Problema puriÀcĄrii la Isus ûi în practica
apostolilor
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The Ist century BC and the Ist century AD were characterized,
among other events, by the emergence of the baptismal phenomenon. During this period, numerous Baptismal communities inviting the people to salvation develop in Palestina. One of these communities, which were promoting an antiritualist reformation, is
Jesus’ group.
He is receiving the water-baptism from John, but he is also establishing himself a new kind of baptism, the baptism in Spirit.
As for the Apostles’ contribution to the baptismal activity, we
shouldn’t disregard it: they observed and fulÀlled Jesus’ Word,
going everywhere throughout the world, making disciples and
baptizing them.
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Ceea ce a caracterizat secolul I înainte ûi dupĄ Cristos a fost
apariġia fenomenului baptismal. În aceastĄ perioadĄ, în Palestina are loc o dezvoltare importantĄ a numeroase grupuri baptismale, care invitĄ poporul la mântuire. Tot mai multe grupĄri,
de aûa-zisĄ trezire religioasĄ, se rĄspândesc cu precĄdere în
mediul popular, proclamând, aûa cum aratĄ Charles Perrot2,
iminenġa judecĄġii eshatologice ûi chemând la salvare, la mântuire
prin iertarea pĄcatelor. DacĄ în iudaismul dinainte de Isus se
AbsolventĄ a Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureûti,
promoġia 2002; profesoarĄ de limba latinĄ.
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practicau cu intensitate abluġiunile rituale ûi bĄile de puriÀcare,
care delimitau domeniul sacru de cel profan, iatĄ cĄ ûi în iudaismul din vremea lui Isus se practicau cu aceeaûi intensitate
rituri de apĄ, dar care aveau în vedere puriÀcarea de greûeala
moralĄ. E la fel de adevĄrat, cĄ au existat ûi grupuri religioase,
care nu au acordat o prea mare importanġĄ acestor practici.
Aceûtia sunt saduceii. Despre ei, ne vorbeûte acelaûi Charles
Perrot3. El spune cĄ saduceii refuzau inovaġiile liturgice. Nu
acceptau câtuûi de puġin imersiunile pe care fariseii le socoteau pur ûi simplu obligatorii pentru cĄ ei continuau sĄ utilizeze
structura instituġionalĄ a liturgiei de la Templu. În cadrul
acestei structuri liturgice iertarea pĄcatelor se obġinea prin
jertfĄ.
Dintre toate aceste grupuri care promovau o reformĄ anticultualĄ, Biblia le menġioneazĄ îndeosebi pe cel al lui Ioan BotezĄtorul ûi cel al lui Isus. DouĄ personaje care dintr-un anumit
punct de vedere par sĄ meargĄ împreunĄ, dar care la un moment dat se distanġeazĄ, pentru a-ûi conduce Àecare propria sa
grupare. Noi ne vom opri asupra persoanei lui Isus. Vom încerca
sĄ aÁĄm ce i-a determinat pe oameni sĄ se adune în jurul sĄu
ûi în ce a constat practic activitatea sa baptismalĄ. De asemenea, ne vom opri ûi asupra cĄrġii Faptele Apostolilor pentru a
vedea ce fel de botez a pregĄtit Isus în miûcarea sa baptismalĄ.
A. Isus ûi activitatea sa baptismalĄ
Isus apare în miûcarea baptismalĄ, odatĄ cu anunġul lui
Ioan, cĄci acesta spune:
«Eu botez cu apĄ; în mijlocul vostru se aÁĄ Acela pe care
voi nu-l cunoaûteġi, care vine în urma mea, cĄruia eu nu
sunt vrednic sĄ-i dezleg cureaua încĄlġĄmintei» In 1,26
ûi chiar dĄ mĄrturie despre El:
«IatĄ mielul lui Dumnezeu, care ridicĄ pĄcatul lumii. El
este acela despre care am zis: În urma mea vine un om care
3
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mĄ depĄûeûte, cĄci el era înainte de mine. El nu-l cunoûteam, dar pentru aceea am venit sĄ botez cu apĄ, ca el sĄ Àe
arĄtat lui Israel» In 1,30
«… Am vĄzut Spiritul coborând din cer ca un porumbel
ûi rĄmas asupra lui. Eu nu-l cunoûteam, dar Cel ce m-a trimis sĄ botez cu apĄ, Acela mi-a zis: «Cel peste care vei vedea
coborând Spiritul ûi oprindu-se asupra lui, el este cel ce boteazĄ cu Spirit Sfânt. úi eu am vĄzut ûi am dat mĄrturie cĄ
el este Fiul lui Dumnezeu» In 1,32.
