. Totusi, el afirma ca ,,aceste

botezuri de urgen^a au fost acordate unor copii de necrestini... ai

caror paring au fost, dupa toate probabilita^ile, pagani".4 In opinia

lui Aland, aceste inscriptii nu constituie o dovada ca practica

botezului pruncilor a fost raspandita in secolul al Ill-lea d.Hr.

Dimpotriva, sus^ine Aland, faptul ca toti acesti patru copii au fost

botezati la scurt timp inainte de a muri arata ca botezul menponat

a fost unul de urgen^a, administrat unor persoane a caror moarte

3 A. Gilmore, ,Jewish Antecedents", in Christian baptism, editata de A.

Gilmore, Londra, Lutterworth Press, 1959, p. 68.

4 J. Jeremias, op. al, p. 89.
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era iminenta, practica de altfel cunoscuta in secolele al Ill-lea si al

IV-lea.5
A

In conduzie, daca nu se poate tagadui ca rolul acestor

epitafe este acela de a indica, in fiecare caz, apartenenta copilului

decedat la o familie crestina, in nici un caz insa nu putem accepta

teza lui Jeremias conform careia inscriptiile demonstreaza fara

echivoc faptul ca acesti copii au fost botezati.6 Desigur, Jeremias

recurge, printre alte, si la argumente biblice, recunoscind insa ca

acestea nu sunt cele mai puternice.

Argumente biblice

Noul Testament nu conjine nici o referire directa la

botezul pruncilor. Cu toate acestea, paedobaptistii atrag atentia

asupra unor pasaje noutestamentale care descriu ocazii cand

familii intregi au fost botezate si, astfel, crestinizate. Cand Lidia a

primit mesajul crestin prin apostolul Pavel, ,,a fost botezata ea si

casa ei" (F.A. 16.15). Cand apostolul Pavel si Sila au predicat

temnicerului din Filipi si celor din casa lui Cuvantul Domnului,

temnicerul ,,a fost botezat indata, el si top ai lui" (F.A. 16.33).

Scriind corintenilor, apostolul Pavel aminteste de faptul ca printre

putinii crestini din Corint pe care i-a botezat el se numara si ,,casa

lui Stefana"(l Cor. 1.16).

In opinia paedobaptistilor, este de neimaginat ca in aceste

familii sa nu fi existat si copii si, in consecin^a, sanu fi fost

botezati si acestia. Ni se atrage atentia asupra conceptului de

5 K. Aland, Did the Early Church Baptise Infants?, Londra, SCM Press, 1963, p.

76. (Titlul original al carpi lui Aland este Die Sa'uglingstaufe im Neuen Testament
undin deralten Kin-he, 1961)

6 J. Jeremias, op. tit., p. 80.
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solidaritate caracteristic familiei in primul secol crestin, atat la

greci si romani, cat si la evrei. Deciziile luate de capul familiei, ni

se spune, erau acceptate aproape fara sovaire de top membrii

acelei familii. Asadar, familii cum au fost familia lui Corneliu (F.A.

10.44, 11.14), a lui Crisp (FA 18.8) si a lui Onisifor (2Tim 1.16)

au imbrajisat deodata mesajul crestin si au fost botezaji deodata.

La critica justa ce li se aduce paedobaptistilor de a-si fi

,,argumentat" punctul de vedere pe ,,tacerea Scripturii", acestia

sustin ca si in cazul in care in familiile menponate in pasajele de

mai sus n-ar fi existat copii mici atunci cand acestea s-au

increstinat, totusi, copiii care se nasteau ulterior ar fi fost botezaji

imediat dupa nastere, in baza deciziei luate pentru toata familia de

capul acesteia. Asadar, concluzia celor care suspn si aplica botezul

pruncilor este ca practica paedobaptista este tot atat de veche ca si

crestinismul, originea acesteia putand fi gasita chiar in Noul

Testament.

Pentru a justifica practica botezarii pruncilor,

paedobaptistii se folosesc si de cuvintele Domnului Iisus: ,,Lasap

copiii sa vina la mine si nu-i oprip; caci Imparapa lui Dumnezeu

este a unora ca ei." Daca evanghelistii Matei si Marcu se refera la

copiii adusi la Iisus folosindu-se de un termen mai general,

TTai8ta - copii, evanghelistul Luca foloseste cuvantul Pp£())r|,

sugari\ ,,1-au adus chiar §i sugari..." (TTpocre^epov 8e aiiTOj Kal Ta

Pp€())r| - Lc. 18.15). Se sustine deci ca, desi aceste pasaje paralele

nu se refera direct la botez, ele reflecta interesul deosebit al lui

Iisus pentru soarta copiilor. Imparapia lui Dumnezeu apar^ine

acestora in aceeasi masura in care ea apar^ine adul^ilor. Cei care

opresc botezul copiilor se fac tot atat de vinovaji ca si ucenicii

care nu le-au permis acestora accesul spre Iisus. Faptul ca Iisus si-

a pus mainile peste copii, binecuvantandu-i, este o dovada, ni se
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spune, ca Domnul nu le-ar fi oprit nici o binecuvantare, nici chiar

botezul, daca acesta ar fi fost deja instituit.

J. Jeremias considers ca si Fapte 2.39 ne ofera un argument

in favoarea botezarii pruncilor. Dupa ce apostolul Petru ii

indeamna pe ascultatorii predicii sale din Ziua Cincizecimii sa se

pocaiasca si sa fie botezap spre iertarea pacatelor, cu promisiunea

ca vor primi ulterior si Duhul Sfant, el adauga: ,,Caci fagaduinta

aceasta este pentru voi, pentru copiii vostri si pentru toji cei ce

sunt departe acum, in oricat de mare numar ii va chema Domnul,

Dumnezeu nostru". Pentru Jeremias, cuvantul ,,copii" (reKva) se

refera la fiii si fiicele celor care ascultau pe Petru. Asadar,

indemnul la botez era si pentru acestia. Doua contraargumente

pot fi prezentate pentru a sublinia neajunsurile interpretarii lui

Jeremias. In primul rand, Jeremias pierde din vedere faptul ca aici

avem fragmente dintr-un citat din Vechiul Testament (Ioel 2:28-

32) si ca termenul ,,copii" trebuie in^eles in context, cu referire la

descendenti. Apostolul Pavel insusi foloseste cuvantul T€Kva cu

acelasi sens de descendenti in 13.32-33: ,,§i noi va aducem vestea

aceasta buna ca fagaduin|:a facuta parintilor nostri, Dumnezeu a

implinit-o pentru noi, copiii /or, inviind pe Iisus..." Insa, chiar daca

am admite faptul ca apostolul Petru s-a referit la copiii noilor

convertiji, nu putem face abstrac|ie de paralela cu versetul 17

unde gasim o alta referire la aceeasi ,,copii", aici ,,fii" si ,,fiice".

Din acest verset rezulta ca acesti ,,fii si fiice" trebuie sa fie

suficient de man pentru a proroci ca urmare a primirii Duhului.

Gasim, deci, neintemeiat argumentul adus de Jeremias din Faptele

Apostolilor 2.39.

Un alt argument in favoarea botezului pruncilor este adus

tot de J. Jeremias, de data aceasta din ICor. 7.12-16, asa-numitul

,,privilegiu paulin" {privilegium paulinuni) cu privire la familiile

mixte, formate dintr-un so| cresrin si unul pagan. Dupa ce
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apostolul da dezlegare sotului crestin sa traiasca in continuare cu o

so£ie pagana si invers, bineinjeles cu consim^amantul partenerului

de casatorie, el se refera la statutul copiilor din cadrul acestor

familii mixte. Ei sunt ,,sfinti£i" datorita parintelui credincios.

Jeremias considers ca apelatdvul ,,sfant", folosit de apostol pentru

acesti copii, inseamna, de fapt, ,,botezat". Altminteri, apostolul nu

putea folosi acest calificativ nici pentru acesti copii si nici pentru

vreo alta persoana.7 Comentand asupra aceluiasi pasaj, teologul

ortodox Grigorie T. Marcu afirma ca botezul copiilor era de la

inceput atat de important si pazit cu atata sfin^enie, incat o

impotrivire din partea parintelui necredincios atragea dupa sine

desfacerea casatoriei. Sotul credincios prefera sa se desparta decat

sa-si vada copilul nebotezat. In cuvintele profesorului Marcu:

,,Dispozi£a paulina e clara: O astfel de casatorie dureaza atata

vreme cat sotul necrestin nu franeaza prin nimic exercitiul

lndatoririlor crestinesti ale celuilalt Care so^ crestin ar fi consimpt

sa lipseasca pe copiii sai de lumina credin^ei intru care se desfata el

cu duhovniceasca bucurie - mai ales in acele vremuri de entuziasta

marturisire si imbrajisare a lui Hristos-Domnul?"8

Doua obiecjiuni pot fi ridicate la cele spuse de profesorul

Grigorie T. Marcu. In primul rand, nu exista nici o dovada interna

in pericopa amintita (si nici in alta parte a literaturii pauline) care

sa justifice pretinsa dispozipe paulina ca, in cazul in care sotul

necredincios ll impiedica pe eel credincios sa-si duca la indeplinire

indatoririle crestine, acesta din urma sa se desparta. Apoi, pnand

cont de statutul femeii in primul secol crestin, problema divortului

nu era atat de simpla in cazul in care acesta ar fi fost inipat de

so£ie. In al doilea rand, interpretarea calificativului de ,,sfant" ca

7 J. Jeremias, op. tit., p. 37 s.u.

8 Grigorie T. Marcu, ,,Botezat-a pruncii Biserica cre^tina primara?", Mitmpolia

OltenieiVUI, nr. 4-5,1956, p. 177-186.
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,,botezat" ni se pare for^ata. Cuvantul txebuie sa aiba acelasi sens

cu termenii ,,sfinpit"/ ,,sfintita" care, in acelasi verset, descriu

statutul partenerului necredincios. Cand apostolul afirma ca sotul

necredincios sau so£a necredincioasa este ,,sfin£it", respectiv

,,sfintita", prin partenerul credincios, cu siguran^a ca el nu

foloseste termenul ca un sinonim pentru botez sau pentru

mantuire. In versetul 16 el precizeaza ca mantuirea sotului

necredincios sau a sopei necredincioase nu este sigura chiar daca

sopi decid sa ramana impreuna.9 ,,Sfin£irea" partenerului

necredincios prin eel credincios se refera la relapia dintre cei doi,

nu la relapa celui necredincios cu Dumnezeu. Termenul ,,sfin£it"

este folosit cu un sens mai diluat, similar celui din Romani 11.16,

unde apostolul se refera la Israel: ,,Daca cele dintai roade sunt

sfinte, si plamadeala este sfanta; si daca radacina este sfanta, si

ramurile sunt sfinte". Logica apostolului este clara: Partea

,,consacrata" sfin^este intregul. Cu toate ca nu era intors la

Dumnezeu, Israelul din zilele lui Pavel era intr-un sens ,,sfant"

datorita faptului ca Israelul din vechime (,,cele dintai roade",

,,radacina") a fost ,,consacrat" ca popor al lui Dumnezeu.

