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Evenimentele descrise in capitolul 2 din Faptele Apostolilor au o

semnificatie deosebita pentru comunitatile cre§tine din toate timpurile,

datorita faptului ca e!e marcheaza ziua de na§tere a Bisericii. Ziua

Cincizecimii ramane in istorie ca momentul de trecere de la Vechiul

Legamant la Noul Legamant. EvenimentuI central care a marcat

inaugurarea erei noi a Bisericii a fost pogorarea Duhului Sfant peste primii

ucenici. Desigur, sj in perioada Vechiului Testament Duhul Sfant a fost

prezent §i activ in vietile unor oameni ai lui Dumnezeu, insa destul de

sporadic. Revarsarea de Duh promisa prin prorocii din vechime §i de lisus

insu§i in evanghelii este caracteristica principals a erei mesianice, fiind una

din binecuvantarile cele mai insemnate care decurg din lucrarea savarsjta a

lui Hristos. Faptul ca botezul in apa este mentionat in nara^iunea care

relateaza tocmai despre aceasta prima zi a Bisericii este extraordinar. Faptul

ca promisiunea revarsarii Duhului apare in acelasj verset §i ca este legata,

intr-un fel sau altul, de botezul in apa este §i mai extraordinar. In acest

verset (F.A. 2.39) avem poate cea mai clara afirma^ie despre semnificatia

botezului in apa, dar posibil §i cea mai controversata.

Fapte 2.38

Pentru multi comentatori §i exegefi, Fapte 2.38 este un text care
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vine in sprijinul ideii ca Duhul Sfant este primit la botezul in apa1 si ca

primirea lui are un rol soteriologic, anume, acela de a-1 integra pe

credincios in Biserica.2 Studiul care urmeaza va analiza acest pasaj aratand

ca el poate fi interpretat si altfel.

Confinutul acestui verset face parte din predica lui Petru din Ziua

Cincizecimii, in fa{a multimii adunate la Templu. La incheierea predicii,

cand ei ,,au ramas strapunsi in inima, si au zis lui Petru si celorlalti apostoli:

«Frati!or, ce sa facem?»", Petru le spune: ,,Pocaiti-va sifiecare din voi sa

fie botezat in Numele lui Iisus Hristos, spre iertarea pacatelor voastre, si

vefi primi dantl Duhului Sfdnt." Vom analiza pe rand fiecare element al

raspunsului lui Petru.

Pocaip'Vd...

Pe baza promisiunii din Marcu 16-16, Cine crede si se va boteza va

fi mdntuity ne-am fi asteptat ca primul element mentionat de Petru sa fi fost

credinta. Aceasta cu atat mai mult cu cat, dealungul tuturor veacurilor

crestine, botezul a fost si este o expresie a credintei. Este natural sa ne

intrebam de ce credinta nu este inclusa in raspunsul lui Petru si de ce nu

apare printre condi^iile preliminare care trebuiesc indeplinite pentru

primirea Duhului Sfant. A raspunde la aceasta intrebare nu este deloc

dificil. Atat din intrebarea pusa de iudeii care il ascultau pe Petru,

(,,Fra(ilor, ce safacem? "), cat si din felul in care este descrisa reacfia lor la

cele spuse de Petru, (,,au ramas strapunsi in inima"), reiese ca exista deja

1 Printre aljii, G.R. Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, Grand Rapids,
Eerdmans, pag. 107 §i urm.; H. Conzelmann, Acts of the Apostles: A Commentary,

Philadelphia, Fortress Press, 1987, pag. 22; E. Haenchen, The Acts of the Apostles:

A Commentary, Philadelphia, The Westminster Press, 1971, pag. 184; W.F.

Flemington, The New Testament Doctrine of Baptism, Londra: S.P.C.K., 1948,

pag. 42.