Aûadar, Isus vine ûi le vorbeûte tuturor oamenilor, fĄrĄ a
ġine seama de situaġia în care se aÁau. Sfântul evanghelist
Ioan aduce o menġiune în cap. 4,1, cum cĄ:
«Farizeii au auzit cĄ el face ûi boteazĄ mai mulġi discipoli
decât Ioan»
E limpede cĄ efectul spuselor lui Isus a fost de-a dreptul
covârûitor, ûi nu e de mirare cĄ a reuûit sĄ adune în jurul sĄu
foarte mulġi oameni. Întrebându-ne însĄ ce i-a determinat pe
oameni sĄ primeascĄ fĄrĄ ezitare învĄġĄtura lui Cristos, gĄsim
un singur rĄspuns: forġa Cuvântului SĄu. Forġa convingĄtoare
a mesajului care anunġa iminenta venire a Domnului. Iar pentru
a întâmpina acest eveniment trebuia ca oamenii sĄ se puriÀce.
I-a învĄġat de pildĄ cĄ gestul baptismal iartĄ pĄcatul pentru cĄ
ceea ce a sĄvârûit Ioan era doar o pregĄtire pentru cel care
urma sĄ vinĄ ûi sĄ înfĄptuiascĄ iertarea. Matei distinge în predica lui Ioan un botez de întoarcere cĄtre Dumnezeu ûi chiar
Ioan însuûi spune: metanoei=te. h!ggiken ga_r h9 Basilei=a tw~n
ou0ranw~n. La Marcu, vedem acelaûi botez al întorcerii, al revenirii, dar la el Ioan adaugĄ menġiunea: ei0j a!fesin a9martiw~n
(spre iertarea pĄcatelor). Luca probabil a folosit aceeaûi sursĄ
ûi vorbeûte despre cel care va merge înaintea Domnului ca sĄ-i
pregĄteascĄ calea, prin ġinutul Iordanului, predicând un botez
de întoarcere, spre iertarea pĄcatelor. Luca este ûi cel care aduce
o lĄmurire în privinġa acestui botez, ce înseamnĄ, de fapt, aceastĄ
întoarcere.
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«Cine are douĄ tunici, sĄ împartĄ cu cel ce nu are, iar
cine are ce mânca, sĄ facĄ la fel» 3,11, spune mulġimilor;
«Nu cereġi mai mult decât vi s-a hotĄrât» 3,13, spune
colectorilor de taxe.
«Nu împilaġi, nici nu nĄpĄstuiġi pe nimeni ûi Àġi mulġumiġi cu solda voastrĄ» 3,14, spune soldaġilor.
Prin urmare, Ioan se referĄ, în predica sa, la schimbarea
interioarĄ a omului prin purtarea cuviincioasĄ faġĄ de aproapele ûi manifestarea dragostei faġĄ de acesta. Indemnul lui
Ioan este un îndemn la pocĄinġĄ ûi la curĄġire lĄuntricĄ, totul
ca semn pregĄtitor în vederea a ceea ce urma sĄ se întâmple.
Iertarea venea prin persoana lui Isus care va boteza cu Duh
Sfânt ûi cu foc (Lc 3,16). úi în Evanghelia dupĄ Sfântul Ioan,
avem mĄrturia BotezĄtorului despre cel care venea în urma lui
ûi care-l depĄûea (In 1,15) ûi care avea sĄ împlineascĄ acest gest.