Apostolul si-a exprimat speranta - ba chiar mai mult convingerea - ca

Israelul secolului I d.Hr. se va intoarce la Dumnezeu. Tot asa,

so^ul necredincios este ,,sfinjit" prin eel credincios cu posibilitatea

si in speran^a de a ajunge la mantuire. ,,A fi sfin^it" inseamna aid a

beneficia de o pozi^ie privilegiata, de o protecpie divina speciala

care, posibil, va duce la mantuire. In acelasi sens este folosit si

cuvantul ,,sfin£i" cu privire la copiii familiilor mixte. Ca si in cazul

9 Daca apostolul Pavel s-ar fi referit aid la mantuire §i ar fi pretins ca un copil

este incorporat in Trupul lui Hristos in virtutea faptului ca s-a nascut dintr-un

parinte credincios, atunci, folosindu-ne de acelasi ,,privilegiu paulin", am putea

afirma ca un sof necredincios care se casatoreste cu un credincios devine

automat un crestin. O astfel de logica insa li este complet straina apostolului

(vezi versetul 16).
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partenerului necredincios, ,,sfin£enia" acestor copii nu decurge din

savarsirea unui ritual, ci pur si simplu din relatia de familie.10

Tocmai pentru ca si parintele necredincios este ,,sfin£t", copiii

care rezulta dintr-o familie mixta sunt ,,sfin{i'\ Altfel,11 ei ar

ramane necurapL Asadar, interpretarea calificativului de ,,sfant" in

acest verset ca facand referire la statutul de ,,botezat" al copilului

este forjata. Cu toata eruditia profesorului Marcu, trebuie sa

spunem ca, asa cum ni se intampla cateodata tuturor, supozitiile

au luat-o inainte dictand cursul a ceea ce s-a vrut a fi cercetare

stiintifica. Cand, fara a argumenta, el afirma: «,,Sfant" are aici

intelesul de membru al Bisericii crestine. Botezat - sau nu? Cu

siguran^a. Altcum, nu li s-ar da copiilor calificativul de ,,sfin^i"», el

nu face decat sa repete greseala facuta de Jeremias. Adica, sa

prezinte ca un jactum ceea ce in realitate nu este decat un

postulat.12

In opinia noastra, textul din ICor. 7.14 poate fi folosit ca

argument pentru pozitia credobaptista. Faptul ca Pavel nu

menponeaza botezul in pasajul acesta este un indiciu ca, in situatii

de acest fel, botezul nu a fost necesar. Chiar si unii din cei care

sus^in valabilitatea botezului pruncilor au admis posibilitatea ca

Pavel sa fi exclus acest tip de botez in cazul familiilor mixte (dintre

un credincios si un necredincios), datorita convingerii sale ca in

astfel de familii copiii au deja o relate speciala cu Dumnezeu.13

Argumente pentru botezul pruncilor au fost gasite de unii

si in ICor 10.1-6: ,,Fra£lor, nu vreau sa nu stiti ca parintii nostri...

toti au fost botezap in nor si in mare, pentru Moise." Se subliniaza

10 Gordon D. Fee, The First Epistle to the Corinthians, Grand Rapids, Eerdmans,

1987, p. 299$iurm.

u Vezi rolul adverbului j.altfel"; in versiunea Cornilescu ,,altmintrelea".

t2 Cf. J. Jeremias, op. at., pp. 38-43.

13 De exemplu, A. Schlatter, Theologie des Neuen Testaments, vol. II, p. 499.
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precizarea apostolului Pavel ca toft au fost botezap, ceea ce

inseamna barbatj, femei si copii, cat si faptul ca, daca apostolul ar fi

fost impotriva botezului copiilor in biserica, nu ar fi folosit un

termenul atat de cuprinzator (toti) incat sa-i includa si pe copii in

botezul israelitilor.14 In alta parte, insa, ne-am exprimat punctul de

vedere ca apostoiul Pavel nu a intenponat sa faca o paralela

literara perfecta intre asa-zisul ,,botez" al israeliplor si botezul

crestin, asa cum interpreteaza Origen.15 Asadar, este ridicol sa

suspnem ca Pavel, scriind corintenilor cu intenpia de a-i avertiza

impotriva idolattiei, este atent la once detaliu asa incat ceea ce

spune sa nu constituie candva punctul de plecare al unei erezii.

Apoi, mai trebuie subliniat si faptul ca referkea la botezul

israelipilor face parte din secpunea introductiva (v. 1-5) la apelul

sau moral (v. 6 si urm.). Este impotriva oricarui principiu

hermeneutic ca cineva sa faca uz de o introducere subsidiara,

ilustrativa, pentru a pune bazele unei dogme in general, cu atat mai

mult a unei dogme privitoare la natura sacramentelor, ca in cazul

de fa^a.16

Cunoscutul teolog protestant al secolului XX, Oscar

Cullmann, atrage atenjia asupra faptului ca nu exista nici un caz in

Noul Testament cand copii nascuti din parinti crestini si crescup

de acestia sa fi fost boteza^i la varsta adolescen^ei sau ca aduiti.

Daca botezul adulpilor se practica in Biserica primara si in cazul

crestinilor, aceasta practica trebuia sa fi fost cunoscuta in jurul

anului 50, cand primii copii nascuti in familiile crestine ajungeau la

14 The Church of Scotland, Interim Report of the Special Commission on Baptism,

partea I, 1955, p. 28.

15 J.F. Tipei, Bote^u/crestin, Oradea, Cartea Cre§tina, 2002, pp. 88-90.

16 G.R. Beasley-Murray, ,,Baptism in the Epistles of Paul", in Christian Baptism,

editat de A. Gilmore, Londra, Lutterworth Press, 1959, p. 146.
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varsta cand puteau fi botezap. Asadar, sustine Cullmann,

argumentele biblice in favoarea botezarii pruncilor sunt mai

puternice decat cele care sustin botezul adultilor, exceppe facand

botezul paganilor care s-au convertit la crestinism.17 In in^elegerea

noastra, argumentul credobaptistilor se gaseste in F.A. 2.39, unde

condipile pentru primirea Duhului exprimate in versetul 38 sunt

valabile si pentru descendenjdi celor care-1 ascultau pe Petru.

Pentru a beneficia de Duhul Sfant, si ei trebuiau sa creada mai

intai, apoi sa se pocaiasca si in cele din urma sa se boteze in

Numele Domnului Iisus.

Argumente din sarierile Pdrintilor Biseridi

La inceputul secolului al treilea, Origen facea referire la

botezul pruncilor ca la o tractive apostolica: ,,Biserica a primit o

tradi^ie de la Apostoli de a boteza chiar si pruncii".18 Plecand de la

afirmapa lui Origen, teologul german Joachim Jeremias face o

deduc£ie logica si sus^ine ca Origen nu ar fi putut susjine

apostolicitatea botezului pruncilor daca parintii lui si bunicii lui, pe

care probabil i-a cunoscut, nu ar fi fost botezati ca si copii.19

Asadar, conclude Jeremias, putem afirma aproape cu certitudine

ca practica paedobaptista a fost cunoscuta de la inceputul

secolului al doilea, la scurt timp dupa perioada apostolica.

Un alt argument, pentru unii si mai elocvent, este dedus

din cuvintele lui Policarp, episcopul de Smirna, cu ocazia

17 O. Cullmann, Baptism in the New Testament, Philadelphia, The Westminster

Press, 1950, p. 26, 50 s.u.

115 Origen, Comentariu la Romani, V.ix.3.

19 J. Jeremias, Infant Baptism, p. 66.
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martirajului sau: ,,De optzeci si sase de ani II slujesc si nu mi-a

facut nici un rau: cum as putea atunci sa-mi hulesc Regele care

m-a mantuit?"20 Multi cred ca Policarp a facut aluzie la botezul sau

ca prune, cu optzeci si sase de ani in urma.21 Acceptarea acestei

interpretari a spuselor lui Policarp duce, inevitabil, la concluzia ca

practica paedobaptista este tot atat de veche ca si biserica crestina.

Iustin Martirul, inflacaratul apologet crestin din secolul al

doilea, face referire la ,,multi barbati $i femei de saizeci si saptezeci

de ani care au fost ucenici ai lui Hristos din copilarie".22 Inseamna,

ne spun paedobaptistii, ca acesti ucenici ai lui Hristos au fost

botezap ca si prunci, de unde rezulta ca practica a fost cunoscuta
inca din primul secol crestin.

O referire directa la botezul copiilor ne parvine la inceputul

secolului al treilea de la Ipolit, in Traditia apostolica, unul dintre

documentele cele mai de seama ale Bisericii primare: ,,Copii vor fi

boteza^i mai intai. Toti copiii care pot raspunde singuri, sa

raspunda. Daca sunt copii care nu pot sa raspunda, sa raspunda

parintii lor pentru ei, sau altdneva din familia lor" (Trad.ap. 21.4).

In anul 253, Ciprian, episcopul Cartaginei (210-258),

impreuna cu alti ^aizeci de episcopi au dezbatut problema

botezului copiilor. Concluzia la care au ajuns este redata in cele ce
urmeaza:

Dar, intrucat celor mai mari calcatori de lege care au

savar§it multe pacate inaintea lui Dumnezeu li se acorda

iertarea de pacate, daca mai tarziu ajung sa creada, ?i nimeni

20 Epistok bisericii din Smirna, EK.3 - text editat de Cyril C. Richardson, Early
Christian Fathers, New York, Collier Books, 1970, p. 152.

21 De ex., Dom Gregory Dix, The Theo/qgy of Confirmation in Relation to Baptism
Dacre Press, 1946

22 Iustin Martirul, Int&ia apologie, 15.6
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nu-i opreste de la botez si de la har, cu cat mai pupn ar

trebuie sa fie oprit un copil care, ca unul nascut de curand,

nu a pacatuit cu nimic exceptand faptul ca prin descendenpa

fizica este contaminat cu moartea cea veche chiar din

momentul nasterii; acesta din urma ajunge mai usor la

iertarea pacatelor, avand in vedere faptul ca nu pacatele lui, ci

pacatele altora ii sunt sterse. (Referire la pacatul adamic pe

care 1-a mostenit, n.n.).

De aceea, in adunare am hotarat ca nimanui nu trebuie sa

i se refuze harul Divin. §i pentru ca acest principiu se aplica

universal, credem ca trebuie respectat mai cu seama privitor

la copii, care merita ajutorul nostru si indurarea divina cu atat

mai mult cu cat ii vedem ca plang de la nastere, prin aceasta

nefacand nimic altceva decat implorand ajutor.23

Sfantul Augustin (354-430) a fost primul care a oferit

botezului baze teologice solide. Mama sa a refuzat sa-1 boteze de

mic copil, pentru a-1 feri de sentimentul de vinovajie datorita

pacatelor pe care le-ar savarsi dupa botez. Augustin a reprosat

mamei sale faptul acesta, sus^inand ca, daca ar fi fost botezat, ar fi

fost scutit de multe pacate si vinovatii in anii tineretii. El a

justificat practica botezului pruncilor cu doctrina despre pacatul

originar si a vinovatiei colective a rasei umane. In opinia lui

Augustin, botezul sterge vinova^ia {reatus) pacatului lui Adam care

a fost transferata fiecarui om, dar activitatea (actus) pacatului

continua in viata omului. Punerea mainilor asociata cu botezul

confera Duhul Sfant chiar si pruncilor.24 Cu alte cuvinte, este
A

sacramentul prin care cineva devine crestin. Intrebat fiind in

corespondenta sa cu Boniface, Cum pot parintii unui prune adus la

sa mdrturiseascd pentru el: ,,Crede% Augustin a raspuns: ,,Un

23 Ciprian, Ep. 64, trad, din versiunea in engl. a lui Clark, Ep. 58.

24 Bapt., iii.17, 22, in Migne - PL 43,149.



Botezul pruncilor 23

prune, desi nu este inca un credincios in sensul ca are o credinta

care include voinja (...), devine totusi credincios prin sacramentul

acelei credinjie".25

Botezul crestin, spune Augustin, corespunde taierii

imprejur din Vechiul Legamant26 si, ca atare, este obligatoriu chiar

si pentru copii. El confera pruncului botezat un character indelibilis,

in virtutea caruia copilul aparpne de drept lui Hristos si Bisericii

Sale. Botezul savarsit in Biserica este valabil chiar daca este

indeplinit de o persoana nevrednica (ex opere operate), dar eel

savarsit in afara Bisericii (botezul schismatic) este incomplet. El nu

se repeta, dar este completat cu punerea mainilor in cadrul

adevaratei Biserici.

