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TEMEIURI BIBLICE NOUTESTAMENTARE
CU PRIVIRE LA OFICIEREA SFINTELOR TAINE
ȘI IERURGIILOR BISERICEȘTI (II)
Prot. dr. Ioan Bude
NEW-TESTAMENT BIBLICAL GROUNDS CONCERNING THE
OFFICIATION OF THE HOLY CHURCH SACRAMENTS AND
BLESSINGS (II)

Abstract: Addressing mostly priests and Religion teachers, but also any
believer, the entire publicistic series that we commence at this point desires,
in a straightforward, plain and clear manner (without proposing thematic biblical theology approaches, but by means of a rigurous selection of minimally
commented texts), to bring forth again The Truth of the Holy Sacraments
before the readers, whoever they might be or – why not? – lead the readers
before The Truth, That „is the same for yesterday, today and forever” (Jews
13, 8): The Lord and Our Saviour, Jesus Christ, present, alive and active in all
undertakings of His Church
Keywords: holy sacraments, blessings, biblical theology, Church
CAP. III: BOTEZUL ÎN EPISTOLELE PAULINE
1. Botezul în Epistola către Romani
a). Romani 3, 22: „Dar dreptatea lui Dumnezeu vine prin credinţa în Iisus
Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred, căci nu este deosebire”.
Aici, „dreptatea lui Dumnezeu” înseamnă mântuirea în Hristos (cf. Matei
3, 15; 6, 33; I Timotei 4, 8), la care au acces – prin Botez şi prin celelalte Sfinte
Taine – toţi oamenii, fără nicio deosebire (cf. Matei 5, 45; Galateni 3, 28; 4,
7; Coloseni 3, 11).
b) Romani 6, 3-6: „Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat,
întru moartea Lui ne-am botezat ? Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin
botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să
umblăm şi noi întru înnoirea vieţii; căci dacă am crescut împreună cu El prin
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asemănarea morţii Lui, atunci vom fi părtaşi şi ai Învierii Lui. Cunoscând
aceasta, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se
nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului”.
Textul de mai sus este unul din textele clasice noutestamentare despre
Botezul creştin, având multiple şi profunde conotaţii şi în domeniul antropologiei pauline. În cele ce urmează vom încerca un scurt comentariu doar asupra
v. 6, care constituie de fapt „cheia” înţelesului teologic – baptismal al întregului
ansamblu: „ [...] că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca
să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului”.
Apostolul Pavel determină aici, foarte precis, subiectul Botezului: „omul
nostru cel vechi”, reprezenat prin „trupul păcatului”, 46 prin care este definită
starea religios-morală a omului de dinainte de Botez. Viaţa lui din această
perioadă este detestabilă din toate punctele de vedere, fapt pentru care şi trebuie
ca el „să moară”. De aceea a şi fost „răstignit împreună cu Hristos” – ca să fie
nimicit!47 Prin contrast, dispariţia „omului vechi”, cere în schimb un „om nou”,
al cărui act de naştere este chiar Taina Botezului, denumită de însuşi Sfântul
Pavel „naştere din nou” (Tit 3, 5). Ca perfecţiune morală, acesta ar putea
corespunde omului paradisiac, cel de dinainte de cădere 48 , dar din punct de
vedere istoric, nu este identic cu acela. „Omul cel nou” n-a existat pe lume
înainte de Hristos! 49 Prin Botez, el este o creaţie a lui Hristos, este omul hristologic al timpului hristologic, este deja un creştin al Parusiei sau, tot într-o
definiţie paulină, este „făptura cea nouă” (II Corinteni 5, 17; Galateni 6, 15),
redobândită, sau recuperată prin Sfântul Botez. Iar temeiul acestui proces de
reînnoire, sau renaştere spirituală a naturii umane prin Taina Botezului, este
Întruparea Fiului lui Dumnezeu 50 , Care „Dumnezeu fiind, S-a făcut şi om
deplin , ca să ne arate că se poate vieţui în trup şi fără a fi robi păcatului”. 51
Este o necesitate imperativă să-L avem pe Hristos ca model absolut de
neprihănită vieţuire trupească, întrucât „omul nostru cel vechi” n-a fost nimicit
prin Botez, ci numai „răstignit” în vederea nimicirii. Deci el va continua să
coexiste împreună cu „omul nostru cel nou”, disputându-şi cu acesta, în mod
perfid şi dur întâietatea în toată viaţa noastră trupească. Această dramatică
confruntare va constitui una din temele dominante ale antropologiei pauline,
fiind abordată cu fermitate de către Sfântul Apostol Pavel, în repetate rânduri
(Romani 7, 22-25; 8, 1-13; Efeseni 4, 22-24 u., Coloseni 3, 9-10).
c). Romani 9, 11-12: „Că nefiind încă născuţi (copiii), nefăcând ei ceva bun
sau rău, ca să rămână voia lui Dumnezeu cea după alegere, nu din fapte, ci de
la Cel care cheamă, i s-a zis ei că cel mai mare va sluji celui mai mic...”
Din nou ne întâlnim aici cu chemarea specială, de către Dumnezeu, a pruncilor încă nenăscuţi şi legătura lor afectiv-voliţională cu Părintele ceresc – un
argument imposibil de contrazis în privinţa Botezului pruncilor. 52
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d). Romani 12, 1: „Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu,
să înfăţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui
Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească”.
Între jertfele levitice ale Vechiului Testament 53 şi „jertfa vie” din textul de
mai sus, deosebirea este totală, iar superioritatea acesteia asupra celor dintâi,
indiscutabilă. Materia acestei jertfe nu este substitutivă (animalul), ci e însăşi
fiinţa umană, care prin Botez se oferă lui Dumnezeu integral şi de bună voie,
din iubire şi nu din obligaţie sau forţată de cineva. 54 Statutul acestei „jertfe
vii” este cel de „făptură nouă” (II Corinteni 5, 17), de om botezat, iar vieţuirea
lui în trup, este de om conştient de starea lui de „răstignit împreună cu Hristos”
(Galateni 6, 14-15), în sensul că el a dorit acest lucru, a gândit şi a decis să
moară cu Hristos, prin Botez, ca om vechi, dar să şi învieze tot prin Botez şi
tot cu Hristos, ca „făptură nouă”, trăind din acest moment „întru înnoirea vieţii”
(Romani 6, 6-4; II Corinteni 5, 17; Romani 12, 2 u).
Acest om nici nu-şi mai aparţine lui însuşi, ci el ştie că „este al lui Dumnezeu”
(I Corinteni 6, 19-20). Asociat morţii şi Învierii lui Hristos, el îşi trăieşte viaţa
lui trupească în starea de „jertfă vie”, încorporată, ca o replică umană, în Jertfa
sfinţitoare a Arhiereului Hristos, Jertfă a tuturor jertfelor 55, adusă lui Dumnezeu
„o dată pentru totdeauna” (Evrei 10, 10; cf. Ioan 17, 19) 56 . Iar această replică
a Jertfei lui Hristos, este compusă din toate trupurile celor botezaţi, jertfite
spiritual (jertfe somatice) 57 , într-o perfectă comuniune liturgică 58 , asemenea
unei pâini: „Căci o pâine, un trup suntem noi cei mulţi; căci toţi ne împărtăşim
din unica pâine” (I Corinteni 10, 17; 12, 27).
Trupul omenesc nu poate abesenta din această jertfă, el fiind sediul, sau
„organul de origine dumnezeiască a sufletului”. 59 De aceea, îndemnul paulin
se adresează tuturor trupurilor botezate, să devină – aşa cum am văzut mai sus
– o singură jertfă, transfigurându-se într-un dialog de slujire duhovnicească 60
şi făcându-se „o pâine”, aşa cum şi pâinea, la rândul ei, devine Trup de Jertfă
în Sfânta Liturghie.
2. Botezul în Epistola I către Corinteni
a). I Corinteni 1, 14-17a: „Mulţumesc lui Dumnezeu că pe niciunul din voi
n-am botezat, decât pe Crispus şi pe Gaius, ca să nu zică cineva că aţi fost
botezaţi în numele meu. Am botezat şi casa lui Ştefana(s); afară de aceştia nu
ştiu să mai fi botezat pe altcineva. Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci
să binevestesc...”