J. Dunn, Baptism in the Holy Spirit: A Re-examination of the New Testament

Theaching on the Gift of the Spirit in Relation to Pentecostalism Today, Londra,

SCM Press, pag. 90-92.
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in inima lor o anumita masura de credinta §i, de aceea, nu era necesar ca

Petru sa insiste asupra acestui aspect. ,,Strapungerea in inima" men^ionata

In versetul 37 este o lucrare a Duhului Sfant, prin care ascultatorii lui Petru

sunt convin§i in cugetul lor de pacatul care l-au comis prin faptul ca 1-au

rastignit pe Hristos. Dar ,,strapungerea inimii" nu este decat punctul de

pornire spre pocainta. Era necesar in situafia aceasta speciala ca Petru sa

menjioneze mai intai de toate necesitatea pocaintei. Cu siguranta ca, daca

Petru nu ar fi observat nici o urma de credinta la ascultatorii sai, le-ar fi

cerut in primul rand sa creada, a§a cum a facut Pavel §i Sila atunci cand au

raspuns intrebarii temnicerului din Filipi: ,,Dommlor, ce trebuie safac ca

sa fiu mdntuit" (F.A. 16.30-31). Intrucat reactia acestui temnicer era

rezultatul unui fenomen miraculos, nu a unui mesaj prin care sa i se

propovaduiasca despre Dumnezeu §i despre Fiul Sau Iisus Hristos, este clar

ca ea nu denota credinta. §i chiar daca faptul ca s-a aruncat la picioarele lui

Pavel §i ale lui Sila este un indiciu ca el a avut totusj un anumit soi de

credinta, cu siguranta aceasta nu era bine direcfionata. Era necesar, deci, ca,

prin raspunsul lor „Crede in Domnul Iisus", cei doi sa directioneze credinta

nedefinita a acestui temnicer a§a incat sa devina o credinta mantuitoare.

Faptul ca in 2.38 se recomanda pocainja §i este omisa credinta, iar in 16.31

se recomanda credinta §i se omite pocainta, confuma teza noastra ca, §i

intr-un caz §i in celalalt, raspunsurile apostolilor nu sunt ni§te formule

prefabricate", ni§te cli§ee, ci sunt adaptate la situafia specifica a fiecarui

interlocutor. Mu putem crede ca, in cazul temnicerului, necesitatea

pocaintei §i a botezului in vederea mantuirii au fost omise complet. Textul

relateaza despre faptul ca Pavel §i Sila ,,i-au vestit Cuvantul Domnului, atdt

lui cat si tuturor celor din casa lui" (16.32). ,,Cuvantul Domnului" care le-a

fost vestit, trebuie sa fi inclus §i o referire la aceste doua trepte pe care ei

trebuiau sa le parcurga pentru a ajunge la mantuire. Cu siguranta,

necesitatea botezului a fost subliniata intrucat, in urma cuvantarii celor doi,

temnicerul ,,a fost botezat indata, el s.i to(i ai lui" (16.33).
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Dar credinta ca §i condi{ie pentru mantuire §i apoi pentru primirea

Duhului Sfant apare implicit §i in raspunsul lui Petru din 2.38. Chemarea pe

care le-o face Petru este chemarea la o credinfS superioara celei pe care au

avut-o cei din Vechiul Testament. Este o chemare la credinja Tntr-un

Dumnezeu care se manifests in Trei Persoane, a§a cum reiese §i din

porunca Domnului cu privire la botez, redata de evanghelistul Matei:

,,Face{i ucenici din toate neamurile, botezdndu-i in Numele Tatalui si al

Fiului si al Sfdntului Duh" (Mt. 28.19). Cei care-1 ascultau pe Petru

trebuiau sa creada §i in Iisus Hristos, botezandu-se in Numele lui Iisus

Hristos, dar si in Duhul Sfant care le-a fost promis ca dar, in urma

indeplinirii condi{iilor preliminare.