Asadar, vedem ca timp de mai bine de un secol si jumatate,

incepand cu secolul al Ill-lea si p^na la mijlocul secolului al IV-lea,

botezul copiilor a fost practicat in paralel cu botezul adul^ilor.

Aceasta dovedeste ca botezul copiilor a castigat teren incetul cu

incetul. Incepand cu secolul al V-lea, pe alocuri in partea de Vest a

Imperiului, au fost boteza£ si copiii paganilor, argumentul (mai

putin teologic) fiind acela ca botezul este un beneficiu ,,de care nu

le putem priva pe aceste sarmane fapturi."27 Au fost cazuri cand

copiii evreilor si ai paganilor au fost amagi^i sau luap cu- for^a si

bptezati. Cbnceptia care a dus la aceste abuzuri, daca pot fi numite

astfel, este ideea de eficacitate mistica a apei botezului.

25 Epist., 98, in PL 33, 359 ?i urm.

26 Asocierea dintre taierea imprejur §i botez se contureaza pe fondul

institujionalizarii bisericii si a mutarii accentului de pe ,,substan£a" noului

legamant pe formele vechiului legamant (preofie, altare, )}temple",
vestimentajie, tamaie etc.).

27 Citat in Johannes Warns, Baptism: Studies in the Original Christian Baptism,
Londra, Paternoster Press, 1957, p. 83.
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Argumente de naturd teologicd

Bote^ulprundlor si credinfa

Un prim argument de acest fel este adus din cuvintele lui

Petru in Zjiua Cincizecimii: ,,Pocditi-vd sifecare din voi safe bote^at in

Numele Domnului lisus spre iertarea pdcatelor . . . Cdci promisiuma este

pentru voi sipentru copiii vostri. . ." (F.A. 2.38-39). Ni se spune ca, din

chiar prima zi a Bisericii, crestinii au in^eles ca exista o legatura

intre botez si iertarea pacatelor. lntrucat si copiii au nevoie de

iertare in aceeasi masura ca si adultii, lntrucat pacatul si moartea au

afectat intreaga rasa umana (Ps. 51.5; Rom. 5.12), trebuie botezap

si ei, pentru a beneficia de iertare.28

Paedobaptistii rezolva problema credin^ei legata de actul

botezului in trei moduri:

1. Exista o infuzie de credin^a in via^a pruncului. Nu se stie

cum. loan Botezatorul este dat ca exemplu de copil care a

fost ,,plin de Duhul Sfant chiar din pantecele mamei lui"

(Lc. 1.15). Martin Luther a folosit acest pasaj pentru a arata

ca un copil poate crede si pentru a-si justifica pozipa

paedobaptista.29

28 Vezi D. Staniloae, Teologie Dogmatica Ortodoxd, vol. Ill, Bucurejti, Editura

Institutului Biblic §i de Misiune al B.O.R., 1978, p. 60; Grigorie T. Marcu, op.

«/.,p. 185.

29 Ideea infuziei de credin^a in copil este inexplicabila pentru mul^i

paedobaptijti. Trebuie sa luam insa in considerare faptul ca loan Botezatorul

constituie o exceppe prin faptul ca a avut o chemare deosebita la o lucrare

unica, aceea de a fi inainte mergatorul lui Hristos. Pentru aceasta, nasterea lui a

fost anunjata prin solie Ingereasca. Apoi, contextul in care a avut loc aceasta

,,umplere" cu Duh Sfant a fost unul cu totul special. Momentul poate fi

descris ca o intalnire a lui loan cu Hristos, a inainte-mergatorului lui Mesia cu

Mesia Insusi.
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2. Biserica boteaza copiii anticipand ca acestia vor veni la

credinta. Credinta este, intr-adevar, necesara pentru botez,

dar nu gasim nicaieri in Scnptura regula ca ea trebuie sa

preceada intotdeauna botezul. Ea poate veni mai tarziu.

Important este ca, atunci cand credinta se manifests in viata

celui botezat, ea face botezul tot atat de eficient ca si in

cazul in .care-at-fi fost marturisita in momentul savarsirii

sacramentului. Botezul, sustine Cullmann, este un sacrament

al primirii. El nu cere credinja pentru a fi infaptuit, ci numai

ulterior, intocmai cum israelitjjbr li s-a cerut credinta si

ascultare dupa trecerea Marii Rosii, un prototip

veterotestamentar al botezului (1 Cor. 10.1 si urm.). Botezul

adul^ilor se deosebeste de -botezul copiilor, susjdne

Cullmann, numai prin faptul ca eel dintai a fost infaptuit

doar de paganii care se increstinau si, ca atare, se facea pe

baza credin^ei marturisite a acestora. In ce priveste efectele,

botezul adulfilor si botezul pruncilor nu se deosebesc.

Elementul decisiv nu este credinta dinaintea botezului sau

credinta marturisita la botez, ci credinta de dupd bote^ afirma

Cullmann.30 In aceeasi ordine de idei si folosindu-se de

pasaje biblice cum ar fi lCor 6.10-11 si Tit 3.5, profesorul

Grigorie T. Marcu afirma:

Botezul se confera fara considerare la vrednicia personala a

insului. O astfel de vrednicie nici nu exista la eel ce se

boteaza. Omul se prezinta la Botez pacatos. Inainte de

Botez, el nu poate face nimic pentru ameliorarea condi^iei

sale religioase-morale. Daca ar putea, atunci Botezul n-ar mai

fi necesar si, deci, inutila ar fi si moartea si invierea

Domnului. Botezul tocmai acest rost il are: de-a intemeia o

via$a noua in eel ce se boteaza, de a temelui ameliorarea

30 O.Cullman, op. cit., p. 52.
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conduitei sale etice. §i Dumnezeu este eel ce intemeiaza acest

inceput de viaja noua, care-i in intregime darul Lui.31

3. La botezul copiilor credinj:a este marturisita in locul

copilului de un altul: de paring daca sunt in viata si sunt

credinciosi sau, daca nu, de garantori (nasi). In paralel cu

marturisirea credinj:ei, acestia isi asuma si responsabilitatea

de a-1 creste pe copil intr-un mediu spiritual propice asa

incat, la varsta potrivita, si el sa ajunga sa creada. Biserica, de

asemenea, se implica la botezul copiilor promi^and sprijin

spiritual acestora, in speran^a ca vor deveni membri activi.

Se aduc drept exemple cazuri biblice cand adultii au crezut

in locul copiilor care nu puteau crede: slujitorul sutasului

(Mat 8.5-13), paraliticul adus de cei patru barbati (Mat 9.1-

2), fiica lui lair (Mat 9.18, 23-26) si baiatul epileptic (Mat

17.14-21). Ca si in cazul minunilor savarsite de Iisus, spune

Cullmann, cand credinta parinplor sau a altora era suficienta

pentru infaptuirea minunii, tot asa si aici, credinta bisericii

care se roaga pentru cei ce se boteaza (de ex., F.A. 8.15) este

suficienta ca miracolul botezului sa aiba loc (pag. 54-55).

Analogia cu minunile nu este insa valabila din doua motive:

1) nu exista dovezi interne ca putem face o astfel de

analogie, fiindca trebuie sa facem diferenpa intre o credinta

in minuni si o credinta mantuitoare; 2) interpretarea

necesitapui rugaciunii in Faptele Apostolilor 8:15 este

indoielnica. Aici avem de a face cu o situate neobisnuita!

Argumente pentru botezarea pruncilor sunt aduse de unii

chiar din doctrina biblica despre mantuire si despre harul lui

Dumnezeu. Se vorbeste despre obiectivitatea mantuirii ca act care

M Grigorie T. Marcu, op. tit., p. 184.
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apartine in totalitate lui Dumnezeu. Pana si raspunsul subiectiv al

omului este parte tot a actului divin, altfel ar fi un ,,merit" al

omului, ceea ce ar justifica ideea de mantuire a omului prin efortul

propriu. Intrucat nu putem vorbi de un raspuns subiectiv in cazul

copiilor, botezul pruncilor subliniaza chiar mai bine decat botezul

adulplor caracterul obiectiv al mantuirii si hand preventiv al lui

Dumnezeu, ni se spune. In opinia lui Cullmann, toti cei care se

boteaza, copii si aduiti deopotriva, se fac partasi botezului lui

Hristos, prototipul botezului crestin. Astfel, ei se bucura de toate

beneficiile botezului lui Hristos, beneficii care sunt cu precadere

de natura preventiva. Asadar, botezul pruncilor, afirma Cullmann,

este tocmai vehiculul potrivit de care au nevoie copiii pentru a

beneficia de harul preventiv al lui Dumnezeu.32

'Legamantul hamlui (Covenant theology)

Un alt argument teologic in sprijinul botezului pruncilor se

bazeaza pe o anumita in^elegere a ,,legamantului harului"

(covenant theology), sintagma care, de altfel, nu se gaseste in

Biblie. Aceasta linie de argumentare, proprie Bisericii Reformate si

adoptata de bisericile anglicane evanghelice, nu a fost cunoscuta

inainte de Reforma si nu se gaseste in scrierile Parintilor.

Adepfii ,,legamantului harului" resping punctul de vedere

conform caruia Dumnezeu a incheiat doua legaminte cu oamenii,

Legamantul eel Vechi si Legamantul eel Nou. Ei afirma existenta

unui singur legamant pe care-1 numesc ,,legamantul harului". In

opinia lor, Biblia nu ne prezinta doua legaminte diferite, ci modul

diferit in care a fost administrat acelasi legamant In vechime, ni se

spune, Dumnezeu a facut un singur legamant, si anume, cu

Avraam (Gen 15.5). Acest legamant a fost reinnoit in Vechiul

32 O. Cullmann, op. at., p. 33 §;i urm.
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Testament si este mentionat frecvent in Noul Testament. El poate

fi numit un ,,legamant al harului" intrucat promisiunea facuta lui

Avraam de catre Dumnezeu a depins intru totul de harul lui

Dumnezeu (Rom 4.13-22). La baza acestui legamant sta credinta,

acel element esential al relatiei dintre om si Dumnezeu (Gal 3.7-9).

Legamantul de la Sinai (darea Legii) nu trebuie privit ca un

legamant separat, fiindca nu contrazice cu nimic ,,legamantul

harului" dintre Dumnezeu si Avraam (Gal 3.21); acesta nu este

decat o ,,paranteza necesara" in relapa dintre Dumnezeu si

oameni, potrivita starii vremelnice de copilarie spirituals a lui

Israel. A fost ,,un indrumator spre Hristos", cu finalitatea de a ne

face ,,sa fim socotiti neprihaniji prin credinta" (Gal 3.24). Asadar,

atat in Vechiul Testament, cat si in Noul Testament nu avem

decat un singur legamant intre Dumnezeu si om, un legamant care

depinde in totalitate de harul lui Dumnezeu si care are la te.melie

credinta omului.