Din context (v. 12), rezultă că în comunitatea corintiană au apărut dezbinări
pe motive preferenţiale: „Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu
sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos”. Din această cauză Apostolul enumeră între cei botezaţi de el însuşi, numai pe Crispus (mai-marele sinagogii),
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pe Gaius şi pe Ştefana(s). Desigur că aşa cum a botezat „casa” (familia) lui
Ştefana(s), considerat „pârga Ahaei”, acelaşi lucru l-a făcut şi cu „casele”
(respectiv familiile) lui Crispus şi Gaius.
Dacă botezarea acestora a constituit o excepţie de la misiunea lui de Apostol
binevestitor (v. 17a), înseamnă că de oficierea celorlalte nenumărate botezuri
din Corint s-au ocupat, ca şi în alte cazuri, preoţi anume rânduiţi pentru aceasta
(cf. Fapte 10, 48; 14, 23).
b). I Corinteni 4, 15b: „Căci de aţi avea zece mii de învăţători în Hristos,
totuşi nu aveţi mulţi părinţi. Căci eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos”.
„A naşte prin Evanghelie” înseamnă încreştinare prin propovăduire, convertire şi, evident, botezare (Romani 2, 16; I Corinteni 2, 1-2; Galateni 1, 6-9;
11-12; 2, 6b-9; 3, 1).
c). I Corinteni 6, 11: „ […] Dar v-aţi spălat, dar v-aţi sfinţit, dar v-aţi îndreptat
în numele Domului Iisus Hristos şi în Duhul Dumnezeului nostru.”
Acest text ne este familiar şi uşor de recunoscut, pentru că este preluat
aproape identic în rânduiala slujbei de Botez, fiind rostit de către preot, în timp
ce-l şterge pe pruncul botezat şi de curând pecetluit cu Sfântul şi marele Mir.
d). I Corinteni 7, 14b: „ […] Altminteri, copiii voştri ar fi necuraţi, dar
acum ei sunt sfinţi”.
Din context (v. 12-14a) rezultă că în cazul familiilor mixte (un soţ păgân
şi altul creştin), nici bărbatul şi nici femeia să nu se despartă, pentru că cel
care este creştin între ei, precum şi copiii, botezaţi din pruncie (şi denumiţi
aici „sfinţi” = sfinţiţi prin Botez şi Mirungere), îl sfinţesc şi pe soţul neîncreştinat, în sensul că ei constituie pentru acesta o comunitate liturgică familială,
în care şi el (fie bărbatul, fie femeia) s-ar putea mântui (v. 16), pentru că i s-au
creat deja condiţii harice.
e). I Corinteni 10, 1-2: „Căci nu voiesc, fraţilor, ca voi să nu ştiţi că părinţii
noştri au fost toţi sub nor şi că toţi au trecut prin mare”. Şi toţi, prin Moise,
s-au botezat în nor şi mare.
Este vorba aici de prefigurarea vechitestamentară a Tainelor Botezului şi
Mirungerii, dar şi de Botezul pruncilor (semnificaţia inclusivă a termenului
„toţi”), despre care am tratat deja, mai sus (Vezi Cap. 1.2: „Necesitatea botezării pruncilor”).
f). I Corinteni 12, 13: „Pentru că într-un Duh ne-am botezat noi toţi, ca să
fim un singur trup, fie Iudei, fie Elini, fie robi, fie liberi, şi toţi la un Duh ne-am
adăpat”.
Textul de mai sus are o mulţime de locuri paralele: Matei 3, 11b; Marcu 1,
8; Luca 3, 16; Ioan 1, 33; Fapte 1, 5; 2, 2-4; 10, 44-46; 11, 16; 19, 4-6; Romani
15, 16b; I Corinteni 3, 16-17; 6, 11, 15, 19; 10, 1-2, 16-17; Galateni 3, 27-28;
Efeseni 4, 5; Coloseni 3, 9-11, ş.a. Toate acestea exprimă caracterul universal
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şi comunitar, atât al Botezului, cât şi al Mirungerii, precum şi necesitatea
primirii lor de către oricine vrea să intre în Biserică şi să se mântuiască 61 .
g). I Corinteni 15, 29: „Fiindcă ce vor face cei care se botează pentru morţi?
Dacă morţii nu înviază nicidecum, pentru ce se mai botează pentru ei?”
Cu toate că Botezul este unic şi irepetabil, în unele situaţii extreme, de iconomie
specifică creştinismului primar, se întâmpla ca unii dintre cei ce s-au pregătit şi
aşteptau să primească Taina Sfântului Botez, să moară înainte de a fi botezaţi,
plecând din viaţă doar cu aşa-numitul „Botez al dorinţei”. Atunci, alţi creştini, deja
botezaţi, se botezau din nou în contul celor răposaţi, iar acest tip de botez era
valabil (a se vedea o situaţie similară în cazul pomenirii morţilor din II Macabei
12, 43-46), precum valabilă era şi rebotezarea Apostolului neamurilor, din Saul
în Paul = Pavel – din aceeaşi iconomie de înaltă consideraţie faţă de proconsulul
proaspăt convertit al Ciprului, Sergius Paulus: (Fapte 13, 9, 12).
3. Botezul în Epistola a II-a către Corinteni
a). II Corinteni 1, 21-22b: „Iar Cel ce ne întăreşte pe noi împreună cu voi,
în Hristos şi ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a şi pecetluit pe noi şi a
dat arvuna Duhului, în inimile noastre” (cf. şi 5, 5b).
„Ungerea” de care se face pomenire aici, are o dublă semnificaţie:
- pe de o parte, reprezintă investitura sfântului Pavel, din partea lui
Dumnezeu, în misiunea de Apostol. Este o lucrare a Duhului Sfânt, ca şi cea
de la Cincizecime (Fapte 2, 1-2), sau ca şi a hirotonirii, de către Sfinţii Apostoli,
a celor şapte diaconi, prin „punerea mâinilor” (Fapte 6, 6), lucrare pe care
Şi-o revendică cu deplină legitimitate chiar şi Domnul Iisus Hristos, la începutul propovăduirii (Luca 4, 18; cf. Isaia 61, 2 şi Fapte 10, 38);
- pe de altă parte, „ungerea”, respectiv „pecetluirea”, sau „arvuna Duhului”,
reprezintă Taina Mirungerii, care de la bun început se administra în Biserică,
imediat după Botez (Fapte 19, 6), dar uneori, în funcţie de bunăvoinţa Duhului
Sfânt, o lua înaintea Botezului (Fapte 10, 44-48).
Această „arvună a Duhului” (5.5 b) este contribuţia majoră şi gratuită a
Duhului Sfânt la mântuirea noastră.
b). II Corinteni 5, 17: „Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă;
cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi.”
„Făptura nouă” = credinciosul creştin botezat şi pecetluit cu Sfântul şi
Marele Mir. (A se vedea, mai sus, comentariul de la Romani 6, 3-6). Textul
de mai sus, dimpreună cu contextul (v. 16) va fi reluat şi comentat pe larg mai
încolo, când vom trata despre Sfânta Euharistie, Hristos cel euharistic şi omul
hristologic, îndumnezeit prin împărtăşirea cu Hristosul euharistic.
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4. Botezul în Epistola către Galateni
a). Galateni 3, 27: „Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi
îmbrăcat.”
Acesta este imnul Botezului creştin, cântat dintotdeauna la oficierea fiecărei
slujbe de Botez, după Mirungere, în timpul unei întreite „procesiuni” în jurul
cristelniţei şi mesei de botez, cu semnificaţii multiple. Mai întâi, această microprocesiune întreită, care se va repeta (în alte condiţii) şi în Taina Cununiei,
repezintă cele trei periodizări ale vieţii omului: copilăria, floarea vieţii şi amurgul bătrâneţii, toate fiind înţelese ca nişte călătorii ale celui botezat, pe aceste
trei circuite biologice, dar nu singur, ci însoţit de părinţii săi sufleteşti – naşii
– ca factori împreună–responsabili cu părinţii trupeşti, pentru orientarea lui
pe cărările cele drepte ale vieţii. Aceiaşi părinţi sufleteşti (naşii), îl vor însoţi,
cum am mai spus, şi în întreita microprocesiune a Cununiei, alături de sufletul
său pereche şi purtând pe creştet cununiile de mucenici ai iubirii jertfelnice.