Motivul pentru care Petru insists asupra nevoii de pocainfS reiese din

contexul imediat. In predica sa, Petru subliniaza faptul ca iudeii sunt

rSspunzatori pentru uciderea lui Iisus. Ei sunt vinovati de acest pacat

Tnaintea lui Dumnezeu care L-a tnviat §i L-a facut Domn §i Hristos pe Iisus

pe care ei 1-au rastignit (2.36). Intrebarea iudeilor, ,,Fratilor, ce sa facem?",

vine, de fapt, ca o reacfie a iudeilor la aceasta acuzatie a lui Petru. Prin

raspunsul sau, Petru le arata ca punctul de plecare spre restaurarea lor este

pocainta. Ei trebuie sa se caiasca de raul pe care 1-au facut ucigandu-L pe

Iisus care, de fapt, era Hristosul. Dar, pe langa pocain{a care le-a fost

recomandata iudeilor explicit in vederea primirii darului Duhului Sfant,

acestora li s-a cerut implicit sj credinta. Cele doua condi^ii, credinta §i

pocainta, nu pot fi separate una de cealalta.

,,sifiecare dintre voi sajle botezat in Numele lui Iisus Hristos, spre

iertarea pacatelor..."

Botezul este a doua conditie care trebuia indeplinita de ascultatorii

lui Petru pentru a primi darul Sfantului Duh. Dar, a§a cum este formulat

raspunsul lui Petru, actul botezului pare sa fie §i o conditie pentru iertarea

pacatelor. Unii din teologii care nu accepts implica^iile spuselor lui Petru

despre botez nu accepts ideea ca verbul ,,a se boteza" face referire aici la
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botezul in apa. R.A. Seymour, de exemplu, crede ca Petru vorbe§te despre

un botez spiritual, pe motivul ca nu putea fi suficienta apa in incinta

templului a§a incat sa poata fi botezaji trei mii de oameni §i pentru ca

botezul in apa nu este legat nicaieri in Noul Testament de iertarea

pacatelor.3 Niciunul din cele doua motive nu sunt convingatoare. In ceea ce

urmeaza, prezentam cateva argumente prin care susjinem ideea ca Petru a

facut referire la botezul in apa:

1) In primul rand, Petru trebuia sa fi facut referire la un botez in

apa fiindca acesta le-a fost poruncit chiar de Domnul, atunci cand le-a

incredintat ucenicilor sarcina de propovaduire a Evangheliei (Marea

Insarcinare). Fiindca era un botez pe care apostolii trebuiau sa-1

administreze, nu putea fi un botez spiritual.

2) In al doilea rand, botezul se facea la initiativa celor ce-1 ascultau

pe Petru. Un botez spiritual se face intotdeauna la initiativa lui Dumnezeu.

3) Apoi, fara indoiala ca primul lucru la care s-au gandit

ascultatorii lui Petru auzindu-l pe acesta referindu-se la botez a fost botezul

lui loan care, ca si acesta, a fost ,,un botez al pocainfei, spre iertarea

pacatelor" (Me. 1.4). Deci, din perspectiva ascultatorilor, §i acest botez

trebuia sa fie un botez in apa, ca botezul lui loan.

4) In al patrulea rand, botezul recomandat de Petru nu trebuia sa

aiba loc neaparat in incinta Templului, a§a cum gande§te Seymour. In acea

zona a ora§ului erau suficiente resurse de apa pentru a boteza 3.000 de

persoane.4

5) Cel de-al doilea motiv invocat de Seymour este neintemeiat,

fiindca autorul acesta afinna a priori ca Petru se refera la un botez spiritual.

