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PRECIZ|RI PAULINE PRIVIND BOTEZUL, 

ÎN EPISTOLA I C|TRE CORINTENI

Pr. lect. dr. Ilie MELNICIUC PUICĂ

Introducere

Corintul a fost unul din cele mai populate ora[e ale Antichit\]ii,

datorit\ a[ez\rii sale între dou\ m\ri, dar mai ales traficului co-

mercial care lega Occidentul de Orient. Rival al Romei, din perspec-

tiva bun\st\rii [i influen]ei politice, Corintul a fost distrus în 146 î.Hr.,

fiind apoi cl\dit din temelii pe vremea împ\ratului Cezar, în 46 î.Hr.

A fost ridicat la rang de capital\ a provinciei Ahaia, recucerindu-[i

faima economic\ [i renumele de cetate a libertinajului.

În Corint, Sfântul Pavel se confrunt\ cu dou\ culturi: greco-

p\gân\ [i iudaic\. Comunitatea corintean\, poate tocmai din cauza

acestei diferen]e de culturi, i-a dat mult de lucru Apostolului, pro-

blemele abordate fiind mai mult de natur\ moral\, cultic\, disci-

plinar\, [i mai pu]in doctrinar\. Decep]ionat de atitudinea ironic\

fa]\ de mesajul rostit înaintea locuitorilor Atenei, în Areopag (Fapte

17, 16-32), neobositul misionar este îmb\rb\tat de so]ii Acvila [i Pris-

cila, în Corint. Munca fizic\ [i elanul propov\duirii lanseaz\ noua

abordare paulin\, care fructific\ setea de duhovnicie a p\gânilor

din Corint, cât [i indecizia mai-marilor iudei din metropol\1. Pen-

tru corintenii neevrei, Botezul reprezenta o poart\ spre ve[nicie,

un tip de mister superior celui de la Eleusis, prin care imitau du-

hovnice[te moartea [i Învierea Mântuitorului Hristos2. Botezul cre[tin

1  Pr. G.N. B\lana, Sfântul Apostol Pavel [i cre[tinii din Corint, în „Studii Teolo-

gice”, anul IX (1957), nr. 7-8, p. 485.
2  A.J.M. Wedderburn, Baptism and Ressurection: Studies in Pauline Theology

against its Graeco-Roman Background, Mohr Siebeck, Tübingen, WUNT 44, 1987,

p. 83; Drd. Ioan Sauca, Taina Sfântului Botez de-a lungul vremii, în „Mitropolia Ba-

natului”, anul XXXIV (1984), nr. 5-6, p. 296.
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dep\[ea în semnifica]ie [i valoare pe cel al lui Ioan Botez\torul3,

precum [i semnul-pecete al t\ierii împrejur prin care iudeii convin-

geau pe tem\torii de Dumnezeu s\-L m\rturiseasc\. Cre[tinismul era,

deci, a treia alternativ\ într-un ora[ cosmopolit, unde Sfin]ii Apos-

toli nu f\cuser\ misiune în mod organizat. Paternitatea duhovni-

ceasc\ pe care o aminte[te Apostolul Pavel (cf. I Cor. 4, 15) nu

este una exclusivist\, deoarece acolo [i-au desf\[urat misiunea

Acvila cu so]ia sa Priscila [i Apollo. 

Chemarea sa principal\, aceea de a propov\dui (cf. I Cor. 1, 7),

apare înaintea celei de „a boteza”, în conformitate cu mesajul hristic

din Matei 28, 19-20. Apostolul este un slujitor al credincio[ilor co-

rinteni, într-o simfonie a slujitorilor care se ocup\ de cre[terea lor

duhovniceasc\, precum de îngrijirea unei plante: „Eu am s\dit,

Apollo a udat, dar Dumnezeu a f\cut s\ creasc\. Astfel, nici cel ce

s\de[te nu e ceva, nici cel ce ud\, ci numai Dumnezeu, Care face

s\ creasc\. Cel care s\de[te [i cel care ud\ sunt una [i fiecare î[i va

lua plata dup\ osteneala sa” (I Cor. 3, 6-8).

Exist\ patru texte în Epistola întâi c\tre Corinteni unde Apos-

tolul Pavel vorbe[te despre Botez, mai mult decât în oricare din

epistolele sale, de[i Botezul nu este ideea principal\ a acestei epis-

tole. Remarcile pauline din 1, 12-17 fac limpezi dou\ lucruri: 

1) locuitorii Corintului nu în]eleg ceea ce reprezint\ Botezul în

sine sau semnifica]ia lui;

2) Apostolul Pavel aminte[te c\ Botezul nu este responsabili-

tatea sa principal\, cum este aceea a propov\duirii. El nu a deni-

grat Botezul sub nici o form\.

În 10, 1-2, Apostolul Pavel spune c\ oamenii lui Dumnezeu,

inclusiv Israelul din Antichitate, au avut întotdeauna o form\ de

Botez, dar „chiar [i asta nu ap\ra pe Israel de la pieirea în de[ert

[i pierderea cea mai important\, binecuvântarea lui Dumnezeu”.

Apoi, Sfântul Pavel argumenteaz\ în 12, 13 c\ „ce fac corintenii vine

din experien]a lor comun\ în Duhul”4. Corintenii sunt, a[adar, bo-

teza]i într-un singur trup, al lui Iisus, în sensul c\ trupul Domnului

este comunitatea de credincio[i. Pentru Apostolul Neamurilor, Botezul

3  Pr. dr. Simion Radu, Deosebirea dintre botezul Sfântului Ioan [i Taina Sfân-

tului Botez, în „Telegraful Român”, nr. 123, anul 1975, nr. 25-26, pp. 2-4.
4  J.A. Fitzmeyer, First Corinthians, în col. „Anchor Yale Bible Commentaries”,

Yale University, 2008, p. 135.



72011 – Anul omagial al Sfântului Botez [i al Sfintei Cununii

este ritualul de unificare [i nu unul care încurajeaz\ competi]ia [i

scindarea între membrele unui singur trup.

Ideea de unitate explic\ [i utilizarea de c\tre Sfântul Pavel a

Botezului ca parte a argumentului apologetic din I Cor. 15, 29. Pen-

tru Apostol, Botezul nu este doar un ritual ascuns, nici doar un act

de ini]iere într-o grupare select\. Aceasta este o aderare m\rturi-

sitoare la Hristos, din interior spre exterior, într-o form\ vizibil\ a

actului cultic5. Realitatea [i valoarea spiritual\ a Botezului, din perspec-

tiva paulin\, sunt cel mai bine exprimate în Rom. 6, 3-5, un pasaj

care explic\ detaliat ideile din I Cor. 12, 13.

Sensul Botezului pe care corintenii par a-l fi în]eles gre[it a fost

ideea de unitate, nu numai unul cu altul, ci [i cu Iisus. Pentru Sfân-

tul Pavel, ritualul actului de Botez oglinde[te actul divin de unifi-

care cu Iisus Hristos în dou\ moduri:

1. se bucur\ de Botezul cu Mântuitorul Iisus Hristos, în moar-

tea Sa. Fraza „împreun\ cu El” din Rom. 6, 4 afirm\ c\ cel botezat

împarte mormântul cu Mântuitorul. Utilizarea paulin\ a acestei

expresii este metaforic\, conceput\ ca „moarte adev\rat\”, pân\

când vom fi îngropa]i. Este momentul de vârf în ritualul mor]ii,

punctul f\r\ întoarcere; 

2. corintenii negau posibilitatea învierii trupurilor din moarte

(to nekron). Botezul nu numai c\ apropie pe om de Dumnezeu,

în moartea Sa, dar [i în Învierea Lui. În Rom. 6, 4b, scopul („ca s\”;

ina, gr.) de a fi îngropat cu Iisus este acela ca (osper, gr.) doar cu

Iisus Hristos, Care a înviat din mor]i (en nekron), s\ lucr\m cu pu-

tere întru înnoirea vie]ii.

Patru texte [i patru preciz\ri baptismale

În Faptele Apostolilor, pe parcursul relat\rii despre c\l\toriile

misionare ale Apostolului Neamurilor, ni se dau câteva nume ale

credincio[ilor în Hristos care au primit Botezul: Lidia [i casa ei

(16, 15), temnicerul din Filipi (16, 33), cei doisprezece ucenici din

Efes (19, 5).