Revenind la sensurile teologice ale imnului baptismal de mai sus, cei vizaţi
sunt toţi credincioşii creştini, deveniţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţă şi prin
„îmbrăcarea”, sau unirea ontologică cu Hristos prin Taina Sfântului Botez 62.
Credinţa şi Botezul sunt două realităţi distincte, cu funcţiuni complementare în
îndreptarea omului înaintea lui Dumnezeu. Cu toate că omul nu e pus în situaţia
de a alege între credinţă şi Botez, sau între credinţă şi celelalte Sfinte Taine,
credinţa este incompletă fără Botez, iar Botezul este el însuşi un act de credinţă.
63
Sensul v.27 ar fi deci acesta: „Voi toţi, care aţi fost botezaţi în Hristos, sunteţi
fii lui Dumnezeu.” Formula „în Hristos” (Romani 6, 3), sau „în numele” lui
Hristos (Fapte 19, 5), îl prezintă pe Hristos drept elementul divin în care, spre
care şi cu care se contopeşte (se scufundă), credinciosul prin Botez. 64
Din moment ce temeiul Botezului creştin este Întruparea şi Jertfa mântuitoare
a lui Hristos, sensul „îmbrăcării” în Hristos este cel întâlnit frecvent în Epistolele
pauline şi anume de schimbare profundă, fundamentală a întregii fiinţe religiosmorale a credinciosului botezat, după cum rezultă şi din textul paralel din
Coloseni 3, 9-10, 12, 14: „Nu vă minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de
omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou care se
înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după Chipul Celui Care l-a zidit [...].
Îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, cu milostivirile
îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe [...] iar peste toate acestea,
îmbrăcaţi-vă întru dragoste, care este legătura desăvârşirii.” 65 Însă, imaginea
„îmbrăcării” nu exprimă întregul dinamism al vieţii „în Hristos”, pentru că „realitatea debordează imaginea. Într-adevăr, veşmântul rămâne ceea ce este, în timp
ce omul cel nou este înnoit necontenit prin acţiunea Duhului.” 66
b). Galateni 4, 4-7: „Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis
pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i
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răscumpere, ca să dobândim înfierea. Şi pentru că sunteţi fii, a trimis Dumnezeu
pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă: Avva, Părinte! Astfel, dar,
nu mai eşti rob, ci fiu; iar de eşti fiu, eşti şi moştenitor al lui Dumnezeu, prin
Iisus Hristos.”
În capitolul anterior (3, 25) fusese deja evocată ideea unui timp nou, al
credinţei, care urmează timpului Legii (3, 23). Aici, timpul cel nou începe cu
momentul întrupării Fiului lui Dumnezeu, fiind denumit „plinirea vremii”, cu
precizarea că nu vremea şi cronologia ei determină trimiterea – de către
Dumnezeu Tatăl – a Fiului în lume, ci trimiterea Fiului marchează „plinirea
vremii”, iar momentul venirii pe lume a Fiului lui Dumnezeu este centrul
temporal al tuturor evenimentelor istorice. 67 Trecutul şi viitorul primesc sens
numai în lumina acestui eveniment unic şi irepetabil: începutul mântuirii lumii.
Răscumpărarea „de sub Lege” înseamnă că toţi oamenii (iudei şi păgâni), fiind
deopotrivă păcătoşi, blestemul Legii îi includea pe toţi. De aceea şi răscumpărarea în Hristos îi cuprinde pe toţi. Iar înfierea este o consecinţă a răscumpărării, după cum aramaicul „Avva” = „Părinte” = „Tată”. A-L numi pe
Dumnezeu „Părinte”, sau „Tată”, este un mare dar al înfierii divine. Cel ce se
uneşte cu Hristos prin Taina Sfântului Botez, dobândeşte calitatea de fiu şi
moştenitor al lui Dumnezeu (a se vedea paralelismul între textele din Galateni
4, 6-7 şi Romani 8, 15-17). Fiind înfiaţi de Dumnezeu prin Botez, noi participăm deja la viaţa lui Hristos, „ne îmbrăcăm în El” (3, 27), dar deşi această
participare este reală, ea nu este încă completă, în sensul că avem numai
„arvuna Duhului” (Mirungerea, cf. II Corinteni 5, 5), urmând a primi roadele
depline ale înfierii divine abia la Parusie (cf. Romani 8, 23). 69
În fine, potrivit unui apreciat comentator 70 , în afirmaţia paulină din v. 7:
„ […] nu mai eşti rob, ci fiu […]”, se rezumă întreaga Epistolă către Galateni.
5. Botezul în Epistola către Efeseni
a). Efeseni 1, 5: „ […] mai înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire, să ne înfieze,
prin Iisus Hristos, după bunăvoința voii Sale […]”
Tema „înfierii prin Iisus Hristos”, adică prin Taina Sfântului Botez, se
continuă și aici, cu aceleaşi conotații ca și în Galateni 4, 4-7, toate împlininduse după planul cel din veci al lui Dumnezeu.
b). Efeseni 1, 13-14: „Întru Care și voi, auzind cuvântul adevărului,
Evanghelia mântuirii voastre, crezând în El, ați fost pecetluiți cu Sfântul Duh
al făgăduinței, Care este arvuna moștenirii noastre, spre răscumpărarea celor
dobândiți de El și spre lauda slavei Sale”.
Trei sunt tainele mântuirii la care se referă textul de mai sus:
- actul de credință în „Evanghelia mântuirii”, subînțeles în Taina Botezului;
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- „pecetluirea cu Sfântul Duh al făgăduinței”, adică Taina Mirungerii, ca
„arvună” a integrării noastre în următoarea taină, adică:
- taina „răscumpărării”, sau a mântuirii recapitulative, Sfânta Euharistie,
prin care Hristos ne-a „dobândit” cu propriul Său Sânge (cf. I Corinteni 5, 7;
6, 19-20).
c). Efeseni 4, 5, 22-24, 30: „Este un Domn, o credință, un Botez […]. Să
vă dezbrăcați, față cu viețuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care
se strică prin poftele amăgitoare, și să vă înnoiți în duhul cugetului vostru,
îmbrăcându-vă în omul cel nou, care este făcut după chipul lui Dumnezeu, în
dreptatea și sfințenia adevărului[…]. Să nu întristați Duhul cel Sfânt al lui
Dumnezeu, întru Care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării”.
În ce privește constatarea paulină din v. 5, că „Este un Domn, o credință,
un Botez”, trebuie să ne amintim ceea ce am constatat, la rândul nostru, încă
de la început, adică ce s-a întâmplat, în timp, în mentalitatea tuturor creștinilor:
toți susțin teoretic cele afirmate mai sus de Sfântul Apostol Pavel, dar în realitate, s-au ivit încă de atunci atâtea deosebiri interconfesionale, încât creștinul
de astăzi este complet derutat și îi este aproape imposibil să mai discearnă
adevărul, sau cine are dreptate 71. Iar în privința „omului vechi” și „omului
nou”, a se vedea comentariul de la Romani 6, 3-6, precum și nota nr. 57, cu
referire la terminologia antropologiei pauline, în definirea rodului comuniunii
cu Hristos prin Botez și Euharistie.
Cât despre v. 30: „Să nu întristați Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru
care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării”, deosebim aici cel puțin două
semnificații: în primul rând, „pecetluirea”, adică Taina Sfântului Mir, este cea
în vederea înfierii noastre de către Dumnezeu începută, prin Botez, despre
care am tratat în Galateni 4, 4-7, cu o excelentă paralelă în secțiunea din
Romani 8, 15-27; iar în al doilea rând, ziua definitivei „răscumpărări”, adică
cea de la Parusie, zi care îi va distinge și pe cei „pecetluiți pe frunte, pe robii
lui Dumnezeu”, în număr (simbolic) de „o sută patruzeci și patru de mii, din
toate semințiile fiilor lui Israel”, dar împreună cu aceștia și pe cei din mulțimea
cea fără număr „din tot neamul și semințiile și popoarele și limbile”, care „șiau spălat veșmintele lor și le-au făcut albe în sângele Mielului”.