Un principiu important care este subliniat de adeptii

,,legamantului harului" este ca de acest legamant beneficiaza nu

numai cei ce 1-au incheiat, ci si copiii lor. Exemplele aduse din

Vechiul Testament se refera la descendenjii lui Noe si Avraam,

care beneficiaza de binecuvantarile legamantului datorita

neprihanirii, respectiv a credin^ei, parinjilor lor.

In opinia adeptilor acestei linii de gandire, continuitatea

dintre ,,vechiul legamant" si ,,noul legamant" reclama o relatie de

continuitate si intre semnele care au pecetluit acest legamant in

cele doua perioade, adica intre tdierea impnjur si bote^ul cre^tinP

Doua categorii de oameni eraii taiati imprejur in perioada Vechiul

Testament: cei care se converteau la credin^a lui Israel

(,,prozeli$ii") si copiii de parte barbateasca ai israeli^ilor. Intocmai

33 D. Staniloae, Teologie Dogmatka Ortodoxa, Vol. Ill, Bucurejti, Editiira

Institutului Biblic fi de Misiune al B.O.R., 1978, p. 63.
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dupa cum taierea imprejur era semnul Vechiului Legamant, tot asa

botezul este semnul apartenenpei la Poporul lui Dumnezeu, un

ritual de inhere in Biserica. Aceleasi doua categorii de oameni se

boteaza si in perioada Bisericii: adulpi care se convertesc la

crestinism si copiii crestinilor. Asa cum in vechime copiii

israeliplor deveneau membri ai poporului lui Dumnezeu in urma

deciziei parinplor lor de a-si include urmasii in legamant prin

taierea imprejur, tot asa devin si copiii crestinilor membri ai

Bisericii, fara o decizie personals. Ei beneficiaza de

binecuvantarile legamantului de credin^a facut de paring lor.

Absen^a menpunii botezului copiilor din scrierile Noului

Testament reflecta naturaletea cu care iudeii isi botezau copiii

atunci cand se converteau la crestinism. Obisnui£ cu practica

taierii imprejur, nu era necesara nici o regula sau o porunca prin

care acestia sa fie indemnap sau obligaji sa-si boteze copiii.

Dimpotriva, regula sau porunca era necesara in cazul in care li s-ar

fi cerut sa renun^e la aceasta practica. Tot atat de naturala li se

pare adeppilor ,,teologiei legamantului" si absenta din Noul

Testament a cazurilor de botez la varsta adolescentei sau ca adulp

a celor nascu^i din paring crestini. Un astfel de botez, spun ei, nu

ar demonstra decat faptul ca s-au modificat condipile de intrare in

,,legamantul harului". Absenta acestui tip de botez (practicat astazi

de crestinismul evanghelic) confirma, in opinia lor, valabilitatea

punctului lor de vedere cu privire la unitatea Scripturii si la

continuitatea ,,legamantului harului" din zilele lui Avraam pana

astazi.

Puncte forte ale paedobapti§tilor

1) In^elegerea sacramentala a botezului este corecta; ceva se

intampla la botez.
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2) Accentul pe inva£atura Parintilor bisericii aduce o nota

de siguran^a in interpretarea pasajelor biblice relevante. In

interpretarea Scripturii trebuie sa tinem cont si de traditie, in

masura in care interpretarile Parinjilor Bisericii nu se contrazic

intre ele. Trebuie avut intotdeauna in vedere ca scrierile Parinjilor

nu sunt infailibile, asa cum putem observa si din lecturarea

pasajelor despre botez.

3) Paedobaptistii au o teologie privitoare la statutul

copilului in Biserica. Conceptul puternic de solidaritate a familiei

adoptat de paedopabtisti, coform caruia deciziile nu sunt luate

doar la nivel personal, ci si de intreaga familie, ba chiar de Biserica,

da posibilitatea integrarii copiilor in Biserica, asa incat sa nu fie

doar niste strdini sau tolerant in sanul Bisericii, ci considerati

parte integranta din Trupul lui Hristos.

Neajunsuri ale pozifiei paedobaptiste

1) Usurin^a cu care paedobaptisti administreaza botezul, in

ideea ca Dumnezeu doreste mantuirea tuturor oamenilor, nu

poate fi reconciliata cu refuzul catolicilor, de exemplu, de a

administra botezul copiilor care provin din parinti catolici

nepracticanpi ai catolicismului. Este de asteptat ca eel care

impartaseste o conceptie atat de sacramentala despre botez sa nu

limite^e accesul unor categorii de oameni la acest ritual care

confera, de fapt, mantuirea. Nu este o nedreptate sa pedepsesti un

sugar nevinovat pentru greselile parintilor? Asadar, datorita

presiunilor din partea parintilor cat si a unui accent puternic pe

intelegerea sacramentala a botezului, clerul bisericilor istorice se

simte obligat sa acorde botezul fara discriminare tuturor copiilor

nascu^i in familiile din aceste biserici, alcatuite in mare parte din

crestini nominali. Botezul, deci, devine un ritual de inijiere intr-o

biserica din ce in ce mai nominala, al carei praxis nu se ridica la
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standardele biblice, care se complace in starea de a menfine un

crestinism formal, dezinteresat de lnvataturile propriei biserici.

2) Cum pot paedobaptistii justifica ,,risipa" de har care se

face botezand fara discriminare copiii, cand mantuirea acestora nu

este o certitudine. Ei sunt declaraji mantuiti, parte a trupului lui

Hristos, membrii ai Bisericii, chiar daca nu sunt crestini

practican£i.

Argumente pentru botezul adulplor

Argumente biblice

Pentru credobaptisti, textele biblice care prezinta

binecuvantarea copiilor de catre Iisus nu sunt relevante pentru

subiectul botezului copiilor. Ele nici nu mentioneaza botezul si

nici nu fac macar aluzie la sacrament. Apoi, luand in considerare si

varsta copiilor, (doi din trei evanghelisti spun ca cei adusi la Iisus

au fost copii [in gr. muSia = copii pana la 12 ani - Mat. 19.13;

Marcu 10.13], nu prunci [in gr. |3pe<j)os, Luca 18.15] si to^i trei
folosesc cuvantul ,,copii" in apelul lui Iisus catre ucenici: ,,Lasap

copiii sa vina la Mine") devine evident ca textul nu poate fi

nicidecum folosit ca argument pentru botezul pruncilor. Daca

apelul facut de Iisus ucenicilor de a le permite copiilor accesul spre

el ar fi fost o aluzie la botez, afirmatia privitoare la primirea

Imparajiei care a urmat ,,Oricine nu primeste imparatia lui

Dumnezeu ca un copii nu va intra in ea" ar fi un nonsens. Iisus a

yorbit ucenicilor, unor adul^i, cand a spus in ce mod se primeste

Imparatia. Primirea Imparatiei este un act al voin£ei; din punctul

acesta de vedere, un copilas nu poate niciodata sa fie un exemplu
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pentru un adult.34 Asadar, pentru credobaptisti, episodul

binecuvantarii copiilor de catre Iisus nu are valence baptismale;

este un simplu act prin care Iisus a facut pentru acesti copii ceea

ce in mod obisnuit faceau rabinii in Ziua Ispasirii - i-a

binecuvantat pe copii punandu-si mainile peste ei.

Absen£a copiilor mici din familiile care au fost botezate in

intregime, conform relatarilor Noului Testament, nu este chiar

atat de rieimaginat, precum ar dori sa arate adeppi pozitiei

paedopabtiste. A afirma ca au existat copii in aceste ,,case" si a

sustine si ca acestia aveau o anumita varsta inseamna a presupune

prea mult fara a define vreo acoperire in aceste texte. In opinia

noastra, exista indicii in textele invocate de paedobaptisti ca

botezul a fost acordat doar celor care au crezut.

Cei care au ascultat predica lui Petru in casa lui Corneliu au

crezut si au primitdarul Duhului Sfant, manifestat prin vorbirea in

limbi, dupa care au fost botezaji in apa. E greu de crezut ca si

sugarii au vorbit in alte limbi. Apoi, din versetul 43, reiese ca

numai cine crede in El ,,capata prin Numele Lui iertarea

'pacatelor". In versetul 44 se face precizarea ca Duhul Sfint s-a

pogorat ,,peste tofi cei ce ascultau Cuvantul"; este de la sine inteles

ca ascultarea implica aici infelegerea Cuvantului. Din remarca

facuta de apostolului Petru in versetul 47 reiese ca numai cei care

au vorbit in alte limbi au fost botezati la Cezarea. Asadar, pericopa

in cauza nu numai ca nu ofera nici un argument pozifiei

paedobaptiste ci, dimpotriva, pune eel pupn trei argumente in

mainile credobaptistilor.

La fel stau lucrurile in cazul temniceruiui din Filipi; Luca

precizeaza faptul ca atat temincerului cat si celor din casa lui li s-a

propovaduit Cuvantul (v. 32). Propovaduirea a fost necesara

tocmai pentru ca acestia sa aiba o baza a credinfei lor, asa cum

34 Bridge, The Water that Divides, p. 45
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afirma apostolul Pavel: ,,Cdci credinta vine prin au^trea Cuvantului"

(Rom 10.17). Reiese ca botezap au fost cei care au primit

Cuvantul, iar din versetul 34 rezulta ca to{i au crezut, fiindca au

fost capabili sa se bucure de credin|a in Dumnezeu. In Faptele

Apostolilor 18.8, privitor la botezul lui Crisp si a celor din casa lui,

accentul cade pe credin£a: ,,Dar Crisp, fruntasul sinagogii, a credit in

Domnul impreund cu toatd casa lui. §i mulfi dintre corinteni care ausgserape

Pavfl au cre^ut si ei si au fost bote%afi." Textul reda destul de clar

faptul ca numai cei care au crezut au fost botezati. Poate ca tot

atat de bine am putea exclude si casa lui Stefana pe care a botezat-

o apostolul Pavel, ca ,,primul rod al Ahaei" (ICor 1.16). Despre

casa aceasta ni se spune mai tarziu ca ,,s-a pus cu totul in slujba

sfin^ilor" (ICor 16.15). Sa intelegem ca si copiii botezati, daca au

fost in familia lui Stefana, au slujit sfintilor?

Asadar, singurul text care ar putea fl folosit de adepu'i

..paedobaptistilor ca argument in favoarea pozijiei lor este eel

priyitor la casa Lidiei. Dar nici aici nu exists nimic care sa ne

oblige sa intelegem cuvantul ,,casa" ca fund o referire la copiii

acestor familii. Tot atat de bine am putea inj:elege ca, facand uz de

acest cuvant, Luca, respectiv Pavel, intenponeaza sa se refere la

slujitorii acelor familii.35 §i aceasta cu atat mai mult cu cat, aproape

in fiecare din aceste cazuri, avem indicii ca familiile respective se

bucurau de prosperitate si, ca atare, isi permiteau sa jina servitori.

Pentru credobaptisti, menponarea acestor ,,case" care au fost

botezate nu este decat un indiciu ca au existat situatii canci, familii

intregi au rdspuns po^tiv Evangheliei. Astfel, la Cezareea ,,Duhul

Sfant S-a pogorat peste toti cei ce ascultau CuvantuF (F.A. 10.44), in

Filipi au fost boteza^i cei cdrora li s-a vestit Cuvantul Domnului (F.A.

35 Un exemplu de utilizare a cuvantului ,,casa" cu referire la altceva decat la

copii ni-1 ofera Ignajiu care, scriindu-i lui Policarp, li transmite prin acesta

salutari vaduvei lui Epitropus ,,fi intregii ei case p copiilor ei" (viii.2).
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16.32), iar in Corint ,,fruntasul sinagogii ... impreuna cu toata casa

lui" fiindca au credit in Domnul, iar apoi mulfi dintre corinteni care

nau cre^ut si e? (F.A. 18.8). .