5  Diac. asist. Ioan Caraza, Botezul în lumina Sfintei Scripturi dup\ m\rturi-

sirile Sfin]ilor P\rin]i [i în teologia reformatorilor, în „Ortodoxia”, anul XLIII

(1991), nr. 4, p. 112.
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Relatând în cartea Faptele Apostolilor c\l\toria Apostolului Pa-

vel spre Ierusalim, la sfâr[itul celei de-a doua c\l\torii misionare,

Sfântul Luca eviden]iaz\ succesul misiunii în Corint, dar [i efortul

so]ilor Acvila [i Priscila de a lucra în numele Domnului Hristos în

Efes. Apare, pentru prima dat\, numele retorului Apollo, cel despre

care se vorbe[te în prima parte a Epistolei I Corinteni, din cauza

c\ruia cre[tinii din Corint se divizaser\: „Iar un iudeu, cu numele

Apollo, alexandrin de neam, b\rbat iscusit la cuvânt, puternic fiind

în Scripturi, a sosit la Efes” (Fapte 18, 24). Probabil înc\ nu ajun-

sese la Corint, ca s\ încânte cu elegan]a propov\duirii pe locui-

torii capitalei provinciei Ahaia.

Despre Apollo, în comentariul la Faptele Apostolilor, Sfântul

Ioan Gur\ de Aur spune:

„«Acesta era înv\]at în calea Domnului [i, arzând cu Duhul,

gr\ia [i înv\]a drept cele despre Iisus, cunoscând numai botezul

lui Ioan. {i el a început s\ vorbeasc\, f\r\ sfial\, în sinagog\. Au-

zindu-l, Priscila [i Acvila l-au luat cu ei [i i-au ar\tat mai cu de-am\-

nuntul calea lui Dumnezeu» (Fapte 18, 25-26).

– Dac\ omul acesta cuno[tea numai botezul lui Ioan, cum atunci

el «ardea cu duhul», c\ci Duhul nu era împ\rt\[it prin botezul acela?

{i dac\ (ucenicii) aceia care au r\mas dup\ el aveau nevoie de Bo-

tezul lui Hristos, apoi cu atât mai mult acesta avea nevoie de el.

– Ce s\ r\spundem la asta? Nu f\r\ rost scriitorul a a[ezat epi-

soadele povestirii sale unul dup\ altul. Mi se pare c\ el era unul

dintre cei o sut\ dou\zeci, care au fost boteza]i împreun\ cu apos-

tolii (Fapte 1, 15); iar dac\ nu a[a, atunci cu b\rbatul acesta s-a în-

tâmplat ceea ce s-a întâmplat cu Corneliu. El nu se boteaz\ pân\

când aceia nu «i-au ar\tat mai cu de-am\nuntul calea lui Dumnezeu».

Dar mi se pare c\ [i el trebuia s\ se boteze, deoarece ceilal]i doi-

sprezece nu [tiau nimic precis nici despre Iisus. Probabil el a [i

primit Botezul. Cel pu]in, dac\ [i ucenicii lui Ioan, dup\ botezul

acela, iar\[i s-au botezat, se c\dea ca acela[i lucru s\-l fac\ [i uce-

nicii ace[tia. (...)

De unde aveau aceia botezul lui Ioan, dac\ se aflau în Efes? 

– Poate c\ au mers la Ierusalim (în timpul predicii lui Ioan) [i

s-au întors de acolo boteza]i; dar, fiind boteza]i, ei nu-L [tiau pe

Iisus. Nu le spune: «crede]i în Iisus?». Dar ce? «Primit-a]i voi Duhul

Sfânt?» El [tia c\ ei nu-L aveau, dar dore[te ca ei s\ spun\ asta, ca,
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având cuno[tin]\ de ceea ce le lipse[te, singuri s\-L cear\. «Iar Pa-

vel a zis: Ioan a botezat cu botezul poc\in]ei, spunând poporului

s\ cread\ în Cel ce avea s\ vin\ dup\ el.» Înc\ de la botez, Ioan

prooroce[te. «{i punându-[i Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a

venit asupra lor [i vorbeau în limbi [i prooroceau»”6.

Din citatul hrisostomic de mai sus reiese c\ so]ii Acvila [i Priscila

nu au descoperit lucrarea Duhului în râvna lui Apollo, contribuind

la umplerea mesajului retoric adus de acesta cu esen]a cre[tinis-

mului: Botezul în Hristos consfin]it prin Duhul Sfânt.

1. Prima referire textual\ la Botez o g\sim în partea întâi a

epistolei, atunci când Apostolul rezolv\ problema împ\r]irii co-

munit\]ii în grupuri apar]inând lui Chefa, Apollo, Pavel [i Hristos

(1, 10-31). 

I Cor. 1, 13-17: „Oare S-a împ\r]it Hristos? Nu cumva s-a r\s-

tignit Pavel pentru voi? Sau fost-a]i boteza]i în numele lui Pavel?

Mul]umesc lui Dumnezeu c\ pe nici unul din voi n-am botezat,

decât pe Crispus [i pe Gaius, ca s\ nu zic\ cineva c\ a]i fost bote-

za]i în numele meu. Am botezat [i casa lui {tefana; afar\ de

ace[tia nu [tiu s\ mai fi botezat pe altcineva. C\ci Hristos nu m-a

trimis ca s\ botez, ci s\ binevestesc, dar nu cu în]elepciunea cu-

vântului, ca s\ nu r\mân\ zadarnic\ crucea lui Hristos”.

În efortul convingerii corintenilor, c\ nu trebuie s\ existe frac-

]iuni în Biserica sau comunitatea cre[tin\ din Corint, Apostolul Nea-

murilor întreab\ retoric: „S-a r\stignit Pavel pentru voi? Sau fost-a]i

boteza]i în numele lui Pavel?”, tocmai pentru a ar\ta absurditatea

împ\r]irii în gruparea lui Pavel, sau a lui Apollo, sau a lui Chefa.

Moartea pe cruce a Mântuitorului Hristos, cu caracter universal [i

r\scump\r\tor, a fost cea care i-a adus pe corinteni [i pe cre[tini în

general în rela]ie de fii ai lui Dumnezeu prin f\g\duin]\. Cu acest

argument, c\ nu Pavel a fost cel ce s-a r\stignit pentru ei, Apos-

tolul conchide c\ în numele Celui ce S-a jertfit pentru ridicarea

p\catelor lumii, în numele Aceluia trebuie s\ se [i boteze [i s\ se

dedice plenar7. 

6  Johannes Chrysostom, Omilia 40.2 In Acta Apostolorum, Migne, P.G. 60, în

traducere personal\.
7  Pr. drd. Dumitru Viezuianu, Semnifica]iile [i rolul Botezului în via]a cre[tin\

dup\ Noul Testament, în „Studii Teologice”, anul XXXII (1980), nr. 1-2, p. 39.



10 Teologie [i Via]\

A primi sau a face ceva „în numele” cuiva înseamn\ – în lim-

bajul lumii greco-romane – substituirea sau primirea unei garan]ii

de la cineva, dar nu în mod direct de la acea persoan\8. Numirea

se aplica la condi]ia economic\, când cineva primea un împrumut,

în numele cuiva, f\r\ a primi direct suma de la cel ce împrumuta.

Dac\ lu\m în considerare argumentarea lui Bietenhard, se pare c\

avem de-a face cu o exprimare tipic semitic\9, reg\sit\ în Talmudul

babilonian, care nu se refer\ la actul cultic al cufund\rii, ci mai

degrab\ la încorporarea cu Cel prin care s-a ob]inut ceva. De aceea,

întrucât Apostolul interogheaz\ dac\ se consider\ corintenii boteza]i în

numele s\u, elimin\ ipoteza fals\ prin care corintenii s-au împ\r]it în

grupuri partizane, accentuând unitatea credincio[ilor în Hristos10.

Continuând ironia, Apostolul aminte[te c\ doar câ]iva corin-

teni au fost boteza]i de el, nu pentru c\ nu ar fi putut, ci pentru c\

misiunea la care a fost chemat era de a propov\dui, mai mult de-

cât de a boteza. De aceea mul]ume[te lui Dumnezeu c\ doar pe

Crispus [i pe Gaius, dintre cunoscu]ii corintenilor, i-a botezat. Pen-

tru c\ nu a botezat decât foarte pu]ini dintre corinteni, respectivii

nu se puteau constitui într-o grupare a celor boteza]i de Pavel11.

Crispus erau un important convertit la cre[tinism, deoarece ocu-

pase func]ia de mai-mare al sinagogii din Corint. Trebuie s\ re-

marc\m, punând în acord textul din Faptele Apostolilor cu cel din

Epistola c\tre Corinteni, c\ mul]i au crezut [i s-au botezat, pe când

despre Crispus autorul Faptelor Apostolilor spune c\ doar „a crezut

Domnului”, f\r\ a preciza [i botezarea lui Crispus12. Totu[i, m\rturia

paulin\ din epistol\ este direct\, deci mult mai credibil\.