Primii îi reprezintă pe drepții Vechiului Testament (cf. Iezechiel 9, 4), iar cei
înveșmântați în alb sunt „neofiții” Noului Testament, cei împărtășiți de Botez,
Mirungere și de toate Sfintele Taine, toți mucenicii și sfinții creștini, adică „făpturile noi” ale lui Hristos (Apocalipsa 4, 3-9, 14; cf. Facerea 39, 12).
d). Efeseni 5, 8-9: „Altădată erați întuneric, iar acum sunteți lumină întru
Domnul; umblați ca fii ai luminii! Pentru că roada luminii e în orice bunătate,
dreptate și adevăr”.
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Antiteza dintre „întunericul” de altădată și „lumina întru Domnul”, îi
definește pe unii și aceiași oameni, aflaţi în starea de dinainte de Botez și în
cea de după Botez, când au devenit „lumina lumii” (Matei 5, 14-16) și „sarea
pământului” (Matei 5, 13). Prin urmare, viața de creștin este cea de „fiu al
luminii”, iar faptele ei sunt „roade ale luminii”: dreptate, pace, bucurie,
blândețe, înfrânare, îndelungă răbdare, adică toate virtuțile morale creștine
(cf. Galateni 5, 22-23).
e). Efeseni 5, 26-27: „ […] Ca s-o sfințească, curățind-o cu baia apei prin
cuvânt și ca s-o înfățișeze Sieși, Biserică mărită, neavând pată sau zbârcitură,
ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă și fără de prihană”.
„Sfințirea” și „curățirea” Bisericii de către Hristos Domnul, „cu baia apei”
Sfântului Botez 72 și „prin cuvântul” Evangheliei Sale nu înseamnă că Biserica
Sa ar fi întinată, sau, că în timp, s-ar putea întina cumva, ci înseamnă că ea
este menținută într-o perpetuă stare de prospețime, de tinerețe și puritate baptismală, extinsă la nivelul întregii creștinătăți, prin lucrarea sfințitoare a Duhului
Sfânt din Taina Mirungerii, care întotdeauna secondează Botezul 73 .
6. Botezul în Epistola către Filipeni
a). Filipeni 2, 22: „Dar încercarea lui (a lui Timotei, n.n.) o cunoașteți, căci
împreună cu mine a slujit la propășirea Evangheliei întocmai ca un copil lângă
tatăl său.”
Am putea avea aici un indiciu că ucenicul paulin Timotei a fost probabil
botezat și „crescut” în credința creștină de către Sfântul Apostol Pavel personal
(Fapte 16, 1-3; I Timotei 4, 12-16). Expresia „ca un copil lângă tatăl său”
reprezintă raportul real, şi patern, dintre Sfântul Pavel și Timotei, pe care
Apostolul, chiar dacă nu l-o fi botezat cu mâna lui, cu certitudine că l-a „înfiat”
de foarte timpuriu (cf. II Timotei 3, 15).
b). Filipeni 3, 10-11: „ […] să fiu primit părtaș la patimile Lui, și asemănându-mă cu moartea Lui, ca doar să pot ajunge la învierea cea din morți.”
Atât ca formă, dar mai ales ca sens, textul de mai sus constituie o paralelă
la Romani 6, 3-6, având același comentariu. Utilizarea persoanei I plural îl
integrează pe Apostolul neamurilor în atmosfera solemnă, de comuniune cu
moartea și Învierea lui Hristos, a tuturor celor din Filipi care s-au botezat și
cred în numele Lui.
c). Filipeni 3, 14: „Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând
la cele dinainte, alerg la țintă, la răsplata dumnezeieștii chemări de sus, întru
Hristos Iisus.”
Este redat aici modul practic de gândire al creștinului activ, conștient de
faptul că nici faptele anterioare Botezului și nici calitatea de „făptură nouă”,
de după Botez, nu-l reprezintă înaintea lui Dumnezeu, ci doar efortul perpetuu,
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de autodepășire, în progresul lui duhovnicesc de om nou, hristologic, pentru
care starea de normalitate în această viață, trebuie să fie chiar starea de sfințenie.
7. Botezul în Epistola către Coloseni
a). Coloseni 2, 12: „Îngropaţi fiind împreună cu El (cu Hristos, n.n.) prin
Botez, cu El aţi şi înviat prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, Cel ce L-a
înviat din morţi.”
Obişnuita temă a morţii şi învierii în şi cu Hristos, prin Taina Sfântului Botez,
dacă o limităm doar la v.12, este o paralelă perfectă la textul paulin, clasic, despre
Botez, din Romani 6, 4. Însă aici, ea se încadrează într-un context tematic mult
mai extins, într-o secţiune hristologică complexă (2,2 – 3, 25), sintetizând teologia cunoaşterii autentice a lui Hristos, cu vieţuirea autentică în Hristos, la toate
nivelele sociale dintr-o comunitate creştină, precum Biserica din Colose 74.
b). Coloseni 3, 1-3: „Aşadar, dacă aţi înviat împreună cu Hristos, căutaţi
cele de sus, unde se află Hristos, şezând de-a dreapta lui Dumnezeu; cugetaţi
cele de sus, nu cele de pe pământ; căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă
cu Hristos întru Dumnezeu!”
c). Coloseni 3, 9-10: „Nu vă minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat
de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care
se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit.”
Ne aflăm, desigur, în chiar miezul marii secţiuni hristologice (22 - 3, 25)
de care pomeneam mai sus şi care se referă la credinciosul creştin devenit „om
nou” prin Botez, cu o viaţă nouă, superioară, într-o continuă înnoire, o viaţă
de perpetuă metamorfoză morală, realizată prin împărtăşirea lui progresivă de
toate celelalte Sfinte Taine. Încreştinarea (Botezul) este doar începutul acestei
progresii. 75 Statutul de creştin nu-i creează credinciosului o stare de imponderabilitate, de comoditate statică, ci îl propulsează zilnic spre o dinamică şi
profundă devenire, sau schimbare în bine 76, o emancipare fundamentală din
sechelele trecutului său necreştin şi o identificare fiinţială cu Cel ce l-a creat
din nou 77, adică cu Hristos, după cum le scria acelaşi Apostol şi galatenilor:
„M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte
în mine” (Galateni 2, 20).
8. Botezul în Epistola I către Timotei
a). I Timotei 3, 2, 4, 6, 12: „Se cuvine, dar, ca episcopul să fie fără de prihană
[…] bine chivernisind casa lui, având copii ascultători, cu toată bună-cuviinţa
[...]; Episcopul să nu fie de curând botezat [...].
Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure femei, să-şi chivernisească bine casele
şi pe copiii lor.”
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Textul de mai sus reprezintă un fragment selectat din declaraţia candidatului
la hirotonia întru preot. Rezultă de aici că episcopul, adică preotul (şi diaconul)
trebuie să aibă o ireproşabilă familie, rezultată dintr-o căsătorie monogamică,
cu „copii ascultători”, deci bine crescuţi şi educaţi din punct de vedere creştin,
ceea ce înseamnă că aceştia au primit deja Botezul înainte de a apuca să crească.
Educarea lor în spiritul moralei creştine, constituie principalul aspect al grijii
fiecărui cleric de a-şi „chivernisi bine casele şi pe copiii lor.”
b). I Timotei 5, 4, 8, 10, 14: „Dacă vreo văduvă are copii sau nepoţi, aceştia
să se înveţe să cinstească mai întâi casa lor şi să dea răsplătire părinţilor, pentru
că lucrul acesta este bun şi primit înaintea lui Dumnezeu [...] Dacă însă cineva
nu poartă de grijă de ai săi şi mai ales de ai casei sale, s-a lepădat de credinţă
şi este mai rău decât un necredincios. Văduva […] este cinstită dacă este bine
cunoscută pentru faptele ei bune, dacă adică şi-a crescut (bine) copiii [....] şi
s-a ţinut stăruitor de tot ce este lucru bun [...]. Vreau ca văduvele tinere să se
mărite şi să aibă copii [...].”