Deci ceea ce ne poate înûela este expresia ei0j a!fesin
a9martiw~n dar totul stĄ în acest cuvânt cheie, «ei0j». Botezul are
loc «spre» adicĄ «cĄtre», «în vederea» unui lucru care urmeazĄ
sĄ se întâmple, cĄci Ioan spune:
«Eu vĄ botez cu apĄ, dar vine Acela care este mai puternic decât mine, cĄruia nu sunt vrednic sĄ-i dezleg cureaua
sandalelor; el vĄ va boteza cu Spirit Sfânt ûi foc» Lc 3,16.
Dar, de fapt, care este cel dintâi gest pe care-l sĄvârûeûte
Isus în activitatea baptismalĄ? Se lasĄ el însuûi botezat. Aûa
cum spune ûi Michel Quesnel în La Bible et sa culture4 Isus
vine la Iordan, aproape de Ioan BotezĄtorul, se lasĄ miûcat de
predica sa ûi primeûte botezul din mâinile sale. Aceste fapte
sunt istoric atestate. Despre botezul lui Isus ne relateazĄ doar
sinopticii ûi numai la Matei Isus insistĄ sĄ Àe botezat. Se spune
chiar cĄ i-ar À dat un ordin. Ioan, sigur, apare nedumerit în
faġa acestui fapt. Cum, el sĄ-l boteze pe cel care este mai mare
decât el? úi, cu alte cuvinte, de ce Isus se boteazĄ? Nu s-a vrut
evidenġierea, prin acest lucru, a inferioritĄġii lui Isus ci, mai
degrabĄ, un exemplu de urmat. Isus a vrut sĄ arate lumii care
4
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este modalitatea de a intra în ÎmpĄrĄġia lui Dumnezeu ûi totodatĄ care este legĄtura cu botezul lui Ioan. CĄci se spune cĄ
Isus a transformat ritul ioanic în ritul semniÀcativ al Duhului
Sfânt. Astfel, Isus a continuat munca lui Ioan, începând în
acest fel, o nouĄ etapĄ... Pentru evanghelistul Marcu, spune
Jacques Hervieux5, botezul lui Isus nu înseamnĄ puriÀcarea
pĄcatelor sale. Este semnul plecĄrii, trimiterea în misiune a
celui care este Mesia ûi «Fiu al lui Dumnezeu». Prin urmare,
dacĄ este aûa, ûi anume cĄ Isus purcede la o activitate baptismalĄ, atunci de ce apare acea contradicġie în In 4,2:
«…deûi nu Isus însuûi boteza ci discipolii lui…»?
Ni se speciÀcĄ în In 3,22 cĄ Isus s-a dus în ġinutul Iudeii
împreunĄ cu discipolii sĄi, cĄ a stat acolo cu ei ûi boteza. Prin
urmare, Isus a botezat sau nu? DacĄ nu a botezat, ce a mai
preluat de la Ioan ûi ce înseamnĄ atunci, botezul în Duh? Poate
cĄ acest botez în Duh, reprezintĄ însĄûi aderarea la persoana
lui Isus? sau chiar însĄûi persoana lui Isus? CĄci, putem lua în
sprijinul aÀrmaġiilor noastre, cuvintele lui Charles Perrot, pe
care le gĄsim în cartea sa, Jésus et l’histoire6. Acesta spune cĄ
judecata ûi mântuirea lui Dumnezeu traverseazĄ mai întâi
persoana lui Isus în drumul sĄu spre moarte iar scufundarea
baptismalĄ a iertĄrii se resoarbe atunci în suferinġa ûi moartea
lui Isus. Nu gestul baptismal acordĄ mântuirea ci persoana
Domnului. Deci accentul este pus pe persoana lui Isus. CĄci
botezul creûtin va À acordat de cĄtre discipoli ûi asta doar dupĄ
Patima ûi Învierea lui Cristos ûi în numele lui Cristos. Isus însuûi le dĄ aceastĄ putere când spune în Mt 28,19:
«Mi s-a dat toatĄ puterea, în cer ûi pe pĄmînt. Mergeġi
aûadar, faceġi discipoli din toate naġiunile, botezându-i în
numele TatĄlui ûi al Fiului ûi al Spiritului Sfânt».