În Comentariul la Faptele Apostolilor, Sfântul Ioan Gur\ de Aur

afirm\: „«Dar Crispus, mai-marele sinagogii, a crezut în Domnul,

8  J.A. Fitzmyer, op. cit., pp. 137-138.
9  Hans Bietenhard, „Onoma”, în G. Kittel & G. Friedrich (eds.), Theological

Dictionary of the New Testament, vol. 5, Grand Rapids, Eerdmans, 1967, p. 279. 
10  Pr. prof. dr. Dumitru Radu, Botezul ca încorporare în Noul Leg\mânt [i pro-

blema sinergismului, în „Ortodoxia”, anul XLVI (1994), nr. 1, p. 15.
11  Pr. prof. dr. Constantin Coman, Diversitatea [i unitatea darurilor în Biseric\

(Epistola I Corinteni, cap. 12), p. 56; http://www.ftoub.ro/index.php?option=com_-

docman&task=cat_view&gid=72&Itemid=396 (17 decembrie 2011).
12  Drd. Constantin Preda, Doctrina [i practica botezului dup\ Faptele Aposto-

lilor, în „Ortodoxia”, anul XLIX (1997), nr. 3-4, p. 46.
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împreun\ cu toat\ casa sa.» Uit\-te cum cei drep]i f\ceau asta, atunci,

cu toat\ familia lor. Dup\ aceea [i mul]i al]ii au crezut [i s-au bo-

tezat. Mai-marele sinagogii este numit aici acel Crispus, despre care

spune în epistol\: «Pe nici unul din voi n-am botezat, decât pe

Crispus [i pe Gaius» (I Cor. 1, 14). Iar acesta, mi se pare, se nu-

me[te [i Sostene, deoarece acest b\rbat era într-atât de credincios,

încât fiind b\tut se afla mereu cu Pavel”13.

Alt nume prezentat de Sfântul Pavel în sprijinul faptului c\ a

botezat pu]ini corinteni este cel al lui Gaius. Acesta a fost men-

]ionat în Fapte 19, 29: „S-a umplut toat\ cetatea (Efesului) de tul-

burare [i au pornit într-un cuget la teatru, r\pind împreun\ pe

macedonenii Gaius [i Aristarh, înso]itorii lui Pavel”. Gaius mai

este men]ionat [i în Rom. 16, 23: îmbr\]i[eaz\ pe „Gaius, gazda

mea [i a toat\ Biserica”. Din aceast\ ultim\ exprimare reiese c\

Gaius era bogat, permi]ându-[i s\ între]in\ în casa sa o biseric\-

loca[ de cult.

Al treilea nume evocat de Apostolul Neamurilor este cel al lui

{tefana(s), cu casa lui. Din finalul aceleia[i epistole [tim cum

„casa lui {tefanas, ... este pârga Ahaei” (I Cor. 16, 15), iar acesta

împreun\ cu Fortunas [i Ahaic „au lini[tit duhul meu [i al vostru”

(I Cor. 16, 17).

M\rturisirea credin]ei [i botezarea unei persoane cu toat\ casa

ei însemna convertirea [i sp\larea p\catelor prin cufundarea în apa

Botezului a tuturor membrilor familiei, precum [i oferirea locu-

in]ei lor ca loc de cult pentru cre[tini. Acest lucru îl confirm\ Sfân-

tul Ioan Gur\ de Aur în Comentariul de la Faptele Apostolilor, când

vorbe[te despre convertirea [i botezarea Lidiei din Atena [i a tem-

nicerului din Filipi: „«Iar dup\ ce s-a botezat [i ea [i casa ei…» Ui-

t\-mi-te cum ea i-a convins pe to]i (din casa ei), apoi uit\-te la cu-

cernicia ei, cum îi roag\ pe apostoli, de cât\ smerenie, de cât\ în-

]elepciune sunt pline cuvintele ei! «De m-a]i socotit, zice, c\ sunt

credincioas\ Domnului.» Nimic nu putea fi mai conving\tor. Pe

cine n-ar fi mi[cat cuvintele acestea? Nu simplu îi ruga [i îi chema,

nu i-a l\sat s\ fac\ ceea ce voiau, dar îi silea cu t\rie; tocmai asta

înseamn\ cuvintele: «[i ne-a f\cut s\ r\mânem», adic\ prin cuvintele

13  Johannes Chrysostom, Omilia 39.2 In Acta Apostolorum, Migne, P.G. 60, în

traducere personal\.
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acelea. Uit\-te cum ea, îndat\, aduce road\ [i socoate aceast\ vi-

zit\ o bun\tate mare f\cut\ ei. C\ m-a]i g\sit dreapt\, zice, înain-

tea lui Dumnezeu se vede din aceea c\ mi-a]i încredin]at taine ca

acestea, pe care nu mi le-a]i fi încredin]at dac\ nu m-a]i fi socotit

a[a”. {i n-a îndr\znit s\-i cheme mai înainte, ci numai dup\ ce s-a

botezat, ar\tând c\ altfel nici nu i-ar fi convins14.

Sfântul Luca ne prezint\ în Fapte 16, 23-34 lucrarea misionar\

a Sfântului Pavel, f\r\ a preciza numele temnicerului din Filipi,

care scap\ de la o moarte tipic roman\, prin convertirea credin]ei

[i cufundarea în moartea [i Învierea Mântuitorului Hristos, atât pe

el cât [i pe cei din casa sa. Relatarea lucan\ este tâlcuit\ de Sfân-

tul Ioan Gur\ de Aur astfel:

„Temnicerul nu era un om r\u; el i-a închis în fundul temni]ei,

pentru c\ a primit o astfel de porunc\, iar nu de la sine a f\cut

asta. Dar de ce Pavel nu a strigat îndat\ la el? Pentru c\ temni-

cerul era înfrico[at [i tulburat [i n-ar fi auzit. De aceea, când Pavel

a v\zut c\ el are de gând s\ se omoare, îl opre[te [i îi spune tare:

«To]i suntem aici». Dup\ asta, «el, cerând lumin\, s-a repezit în\un-

tru [i, tremurând de spaim\, a c\zut înaintea lui Pavel [i a lui Sila».

Temnicerul a c\zut la picioarele prizonierului! Îi scoate afar\ [i spune:

«Domnilor, ce trebuie s\ fac ca s\ m\ mântuiesc?». Oare ce-au spus

ei? Uit\-mi-te: el nu i-a îndr\git pentru c\ a sc\pat de primejdie, ci

pentru c\ a fost cople[it de puterea minunii.

(...) Temnicerului i s-au deschis u[ile inimii, s-au dezlegat le-

g\turile puternice [i a str\lucit lumina; c\ci lumina a str\lucit [i în

inima lui. «S-a repezit în\untru [i a c\zut» [i nu întreab\: ce s-a în-

tâmplat, cum s-a întâmplat? – dar îndat\ spune: «Ce trebuie s\ fac

ca s\ m\ mântuiesc?». Dar ce-i r\spunde Pavel? «Crede, spune, în

Domnul Iisus [i te vei mântui tu [i casa ta.» Mult înseamn\ pentru

oameni [i ceea c\ se va mântui [i casa lor. «{i i-au gr\it lui cu-

vântul lui Dumnezeu [i tuturor celor din casa lui. {i el, luându-i la

sine, în acel ceas al nop]ii, a sp\lat r\nile lor [i s-a botezat el [i to]i

ai lui îndat\.» I-a sp\lat, [i singur s-a sp\lat; le-a sp\lat r\nile, iar sin-

gur s-a sp\lat de p\cate; i-a hr\nit, [i singur s-a s\turat. «{i s-a ve-

selit», se spune, cu toate c\ n-a primit nimic, ci numai cuvinte [i

14  Johannes Chrysostom, Omilia 35 In Acta Apostolorum, în Migne, P.G. 60,

în traducere personal\.
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n\dejdi bune. «{i s-a veselit cu toat\ casa, crezând în Dumnezeu»:

asta era dovada credin]ei lui – c\ el a fost eliberat de toate”15.

Din textul de mai sus reiese leg\tura între moarte [i mântuire

(salvare), care se produce în urma Tainei Botezului, cufundând în

apa izb\virii r\nile p\catului [i dobândind veselia unei noi vie]i,

duhovnice[ti.

2. Al doilea text în care este amintit Botezul se g\se[te la I

Cor. 10, 1-4, accentuând caracterul prefigurativ al trecerii prin Ma-

rea Ro[ie, dar [i rela]ia cu Taina Sfintei Împ\rt\[anii16.