Aşa precum în Vechiul Testament, reuşita unei familii consta întâi de toate
în rodirea naşterii de prunci, care de mici (8 zile) erau integraţi în legământul
avraamic prin circumcidere, la fel şi în Noul Testament, instituţia familiei este
nu numai continuată şi revalidată (Matei 19, 4-9), ci şi împlinită (desăvârşită),
faţă de Legea Veche, prin botezarea pruncilor în numele lui Hristos (Matei 19,
13-15 şi loc. par.). Ba mai mult decât atât, Sfântul Apostol Pavel insistă asupra
educaţiei creştine a pruncilor astfel botezaţi, nu numai în familiile preoţeşti şi
nu numai în cele ale credincioşilor mireni, ci şi în cazurile când pruncii rămâneau orfani, de unul sau ambii părinţi, fiind crescuţi de un singur părinte, sau
de bunici. În listele cu văduve înscrise pentru a primi asistenţa socială (cf.
Fapte 6, 1) acordată de Biserică, din textul de mai sus rezultă că erau admise
numai acele văduve (mame sau bunici), care între celelalte obligaţii morale,
îşi îndeplineau cu conştiinciozitate mai ales datoria creşterii şi formării religios-morale a pruncilor, respectiv a nepoţilor.
9. Botezul în Epistola II către Timotei
a). II Timotei 1, 2: „Lui Timotei, iubitului fiu: har, milă, pace de la DumnezeuTatăl şi de la Hristos Iisus, Domnul nostru!”
Raportul de intimitate paternă dintre Sfântul Apostol Pavel şi „iubitul său fiu
Timotei”, se amplifică în această Epistolă – testament78 datorită sentimentului
justificat al Apostolului, întemniţat pentru a doua oară la Roma, că sentinţa de
condamnare a sa la moarte este atât de iminentă, încât el nici nu mai era sigur
că ar mai putea fi găsit în viaţă de către Timotei. În afară de Luca (II Timotei 4,
11), niciun alt ucenic nu se mai afla alături de marele Apostol. De aceea, în
confruntarea cu ispita supremă a părăsirii de către toţi şi în faţa morţii, „fiul
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Timotei” ar fi fost ultima şi cea mai mare mângâiere pentru bătrânul său părinte
şi dascăl, care l-a aşezat episcop în Efes. De aceea, aceste ultime povăţuiri date
acum lui Timotei, au reverberaţii de maximă intensitate afectivă. 79
b). II Timotei 3, 14-15: „Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti
încredinţat, deoarece ştii de la cine ai învăţat. Şi fiindcă de mic copil cunoşti
Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea
întru Hristos Iisus [...].”
În această atmosferă de tulburătoare sensibilitate sufletească, expresia „de
mic copil cunoşti Sfintele Scripturi” reprezintă un argument de necontestat
referitor la botezarea pruncilor; dacă Timotei „cunoştea” din fragedă pruncie
„Sfintele Scripturi”, e clar că a fost botezat imediat după naştere şi a primit o
aleasă educaţie creştină în propria familie (Fapte 16, 1), întrunind astfel exigenţele hirotoniei impuse chiar de „maestrul” său: „Episcopul să nu fie de
curând botezat […] !” (II Timotei 3, 6).
10. Botezul în Epistola către Tit
a). Tit 1, 4, 6: „Lui Tit, adevăratul fiu […]80 De este cineva fără prihană.
Bărbat al unei femei, având fii credincioşi […].”
A se vedea comentariul de la I Timotei 3, 4, 12! Are conotaţii identice.
b) Tit 3, 5: „El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru îndreptare, săvârşite
de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea
Duhului Sfânt.”
Avem aici o paralelă teologică 81 la textul din Efeseni 5, 26, în sensul că
între expresia „baia apei prin cuvânt” din Efeseni şi „baia naşterii celei de a
doua” din acest text, este un raport de identitate. Iar „înnoirea Duhului Sfânt”
indică şi aici lucrarea consacratoare a Tainei Sfântului Mir.
11. Botezul în Epistola către Filimon
V. 8, 10, 19: „De aceea, deşi având întru Hristos tot dreptul să-ţi poruncesc
cum se cuvine […], te rog pe tine pentru copilul meu, pe care l-am născut fiind
în lanţuri, te rog pentru Onisim […]. Eu, Pavel, îţi scriu cu mâna mea; eu îţi
voi plăti ca să nu-ţi spun că tu cu tine însuţi, eşti datornicul meu.”
Din aceste versete reiese că atât Filimon, cât şi fostul său sclav, Onisim, sunt
botezaţi de către Sfântul Apostol Pavel personal. Desigur că în ce-l priveşte pe
Filimon, odată cu el s-a botezat şi „toată casa lui”. Dacă n-ar fi aşa, Apostolul
nu i-ar putea porunci „cu tot dreptul” (v. 8), iar acesta nu i-ar fi „dator cu el
însuşi” (v. 9) Apostolului Pavel şi nici nu i-ar fi obligat moral să-l asculte şi să-l
reprimească, iertându-l pe sclavul dezertor Onisim. Pe acesta l-a „născut în
lanţuri”, adică l-a botezat Sfântul Apostol Pavel, în timpul primei sale captivităţi
la Roma (v. 10). De fapt, cu siguranţă că Onisim ştia de relaţia apropiată a

Temeiuri biblice noutestamentare

31

Sfântului Apostol Pavel cu Filimon, altfel nu l-ar fi căutat la Roma, iar Apostolul
n-ar fi mijlocit atât de stăruitor pentru el, obţinându-i şi iertarea şi eliberarea (v.
16). Şi toate acestea, au fost posibile în numele şi prin Botezul în Hristos.
12. Botezul în Epistola către Evrei
a). Evrei 2, 13b-14a: „ […] Iată eu şi copiii pe care ni i-a dat Dumnezeu.
Deci, de vreme ce pruncii s-au făcut părtaşi sângelui şi trupului, în acelaşi fel
şi El S-a împărtăşit de acestea […]” Şi din context (v. 16) şi din textul paralel
din Romani 9, 11-12, putem stabili mai cu claritate sensul versetelor de mai
sus, despre întruparea Fiului lui Dumnezeu, ca fiind supranaturală, dar reală
şi identică fiziologic (trup şi sânge) cu a tuturor pruncilor, fapt care îi îndreptăţeşte mai întâi pe prunci să fie beneficiarii Împărăţiei Sale, prin Botez, după
cum Însuşi a afirmat în atâtea rânduri 82.
b). Evrei 6, 1-2: „De aceea, lăsând începuturile cuvântului despre Hristos,
să ne ridicăm spre ceea ce este desăvârşit, fără să mai punem din nou temelia
învăţăturii despre pocăinţa de faptele noastre, despre credinţa în Dumnezeu,
a învăţăturii despre botez, a punerii mâinilor, a învierii morţilor şi a judecăţii
veşnice […].”
Încă din a doua parte a capitolului precedent (5, 11-14), Sfântul Apostol
Pavel le aminteşte destinatarilor săi că stadiul lor de pregătire în credinţă este
(sau ar trebui să fie) mult mai elevat decât se prezintă ei de fapt. În textul
nostru se continuă această idee, Apostolul opinând că acum ar fi momentul să
treacă la chestiuni mai aprofundate (Arhieria lui Hristos, Jertfa Lui, preoţia
Noului Testament, cultul divin public creştin, soteriologia, etc.) 83, nemaifiind
cazul să reia tot noţiunile introductive ale învăţăturii creştine, între care, aminteşte şi trei Sfinte Taine: Spovedania („pocăinţa de faptele noastre”, în v. 1),
Botezul şi Mirungerea („punerea mâinilor”), în v. 2. 84
c). Evrei 10, 32: „Aduceţi-vă, dar, aminte de zilele mai de demult, în care,
după ce aţi fost luminaţi, aţi răbdat grea luptă de suferinţe […]”
Este amintită aici perioada de înfiripare a comunităţii creştine din Ierusalim
(prima din istorie), mai exact persecuţia declanşată împotriva creştinilor după
uciderea Sfântului Arhidiacon Ştefan, la care Saul din Tars a avut un aport
nefast. Referindu-se la Botezul în masă de la Cincizecime, Apostolul nu zice:
„după ce aţi fost botezaţi”, ci „după ce aţi fost luminaţi”, ceea ce înseamnă că
încă din veacul apostolic Botezul era denumit şi „Luminare”. Întreaga secţiune
din Evrei 10, 32-34, se constituie o paralelă la Fapte 8, 1-3 şi 9, 1-2.