Cat priveste principiul solidaritapi familiei, acesta nu este

chiar atat de bine atestat in Noul Testament cum cred unii. Din

scrierile apostolilor Petru si Pavel deducem ca nu intotdeauna

credinta crestina a fost imbratisata de top. membrii familei (IPet

3.1-6; ICor 7.14-16). A face din ideea de solidaritate a familiei o

regula inseamna a nu ]ine cont de spusele lui Iisus care a spus: ,,Sa

nu credep ca am venit sa aduc pace pe pamant; n-am venit sa aduc

pacea, ci sabia. Caci am venit sa despart pe fiu de tatal sau, pe fiica

de mama sa si pe nora de soacra sa" (Mat 10.34-36). Chiar daca s-

ar putea dovecH c^ solidaritatea familiei in antichitate era un

principiu general, acesta nu ofera nici o justificare pentru practica

botezului copiilor.

Referitor la pasajul din ICor. 7.14, stim ca Intaia Epistola a

Apostolului Pavel catre corinteni este in buna parte un raspuns la -

intrebarile crestinilor din Corint cu privire la anumite aspecte

practice ale viepi de crestin. Ca raspuns la intrebarea Dar care este

statutul copiilor intr-o familie in care numai unul dintre pdrinti este crestin?,

apostolul le raspunde ca acesta este sfintit prin parintele

credincios. Daca botezul copiilof ar fi fost o practica curenta a

bisericii la vremea aceea, este de neconceput ca apostolul sa nu-1 fi

men^ionat ca solute pentru sfinprea copiilor. Asadar, ICor. 7.14

ofeia un argument puternic impotriva botezului copiilor in

perioada apostolica.36

Dupa ordinea si natura lor, si lista inva|aturilor incepatoare

din" Evrei 6.1-2 ne ofera un argument impotriva botezarii

pruncilor. Ea incepe cu pocain^a si credinpa si continua cu botezul

M Vezi concluzii similare extrase din acest pasaj de reputa^i teologi ai sec. XX,

citap de J. Warns, baptism, pp. 70-72.
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si punerea mainilor. Acest text este intr-un acord total cu restul

pasajelor despre botez din Noul Testament.

In concluzie, relatarile Noului Testament privitoare la

botezul in apa al unor intregi familii nu furnizeaza argumente in

sprijinul ideii ca biserica apostolica a botezat pruncii. In primul

rand, aceste relatari nu ilustreaza ideea de solidaritate a familiei

antice, ci simplul fapt ca, in anumite situapi, Evanghelia a fost

primita de familii intregi. In al doilea rand, a pretinde ca in aceste

familii au existat copii, ca acesti copii au avut o anumita varsta si

ca au fost si ei boteza^i, ignorand in acelasi timp indicii clare ca cei

care au fost botezap au ascultat Cuvantul si au crezut, inseamna a

face eisege^a acestor texte, nu exege^a lor.

Argumente din scrierile pdrintilor

Irineu, episcop de Lyons din 180 d.Hr., in tratatul sau

Impotriva ere^iilor (II, 22), nu vorbeste despre botez, ci numai

despre faptul ca Iisus ca si om a trecut prin toate stadiile vie^ii si

le-a sfinpt, fiindca este gata sa mantuiasca pe to£i cei care se nasc

din nou prin El, ,,copii si copilasi, baieti, tineri si oameni

varstnici". In opinia noastra, aluzia la botez in acest text este

posibila, dar improbabila.

Tertullian (c.l60-c.225) presupune ca cei care vin la botez

sunt adul^i. In termeni foarte categorici el spune:

,,Este adevarat ca Domnul spune, «Lasa$i copiii sa vina la

Mine §i nu-i opriji.» Foarte bine, atunci, lasa^i-i sa «vina»

cand sunt mai mari {dum adokscunt). Pot sa «vina» cand pot

inva£a, cand sunt capabili sa injeleaga de ce trebuie sa «vina»;

pot deveni crestini atunci cand sunt capabili sa-L cunoasca

pe Hristos" (Veniant ergo dum adolescunt, veniant dum discunt, dum

quo veniant docentur;fiant Christiani cum Christum nosse potuerini).
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De ce sa-i grabim pe cei inocenji catre iertarea pacatelor {quid

testinat aetas innocens ad remissionem peccatomm)? Suntern mai

grijulii in lucrurile pamante§ti. Ar incredinja cineva o

posesiune cereasca unei persoane careia nu i-ar incredinfa un

lucru pamantesc (cui substantia terrena non creditumft Lasaji-i

mai iritai sa invefe sa ceara mantuirea ca sa le fie data la

cererea lor . . . Cand isi da cineva seama de importanja

botezului (pondus baptism^ acela se teme mai degraba sa

ajunga la el prea devreme decat sa-1 amane (magis timebunt

consecutionem, quam dilationem). Numai credin^a completa (fides

integrd) poate da asigurare cu privire la mantuire.37

Jetemias suspne ca aceasta afirma|ie a lui Tertullian este, de

fapt, un argument in favoarea practicii botezului pruncilor,

intrucat Tertullian scria impotriva unei ,,practici inceta^enite".38

Mai bine argumentata pare a fi insa pozitia lui K. Aland, care

in^elege cuvintele lui Tertullian ca o polemica indreptata impotriva

unui curent nou §i, totu§i, atat de puternic incat Tertullian a sim^it

nevoia sa-1 combata.39 Este greu de crezut ca Tertullian ar fi

cutezat sa se ridice impotriva unui asezamant apostolic.

Grigorie de Nazianz (cca. 325-390) recomanda botezarea

copiilor in cazul pericolului iminent al morpi, dar acolo unde nu

exista acest pericol, copiii nu trebuie botezati decat la varsta cand

pot in^elege intrebarile ce li se pun si stiu sa raspunda la acestea:

Trebuie sa botezam si sugarii? Cu siguranpa, daca sunt in

pericol [de moarte]. Caci este mai bine sa fie sfin^iji Bra ca ei

sa-si dea seama, decat sa paraseasca viaja aceasta nesigila^i §i

neini^iap. Argumentul nostru pentru acest punct de vedere

este taierea imprejur la varsta de opt zile care este un fel de

37 De Baptismo,l$.3 s.u.

3K J. Jeremias, Infant Baptism, p. 83.

V) Kurt Aland, Did the Early Church Baptise Infants?, Londra, SCM Press, 1963,

p. 69.
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sigilare tipica si care se savarseste chiar si celor care nu

in^eleg; asa cum si ungerea usiorilor usii cu sange (Exod. 12:7

si urm.), care s-a facut unor obiecte fara simfuri, a atras dupa

sine salvarea celor dintai nascup. Dar daca nu exista nici un

pericol, dupa judecata men ei trebuie sa astepte pana cand

acestia sunt in jur de trei ani, cand pot inj;elege ceva despre

sacrament si pot raspunHe. Fiindca atunci, chiar daca nu

injeleg totul, totusi vor asimila ceea ce este esenjial.40

Asa cum s-a intamplat cu multe tradijdi ale bisericji, botezul

pmncilor a inceput sa fie practicat datorita unot anumite

considerente, dar a continuat in baza unor ra^iuni cu totul diferite.

A fost descris cu multa exactitate ca fiind ,,o practica in cSutarea

unei teologii".41 Factorii care au dus la botezul pruncilor sunt

prezentap de A.W. Argyle, intr-un studiu42 despre botezul crestin

in primele secole crestine:

1) A existat o tending de a interpreta botezul lui Isus prin

prisma unor concepte eleniste. Intrarea lui Isus in Iordan pentru a

fi botezat a conferit apei botezului o putere de a sfinfi. Aceasta

putere este asociata de Ignatie cu suferin£ele Domnului, iar

scriitorii de mai tarziu o leaga de nepacatosenia lui Iisus. In secolul

al Vlll-lea, loan Damaschinul face legatura intre apa botezului si

*' OraL, xl, in Sanctum Baptisma, 28 (PG 36, 400). Grigorie insusi a fost botezat

la varsta de 13 ani. Mama lui, Nonna, o femeie pioasa, 1-a consacrat pe

Grigorie Domnului inainte ca acesta sa se nasca. De mic copil a fost dus

regulat la biserica si a fost invajat din Scripturi. La numai cajiva anisori, mama

lui i-a asezat mainile pe Biblie si 1-a consacrat prin rugaciune lucrarii

Domnului. Nici parinpi sai nici episcopii din Capadocia nu s-au gandit sa-1
boteze. Cf. Johannes Warns, Baptism, p. 90.

41 David Pawson, The Normal Christian Birth, Londra, Hodder & Stoughton
1989, p. 309.

42 A.W. Argyle, ,,Baptism in the Early Christian Centuries", in Christian

Baptism, editat de A. Gilmore, pp. 187-222. Vezi si Johannes Warns, Baptism,
cap. IV, ,,The Origin of Infant Baptism", pp. 73-101.
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apa care a iesit din coasta Domnului la rastingnire (loan 19.34).

Perpetuarea ideii ca apa botezului are in sine putere de sfin^ire a

dus in timp la o tot mai slaba accentuare a necesita$ii pocain^ei si

credin^ei la cei care se botezau.

2) O consecin£a imediata pe care a avut-o declinul teologiei

botezului a fost o tot mai slaba inj:elegere a doctrinei despre harul

divin.43 Daca in Noul Testament harul divin este dragostea

preventiva a lui Dumnezeu care da si iarta in mod liber, in

perioada patristica acest har este tot mai mult privit ca o for^a

impersonala, quasi-materiala care se transmite prin asa-zisele

,,canale ale harului". Asa se face ca Sf. Abrozie spune ca nimeni

nu poate primi har si iertare de pacate decat prin botez.44

3) Impreuna cu doctrina despre harul lui Dumnezeu, a

suferit si conceptul de comuniune a credinciosului cu Hristos prin

credinta si o predare personala unui Mantuitor personal. Warns

arata ca a existat tending de a in^elege credinta pur si simplu ca o

acceptare la nivel intelectual a crezului Bisericii. Candidatul adult

isi exprima credinja sub forma unor formule baptismale pe care de

obicei le recita. In cazul botezului pruncilor, garantorii afirmau

credinta copilului.

4) Un alt factor care a dus la aparijia si ccjstaiizarea

botezului copiilor a fost preocuparea parinplor crestini cu privire

la viitorul copiilor lor. Conceppa cu privire la puterea de sfinpire a

apei botezului i-a incurajat pe unii paring sa-si boteze copiii la o

varsta foarte. timpurie. Asupra altor paring, credinta in puterea

sfinjitoare a apei a avut efectul opus — amanarea botezului de frica

posibilitajii savarsirii pacatelor post-baptismale. Indiferent de

decizia luata de paring cu privire la botez, credinta lor in puterea

43 Cf. T.F. Torrance, The Doctrine of Grace in the Apostolic Fathers, Londra

Edinburgh, 1948, pp. 140 $i urm.

44 De mysteriis, 20.



Botezul prancilor 39

sfintitoare a apei a dus la o tot mai slaba accentuare a nevoii de

pocainta si credinta din partea celui care se boteza.