I Cor. 10, 1-4: „C\ci nu voiesc, fra]ilor, ca voi s\ nu [ti]i c\ p\-

rin]ii no[tri au fost to]i sub nor [i c\ to]i au trecut prin mare. {i

to]i, întru Moise, au fost boteza]i în nor [i în mare. {i to]i au mân-

cat aceea[i mâncare duhovniceasc\; {i to]i aceea[i b\utur\ du-

hovniceasc\ au b\ut, pentru c\ beau din piatra duhovniceasc\ ce

îi urma. Iar piatra era Hristos”.

Ce vrea s\ spun\ Apostolul Neamurilor c\ „prin Moise au fost

boteza]i”, dac\ nu acel moment al trecerii prin Marea Ro[ie, în

exodul din Egipt c\tre P\mântul f\g\duin]ei? 

Sfântul Pavel aminte[te momentul robiei din Egipt [i eliberarea

evreilor de sub tirania politeist\. Minunile s\vâr[ite de Dumnezeu

prin mâna profetului Moise, culminând cu trecerea M\rii Ro[ii ex-

prim\, sub forma unei prefigur\ri, via]a eliberat\ de sub tirania

p\catului. Sfântul Apostol Pavel, adresându-se unor cre[tini din

Corint care considerau suficient\ integrarea în comunitatea biseri-

ceasc\ prin harul Sfintelor Taine, îi îndeamn\ s\ lucreze cu respon-

sabilitate rela]ia de credincio[ie fa]\ de Dumnezeu, folosindu-se de

exemple prefiguratoare din Vechiul Testament: israeli]ii, ie[ind din

Egipt, to]i au avut parte din plin de ajutorul plin de dragoste al lui

Dumnezeu, în exodul lor prin pustie, fiind umbri]i de nor, în tim-

pul zilei, [i lumina]i de stâlpul de foc, în timpul nop]ii (Exod 13, 21). 

15  Johannes Chrysostom, Omilia 36.2 In Acta Apostolorum, în Migne, P.G. 60,

în traducere personal\.
16  Dou\ studii de teologie biblic\ dezvolt\ raportul între prefigur\rile Botezului

[i Euharistiei în Epistola I Corinteni: Pr. asist. Vasile Mihoc, Sensul tipic al Vechiului

Testament dup\ I Cor. 10, 1-11, în „Mitropolia Ardealului”, anul 1976, nr. 4-6, pp. 273-

285, [i Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Comuniunea credincio[ilor cu Hristos [i întreo-

lalt\ prin Sfânta Euharistie dup\ I Cor. 10, 14-22, în Persoan\ [i comuniune.

Prinos de cinstire Preotului profesor acad. Dumitru St\niloae, 1903-1993, Sibiu,

1993, pp. 420-433.
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Dumnezeu a folosit modelul poporului Israel pentru a sublinia

dorin]a Sa de eliberare a omului de sub asuprirea p\catului. Fa-

raon, care ini]ial a consim]it la plecarea evreilor spre P\mântul

f\g\duin]ei, a revenit cu dârzenie asupra hot\rârii, c\lcându-[i cu-

vântul. Israel a mers la porunca lui Moise spre Marea Ro[ie, ca di-

rec]ie a eliber\rii. Dincolo de ap\ se afla eliberarea. Acest episod

este interpretat de Sfântul Apostol Pavel, în Epistola I Corinteni, ca

prefigurare a botezului cre[tin. Relatarea din Exod 13, 21 amin-

te[te de c\l\toria lui Dumnezeu al\turi de poporul Israel, prin pre-

zen]a norului ce-i umbrea ziua, iar noaptea era luminos. Celor din

Corint, Sfântul Pavel le spune c\ „to]i erau sub nor [i au trecut

prin mare”. Fiii lui Israel sunt sub nor [i în mare. Cuvântul baptizo

înseamn\ cufundare, acoperire cu ap\. Cei ce au trecut din Egip-

tul p\catului spre p\mântul eliber\rii au experimentat apa de ambele

p\r]i ale drumului de pe fundul m\rii, dar [i norul de deasupra

care-i acoperea. A fost nu doar o fug\ din fa]a urm\ritorilor, cât

mai ales o eliberare din zona p\catului, prin poc\in]\, asem\n\-

toare îndemnului petrin: „Poc\i]i-v\ [i s\ se boteze fiecare în nu-

mele lui Iisus spre iertarea p\catelor” (Fapte 2, 38).

Grija divin\ s-a manifestat fa]\ de cei ce au trecut ca pe uscat

prin Marea Ro[ie (Exod 14, 22), d\ruindu-le man\ din cer [i ap\

din piatr\. Totu[i, doar doi evrei – Iosua Navi [i Caleb – au r\mas

neclinti]i în credin]a lor, fiind r\spl\ti]i cu bucuria intr\rii în P\-

mântul f\g\duin]ei. 

Israeli]ii nu puteau fi elibera]i sau mântui]i de asupritorii egip-

teni f\r\ a trece prin Marea Ro[ie. Pentru c\ ei au ales s\ asculte

mesajul lui Dumnezeu transmis prin Moise, au putut trece de cea-

lalt\ parte a m\rii. Prezen]a lui Dumnezeu s-a manifesta deasupra

lor, ajutându-i s\ treac\ prin apa m\rii, fiind cufunda]i, totodat\, [i

în norul ce exprima asisten]a dumnezeiasc\ în acel moment. Ceea

ce spune Apostolul în capitolul 10 subliniaz\ c\ trecerea [i umbri-

rea divin\ au fost simultane, confirmând evreilor c\ cei ce se

încred în El nu r\mân f\r\ ajutor17. Folosirea tipologic\ a trecerii

prin Marea Ro[ie reprezint\ un fapt istoric (cf. Exod 14, 22; Ps. 77,

16; 105, 9-11), dar [i un model (tip) pentru cei ce ader\ în cre-

din]\ la Hristos, c\ci „toate câte s-au scris mai înainte s-au scris spre

17  Pr. asist. Vasile Mihoc, Sensul tipic..., p. 278.
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înv\]\tura noastr\, ca prin r\bdarea [i mângâierea care vin din

Scripturi s\ avem n\dejde” (Rom. 15, 4). 

Apostolul Neamurilor îi avertizeaz\, astfel, pe cre[tinii corinteni

c\ sunt necesare roade de poc\in]\ [i fapte ale credin]ei pentru

p\strarea unit\]ii Bisericii. Tâlcuind prefigur\rile veterotestamentare,

Teodoret al Cirului arat\ c\, „vrând mai multe s\-i înve]e, le aduce

aminte cele întâmplate cu israelitenii, atât cele bune pe care le-au

primit, cât [i pedepsele pe care le-au îndurat, [i nume[te acestea ti-

puri ale acestora, înv\]ând cum vor c\dea în asemenea st\ri cei ce

arat\ aceea[i necredin]\”18.

Cre[tinii, care sunt m\rturisitorii lui Dumnezeu [i noul popor

Israel, vor beneficia de roadele mântuirii dac\ devin antitipuri ai

vechilor israeli]i care au fost boteza]i „în nor [i în mare”, adic\ dac\

primesc credin]a cre[tin\ [i Botezul în numele Sfintei Treimi. 

Norul închipuia scutul ap\r\tor al lui Dumnezeu (cf. Exod 13,

21-22), iar cei ce au fost umbri]i au experiat acest ajutor, primind de

la Dumnezeu un fel de botez. Sfântul Grigorie Teologul spune c\

„aceasta a fost o închipuire, precum [i lui Pavel i se pare, marea a

apei, norul a Duhului, mana a pâinii vie]ii, b\utura a dumnezeie[tii

b\uturi”19. 

Teodoret al Cirului explic\ am\nun]it aceast\ înl\n]uire de tipuri:

„Marea preînchipuia colimvitra Botezului, iar norul, darul Sfântului

Duh, Moise preotul, cel ce boteaz\, toiagul închipuia crucea, is-

raeli]ii închipuiau pe cei ce se boteaz\, iar egiptenii cei ce s-au

afundat închipuiau demonii ce se îneac\ în apa Botezului [i fa-

raon închipuie pe diavolul”20. 

Prin expresia „to]i, întru Moise, au fost boteza]i în nor [i în

mare”, Apostolul ne spune c\ fiii lui Israel, cufunda]i al\turi de

Moise în mare, au devenit p\rta[i ai lui Iisus Hristos. {i Moise, [i

evreii au fost boteza]i, deoarece au urmat pe Moise în mare. Dum-

nezeu i-a cru]at pe cei ce cu credin]\ s-au cufundat în mare, ofe-

rindu-le [i hrana spiritual\, pe Hristos – pâinea [i b\utura vie]ii,

18  Teodoret al Cirului, Comentar la I Corinteni, în Migne, P.G., LXXXII, 302,

apud Ibidem.
19  Sfântul Grigorie Teologul, In Theofania, în Migne, P.G., XXXVI, 321, apud

Ibidem, p. 279.
20  Teodoret al Cirului, Comentar la I Corinteni, în Migne, P.G., LXXXII, 302,

apud Ibidem.
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iar pe cei ce au fost împietri]i la inim\ [i cu r\utate, precum egip-

tenii urm\ritori, i-a înecat în r\utatea lor.