Botezul este o participare la viaġa lui Cristos înviat, aûadar
Isus nu putea sĄ confere un botez în numele sĄu. Acest botez
5
6
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va À acordat abia dupĄ Rusalii ûi vom vedea acest lucru în cartea Faptele Apostolilor.
B. Ritul baptismal în Faptele Apostolilor
DacĄ parcurgem paginile acestei cĄrġi, vom constata cĄ de
la început ûi pânĄ la sfârûit avem de-a face cu un îndemn la
botez. Fie cĄ este vorba de Petru, Àe cĄ este vorba de Iacob,
vorbim într-un cuvânt de prima comunitate creûtinĄ al cĄrei
punct de plecare îl aÁĄm în episodul Rusaliilor, momentul revĄrsĄrii Duhului Sfânt. Ne aducem aminte de porunca lui Isus
de a merge la toate naġiunile, de a face discipoli ûi de a-i boteza
în numele TatĄlui ûi al Fiului ûi al Duhului Sfânt, poruncĄ pe
care, iatĄ, o vedem pusĄ în aplicare de cĄtre apostoli. ObservĄm astfel, la aceûtia, o anumitĄ practicĄ baptismalĄ a cĄrei
origine, n-o putem aÁa decât în botezul ioanic, botez care a fost
completat ûi pregĄtit mai departe, de cĄtre Isus. Printre cei
care desfĄûoarĄ o astfel de activitate, se distinge Àgura lui Petru, cel dintâi care îngĄduie botezul pĄgânilor netĄiaġi împrejur. SemniÀcativ, în ceea ce-l priveûte, este textul din cap. 2,
37-41, text legat de tema botezului. Aûa cum am spus ûi mai
sus, Petru vorbeûte despre un botez care porneûte de la Ioan.
RegĄsim astfel de la Ioan, convertirea, întoarcerea, ritul ca
atare al apei ûi acel ei)j a!fesin tw~n a(martiw~n. Abia aici, acest
«ei)j» ûi-a aÁat împlinirea, cĄci Patima ûi Învierea Domnului
avuseserĄ deja loc. Când Michel Quesnel, în cartea sa Baptisés
dans l’esprit7, se referĄ la acest text, vorbeûte despre cinci elemente care intrĄ în componenġa acestui botez. Este vorba în
primul rând, despre un botez cu apĄ, desemnat prin pasiv ûi
legat de pocĄinġĄ (metanoia), destinat iertĄrii pĄcatelor ûi prezenġa efuziunii Duhului Sfânt. Michel Quesnel vorbeûte despre
cele trei elemente pe care le-am vĄzut ûi noi mai sus, ca aparġinând lui Ioan, la care le adaugĄ pe celelalte douĄ, coborârea
Duhului Sfânt Àind o consecinġĄ a botezului ûi totodatĄ, o acġiune divinĄ. Suntem întru totul de acord cu aÀrmaġia autoru7

QUESNEL Michel, Baptisés dans l’esprit, p. 48.
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lui mai sus menġionat, ûi anume cĄ redactorul Luca, între
Evanghelie ûi Faptele Apostolilor, tinde sĄ separe acġiunea
umanĄ, botezul cu apĄ, de cea divinĄ, coborârea Duhului Sfânt.
Luca le distinge pentru a le uni astfel, mai bine. SurprinzĄtor
este faptul cĄ nu vorbeûte despre e)pi_ tw~| o0no&mati 'Ihsou= Xristou=.
Nu include aceastĄ sintagmĄ printre cele cinci elemente.
Un alt text, ne pune în faġa unui gen de botez puġin diferit
de ritul pe care l-am vĄzut pânĄ acum. Este vorba de cap. 8,
12-17, pasaj legat de predica lui Filip în ġinutul Samariei. Ne
spune textul cĄ Filip s-a dus într-un oraû al Samariei ca sĄ-l
vesteascĄ pe Cristos. Mulġimea este foarte receptivĄ la cuvintele sale, Filip reuûind astfel sĄ-l converteascĄ ûi sĄ-l boteze pe
un anume Simon, care uimise populaġia cu farmecele pe care
le fĄcea. La auzul acestor fapte, apostolii i-au trimis pe Petru
ûi pe Ioan, în ġinutul Samariei. Aceûtia s-au rugat ca samaritenii
sĄ-l primeascĄ pe Duhul Sfânt ûi punându-ûi mâinile asupra
lor, aceûtia l-au primit.