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CAP. IV: BOTEZUL ÎN EPISTOLELE SOBORNICEŞTI ŞI
APOCALIPSĂ
1. Botezul în Epistolele I şi II Petru
a). I Petru 1, 3: „Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus
Hristos, Care, după mare mila Sa, prin învierea lui Iisus Hristos din morţi,
ne-a născut din nou, spre nădejde vie [...]”.
Definirea Botezului prin expresia „ne-a născut din nou” (v.3), a încetat de
multă vreme să mai fie o noutate în limbajul creştin al epocii apostolice (vezi
Romani 6, 4: „întru înnoirea vieţii”; Efeseni 1, 5: „să ne înfieze, prin Iisus
Hristos”; Galateni 4, 7: „Astfel, dar, nu mai eşti rob, ci fiu”; Tit 3, 5: „El ne-a
mântuit [...] prin baia naşterii celei de a doua [...]”).
b) I Petru 2, 1-2: „Deci, lepădând toată răutatea [...], ca nişte prunci de
curând născuţi [...]”
Expresia „ca nişte prunci de curând născuţi”, ne aduce aminte de cuvintele
Domnului Iisus Hristos din Matei 18, 3: „De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi
ca pruncii, nu veţi intra în Împărăţia cerurilor”, cuvinte care justifică pe deplin
Botezul pruncilor.
c). I Petru 2, 24: „[…] când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu aştepta, în
zilele lui Noe şi se pregătea corabia în care puţine suflete, anume opt, s-au
mântuit prin apă. Iar această mântuire prin apă închipuia Botezul […]”.
Ca şi apele creaţiei, şi cele ale potopului au fost prefigurări ale apei Botezului;
după cum apele potopului au înecat pe toţi oamenii păcătoşi, aşa şi apa Botezului
îneacă toate păcatele, iar precum apele creaţiei au odrăslit viaţă, la fel şi apa
Botezului dă viaţă nouă celor botezaţi, care se mântuiesc prin corabia Bisericii,
precum Noe şi familia sa s-au salvat prin corabie.
d). II Petru 1, 9: „Iar cel ce nu are acestea (vezi v. 5-7) este cu vederea
micşorată şi stinsă şi a uitat de curăţirea păcatelor lui de demult.”
Acel creştin în care, după Botez, din cauza lenevirii lui sufleteşti, omul cel
vechi persistă şi nu poate fi înlocuit de „făptura cea nouă”, nu va putea deveni
niciodată un om hristologic, pierzând chiar şi unicul „talant” cu care a fost
miluit de Dumnezeu (cf. Matei 25, 28-30 şi loc. par.).
2. Botezul în Epistolele I şi III Ioan
a). I Ioan 2, 12: „Vă scriu vouă, copiilor, fiindcă iertate v-au fost păcatele pentru
numele Lui (Hristos n.n.). Vă scriu vouă părinţilor pentru că aţi cunoscut pe Cel
ce este de la început. Vă scriu vouă tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel viclean”.
Deşi expresia „copiilor” are un caracter generic la Sfântul Evanghelist Ioan,
în textul de mai sus, termenii: „copiilor”, „părinţilor” şi „tinerilor”, au semnificaţie baptismală; copiii şi tinerii creştini, au păcatele iertate (prin Botez),
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sunt întăriţi în credinţă prin cateheza baptismală şi sunt „biruitorii celui
viclean”, pentru că părinţii lor i-au botezat din pruncie, iar în prezent, sunt
deja întăriţi în credinţă („tari” = v.13).
b). I Ioan 3, 9-10: „Oricine este născut din Dumnezeu nu săvârşeşte păcat, pentru
că sămânţa lui Dumnezeu rămâne în acesta; şi nu poate să păcătuiască, fiindcă este
născut din Dumnezeu. Prin aceasta cunoaştem pe fiii lui Dumnezeu […]”.
c). I Ioan 4, 4, 6: „Voi, copii, sunteţi din Dumnezeu […]. Noi suntem din
Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu ascultă de noi; cine nu este din
Dumnezeu nu ascultă de noi”.
d). I Ioan 5, 1, 4: „Oricine crede că Iisus este Hristos, este născut din Dumnezeu
[…]. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea […]”.
În toate aceste texte (b, c, şi d), expresiile „născut din Dumnezeu”; „din
Dumnezeu” şi „fiii lui Dumnezeu” (5, 2) definesc relaţia credincioşilor botezaţi
cu Dumnezeu.
e). I Ioan 5, 6, 8: „Acesta este Cel care a venit prin apă şi prin sânge: Iisus
Hristos; nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge […]. Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul şi apa şi sângele şi aceşti trei mărturisesc la fel”.
„Duhul şi apa şi sângele” din acest text , sunt elementele definitorii, atât
ale Botezului creştin („Duhul şi apa”), cât şi ale Sfintei Euharistii
(„sângele”).
f). III Ioan 11: „Cel ce face bine din Dumnezeu este […]”, pentru că a
dobândit filiaţia divină prin Botezul în Hristos.
3. Botezul în Apocalipsă
a). Apocalipsa 1, 5: „Şi de la Iisus Hristos, martorul cel credincios, Cel
întâi născut din morţi […], Care ne iubeşte şi ne-a dezlegat pe noi din păcatele
noastre, prin Sângele Său”.
Hristos = „Cel întâi născut din morţi” = „Cel dintâi înviat” = „Cel dintâi
din Împărăţia cerurilor” = „Cel dintâi dintre creştini”, în numele Căruia se
botează, mor şi înviază toţi credincioşii (cf. Romani 6 şi Evrei 12, 2).
b). Apocalipsa 6, 11: „Şi fiecăruia dintre ei i s-a dat câte un veşmânt alb şi
li s-a spus ca să stea în tihnă, încă puţină vreme […]”.
c). Apocalipsa 7, 9: „După acestea m-am uitat şi iată mulţime multă, pe
care nimeni nu putea s-o numere, din tot neamul şi seminţiile şi popoarele şi
limbile […], îmbrăcată în veşminte albe şi având în mână ramuri de finic.”
d). Apocalipsă 7, 14: „Aceştia sunt cei ce vin din strâmtoarea cea mare şi
şi-au spălat veşmintele lor şi le-au făcut albe în sângele Mielului”.
e). Apocalipsă 19, 8, 14: „Şi i s-a dat ei să se înveşmânteze cu vison curat,
luminos, căci visonul sunt faptele cele drepte ale sfinţilor […]. Şi oştile din
cer veneau după El, călare pe cai albi, purtând veşminte de vison alb, curat”.
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În toate cele patru texte de mai sus (b, c, d, şi e) se vorbeşte despre „veşmintele albe“, sau de „visonul alb, curat“, expresii care definesc ţinuta sufletească festivă, postbaptismală şi pascală a celor încreştinaţi şi miruiţi, care de
acum se mai numesc şi „iluminaţi” (neofiţi), sau răscumpăraţi.
Haina albă a neofiţilor reprezintă până astăzi nu numai curăţia sufletească
a celui botezat şi devenit „făptură nouă”, sau „om nou”, hristologic, ci şi
„pecetluirea” (sau oficializarea) lui în această curăţie, stare care se va amplifica
prin bogăţia darurilor Sfântului Duh ce vor fi primite prin Taina Mirungerii.
Haina (cămăşuţa) albă cu care sunt înveliţi astăzi pruncii când sunt miruiţi,
după botezare, este numită „hrisma” („ungere”, de la v. gr. „hrizo” = „a unge”),
iar ei devin nişte veritabili „hristoşi” (unşi).
În Apocalipsă, cei înveşmântaţi în haine albe sunt iluminaţii jertfiţi şi răscumpăraţi de Dumnezeu prin Botezul martiric al sângelui, profeţit tipologic
în Facerea 49, 11; acum ei şi-au curăţit, la propriu, sufletul şi viaţa „în sângele
Mielului” (7, 14), iar „visonul curat şi luminos” constituie într-adevăr „faptele
cele drepte” ale vredniciei lor.