3. Al treilea text din Epistola I Corinteni care face referire la

Botez este I Cor. 13, 12: „Pentru c\ într-un Duh ne-am botezat noi

to]i, ca s\ fim un singur trup, fie iudei, fie elini, fie robi, fie liberi,

[i to]i la un Duh ne-am ad\pat”.

În contextul larg al Epistolei I Corinteni, exist\ unanimitatea

p\rerii bibli[tilor c\ afirma]iile pauline din cap. 8, 1 - 11, 1 despre

atitudinea proprie a cre[tinilor [i demonstra]ia realit\]ii învierii (din

15, 1-58) se refer\ la slujirea bisericeasc\ a fiec\ruia, ca membru

dintr-o comunitate unit\.

Dup\ ce Apostolul Pavel aduce sfaturi privind acoperirea ca-

pului femeii la slujirea din Biseric\ (11, 2-16) [i aminte[te de im-

portan]a Cinei de Tain\ în via]a credincio[ilor din Corint (11, 17-34),

abordeaz\ problema darurilor duhovnice[ti sau a harismelor, în 12,

1-14, 40.

Capitolul 12, 1-13, 1 enumer\ multe daruri duhovnice[ti, in-

cluzând harismele [i darurile slujirii biserice[ti, care izvor\sc [i se

împlinesc într-un singur Duh. Dup\ o scurt\ introducere, în care

este expus\ lucrarea Duhului (12, 1-3), Sfântul Pavel dezvolt\ în-

v\]\tura despre unitate în varietate [i varietate în unitate, ca ideal

al slujirii spirituale cre[tine într-o simfonie [i ordine unitar\ (14, 40).

Afirmând c\ sunt numeroase harisme care ajut\ la cre[terea Bi-

sericii cre[tine (12, 4), aminte[te nou\ daruri ale Duhului Sfânt (v.

7-10), rezumând c\ „toate sunt inspirate de unul [i acela[i Duh”

(v. 11). Apoi, Sfântul Pavel, în 12, 12-27, revine la modul în care

lucrarea Duhului a f\cut pe corinteni, ca parte a tuturor cre[ti-

nilor, s\ fie încorpora]i Trupului lui Hristos. În corpul omenesc,

care este unul complex, sunt multe membre cu diferite func]iuni.

La fel, în Trupul eclezial, în care am fost încorpora]i prin Botez,

coexist\ membre cu slujiri [i lucr\ri diferite (energematon). În 12,

28-31a, Sfântul Apostol Pavel trece la slujirea bisericeasc\ haris-

matic\, adic\ la cei ce diriguiesc comunitatea cre[tin\ din punct

de vedere spiritual, subliniind nu întâietatea cuiva, ci unitatea în

diversitate [i diversitatea slujirilor în unitatea Bisericii (din Corint).

Apoi Apostolul încurajeaz\ cultivarea celor mai pre]uite daruri du-

hovnice[ti, precizând c\ exist\ ceva superior acestora: dragostea sau

iubirea cre[tin\ (agape), care continu\ deschiderea duhovniceasc\
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spre Dumnezeu [i oameni chiar [i dup\ încetarea lucr\rii haris-

matice (cf. 13, 1, 8-13)21. 

Dup\ ce a exprimat rela]ia darurilor duhovnice[ti în edificarea

Trupului lui Hristos – Biserica, Apostolul revine la partea practic\

a exercit\rii în public a darurilor harismatice, solicitând ordine [i

bun\cuviin]\ în edificarea prin slujire a Bisericii (14, 20-40).

În I Cor. 12, 13, Apostolul folose[te cuvintele: „Într-un Duh a]i

fost boteza]i într-un trup... c\ci to]i la un Duh ne-am ad\pat”.

Cei ce boteaz\ copii v\d în acest verset un argument pentru

Botez, apa botezului fiind descris\ drept împreun\-lucr\toare cu

Duhul pentru încorporarea celui botezat în Trupul lui Hristos22. Ar-

gumentul forte este termenul grecesc baptizein, care implic\ scu-

fundare în ap\, iar acest sens este cuprins în acest verset23.

Apartenen]a la comunitatea cre[tin\ este marcat\ atât prin m\r-

turisirea acelea[i credin]e, Botezul [i întrunirile liturgice, dar este

definit\ mai ales de primirea Duhului lui Dumnezeu. „Cre[tinii sunt

ai lui Dumnezeu, pentru c\ au primit [i poart\ Duhul lui Dumne-

zeu în\untrul lor.”24

Diferen]ele sociale [i etnice între cei ce au primit arvuna îm-

p\r\]iei lui Dumnezeu în inimile lor (cf. Lc. 17, 21) dispar, ele-

mentul unificator [i dinamic fiind Duhul Sfânt25. Momentul pri-

mirii Duhului Sfânt este, f\r\ îndoial\, Botezul acestora. Din scrierile

pauline deducem aceast\ leg\tur\ a primirii Duhului lui Dumne-

zeu cu Botezul. Teologia baptismal\ pe care Apostolul o dezvolt\

21  Rev. PhD. Lecturer Ilie Melniciuc Puic\, „A still more excellent way” (1 Cor

12, 31) is Christian Love, în „Analele {tiin]ifice ale Universit\]ii «Al.I. Cuza» Ia[i”,

Teologie Ortodox\, serie nou\, tom. XVI, 2011, no. 1, pp. 17-34.
22  Pr. lect. dr. Gheorghe Petraru, Botezul în Biserica Ortodox\ [i eroarea neo-

protestant\ despre botez, în „Teologie [i Via]\”, anul X (LXXVI) (2000), nr. 1-6, p. 45;

Pr. Vasile Moise, Botezul pruncilor, în „Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, anul XLVII

(1970), nr. 7-8, p. 412; Pr. T. Bodnar, Botezul cel adev\rat, în „Mitropolia Moldovei [i

Sucevei”, anul XLVII (1970), nr. 11-12, p. 678; Pr. prof. Grigorie T. Marcu, Bote-

zat-a pruncii Biserica primar\?, în „Mitropolia Olteniei”, anul VII (1956), nr. 4-5,

p. 178.
23  Baptizestai nu semnific\ invariabil cufundare în ap\, iar ca argument avem

textele din Mc. 10, 38, Lc. 12, 50, Fapte 1, 5, I Cor 10, 2. 
24  Pr. prof. dr. Constantin Coman, op. cit., p. 42.
25  Pr. dr. Ioan Petreu]\, Botezul Sfântului Duh, în „Mitropolia Banatului”, anul XIV

(1964), nr. 1-3, p. 38.



18 Teologie [i Via]\

cu deosebire în Epistola c\tre Romani (cap. 6-8) a[az\ Botezul la

baza vie]ii celei înnoite, a vie]uirii dup\ har a omului nou26.

Subliniind importan]a Duhului Sfânt în Taina Botezului, la care

Sfântul Petru invit\ pe evreii aduna]i la Cincizecime, Sfântul Ioan

Hrisostom afirm\, în Comentariul la Faptele Apostolilor:

„– Dar de ce Hristos zice: «ve]i fi boteza]i», dac\ în foi[or nu

era ap\?

– Deoarece mult mai important în Botez este Duhul, prin Care

lucreaz\ apa. La fel [i despre Hristos se spune c\ a fost uns, nu

pentru c\ ar fi fost vreodat\ uns cu untdelemn, ci pentru c\ a pri-

mit pe Sfântul Duh. De altfel, putem admite c\ ei au fost boteza]i

[i cu ap\, [i asta în timpuri diferite. La noi [i una [i alta (adic\ Bo-

tezul cu ap\ [i cu Duh) sunt împreun\, dar atunci erau desp\r]ite.

La început ei au fost boteza]i de Ioan, [i nu-i de mirare lucrul

acesta. C\ci dac\ vame[ii [i desfrânatele mergeau la botezul acela,

apoi cu atât mai mult aceia care dup\ asta aveau s\ se boteze cu

Duh Sfânt. (...)

A[a a fost [i cu Pavel; el n-a primit îndat\ harul, ci mai întâi au

trecut trei zile, în care el era f\r\ vedere, se cur\]ea [i se preg\tea

cu fric\. Dup\ cum cei care vopsesc porfira mai întâi preg\tesc ]e-

s\tura pe care au ales-o pentru vopsire cu alte substan]e, ca stofa

s\ nu se decoloreze, tot a[a [i aici, Dumnezeu mai întâi preg\-

te[te sufletul care privegheaz\, [i dup\ aceea î[i revars\ harul.