Aûadar, avem trei personaje, Filip, Petru ûi Ioan. Despre botezul lui Filip, nu avem prea multe informaġii. Nu ni se spune
în ce consta practic botezul. În schimb, apar lucruri interesante în ritul administrat de Petru ûi Ioan. Pe Petru l-am mai întâlnit, dar de data aceasta introduce în ritualul botezului noi
elemente pe care nu le-am vĄzut în cap 2,38. Aûa cum spune ûi
Michel Quesnel8, acest rit nu prea are legĄturĄ cu botezul lui
Ioan. Nu gĄsim aici metanoia, nu gĄsim iertarea pĄcatelor, ci
doar un rit al apei în numele Domnului Isus ûi o revĄrsare a
Duhului Sfânt ca rezultat al unui gest de impunere a mâinilor,
distinct de botez. Întrebarea care se ridicĄ imediat, este urmĄtoarea: Cum se face cĄ acelaûi personaj administreazĄ douĄ
rituri diferite? SĄ Àe oare acest al doilea rit o completare a celui dintâi? CĄci, iatĄ, nu suntem singurii care ne întrebĄm astfel. Michel Quesnel9 pune problema în felul urmĄtor: Sunt
acestea douĄ moduri diferite de a vorbi despre un singur ûi
unic rit baptismal? Este vorba poate, de douĄ rituri diferite,
8
9

Ibid., p. 50.
Ibid., p. 119.
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administrate în comunitĄġi creûtine distincte? Sau este vorba,
mai degrabĄ, de douĄ momente ale istoriei botezului creûtin,
unul mai primitiv ûi apropiat de origini ûi altul mai elaborat?
Putem sĄ abordĄm însĄ ûi altfel problema. Acest botez prin
impunerea mâinilor, se pare cĄ era speciÀc eleniûtilor, grup din
care fĄcea parte ûi Filip. DacĄ este aûa, înseamnĄ cĄ Petru ûi
Ioan adapteazĄ ritul în funcġie de comunitatea creûtinĄ? Vorbim
despre un rit la Ierusalim ûi altul în Samaria? Oricum ar sta
lucrurile, dezbaterile continuĄ, iar problema rĄmâne deschisĄ.
Am adus în discuġie mai sus, sintagma «în numele». Ni se
pare important sĄ revenim ûi sĄ-i acordĄm o anumitĄ atenġie.
În ambele texte pe care le-am analizat, gĄsim aceastĄ formulĄ.
)Epi_ tw~| o0no&mati în cap. 2,38 ûi ei)j to_ o!noma în cap. 8,16. S-au
fĄcut numeroase cercetĄri pe seama acestor douĄ întrebuinġĄri ûi iatĄ ce spune Michel Quesnel10 ûi la ce concluzii a ajuns,
cĄci ni se par destul de elocvente. Deûi unii spun c-ar exista o
corespondenġĄ, el face o distincġie între aceste douĄ formule,
spunând cĄ e)pi_ tw~| o0no&mati este expresia folositĄ pentru botezul cu autoritatea, cu puterea lui Isus Cristos, acesta Àind autorul ritului. Pe de altĄ parte, ei)j to_ o!noma indicĄ mai degrabĄ,
intenġia cu care botezĄm. Celei dintâi expresii, autorul îi atribuie un sens instrumental dar utilizeazĄ ûi termenul de substituġie ûi astfel, aceastĄ expresie capĄtĄ trei sensuri: instrumental, autoritar ûi de substituġie, între care, cel instrumental
pare sĄ Àe cel mai primitiv. Asta înseamnĄ cĄ este vorba despre
un botez care se sprijinĄ pe Cristos, pe autoritatea sa, care
gĄseûte în el rĄdĄcinile sale sau fundamentul sĄu.