Având în vedere amplitudinea persecuţiilor sângeroase la adresa creştinismului, la data scrierii Apocalipsei, precum şi caracterul profetic al acestei cărţi,
evident că numărul neofiţilor „din tot neamul şi seminţiile şi popoarele şi
limbile” (7, 9) nu poate fi socotit, el fiind într-o perpetuă creştere şi în veacurile
viitoare.

PARTEA a III- a
IMNOLOGIA BAPTISMALĂ A NOULUI TESTAMENT
CONSIDERENTE GENERALE
Termenul de „imn” (gr. „hýmnos”; lat. „hýmnum”)85, include în sfera sa
înţelesul de poezie religioasă, de cele mai multe ori cântată86, de preamărire a
divinităţii87, fiind executată vocal, spre deosebire de „psalm” („psalmós”) 88,
sau de „odă” („odé”) 89, care se executau cu acompaniament instrumental. O
clasificare în acest sens, o avem de la Sfântul Grigore de Nyssa: „Psalm
înseamnă melodia dintr-un instrument muzical, oda este intonarea care se face
prin cuvinte, cu ajutorul gurii, iar imn este zicerea de bine înălţată către
Dumnezeu, pentru bunurile cele existente pentru noi.” 90 Cele trei genuri de
cântare religioasă îşi întrunesc particularităţile în formularea paulină din Efeseni
5, 19: „Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti [...]”,
precum şi din Coloseni 3, 16: „[...] Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu,
mulţumindu-I în psalmi, în cântări de laudă şi duhovniceşti, [...] cântând cu
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bucurie în inimile voastre [...]”. Prin „psalmii” pomeniţi de Sfântul Apostol
Pavel în textele de mai sus – spun specialiştii – că nu trebuie să înţelegem
neapărat psalmi propriu-zişi „cântaţi la instrumente cu coarde, ci în genere, o
cântare de bucurie şi de mulţumire” 91 , adică un nou şi spontan gen de creaţie
imnică, de provenienţă pur creştină.
Compoziţii destul de libere la început, alcătuite însă sub inspiraţia Duhului
Sfânt (cf. I Corinteni 14, 26), imnurile respective s-au fixat destul de timpuriu
în formulări concrete. În cadrul noului cult, creştin, se respira deja un parfum
înnoitor, un aer de sănătate şi prospeţime, iar „cuvintele parcă se cântau singure”
92
în întreaga Biserică. De fapt „[…] s-a produs o rapidă evoluţie a imnurilor,
astfel încât cele compuse, în general, spre lauda lui Dumnezeu, având o largă
utilizare în iudaism, au devenit rapid imnuri de preamărire a lui Hristos şi a
operei Sale de mântuire a întregii lumi.” 93 Această imnologie creştină a epocii
apostolice 94 se reflectă pregnant nu numai în viaţa liturgică a Bisericii primare,
ci şi în mai toate genurile literare biblice noutestamentare. 95
Aşadar, primii creştini îşi manifestau bucuria credinţei în Hristos rugânduse , dar mai ales cântând, atât din Psalmii Vechiului Testament, cât şi din aceste
noi creaţii imnice, în special cu prilejul marilor sărbători – Paştile şi Cincizecimea
– când erau botezaţi catehumenii. Tocmai de aceea, ponderea cea mai mare
între creaţiile lirice ale creştinismului primar, o deţinea imnologia baptismală
96
, ale cărei „vestigii”, recuperate din genul epistolar al Noului Testament, le
vom prezenta analitic în continuare:
PRINCIPALELE IMNURI BAPTISMALE
NOUTESTAMENTARE
a). Romani 8, 31-39: - „Ce vom zice deci la aceasta ? Dacă Dumnezeu e pentru
noi, cine este împotriva noastră ? El, Care pe Însuşi Fiul Său nu L-a cruţat, ci L-a
dat morţii, pentru noi toţi, cum nu ne va da oare, toate împreună cu El ? Cine va
ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu ? Dumnezeu este Cel ce îndreptează;
cine este cel ce osândeşte ? Hristos, Cel ce a murit, dar mai ales Cel ce a înviat,
Care şi este de-a dreapta lui Dumnezeu, Care Se şi roagă pentru noi! Cine ne va
despărţi pe noi de iubirea lui Hristos ? Necazul, sau strâmtoarea, sau prigoana, sau
foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia ? Precum este scris:
„Pentru Tine suntem omorâţi toată ziua, socotiţi ca nişte oi de junghiere”. Dar în
toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit. Căci sunt
încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de
acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nicio altă
făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru
Hristos Iisus, Domnul nostru !”
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În faţa perspectivei pe care Botezul o deschide creştinilor, de a fi nu numai
beneficiarii iubirii divine, ci şi moştenitorii reali şi fiii lui Dumnezeu împreună
cu Hristos Domnul, retorismul paulin revărsat în minunate formule interogative, ritmate poetic, întreţine o atmosferă exaltantă, pe cât de cultică, pe atât
şi de imnică. Prin intermediul poeziei, Apostolul neamurilor expune şi în
această manieră inedită, dar atât de plăcută şi de uşor accesibilă, temeiurile
credinţei creştine, adică infinita iubire divină, precum şi „o concepţie precisă,
sistematică şi sigură despre mântuire şi despre un Mântuitor, Care însă nu este
creat de om, sau chiar de Dumnezeu, nici înconjurat de ceaţă mitică, sau mister
şi nici străin realităţii istorice. Mântuitorul creştin ne iubeşte şi ca Fiu al lui
Dumnezeu, dar şi ca frate al nostru, fiind ca şi noi, un Om adevărat.” 97
Sub aspect literar, în structura imnului de mai sus, distingem două teme,
specifice catehezei baptismale: una doctrinară (vv. 31-34) şi una parenetică
(vv. 35-39), ceea ce ne-ar îndreptăţi să presupunem că de fapt, în secţiunea
Romani 8, 34-39, n-ar fi exclus să avem nu unul, ci două imnuri baptismale,
corespunzând celor două teme constatate mai sus, fapt destul de frecvent în
practica cultică a Bisericii, la acea dată.98
b). Romani 8, 14-17: „Căci câţi sunt mânaţi de Duhul lui Dumnezeu, sunt
fii ai lui Dumnezeu.
Pentru că n-aţi primit iarăşi un duh al robiei, spre temere, ci aţi primit Duhul
înfierii, prin care strigăm: Avva! Părinte!
Duhul Însuşi mărturiseşte împreună cu duhul nostru că suntem fii ai lui
Dumnezeu.
Şi dacă suntem fii, suntem şi moştenitori – moştenitori ai lui Dumnezeu şi
împreună-moştenitori cu Hristos, dacă pătimim împreună cu El, ca împreună
cu El să ne şi preamărim.”
şi Galateni 4, 6-7:
„Şi pentru că sunteţi fii, a trimis Dumnezeu pe duhul Fiului Său în inimile
noastre, care strigă: Avva! Părinte!
Astfel, dar, nu mai eşti rob, ci fiu; iar de eşti fiu, eşti şi moştenitor al lui
Dumnezeu, prin Iisus Hristos.”
Axate pe cunoscuta temă baptismală a „înfierii”, cele două texte prezentate
în paralel, aparțin totuşi indubitabil, unuia și aceluiași imn baptismal, în care
ideea filiației noastre divine este desemnată prin expresia „Duhul înfierii” (Péuma
hyothesias) din Romani 8, 15. Dar, cu toată înrudirea evidentă dintre cele două
texte, în legătură cu expresia „Duhul înfierii”, remarcăm totuși un element (în
aparență) deosebitor: în Romani 8, 15 „Duhul înfierii” este „primit”, pe când în
Galateni 4, 6 el este „trimis” de Dumnezeu Tatăl. Care-i adevărul ?

Temeiuri biblice noutestamentare

37

Adevărul este că de fapt, ambele texte ne sugerează unul și același lucru:
numai Dumnezeu Tatăl are inițiativa trimiterii, atât a Fiului, cât și a Duhului
Sfânt în lume, doar că aici, sensul vechitestamentar al expresiei „Avva” 99,
acum este raportat la situația cu totul nouă în care se află creștinul botezat,
care, din rob, devine nu numai fiu, ci atât fiu, cât și deplin moștenitor al lui
Dumnezeu 100 , și împreună-părtaș cu Hristos la moștenirea câștigată de El.
c). I Tesaloniceni 5, 16-22: - „Luați seama să nu răsplătească cineva răul
cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune unul față cu altul și față cu toți.