Asta este pricina pentru care El nu L-a trimis pe Duhul îndat\, ci

L-a trimis la Cincizecime. Iar dac\ cineva m-ar întreba: «De ce nu

botez\m [i noi la Cincizecime?», voi r\spunde c\ harul [i în ziua

Cincizecimii, [i acum este acela[i; dar mintea este acum mai înalt\,

pentru c\ se preg\te[te prin post27. Al doilea motiv, nu mai pu]in

important, este cel care se trage de la Cincizecime.

26  Pr. prof. dr. Constantin Coman, op. cit., pp. 76-77; Drd. Nadim Tarazi, Re-

la]ia dintre botez [i înviere în via]a credinciosului dup\ Epistola c\tre Romani,

în „Studii Teologice”, anul XXVI (1974), nr. 1-2, p. 62; Drd. Eugen Moraru, Adam

cel vechi [i Adam cel Nou – Iisus Hristos în epistolele pauline, în „Mitropolia Ar-

dealului”, anul XXIX (1984), nr. 3-4, p. 177.
27 Trebuie precizat c\ Sfântul Ioan Hrisostom a rostit cuvânt\rile din Comen-

tariul la Faptele Apostolilor în decursul Postului Mare, caracterul catehetic fiind

evident.
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– Dar care anume?

– P\rin]ii no[tri socoteau Botezul un frâu puternic împotriva

poftelor rele [i o lec]ie mare, care îi înv\]a s\ tr\iasc\ în cur\]enie

chiar [i în timpul veseliei.

– Spune-mi: când vei fi chemat s\ dai socoteal\ de ce nu te-ai

botezat, de ce nu te-ai îngrijit de virtu]i, ce vei spune? Acolo mai

po]i s\ te scuzi cu povara poruncilor [i cu greutatea virtu]ilor; dar

aici nu este nimic asemenea. Aici este harul, care î]i d\ruie[te li-

bertatea. Te temi s\ nu p\c\tuie[ti? Spune asta dup\ Botez, [i atunci

treze[te frica aceasta, ca s\ p\strezi libertatea pe care ai primit-o,

iar nu ca s\ te fere[ti de un dar ca acesta. C\ci pân\ la Botez e[ti

cucernic, iar dup\ Botez, u[uratic! A[tep]i ziua patruzecimii? Pen-

tru ce? Oare este perioada aceea mai deosebit\? Nu în ziua de Pa[ti

s-au învrednicit Apostolii de har, ci în alt\ vreme; de asemenea,

nu erau Pa[tile când s-au botezat trei mii [i cinci mii de suflete, când

s-au botezat Corneliu, famenul [i mul]i al]ii. A[adar, s\ nu a[tep-

t\m momentul prielnic, ca nu cumva prin [ov\irea [i amânarea

noastr\ s\ ne lipsim de a[a bunuri mari [i s\ plec\m de aici f\r\

ele. Cât de mare, crede]i, este de fiecare dat\ suspinul meu, când

aud c\ cineva a plecat din lumea aceasta nebotezat, când îmi în-

chipui acele chinuri de nesuferit [i acea osând\ de neînl\turat! {i

iar\[i, cât de tare m\ întristez când îi v\d pe al]ii care ajung la ul-

tima r\suflare, dar nici atunci nu-[i arat\ dorin]a de a se boteza!”28.

Na[terea din nou nu se epuizeaz\ în Botez, c\ci harul primit

la Botez se cere lucrat [i actualizat prin via]\ de credin]\ [i fapte

bune a celui botezat. Na[terea din nou se împline[te prin harul lui

Dumnezeu [i prin lucrarea celui botezat. F\r\ una sau cealalt\ din

aceste dou\ dimensiuni nu exist\ cu adev\rat na[tere de sus. Cel

botezat este n\scut din nou, dar, totodat\, el trebuie s\-[i lucreze

na[terea din nou printr-o via]\ bine pl\cut\ lui Dumnezeu29. Se poate

spune, astfel, c\ na[terea din nou este, pe de o parte, un har al lui

Dumnezeu, primit prin Botez, iar pe de alt\ parte, o porunc\ de

28  Johannes Chrysostom, Omilia 1 In Acta Apostolorum, în Migne, P.G. 60, în

traducere personal\.
29  Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Na[terea de sus, Editura Oastea Domnului, Sibiu,

1996, p. 40.
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împlinit, o îndatorire care revine credinciosului, [i aceasta deoarece

harul oferit gratuit de Dumnezeu cere [i lucrarea noastr\30.

În mod concret, noi primim prin Taina Botezului o via]\ nou\,

paralel\ cu cea biologic-temporal\, care începe aici [i d\inuie pen-

tru ve[nicie. În func]ie de osteneala duhovniceasc\, fiecare lumi-

neaz\ haina primit\ de suflet la Botez sau o întunec\.

Întâlnim dou\ erori grave31 în via]a cre[tinilor care nu în]eleg

valoarea Botezului sau a na[terii de sus:

1) desconsiderarea harului Botezului, ca har al na[terii duhov-

nice[ti la via]a cea nou\ în Hristos; 

2) nesocotirea îndatoririi de a conlucra cu acest har, printr-o

via]\ dup\ voia lui Dumnezeu.

Cea dintâi este eroarea sectar\, care neag\ harul Botezului; cea

de-a doua este eroarea celor care sunt „cre[tini” numai cu nu-

mele, a celor care s-au învrednicit de harul Botezului, dar care-l

nesocotesc [i tr\iesc o via]\ de p\cat32.

Prin Botez, a[adar, se s\l\[luie[te în adâncul fiin]ei omului Hris-

tos, prin Duhul Sfânt. Cel botezat este f\cut, astfel, templu al lui

Hristos sau al Duhului Sfânt (I Cor. 3, 16-17; 6, 19; II Cor. 6, 16).

Inima sa este o sfânt\ a sfintelor, în care a intrat Hristos prin Botez.

Dar harul r\mâne numai ca o putere spre fapte bune, faptele în-

se[i având a le s\vâr[i omul33. {i pe m\sur\ ce le s\vâr[e[te, se face

descoperit\ puterea harului în el, se face v\dit\ prezen]a lui Hristos

în el. P\catele de dup\ Botez fac necesar\ îns\ o „nou\ na[tere

din nou” sau o „rena[tere”. Dup\ a doua na[tere – cea a Bote-

zului – e nevoie [i de o a treia na[tere, cea a poc\in]ei.

4. Ultimul text din Epistola I Corinteni care face referire la

Botez îl g\sim la 15, 29, ca argument al credin]ei corintenilor în

roadele na[terii duhovnice[ti [i dup\ moarte, pentru cel ce a pri-

mit taina credin]ei [i cufundarea în moartea [i Învierea cu Hristos:

30  Pr. asist. Vasile Mihoc, Na[terea [i cre[terea în via]a cea nou\ în Hristos, în

„Mitropolia Ardealului”, anul XXVIII (1983), nr. 9-10, p. 582.
31 Pr. drd. Alexandru Tudor, Via]a sacramental\ a Bisericii în „Faptele Apos-

tolilor”, în „Studii Teologice”, anul XXXII (1980), nr. 1-2, p. 201.
32  Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Na[terea de sus…, p. 43.
33  Pr. Mihai Vizitiu, Lucrarea [i darurile Sfântului Duh dup\ Epistolele I [i II Co-

rinteni, în „Teologie [i Via]\”, anul I (1991), nr. 9-12, p. 148.
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„Fiindc\ ce vor face cei care se boteaz\ pentru cei mor]i? Dac\ mor]ii

nu înviaz\ nicidecum, pentru ce se mai boteaz\ pentru ei?”. 

Problema doctrinar\ major\ tratat\ în capitolul 15 este una de

natur\ eshatologic\: realitatea învierii mor]ilor [i natura trupurilor

înviate. Se pare c\ negarea învierii mor]ilor de unii corinteni a ajuns

la cuno[tin]a lui Pavel prin viu grai (15, 12)34.

În a patra serie de argumente împotriva acelora care negau în-

vierea (dup\ argumentele istorice, logice [i teologice), Pavel se re-

fer\ la practica celor din Corint, care se botezau pentru cei mor]i.

Via]a cre[tinilor presupune, în viziunea Apostolului, unele re-

nun]\ri [i jertfe. De aceea, ar fi o nebunie dac\ moartea ar însemna

sfâr[itul tuturor.