5) Doctrina cu privire la pacatul originar nu a fost o cauza

directa a aparitiei botezului copiilor, dar a ajutat la cristalizarea

acestei practici. Cei care au sprijinit aceasta* practica au apelat la

doctrina pacatului originar pentru a o justifica. Copiii trebuiau

botezati chiar daca nu au comis pacate personale; pacatul originar

mostenit de la Adam trebuia sters prin botez. La randul ei,

practica botezului pruncilor a intarit doctrina pacatului originar, ba

chiar a contribuit la adaugarea ideii de vinovatie originara la

aceasta doctrina. Sf. Ambrozie si Sf. Augustin, de exemplu, au

afirmat ca si copiii impartasesc vina pacatului lui Adam si ca

aceasta vina este stearsa prin botez. A fost ignorata invatatura

Noului Testament cu privire la pocainta personala a candidatului
si la credin^a lui, ca si conditii pentru botez.

Argumente de naturd teologicd

Botezul copiilor p doctrina mantuirii

Botezul, pretinde Cullmann, este un sacrament al primirii.

El nu cere credin^a pentru a fi infaptuit. Cunoaste insa biserica
Noului Testament un astfel de ritual? Nu este acesta o inovatie a

teologilor moderni? Iata ce spune Schlier, un alt adept al botezului
pruncilor:

In conformitate cu cele scrise in Faptele Apostolilor, credinfa

preceda botezul. In ea se manifests prima comuniune cu

Hristos, printr-o acceptare personala a Cuvantului. Dar
credin^a preceda botezul in sensul ca il pregateste pe om
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pentru botez §i il calauze^te spre el. Credinfa preceda botezul

ca o condijie fara de care nimeni nu putea fi botezat.45

O legatura directa intre credinta si actul botezului se poate

gasi in eel putin doua pasaje din Noul Testament - Marcu 16.16 si

F.A. 8.37 - care nu este prea bine atestat). Necesitatea credinj:ei la

botez este recunoscuta de mul|i paedobaptisti. Asa se explica

faptul ca ceremonia botezului pruncilor contine si marturisirea de

credinta facuta in locul copilului de catre parintii acestuia sau de

catre nasi. A substitui insa credinta copilului cu credinta parintilor,

a sponsorilor, a bisericii sau cu speran^a ca intr-o buna zi copilul

va ajunge sa creada inseamna a inventa un nou gen de credinta

care este straina de Noul Testament. Botezul copiilor inverseaza

ordinea credin^a-botez si introduce un interval de timp intre botez

si credinta, interval care denatureaza percep^ia cu privire la rolul

acestor doi factori in mantuire. Mantuirea ajunge sa fie asociata cu

botezul, in loc sa fie un act al lui Dumnezeu la raspunsul subiectiv

al omului. Dar poate credinta substitutiva sa fie mantuitoare?

Exemplele biblice aduse de paedobaptisti pentru a demonstra

valabilitatea unei credinte substitutive nu sunt relevante fiindca se

refera la cazuri in care credin^a parinplor sau a unor prieteni este

onorata de Iisus prin vindecarea bolnavilor. Aceste cazuri nu se

refera la o credinta mantuitoare.

In opinia lui Cullmann si a altor adepti ai

paedobaptismului, necesitatea credin^ei inainte de botez, sau ca

baza pentru botez, apare in Noul Testament fiindca aici sunt

relatate numai botezuri ale paganilor care sunt increstinati.46

Eroarea mare in care a alunecat acest teolog este ca a pierdut din

« H. SchUer, ,,Zur kirchUchen Lehre von der Taufe", in TLZ 72, 1947, pp.

331 §i urm.

46 O. Cullmann, op. at., p. 50.
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vedere faptul ca botezul nu are de a face cu schimbarea religiei, ci

cu o schimbare launtrica, constienta, care trebuie sa aiba loc in

viata oricarui om, fie ca apartine sau nu unei familii crestine.

Faptul ca cineva s-a nascut intr-o familie crestina nu-i da cuiva

dreptul de a se considera crestin, o ,,faptura noua". Afirmatia lui

Cullmann ca nasterea cuiva intr-o familie crestina ,,este pentru

Biserica un semn ca evenimentul divin al botezului va ajunge la

implinite in cazul acestuia si ca acesta va fi in mod real incorporat

in Biserica lui Hristos" nu are nici un suport biblic. Cullmann

recunoaste ca a te naste intr-o familie crestina nu inseamna a

garanta ca acea persoana va ramane in credin£a, asa cum nici in

cazul unui adult care se boteaza nu se poate garanta.

In scrierile pauline gasim o teologie centrata in credinta

(Rom. 5.23; Gal. 2.16). Aceasta teologie exclude orice ritual, fie el

si ritualul botezului, care s-ar constitui ca o baza a mantuirii, rivala

credinjei.47 Teologui anglican G.W. Bromiley afirma: ,,Numai prin

actul credin^ei si al pocain^ei ne identificam cu Iisus Hristos in

moartea, ingroparea si invierea Sa. In cazul copiilor, intrucat ei nu

aud Guyantul ?i nu pot sa raspunda in mod corespunzator, a vorbi

despre botezul in moartea si invierea lui Hristos pare un nonsens,

ba chiar un element derutant. Numai credinciosul care isi

marturiseste credinta stie ce inseamna acest botez si poate actiona

spre atingerea scopului acestuia."48

In concluziile despritige din studiul pe care 1-am efectuat in

Noul Testament49, am aratat c| singura condipe pentru iertarea

pacatelor este pocain^a si credinta. In eel mai fericit caz putem

47 Robert S. Paul, The Atonement and the Sacraments, Londra, Hodder and

Stoughton, 1961, p. 323.

48 G.W. Bromiley, ,,Lay Baptism", in W.A. Elwell (ed.), EvanghelicalDictionary of

Theo/ogy, Grand Rapids, Baker, 1985, p. 115.

4y J.F. Tipei, Boteqtlen$Hn, pp. 69 si 148.
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spune ca iertarea se primeste, de drept, la botez, in urma

marturisirii credintei. Am aratat ca inj:elegerea botezului ca ritual

ex open operate nu poate fi sustinuta cu argumente biblice. Intrucat

elementul marturisii credinjei lipseste in cazul botezarii pruncilor,

nu se poate vorbi despre o stergere a pacatului stramosesc, fara a

sustine cu vehemenja un automatism cu care ritualul isi savarseste

lucrarea. Daca eel care este botezat nu joaca nici un rol activ in

propriul sau botez, lntrebam impreuna cu Markus Barth, cum

poate acel ,,pasiv inechivoc" al verbului sa fie pus in forma unei

porunci ,,Fii botezat", la intrebarea ,,Ce sa facem?"50

Desigur, din punctul nostru de vedere, argumentul teologic

construit pe ideea de obiectivitate absoluta a mantuirii cu

exduderea oricarei contribupi din partea omului la ,,ameliorarea

condipei sale" inainte de botez ne pune in fata unei probleme

teologice foarte dificile: Daca mantuirea se confera prin botez,

omul este mantuit pe deoparte independent de vointa sa, iar pe de alta

parte aleatoriu, in funcpe de circumstance cu totul necontrolabile

cum ar fi asezarea geografica, apartenen^a la o anumita grupare

religioasa, la o anumita perioada istorica, interesul parin^ilor etc.

Bote^ul copiilorji harulpreventiv

Pornind de la afkmatia paedobaptistilor ca botezul

pruncilor zugraveste chiar mai bine decat botezul adultilor

invajatura biblica despre harul preventiv al lui Dumnezeu, putem

preciza urmatoarele: Inva^atura despre harul preventiv este cu

siguran^a o invatatura biblica. Credobaptistii recunosc faptul ca

initiativa in mantuire o are Dumnezeu si ca harul Lui lucreaza in

5(1 M. Barth, Die Taufe - Bin Sakrament?, Zurich, Zollikon, 1951, p. 159.

Referirea este la raspunsul apostolului Petru, in F.A. 2.38.
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om chiar inainte ca acesta sa creada. Acest har insa nu este ilustrat

de un ritual. Botezul nu este doar un sacrament al primirii, asa

cum suspn paedobaptistii. Noul Testament prezinta mai degraba

botezul ca pe un sacrament al harului apropriat, decat ca pe un

sacrament al harului preventiv. Harul cere credinta din partea

omului si, in acelasi timp, starneste aceasta credinja. Botezul este

punctul de intalnire dintre harul mantuitor si raspunsul constient

al omului, manifestat prin credinta si pocainta, Este actiunea lui

Dumnezeu si actiunea omului in acelasi timp. Marturisirea

credintei personale in Dumnezeu este esenj:a botezului; fara acest

element, botezul nu are nici o valoare. De aceea, credinta

personala nu poate fi substituita cu credin^a altora.51

Rolul botezului in mdntuire

Din modul in care actul botezului este relatat in naratiunile

din Faptele Apostolilor, reiese caracterul instrumental al botezului.52

Botezul este in general un act eficient. Cei care au facut dovada

credintei in Iisus au fost botezatj indata, fara a fi necesara o

perioada de proba sau de cateheza. Inseamna ca cei care, prin

credinta, si-au ,,castigat" un loc in legamant, nu trebuie sa astepte

mult pentru a primi semnul acestui legamant. Trebuie insa

remarcat faptul ca eficienta sacramentului nu este invariabila si

necondiponata; intotdeauna ea este data de credinta personala si

autentica, marturisita de candidat in actul botezului. Eficacitatea

botezului nu inseamna ca actul savarseste ceea ce proclama, adica

51 David Pawson, The Normal Christian Birth, p. 317.

52 A afirma ca, in conformitate cu doctrina evanghelica despre botez,

Dumnezeu este ,,luat prin surprindere si pus in fa^a unui fapt implinit" la

botez, fiind doar anun^at cu privire la ceea ce s-a intamplat deja, este o

exagerare - Vezi Gr. Marcu, op. rit., p. 185.
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nasterea din nou. Inseamna doar ca, flind punctul culminant al

procesului convertire-inijiere, beneficiile vietii noi sunt primite de

drept (a se citi ,,ofidal") in sacrament.

Bote^ul copiilor si teologia legdmdntului

Credobaptistii adopta doua pozijii diferite cu privire la

continuitatea dintre Vechiul Legamant si Noul Legamant. Top

insa resping ideea ca invajatura despre botezul copiilor decurge

automat din relatia dintre cele doua legaminte.

Mulji credobaptisti resping in totalitate ideea continuitapi

dintre cele doua legaminte. Dumnezeu a anuntat un nou legamant

cu poporul sau inca din perioada Vechiului Testament: ,,Iata, vin

5(tle, $ice Domnul, cand voiface cu casa lui Israel §i cu casa lui luda un

legamant nou. Nu ca kgdmantulpe care l-am incheiat cupdrintii lor ..."

(Ieremia 31.31-32). Aceasta promisiune este implinita prin lucrarea

rascumparatoare a lui Hristos, asa cum se arata in mai multe pasaje

din Noul Testament. La instituirea Cinei de taina, Iisus a spus

ucenicilor sai: ,,Paharul acesta este legdmdntul eel nou in sdngele Meu"

(ICor 11.25). Apostolul Pavel reitereaza prorocia facuta de

Ieremia privitoare la legamantul eel nou (Evr. 8.8-10) aratand ca

aceasta s-a implinit in Hristos: ,,Daracum Hristos a cdpdtat o slujbd cu

atdt mai inaltd cu cat legdmdntul al cdrui mijlodtor este El, e mai bun, edei

este ase^at pe fdgdduinte mai bune. In adevdr, daca legdmdntul dintdi ar ft

fost fdra cusur, n-ar maiftfost vorba sa fie inlocuit cu un al doilea" (Evr

8.6-7).