Bucurați-vă pururea ! Rugați-vă neîncetat ! Dați mulțumire pentru toate, căci
aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi. Duhul să nu-L
stingeți, proorociile să nu le disprețuiți ! Toate să le încercați; țineți minte ce
este bine; feriți-vă de orice înfățișare a răului ! ”
Aici, totul este foarte clar! Ritmica propozițiilor, muzicalitatea expresiilor
și formula de adresare la persoana a II-a plural, indică nu numai stilul, ci și
tonalitatea parenetică, cultică, a imnului baptismal.
d). Romani 12, 1:
„Vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați
trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută
şi I Petru 2, 5:
„Și voi înșivă, ca pietre vii, zidiți-vă drept casă duhovnicească, preoție
sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești, bine plăcute lui Dumnezeu, ca
închinarea voastră cea duhovnicească!”
Structura acestor texte este constituită numai din sinonime, de parcă autorii
lor s-ar fi înțeles să exprime aceleași idei, prin aceleași cuvinte. Nu este exclus
ca autorii lor să fi utilizat izvoare sau surse identice de documentare, pentru
că nu de puține ori, cateheza baptismală a constituit punctul de întâlnire între
Sfinții Apostoli Petru și Pavel.
e). II Corinteni 6, 14-16: - „Nu vă înjugați la jug străin cu cei necredincioși,
căci ce însoțire are dreptatea cu fărădelegea ? Sau ce împărtășire are lumina
cu întunericul ? Și ce învoire este între Hristos și Veliar, sau ce parte are un
credincios cu un necredincios ? Sau ce înțelegere este între templul lui
Dumnezeu și idoli ?”
Ritmicitatea expresiilor, formulele retorice interogative, propozițiile simple,
scurte, directe, tonul categoric, sever chiar, ne dezvăluie aici un imn cu o
structură tematică deosebită. Este construit din zece antiteze în care se reflectă
și anumte idei din teologia qumranită 101 . Datorită conținutului exclusiv parenetic al cap. 6 (din care am preluat textul), precum și datorită antitezelor:
Hristos-Veliar; credincios-necredincios; dreptate-fărădelege; lumină-întuneric
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ș.a., imnul de față este într-adevăr baptismal și probabil că se rostea în slujba
Botezului, în cadrul exorcismelor, sau imediat după acestea.
f). II Timotei 2, 11-13: - „Vrednic de credință este cuvântul: că dacă am
murit împreună cu El (cu Hristos, n.n.), vom și învia împreună cu El; de-L
vom tăgădui și El ne va tăgădui pe noi. Dacă nu suntem credincioși – El rămâne
credincios, căci nu poate să se tăgăduiască pe Sine Însuși.”
Așa cum deja știm, Sfântul Apostol Pavel a scris această Epistolă pe când se
afla la Roma, în a doua sa captivitate, de data aceasta având certitudinea sfârșitului
(cf. 4, 6-8). În această situație, el îi lasă lui Timotei (episcopul Efesului și cel
mai fidel ucenic al său) respectiva Epistolă-testament, cu cele din urmă povățuiri,
între care strecoară și fragmentul de imn baptismal de mai sus, ca argument
fundamental pentru Timotei, ca atunci când îi va sosi și lui ceasul, să fie gata a
se jertfi pentru Hristos. Cuvintele sunt solemne, dureroase, dar pline de bărbăție,
excluzând orice compromis. Atât formula introductivă: „vrednic de credință este
cuvântul” (care întotdeauna indică o citare), cât și dispunerea ritmică a frazelor
(fiecare începând cu o propoziție condițională și conținând câte două verbe
antonime), sunt indicii sigure asupra caracterului imnic al textului în cauză, iar
identitatea lui baptismală rezultă din expunerea condițiilor esențiale ale mântuirii
în Hristos: moartea și învierea împreună cu El, săvârșite sacramental prin Botez
(Romani 6). Timotei se va conforma întocmai. 102
g). Efeseni 5, 14: - „Pentru aceea zice: Deșteptă-te cel ce dormi și te scoală
din morți și te va lumina Hristos!”
Deși imnul sugerat de textul de mai sus s-ar putea încadra mai cu succes
în tematica imnurilor pascale, unii autori 103 îl plasează tot atât de bine și în
categoria celor baptismale, pentru că prelungește și amplifică tema luminii
(iluminării) din v. 13, care este de fapt baptismală. Ideea nu e rea și nici nu ne
surprinde, bine știind că în Biserica primară, botezarea catehumenilor, se făcea
îndeosebi de Paști și de Rusalii, iar în această compoziție era perfect compatibilă cu asemenea practică. Se pare că se și bucura de o mai mare popularitate,
așa încât, spre norocul nostru, îl putem prezenta integral, în varianta îmbunătățită
prin reconstituirea ce i-a făcut-o Clement Alexandrinul104:
„Pentru aceea zice:
Deșteaptă-te cel ce dormi
Și te scoală din morți
Și te va lumina Hristos,
Soarele Învierii,
Cel zămislit înaintea aurorei,
Ale cărui raze dăruiesc viață!”
h). I Petru 1, 3-5: - „Binecuvântat fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus
Hristos, Care, după mare mila Sa, prin Învierea lui Iisus Hristos din morți, ne-a născut
din nou, spre nădejde vie, spre moștenire nestricăcioasă și neîntinată și nevestejită,
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păstrată în ceruri pentru voi, cei ce sunteți păziți cu puterea lui Dumnezeu, prin
credință, spre mântuire, gata să se dea pe față în vremea cea de apoi.”
Atât imnul de mai sus, cât și alte câteva imnuri de mare frumusețe literară, dar
și de mare bogăție doctrinară, aflate în cuprinsul Epistolei I Petru, i-au convins pe
cercetătorii bibliști, că dintre toate cărțile Noului Testament, aceasta este cea mai
puternic influențată de cateheza și liturghia baptismală a Bisericii apostolice. 105
Formula teologică a botezului creștin, ca „naștere din nou”, deși este extrem
de reală și prețioasă pentru profunzimea ei de sensuri, este și extrem de rară
în Noul Testament; în afară de I Petru 1, 3-5, nu o mai găsim decât în Ioan 3,
3-5; Tit 3, 5 și, numai într-o oarecare măsură, în Iacov 1, 18.
Dintre toate acestea însă, textul cel mai apropiat de I Petru 1, 3-5, este cel
din Tit 3, 5, în care imnul baptismal consună aproape identic cu cel de mai
sus, sugerând și de această dată, aceeași cunoscută și strânsă dependență literară
între ce doi autori: 106
i). Tit 3, 5: - „Iar când bunătatea și iubirea de oameni a Mântuitorului nostru
Dumnezeu s-a arătat, El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru îndreptare,
săvârșite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia nașterii celei de a doua și prin
înnoirea Duhului Sfânt, pe Care L-a vărsat peste noi, din belșug, prin Iisus
Hristos, Mântuitorul nostru, ca îndreptându-ne prin harul Lui, să ne facem după
nădejde, moștenitorii vieții celei veșnice. Vrednic de credință este cuvântul !”
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a Sf. Apostol Pavel, în Rev. „Studii Teologice”, Seria a II-a, Anul III (1951),
nr. 7-8, p. 422; Pierre Grelot, o.c., p. 26;
52. Cf. Ieremia 1, 5; Psalmul 21, 9-10; Luca 1, 15, 44, precum şi Lucrarea,
notele 13-15;
53. Pr. Prof. Dr. Vasile Tarnavschi, Arheologia Biblică, Cernăuţi, p. 531-532;

40

Altarul Banatului

54. Pr. Prof. Dr. Vasile Gheorghiu, o.c., p. 283: „Omul […] trebuie să-şi
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65. D. Mollat, Symbolismes baptismaux chez Saint Paul, în Rev. „Lumière
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91. Ibidem;
92. C.F.D. Moule, The Birth of New Testament, vol. I, London, 1966, p. 11.
93. M.-E. Boismard, o.c., p. 8;
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96. Cf. Ibidem, p. 111-118;
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