O parte dintre corinteni obi[nuiau s\ se boteze pentru cei mor]i,

tocmai pentru c\ sfâr[itul nu însemna pentru ei punctul final al exis-

ten]ei. Sfântul Pavel se folose[te de aceast\ practic\ [i o aduce ca

argument logic empiric în sprijinul sus]inerii adev\rului învierii din

mor]i: „Fiindc\ ce vor face cei care se boteaz\ pentru cei mor]i?

Dac\ mor]ii nu înviaz\ nicidecum, pentru ce se mai boteaz\ pen-

tru ei?” (15, 29).

Unii membri ai Bisericii credeau c\ Împ\r\]ia era deja în mij-

locul lor, în plin\tatea ei, [i c\ era cu adev\rat spiritual\ (I Cor. 4,

8-10). Din cauza influen]ei dualismului pregnostic, trupul era con-

siderat de mic\ importan]\ în compara]ie cu sufletul. Sub influ-

en]a ideilor specifice eshatologiei, o grupare a cre[tinilor corinteni

a negat posibilitatea învierii trupurilor (15, 12)35. De aceea, Apostolul

Pavel contrazice aceast\ înv\]\tur\ fals\ [i prezint\ argumentele

prin care s\ demonstreze nu numai posibilitatea învierii, dar [i rea-

litatea ei.

Interpretarea Botezului pentru cei mor]i, din versetul 29, de-

pinde de modul în care în]elegem cuvintele mai importante din

text, [i anume verbul baptizein, substantivul hoi nekroi [i prepo-

zi]ia hyper.

34  Diac. prof. N. Nicolaescu, Actualitatea Epistolei I c\tre Corinteni, în „Studii

Teologice”, anul III (1951), nr. 3-4, pp. 203-204.
35  Drd. Anca Manolache, Sfânta Tain\ a Botezului, în „Glasul Bisericii”, anul

XXXVII (1978), nr. 5-6, pp. 542-543.
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Verbul baptizein apare în verset de dou\ ori, fiind folosit cu

referire la Botezul cre[tin, întrucât Apostolul îl folose[te sistematic

cu acest sens în I Corinteni36.

Termenul hoi baptizomenoi a fost în]eles cu referire la to]i cre-

dincio[ii sau vizând doar un grup restrâns de credincio[i din Co-

rint. Utilizarea verbului la persoana a treia, plural, în versetul 29b

(baptizontai, „se boteaz\ ei”) presupune c\ nu to]i membrii comu-

nit\]ii au practicat Botezul pentru cei mor]i.

Apostolul, deci, identific\ un grup de credincio[i, cunoscu]i de

cititorii epistolei sale, care practicau Botezul pentru cei mor]i: pe

de o parte, ei neag\ posibilitatea învierii, iar pe de alt\ parte se bo-

teaz\ pentru cei deceda]i, probabil rude sau prieteni apropia]i.

Marea absurditate a corintenilor o folose[te Apostolul ca parte a

argumentului s\u.

Hoi nekroi. Substantivul nekros este folosit de dou\ ori în I

Cor. 15, 29, în ambele cazuri la plural, prima oar\ articulat, iar a doua

oar\ nearticulat. Unii cercet\tori37 sugereaz\ o utilizare metaforic\

a substantivului ton nekron în 29a, cu sensul de „mor]i din punct

de vedere spiritual”, iar al]ii cred c\ termenul se refer\ la „trupu-

rile muribunde” ale credincio[ilor38. Cei mai mul]i cercet\tori, îns\,

sus]in c\, atât în prima parte a versetului, cât [i în cea de-a doua,

substantivul trebuie în]eles literal.

Din forma articulat\ a substantivului în hyper ton nekron, „pen-

tru cei mor]i”, deducem c\ Botezul nu era f\cut pentru mor]i în

general, ci pentru cazuri individuale de persoane decedate. Sfân-

tul Apostol Pavel folose[te substantivul nekros în capitolul 15, prin

flexiune cu articolul hot\rât, pentru a face diferen]a între cei care

au murit fiind credincio[i [i mor]ii, în general. Astfel, forma near-

ticulat\ apare în versetele 12, 13, 15, 16, 20, 21 [i 29b, cu referire

la mor]i (deceda]i), în general, iar cu articol în 29a, 35, 42 [i 52, cu

referire la cre[tini care au murit. 

36  A. Oepke, „Bapto, baptizo”, în G. Kittel & G. Friedrich (eds.), Theological Dic-

tionary of the New Testament, trans. W. Bromiley, vol. 1, Eerdmans, Grand Ra-

pids, 1983, pp. 530-536.
37  I. Tipei, Botezul pentru cei mor]i, în Studii exegetice în Noul Testament,

Editura Pleroma, 2005, pp. 192-194; G.R. Beasley-Murray, Baptism in the New Tes-

tament, Eerdmans, Grand Rapids, 1962, p. 148.
38  B.M. Foschini, Those who are baptised for the dead: 1 Cor. XV, 29. An Exe-

getical Historical Dissertation, în „Catholic Biblical Quarterly”, nr. 13, 1951, p. 67.
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În versetul 29, deci, avem atât forma articulat\ a substanti-

vului, cu referire la cei care au murit fiind credincio[i (29a), cât [i cea

nearticulat\, cu referire la mor]i, în general (29b). Mor]ii pentru

care unii dintre corinteni se botezau erau, a[adar, credincio[i care

au decedat, întrucât, atât membrii Bisericii din Corint care au de-

cedat, cât [i nou converti]ii, care au murit f\r\ s\ se fi botezat, pot

fi identifica]i prin apelativul de „credincio[i”.

Hyper. Cel mai comun sens al prepozi]iei hyper urmat\ de un

genitiv este „pentru”, sau „în locul”, exprimând ideea de substituire.

Astfel, consider\m c\ în versetul 29 Apostolul Pavel se refer\ la un

botez efectuat de un grup restrâns de credincio[i (probabil) din

Corint, în beneficiul unor persoane decedate care au murit fiind

credincioase, f\r\ s\ fi avut îns\ posibilitatea de a se boteza39.

În conformitate cu afirma]iile biblistului Richard DeMaris, Bo-

tezul se f\cea cu prec\dere pentru rudele care au decedat de cu-

rând, întrucât, în gândirea grecilor [i a romanilor, c\l\toria din

lumea celor vii în lumea celor mor]i era o tranzi]ie critic\40. În pe-

rioada când cei deceda]i se aflau înc\ între cele dou\ lumi, cei din

lumea celor vii îi mai puteau ajuta în vederea schimb\rii statutului

spiritual în care i-a g\sit moartea. Dac\ cei necredincio[i au recurs

la ritualuri p\gâne, lungi [i elaborate, unii cre[tini din Corint au

în]eles c\ pot schimba statutul incert al celor dragi, botezându-se

pentru ei.

Cei mai mul]i cercet\tori care accept\ aceast\ interpretare sus]in

c\ Pavel se folose[te de un argumentum ad hominem41. Întrebarea

pe care o pune Apostolul este retoric\ [i nu înseamn\ c\ el a fost

de acord cu practica Botezului pentru cei mor]i. El a vrut doar s\

arate lipsa de logic\ a unora care practicau Botezul pentru cei mor]i,

39  Reisenfeld, „Hyper”, în Theological Dictionary of the New Testament, trans.

W. Bromiley, 1983, vol. 8, p. 512.
40  R.E. DeMaris, Corinthian Religion and Baptism for the Dead (1 Corinthians

15:29): Insights from Archaeology and Anthropology, în „Journal of Biblical Li-

terature”, nr. 114, 1995, p. 672.
41  D. Stamatoiu, „La plinirea vremii...” (Gal. IV, 4). Pagini de Noul Testament,

Editura Universit\]ii Craiova, 2004, p. 150; Pr. drd. Mihai Milea, Botezul Mântui-

torului – studiu exegetic-dogmatic, în „Glasul Bisericii”, anul XLIX (1990), nr. 1-2,

pp. 42-43; Pr. I. Mircea, Taina Botezului, în „Ortodoxia”, anul XXXI (1979), nr. 3-4,

p. 467.
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crezând c\ ace[tia se vor mântui, dar, pe de alt\ parte, tot ei nu

credeau în învierea mor]ilor.

Fa]\ de aceast\ eroare cultic\ [i dogmatic\ nu avem elemente

de compara]ie sau date suplimentare, care s\ eviden]ieze contextul

liturgic în care se desf\[ura, cât de controversat\ era practica în

Biserica din Corint sau care a fost extinderea ei în Corint [i în alte

regiuni ale Imperiului Roman.