Celei de-a doua expresii, exegetul îi atribuie un sens Ànal.
«Pentru numele…» sau accentuând Ànalitatea, «pentru a sluji
numele…» Ritul conduce spre Cristos, acesta Àind mai degrabĄ
obiectul decât cauza sau fundamentul botezului.
Prin urmare, ce înġelegem noi prin aceastĄ sintagmĄ «în
numele…»? Credem cĄ expresia înseamnĄ a face ceva în numele
altcuiva care a decretat lucrul respectiv ûi care a însĄrcinat
anumite persoane sĄ facĄ acel lucru. Sau, cu alte cuvinte, a
10

Ibid., p. 101-102.
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face ceva în locul cuiva care ar încuviinġa acel lucru ûi care i-ar
da unei anumite persoane puterea de a face acel lucru. Aûadar,
ne întoarcem la aÀrmaġia pe care am fĄcut-o mai sus, potrivit
cĄreia Isus nu putea sĄ boteze în numele sĄu. Poate cĄ îi gĄsim
aici o justiÀcare?
Despre versetul 37 din cap. 2, avem o notĄ în Biblia de la
Ierusalim11 în care ni se spune cĄ, botezul este conferit în numele lui Isus Cristos, cĄ-l primim, invocând numele Domnului
Isus. Desigur, aceastĄ manierĄ de a vorbi nu vizeazĄ atât formula ritualĄ a botezului cât semniÀcaġia ritului în sine: profesiunea de credinġĄ în Cristos, luarea în posesiune de cĄtre
Cristos a acelora care de-aici înainte îi vor À consacraġi.
De aici reiese cât se poate de limpede diferenġa dintre rit ûi
semniÀcaġia lui teologicĄ. Formula «în numele...», rĄmâne în
domeniul ritualului dar fĄrĄ a uita, semniÀcaġia ritului sĄvârûit.
Consideraġii Ànale
Aûa stând lucrurile, ûi în vremea lui Isus puriÀcarea a continuat sĄ existe ûi implicit abluġiunea, tocmai pentru cĄ impuritatea ûi-a fĄcut din nou simġitĄ prezenġa. De aceea Scriptura
îl menġioneazĄ pe Ioan ûi suntem de acord cu marii exegeġi,
care au vĄzut în el un Predecesor al lui Isus. Textul ne lumineazĄ în acest sens. Problema care ne aruncĄ însĄ o umbrĄ în
limpezirea lucrurilor, este activitatea baptismalĄ a lui Isus. În
urma analizei înfĄptuite, am ajuns la concluzia cĄ este foarte
greu de spus dacĄ Isus a botezat sau nu. Scriptura nu menġioneazĄ un rit de apĄ la Isus. Ioan însuûi spune cĄ el va boteza cu
apĄ iar Isus, cu Duh Sfânt ûi cu foc (Lc, 3,16). Iar Ioan evanghelistul vine cu menġiunea cĄ nu Isus boteza, ci discipolii sĄi
(In 4,2) ûi nu putem sĄ o uitĄm. Prin urmare, apa, elementul
principal al ritului, nu existĄ ûi în acest caz, cu ce a botezat
Isus? ÎnseamnĄ cĄ El a decretat o altĄ formĄ de botez care nu
are speciÀcul ritului de apĄ: Botezul în Duh, despre care nu ni
se spune în ce consta. SĄ înġelegem de-aici cĄ au existat conco11

Biblia de la Ierusalim, nota k, p. 1574.
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mitent douĄ forme de botez? úi dacĄ este aûa, pânĄ unde au
mers ele despĄrġite ca apoi sĄ se uneascĄ ûi sĄ dea naûtere unei
singure forme de botez? Când se produce unirea? Lucrurile nu
ne sunt clare. Aûa cum nu ne sunt limpezi, nici în cazul activitĄġii baptismale a lui Petru, pentru cĄ înregistrĄm la el douĄ
rituri diferite. Unul, care merge în linia lui Ioan BotezĄtorul ûi
altul, care nu are de-a face cu acesta.
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