Daca a fost nevoie ca legamantul eel vechi sa fie inlocuit cu

unul nou, spun credobaptistii, cu siguranta ca nici conditiile de

intrare in legamantul eel nou nu mai pot ramane aceleasi, chiar

daca intrarea in noul legamant se face tot printr-un ritual.

Credobaptistii resping ideea de continuitate dintre taierea imprejur
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si botez, ca semne ale celor doua legaminte. In opinia lor, botezul

nu este corespondentul noutestamentar al taierii imprejur.

Singurul text din Noul Testament care menjioneaza impreuna

taierea imprejur si botezul este Coloseni 2.11-14, insa acest pasaj

nu face deloc referire la taierea imprejur in carne ci, metaforic, la o

taiere imprejur a inimii, adica la nasterea din nou.53

lntre taierea imprejur in carne si taierea imprejur a inimii

nu exista nici o legatura intriseca. Taierea imprejur in carne nu a

fost data ca o tipologie pentru taierea imprejur a inimii si nici

starea de ,,taiat imprejur cu inima" nu 1-a caracterizat pe oricine a

fost taiat imprejur in carne. Relapa dintre cele doua nu este decat

analogica, in s'ensul ca prorocii s-au folosit de taierea imprejur

pentru a ilustra starea spirituals (a inimii) care va caracteriza in

viitor pe poporul lui Dumnezeu. Asadar, daca exista o relate intre

botez si taierea imprejur in Coloseni 2.11-14, aceasta este intre

sacrament si taierea imprejur a inimii vestita de proroci si implinita

prin lucrarea mantuitoare a lui Hristos. In concluzie, singurul text

din Noul Testament care menjioneaza impreuna botezul si

,,taierea imprejur" nu poate fi folosit de paedobaptisti ca argument

al continuitatii dintre legamantul eel vechi si legamantul eel nou si,

ca atare, nici ca justificare pentru botezul copiilor.

Daca pentru paedobaptisti presupusa continuitate dintre

taierea imprejur si botez este folosita ca justificare pentru botezul

copiilor, ea conpine in acelasi timp si o capcana pentru ei.

Continuitatea sus-amintita cere ca botezul sa fie privit in acelasi fel

ca taierea imprejur - pur si simplu ca un semn al intrarii in

53 J.F. Tipei, Bote^ul crepin, pp. 107 §i 108; de asemenea, in Jack Cottrell,

baptism: A Biblical Study\ p. 136 ^i mm Vezi alte utilizari metaforice ale

sintagmei ,,taiat imprejur": ,,(ne)taierea imprejur" a buzelor (textul ebraic la

Exod 6.12, 30), a roadelor unor pomi (Lev 19.23), a urechilor (Ier 6.10), a

inimii (Lev 26.41; Ier. 9.26; Ezec. 44.7,9; Deut. 10.16; Ier. 4.4; Deut. 30.6).
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legamant. Adep$ii botezului copiilor resping insa interpretarea

simbolica a botezului, suspnand ca acesta este in totalitate un

sacrament al primirii. Cum rezolva paedobaptistii aceasta dilema

nu ne putem da seama!

O parte din' credobaptisti accepta ideea de continuitate

dintre cele doua legaminte. Ei fac diferenja insa intre doua

elemente distincte aje Legamantului avraamic — unul care private

binecuvantarile pamantesti, iar celalalt care face referire la aspecte

de natura spirituals Lui Avraam i s-a promis mostenirea jarii pe

deoparte (Gen. 12.7), dar si mostenirea unei ceta^i ceresti ,,a carei

mester si ziditor este Dumnezeu" (Evr. 11.10). Tot asa, cuvantul

,,saman^a" sau ,,urmasi" are o dubla semnificatie: pe deoparte i se

promite ca va avea urmasi pamantesti care vor mosteni Canaanul

(Gen. 12.7), iar pe de alta parte, urmasi spirituali care vor avea o

credin^a asemanatoare cu a lui (Rom. 4.16). In opinia acestor

credobaptisti, continuitatea intre vechiul legamant si noul

legamant exista numai la nivelul elementului spiritual al

Legamantului avraamic. Intrucat taierea imprejur era semnul

apartenen|:ei la un grup national care avea ca mostenire o tara

pamanteasca, semn stabilit prin reinnoirea legamantului la Sinai, si

nu se refera si la elementul de natura spirituala a legamantului

avraamic, nu putem vorbi despre o continuitate intre taierea

imprejur si botezul noutestamentar. Continuitatea este infkmata si

de faptul ca taierea imprejur a fost numai pentru copiii de parte

barbateasca, pe cand botezul este in egala masura pentru barbap

cat si pentru femei.

In consecinta, descenden^a dintr-o familie apar^inatoare

,,comunitapi legamantului" nu asigura nimanui intrarea in

legamant. Promisiunea facuta lui Avraam nu este ca in mod

automat copiii credinciosilor vor fi inclusi in legamant, ci doar ca

Avraam va avea intotdeauna urmasi, oameni cu o credin^a ca a lui.
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Automatismul cu care copiii israelitilor erau inclusi in legamant

prin taierea imprejur nu caracterizeaza si ritualul botezului. Nu

exista doua modalitati de intrare in acest nou legamant al credin£ei

— una prin nasterea din nou si alta prin descendenta dintr-o familie

de credinciosi. Botezul, care este semnul intrarii in legamantul eel

nou, trebuie sa reflecte credin^a celui care se boteaza si sa ilustreze

actul nasterii din nou. Simbolul trebuie sa corespunda realitatii.

Asadar, chiar si acei credobaptdsti care accepta continuitatea

parpala dintre cele doua legaminte, contests faptul ca acceptarea

unei astfel de teologii a legamantului duce automat la botezul

copiilor.

Avand in vedere disputele pe care le-a avut apostolul Pavel

cu iudaizatorii si modul categoric in care el a respins taierea

imprejur, noi nu credem ca apostolul Pavel ar fi acceptat botezul

copiilor sau, mai mult, ar fi botezat vreun copil. Daca ar fi ingaduit

botezul copiilor, ar fi pus o arma in mana oponen^ilor sai

iudaizatori care, la randul lor, ar fi indreptat-o impotriva lui. Pavel

nu a conceput niciodata mantuirea in afara credin^ei. Chestiunea

poate fi abordata si din punctul de vedere al integritapi

apostolului. Ar fi putut Pavel sa fie atat de vehement impotriva

taierii imprejur si apoi sa recomande un alt ritual, botezul copiilor,

in care credinta nu joaca nici un rol si in care funcponeaza acelasi

automatism ca si in ritualul veterotestamentar? Raspunsul este cu

siguran^a Nu! Mai mult, daca in biserica din zilele apostolului

Pavel ar fi fost practicat botezul pruncilor, cu siguranta ca

apostolul ar fi protestat impotriva acestei practici, asa cum a

protestat impotriva taierii imprejur.54

54 Johannes Warns, Baptism: Studies in the Original Christian Baptism, Londra,

Paternoster Press, 1957, p. 63.
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Puncte forte ale credobapti§tilor-

1) Accentul cade pe credinta personals a candidatului,

fara excepjie de la regula. Nimeni nu se boteaza daca nu face

dovada credin^ei personale.

2) Botezul nu poate avea nici un efect hark daca acesta nu

este un act al credintei si al pocain^ei, indeplinit in mod consent.

A considera ca botezul este eficace prin simpla savarsire a lui (ex

opere operatd) inseamna a trece cu vederea locul central pe care ll

ocupa credinta in economia mantuirii,

3) Doctrina credobapti^tilor se bazeaza strict pe texteie din

Scripturi care prezinta in totalitate botezuri ale adultilor. Asadar,

credobaptistii nu trebuie sa recurga la 4eductii de natura teologica

sau la literatura extrabiblica pentru a-si justifica pozitia. Ei depind

intru totul de o exegeza solida a fiecarui pasaj biblic despre botez.

Concluzia inevitabila, suspin ei, este ca Noul Testament nu

cunoaste alt botez decat botezul adulplor (botezul celor care

cred).55

Neajunsuri alepozifiei credobaptiste

1) Credobaptistii nu au inca o teologie bine definita asupra

statutului copiilof* in biserica. Sunt atatea intrebari care raman in

general fara raspuns din partea teologilor credobaptisti. Sunt copiii

crestinilor mantui^i sau nu? Daca sunt, pe ce se bazeaza mantuirea

lor, fiindca ei sunt socotiti ca fiind incapabili de a-si exercita

credinta? Daca sunt mantuiji fara sa creada, de ce nu pot fi

boteza^i fara a-si marturisi credinta? Privitor la relajia acestor copii

55 Vezi, de exemplu, concluziile la care ajunge G.W. Beasley-Murray in cartea

sa, Baptism in the New Testament.
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cu biserica, sunt ei crestini sau nu? Sunt membri ai bisericii sau

nu? Au dteptul sa se adreseze lui Dumnezeu ca Tata, rugandu-se

,,Tatal nostru!"?

2) Datorita intelegerii botezului ca simbol, acesta este

deseori amanat in mod nejustifkat, asa incat intre actul credinj:ei si

botez se creaza un hiatus care ajunge uneori la ani de zile.

3) Tot datorita valorii simbolice acordate de unii

credobaptisti botezului, acesta nu este privit ca avand un rol de

initiere, ca fiind actul de integrare in Trupul lui Hristos, in

Biserica. In fapt, botezul ca act de inhere este inlocuit in multe

biserici neoprotestante cu un alt act caruia i se da aceasta valoare

de inipere, cum ar fi ingenunchiefea la altar, repetarea unei

rugaciuni de predare, primirea lui Hristos in inima printr-o predare

publica etc.

Implicajii practice ale botezului copiilor pentru

eclesiologie

1. Practica nediscriminatorie a botezului copiilor are ca

rezultat induderea in biserica a unui numar mare de membri

nominali care nu sunt nascup din nou. Este adevarat ca biserica s-

a confruntat in toate timpurile cu situapi de felul acesta (vezi cazul

lui Anania si Safira, Simon Magul etc.); botezul adultilor nu

garanteaza ca in biserica nu vor intra si ipocrrp. Poarta pe care o

deschide botezul copiilor insa este infinit mai larga. La cresterea

segmentului de crestinism nominal in unele biserici contribuie si

concep^ia aproape magica despre botez. Nu putini sunt astazi

crestinii care privesc botezul ca un sacrament ex opere operato fara

sa conditioneze efectele lui de credin^a si pocain^a. Ei se simt

asigurati in ce priveste mantuirea fiindca s-au nascut in familii

crestine si au fost boteza^i.
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2. Afirmarea eficacitapi botezului fara marturisirea unei

credinte personale ne pune in faja unei alte dileme: Nu facem o

nedreptate copiilor nascuji in familiile unor necrestini prin faptul

ca nu cautam sa-i botezam? Este greu de injeles de ce, in baza

acestei obiectivitap absolute a mantuirii, adepjii botezului

pruncilor nu boteaza fara discriminare orice copil, chiar si pe

ascuns sau la nevoie chiar impotriva voinjei parintilor lui

necredinciosi. Credinja garantorului - a botezatorului sau a

oricarui alt crestin care ar asista la botez - ar fi suficienta ca acest

prune sa beneficieze de mantuirea care, conform pozipei

paedobaptiste, se confera prin sacrament. Desigur ca un astfel de

botez acordat fara discriminare ar duce in cele din urma la un

crestinism nominal, asa cum se intampla mai ales in Europa

Occidentals.