În Omilia XL la Epistola I c\tre Corinteni, Sfântul Ioan Gur\ de

Aur recunoa[te c\ este greu a tâlcui sensul acestor cuvinte, adu-

când ca argument erezia lui Marcion, prin care m\rturisirea cre-

din]ei – ca fundament al Tainei Botezului – este „trucat\” de in-

ventivitatea diabolic\: „Deci ce este ceea ce el spune aici? Sau c\

poate voi]i mai întâi a spune cum m\sluiesc zicerea aceasta cei ce

p\timesc de boala lui Marcion? {tiu bine c\ voi stârni mult râs, îns\

tocmai pentru aceasta v\ voi spune, ca, astfel, înc\ mai mult s\ fu-

gi]i de acea boal\. Când vreun catehumen s-ar duce la dân[ii, atunci

ei, ascunzând pe cel viu sub patul celui mort, se apropie de cel

mort [i încep a vorbi cu dânsul [i a-l întreba dac\ ar voi s\ pri-

measc\ Botezul; apoi, fiindc\ mortul nu r\spunde nimic, în locul

acestuia r\spunde cel ascuns sub pat [i zice c\ voie[te a fi botezat –

[i astfel îl boteaz\ pe acesta în locul celui mort, ca [i cum ar juca

pe scena teatrului. Atât de mult a înrâurit în sufletele cele trân-

dave diavolul”42.

Din acest text reiese c\ m\rturisirea credin]ei de la Taina Bo-

tezului trebuie f\cut\ în mod personal, taina fiind administrat\

doar celor vii, care manifest\ voin]\ [i credin]\. În acest sens, p\rin-

tele profesor N. Necula afirm\: „A administra Botezul unor per-

soane (decedate) înseamn\ o desconsiderare sau chiar o b\taie de

joc fa]\ de Taina Sfântului Botez, atât de important\ în via]a cre-

dincio[ilor. O asemenea lucrare ar însemna o Tain\ s\vâr[it\ f\r\

prezen]a obiectului sau primitorului. Ar însemna o formul\ ma-

gic\ rostit\ de la distan]\ [i f\r\ efect. De asemenea, persoana res-

pectiv\ nu s-ar putea împ\rt\[i direct [i deplin de efectul Tainei,

deoarece aceasta se s\vâr[e[te întotdeauna, dup\ tradi]ia ortodox\,

42 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Tâlcuiri la Epistola Întâi c\tre Corintheni, tra-

ducere de arhim. Theodosie Athanasiu, edi]ie revizuit\ de C. F\ge]an, Editura Sofia/

Cartea Româneasc\, Bucure[ti, 2005, p. 435.
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împreun\ cu Mirungerea [i cu Sfânta Împ\rt\[anie. (...) Ceea ce

prevede Molitfelnicul în leg\tur\ cu copiii neboteza]i este doar pe-

deapsa grea pentru p\rin]ii din a c\ror neglijen]\ se întâmpl\ s\

moar\ pruncul nebotezat, fie c\ s-a n\scut, fie c\ a fost lep\dat sau

avortat. Cât prive[te un ritual al botez\rii lor sau al înmormânt\rii

acestora, c\r]ile de cult nu pomenesc nimic”43.

Concluzii

Epistola I Corinteni, de[i nu propune dezvoltarea unei înv\]\-

turi speciale despre Taina Botezului, cuprinde în cele patru referiri

la Botez preciz\ri de nuan]\, pentru a în]elege valoarea spiritual\

[i duhovniceasc\ a încorpor\rii în Hristos [i în Biseric\.

Pentru cei ce sufereau de partinism fa]\ de vreun apostol sau

orator, Sfântul Pavel le aminte[te c\ scopul misiunii apostolice este

propov\duirea lui Hristos [i na[terea credin]ei în rândul oamenilor.

Astfel, Apostolul Neamurilor precizeaz\ c\ doar câteva persoane au

primit Botezul ca pecete a credin]ei de la el, f\r\ a considera c\

ace[tia au un statut special în Biserica Corintului. De asemenea,

Apostolul eviden]iaz\ formula „în numele” ca form\ de aparte-

nen]\ [i identificare a primitorului Tainei cu Cel în numele C\ruia

a crezut. Nu în ultimul rând, cel botezat devine membru al comuni-

t\]ii de credincio[i, parte din unitate, membru din corpul eclezial.

Prefigurarea Botezului prin trecerea M\rii Ro[ii sub conducerea

lui Moise a prilejuit Apostolului Neamurilor remarca alegoric\ de-

spre Botezul în nor [i în mare chiar al lui Moise, al\turi de cre-

dincio[ii evrei ce au urmat calea credin]ei, trasat\ între pere]ii de

valuri [i norul de deasupra. Lini[tirea credincio[ilor prin urmarea

credin]ei se des\vâr[e[te prin hrana duhovniceasc\ din Piatra-

Hristos [i sorbirea din b\utura vie]ii.

Pentru c\ na[terea din nou, cu caracter duhovnicesc, se face

prin ap\ [i prin Duh, Apostolul eviden]iaz\ unitatea credincio[ilor

în Hristos [i în acela[i Duh Sfânt, nu doar pentru un moment efe-

mer, ci pentru ve[nicie. Valoarea unit\]ii în via]a duhovniceasc\

este recunoscut\ [i dup\ dispari]ia biologic\ a cre[tinilor, Botezul

43 Pr. prof. dr. N.D. Necula, Tradi]ie [i înnoire în slujirea liturgic\, Editura

Episcopiei Dun\rii de Jos, Gala]i, 1996, pp. 158-159.
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fiind nu doar moarte cu (în) Hristos, ci [i înviere cu El. Gre[ita în-

]elegere fa]\ de botezarea celor mor]i dintre corinteni nu trebuie

interpretat\ ca posibilitate îng\duit\ de Biseric\, pentru ca cei mor]i

s\ mo[teneasc\ ve[nicia cu Dumnezeu. Cel ce este viu, aici, a pri-

mit Taina Botezului [i a lucrat precum un cre[tin la mântuirea sa

în comunitatea Bisericii, viu va fi [i dincolo, prin Tainele Bisericii

[i prin iubirea lui Dumnezeu.

Cuvintele din Rom 6, 3-11 transmise de Apostolul Pavel relev\

aceea[i tainic\ [i adânc\ în]elegere a prefacerii noastre în Hristos,

din oameni vechi în oameni noi. Prin Botez, suntem deja mor]i [i

învia]i în [i împreun\ cu Hristos; dar trebuie s\ punem partea

noastr\ de contribu]ie la aceast\ moarte [i înviere.

Harul pe care l-am primit, prin Botez, ca urmare a mor]ii [i În-

vierii lui Hristos trebuie s\ devin\ lucr\tor în fiin]a noastr\ ren\s-

cut\, prin urmarea Celui c\ruia I s-a predat. Un cre[tin care nu

tr\ie[te potrivit chem\rii sale decade din har (Gal. 5, 5) [i se face

vinovat de o mare osând\, c\ci „r\stignesc loru[i, a doua oar\, pe

Fiul lui Dumnezeu [i-L fac de batjocur\” (Evr. 6, 4-6). 

Cuvântul de îmb\rb\tare rostit de Sfântul Ioan Hrisostom c\tre

cre[tini, în Comentariul la Faptele Apostolilor, sintetizeaz\ [i aver-

tizeaz\: „Cele mai mari bunuri noi le primim la Botez: iertarea p\-

catelor, sfin]irea, împ\rt\[irea Duhului, înfierea, via]a ve[nic\. Ce

mai vre]i? Semne? Dar ele s-au sfâr[it. Tu ai credin]\, n\dejde, dra-

goste, care «r\mân» (I Cor. 13, 13); caut\-le pe ele; ele sunt mai mari

decât semnele. Nimic nu poate egala dragostea: «iar mai mare din-

tre acestea este dragostea», spune Apostolul (I Cor. 13, 13). Acum,

îns\, dragostea se r\ce[te; a r\mas numai numele ei, iar în fapt\ nu

mai este, ci suntem desp\r]i]i între noi”44.

44  Johannes Chrysostom, Omilia 40.3 In Acta Apostolorum, în Migne, P.G. 60, în

traducere personal\.
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Pauline remarks on Baptism, 
in First Corinthians Epistle

Rev. Lect. PhD. Ilie MELNICIUC PUIC|

First Corinthians Epistle contains four Pauline specifications
concerning the Baptism, in which Christians are being exhorted
at unity in the Christ Church, as members of a harmonious body,
driven in the profession of faith by the Holy Spirit. St. John Chry-
sostom’s Commentary on Acts explains aspects of baptism of wa-
ter and Spirit from persons and families, focusing on ecclesial and
spiritual unity. In the Pauline Epistle is reminded the Christian
baptism in Red Sea journey prefiguration, under the shadow of
the cloud, indicating that the great mystery of burial and Christ’s
resurrection has effects only on those who in this life fulfill the
calling of the spiritual realm.