3. Teologia legamantului confine o capcana pe care adeppi.

acestui punct de vedere nu o pot evita. Copiilor celor credinciosi li

se promit binecuvantarile unui legamant de credin^a pe care nu ei

1-au incheiat cu Dumnezeu, ci parinpi lor. Dar exista un astfel de

legamant? Mai mult, parinpi lor, ca si ei, s-au nascut in' familii

crestine si au primit botezul ca prunci, altul facand marturisirea de

credin^a in locul lor - garantorul sau nasul. Ca si in cazul copiilor

lor, nici parintilor nu li s-a acordat vreodata sansa de a face un

legamant cu Dumnezeu in deplina cunostin^a de cauza. Nici nasii

care marturisesc credin^a in locul altora nu au avut niciodata

ocazia de a-si marturisi propria lor credin^a in Dumnezeu si in

Iisus Hristos ca Mantuitor. Acest tipar care este perpetuat pe

parcursul a mai multor generatii (poate zeci de genera^ii)

pecetluieste ideea de transmitere a statutului de crestin din tata in

fiu, prin nasterea intr-o familie crestina. Dar cat de crestina este
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familia? Acest criteriu nu intra in calcul atunci cand se boteaza

copiii. A decide care parinti sunt cu adevarat crestini si care nu

sunt este o chestiune extrem de dificila. Asadar, in realitate, atat

descendentii crestinilor nepracticanti cat si acei descendenti ai

crestinilor autentici devin crestini prin botez. Toti, inclusiv cei care

nu ajung sa aiba o credinjp in Dumnezeu ca adulti, raman totusi

membrii ai bisericii fiindca au fost botezati. Desigur, de pe pozitia

credobaptista, realitatea aceasta ridica serioasa problema a naturii

bisericii. Nu se creeaza in felul acesta un crestinism nominal care

include un segment larg de nepracticanti, daca nu chiar si

necredinciosi?

Reactia naturala a paedobaptistilor la aceasta critica este ca

nu suntem chemati sa judecam (Mat. 7.1). Numai Dumnezeu ii

poate cunoaste pe cei care sunt ai lui. Asa dupa cum intreg Israelul

,,a fost botezat in nor si in mare" si, totusi, cei mai multi dintre ei

nu au fost placuti lui Dumnezeu, ci au fost lasap sa piara in pustie,

tot asa este posibil ca si dstazi, mulj^ sa fie partasi ai legamantului

si, totusi, sa se piarda datorita lipsei de credinja.

Ca raspuns la aceasta reacjie a paedobaptistilor, trebuie sa

admitem ca, in realitate, biserica vizibila nu poate fi identificata cu

numarul celor care cred. §i in bisericile unde se practice botezul

adulplor pe baza unei marturisiri personale a credin^ei exista,

totusi, un segment de crestini ,,nominali", nepracticanti. Aceasta

critica trebuie insusita de orice biserica, indiferent pe care.,,mal al

apei botezului" s-ar situa. In acelasi timp, trebuie sa admitem ca

dimensiunea acestui nedorit segment de crestini nominali din

bisericile noastre depinde de modul in care administram

sacramentul prin care se ob^ine calitatea de membru al bisericii.

Riscul eel mare si-1 asuma bisericile care practica botezul copiilor.
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Implica^ii teologice

O problema teologica serioasa o constituie botezul copiilor

daca, la varsta responsabilitatii, eel care a primit un astfel de botez

nu traieste o viata de crestin. Cum interpretam botezul acestora?

In opinia lui Michael Green, un astfel de botez nu are nici un

efect. Aceasta nu pentru ca botezul ar fi ineficace in sine, ci pentru

ca eel care a fost botezat nu s-a folosit de beneficiile care decurg

din el. Este ca si cand ai primi un cec cu o suma mare de bani fara

a-1 preschimba si a te folosi vreodata de acei bani.56 Pana cand nu

te folosesti de beneficiile botezului, traind o viata de adevarat

crestin, nu esti mantuit, spune Green, ci ramai un necredincios

botezat, un necrestin. Acest necrestin insa poarta ,,in trupul lui"

semnul dragostei de Tata a lui Dumnezeu care ii aduce aminte de

ceea ce putea sa faca Hristos in viata lui si nasterea din nou pe

care ar fi putut s-o traiasca daca ar fi ascultat de Dumnezeu.57

Problema se complica. Daca botezul crestin nu este eficace

decat prin insusirea constienta din partea celui botezat a

beneficiilor care decurg din acest sacrament, de ce nu se amana

botezul pana cand acesta inj:elege ce inseamna sa fii crestin, isi

poate marturisi credin]:a in Hristos si isi; poate asuma

responsabilitatea de a trai o viata autentic crestiria? Este sau nu

este copilul un crestin inainte de a se vedea in viata lui ,,fapte

vrednice de pocain^a"? Ce fel de protectie ii ofera botezul in plus

fata de statutul acela de ,,sfant" pe care ii ofera apartenenta la o

familie credincioasa sau faptul ca are un singur parinte credincios?

Este greu de imaginat cum va raspunde paedobaotdstul la aceste

intrebari.

56 Michael Green, Baptism, p. 90.

57 Ibid.
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In loc de concluzii, cateva chestiuni de principiu

1) Punctul de vedere al Parinjilor, al teologilor catolici sau

al reformatorilor nu este decisiv ci, dimpotriva, trebuie testat dupa

etalonul Scripturii. Asa spune si Luther: ,,Cuvantul lui Dumnezeu

trebuie sa fie preeminent." Vorbind despre important exegezei

biblice, el spune: Tu trebuie sa te bazezi pe un pasaj scriptural dar

si bine definit. Daca nu ai gasit un astfel de pasaj, argumentul tau

nu sta in picioare." Din pacate, pnand cont de pozipa

paedobaptista a lui Luther, aceste cuvinte se lntorc impotriva lui!

Oricum, pentru ca o doctrina sa fie adoptata de biserica si sa

constituie o norma de credin^a, ea trebuie sa fie bine argumentata

din Scriptura. Doctrina botezului copiilor nu este.

2) Faptul ca o doctrina sau o invajatura nu este respinsa de

apostoli nu lnseamna ca ei au acceptat-o. Cele mai multe erezii

cunoscute de crestinism nu sunt contrazise in Noul Testament

fiindca au survenit mai tarziu in istoria Bisericii. Faptul ca botezul

copiilor nu este contrazis sau criticat de apostoli nu inseamna ca a

fost tolerat de ei. Dimpotriva, folosindu-ne de argumentul

consecvenjei Scripturii, suntem pe un teren mai sigur daca tragem

concluzia ca aceasta practica n-a fost cunoscuta de apostoli.

3) Afirmapile conjecturale (i.e., ca in aceste case au existat

copii mici, ca botezul copiilor dateaza din epoca apostolica;

apostolii n-au avut porunca de la Iisus sa nu boteze copiii, asa ca

ei nu se puteau nici impotrivi acestei practici, nici n-o puteau

aproba;) nu trebuie sa stea la baza unor doctrine ale Bisericii.

4) Consideram ca adeppi credobaptismului care au inclus

in practica bisericilor lor binecuvantarea copiilor mici sunt pe un

teren mai sigur decat paedobaptistii. Este adevarat ca nici practica
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binecuvantarii copiilor nu se gaseste in biserica apostolica. Acesta

ar putea fi un motiv pentru care paedobaptistii sa nu vada in

binecuvantarea copiilor o alternative la botezul pruncilor. Un alt

motiv pentru care paedobaptistii nu acorda celor doua practici o

valoare similara este ca, in opinia lor, botezul nu are acelasi efect

ca si practica binecuvantarii copiilor. Ei considera ca, prin botez,

pruncilor li se da Duhul Sfant si sunt incorporapi in Hristos. In

botez, pentru ei, este cuprinsa intreaga viaja viitoare a copiilor.58

Din punctul nostru de vedere, practica binecuvantarii

copiilor are tot atat suport biblic ca si botezul copiilor: Diferen^a

consta in faptul ca botezul copiilor poate fi afirmat numai prin

incalcarea altor principii biblice, pe cand binecuvantarea copiilor

nu desfiin^eaza nimic. Este un obicei evreiesc practicat chiar de

Domnul Iisus. Prin ceea ce a spus Domnul Iisus cu ocazia

binecuvantarii copiilor, se interpreteaza deseori eronat ca El ar fi

promis Imparapa copiilor.59 De fapt, spunand ca ,,Imparapa lui

Dumnezeu este a unora ca ei," Hristos nu a promis nimic copiilor.

El se adresa adul$ilor, aratand ca Impara^ie este a celor care au, in

anumite privin^e, atitudinea unor copii.

Din modul in care Parintele Staniloae descrie efectul

botezului asupra copiilor, iri^elegem, de fapt, ca botezul are acelasi

efect cu ,,sfinpirea" despre care vorbeste apostolul Pavel in

ICorinteni 7.12-14, sau cu binecuvantarea copiilor practicata in

bisericile neoprotestante. Parintele Staniloae sus^ine ca botezul

este doar una din modalitajile prin care viapa spirituala patrunde in

copil:

58 G. Remete, Perspective noi in teologia sacramentala luterand, Alba Iulia, Editura

Episcopiei Ortodoxe, 1999, p. 118.

59 G. Remete, op. tit, p. 117.
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E drept ca ei [copiiij nu pot oferi lui Hristos marturisirea

credinjei lor ca deschidere a fiinjei lor pentru salasluirea lui

Hristos in ea. Dar ei fac parte dintr-o familie crestina

traitoare in Biserica. Intre viaja lor sufleteasca si cea a familiei

si a Bisericii inca nu s-a ridicat bariera unei constiinje

individualiste. Viaja aceasta spirituala patrunde neimpiedicata

tot mai mult in fiinja lor. Intra de altfel si in copiii din

denominajiunile neo-protestante care nu primesc Botezul

copiilor, prin preocuparea despre Hristos existent in ele.

Daca copiii acelor denominapuni se vor decide pentru

credinja proprie acelora, o vor face tot pe baza credinj;ei

patrunse in ei incepand din varsta cea mai frageda. Botezul

este si el un act prin care viaja spirituala a familei patrunde in

ei. Cand marturisesc cei din familie o anumita credin^a, e

sigur ca o vor marturisi si copiii. E o chestie de timp ca ceea

ce e sadit in ei si se afla virtual in ei sa se manifesfe mai tarziu

si in mod actual".60

5) Botezul §terge pacatul stramo§esc numai in urma

acceptarii con^tiente a lucrarii ispajitoare a lui Hristos, adica in

urma primkii lui Hristos ca Mantuitor. Este dificil sa credem ca

pacatul stramosesc poate fi eradicat fara cooperarea constienta a

cuiva. Asadar, intrarea in biserica este accesibila numai celor

mantui^i, a celor care sunt regenerati in urma actualizarii lucrarii

lui Hristos in viaja lor. Doar ei sunt membri ai bisericii, doar ei

sunt crestini, in sensul deplin al cuvintului. Statutul copiilor din

familiile de crestini este stabilit de apostolul Pavel in ICor. 7.14.

Ei sunt sfinpti si se bucura, in felul acesta, de un har preventiv, de

o protecjie speciala. Prin apartenen^a la o familie crestina, asa cum

se exprima parintele Staniloae, ,,via^a spirituala patrunde

neimpiedicata tot mai mult in fiin£a lor". Aceasta viaja spirituala

devine o chestiune personala doar in momentul in care copilul are

60 D. Staniloae, Teologe Dogmatica Ortodoxd, III, p. 61.
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capacitatea de a-L in^elege si primi pe Hnstos. Numai la varsta

deplinei constien|e si a deplinei responsabilitapi.