Fiindca tocmai legatura dintre botez §i iertarea pacatelor este obiectul

3 Richard A. Seymour, All About Repentance, Hollywood - Fla., Harvest House,
1974, pag. 123.

4 Scaldatoarea Siloam era chiar la S de Templu, iar la SV se gSsea un lac de
acumulare tntins pe o suprafata" de 12.000 m2. Pentru o prezentare ampia a
resurselor de apa din Ierusalim, vezi J.W. McGarvey, Lands of the Bible,

Philadelphia, Lippincott, 1881, pag. 189-202.
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cercetarii noastre, desigur pe langa alte objective pe care le vom urmari,

vom proceda in ceea ce urmeaza la analiza textului grecesc:

MeTavoTiaaTe, Kai $am\.oBr\Tu eicacrros u|iwv em tw

6v6\iari 'IncFoi) Xpicrrou eis d

Conform uneia dintre interpretari, Luca leaga aici iertarea pacatelor

atat de pocainta cat si de botez.5 Vom analiza in ceea ce urmeaza daca

iertarea pacatelor este sau nu o consecinja a botezului in apa si, daca este,

in ce fel. Expresia els afyeoiv twv d|iapTLwv mai apare in Marcu 1.4, in

legatura cu botezul: loan propovaduia ,,botezul pocaintei spre iertarea

pacatelor" (pdTTTiau,a [leTavoias elg afyeoiv djiapTLwv). Aici doar

,,pocainta" este ,,spre iertarea pacatelor" iar ,,botezul" nu este decat

expresia acestei pocainfe. Mai explicit, botezul este un act ce exprima acea

pocainta care are ca rezultat iertarea pacatelor. Intrucat nu mai exista in

Marcu niciun alt text despre pocainta si iertarea pacatelor (cu exceptia Me.

3.29 care este irelevant), autoritatea dupa care ne vom calauzi in incercarea

de a stabili legatura dintre botez si iertarea pacatelor este tot Luca. Autorul

celei de-a treia evanghelii sinoptice preia in 3.3 sintagma ,,botezul pocainfei

spre iertarea pacatelor" de la Marcu, fara sa o modifice. Intr-o forma mai

scurta, expresia apare si in Luca 24.47. Inainte de inaltarea Sa la cer, in

contextul Marii Insarcinari data ucenicilor, Domnul Iisus le spune acestora

ca trebuie ,,sa se propovaduiasca tuturor neamurilor, in Numele Lui,

pocainfa spre iertarea pacatelor" (p.eTdvoiav els d^eCTti^ d[iapTiwu).6

Textul acesta pare sa indice ca expresia |ieTdvoia els d<j>eaiv du.apTLwi^

trebuie infeleasa ca o expresie compacta care exprima un concept unitar -

acela ca pocainta sincera are ca rezultat iertarea pacatelor. Asadar, este mai

bine sa consideram ca in Luca 3.3 intreaga sintagma ,,pocainta spre iertarea

5 De exemplu, R.N. Longenecker, Acts, in John and Acts, ed. de Merrill C. Tenney

§i R. Longenecker, seria Expositor's Bible Commentary 9, Grand Rapids,

Zondervan, 1981, pag. 283.

6 Traducerea lui Cornilescu, ,,pocaim;a §i iertarea pScatelor", este eronata.
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pacatelor" este o expresie fixa care descrie botezul si ca prepozifia els

leaga iertarea pacatelor doar de pocain|a, nu §i de botez.7

Demn de refinut este faptul ca Luca nu menjioneaza niciodata

botezul ca fiind o condijie singulara a iertarii decat alaturi de alte condifii

care exprima o atitudine, cum ar fi pocainfa (Lc. 3.3; F.A. 2.38) sau alaturi

de un act al celui botezat, cum ar fi chemarea Numelui Domnului (F.A.

22.16). Sunt insa foarte multe pasaje in scrierile lui Luca unde doar credinta

si pocainta sunt mentionate ca si conditii pentru iertare, fara ca botezul sa

fie amintit macar (Lc. 5.20; 24.47; F.A. 3.19; 5.31; 10.43; 11.18; 13.38;

26.18; cf; 4.4; 9.35; 42; 11.21; 13.48; 14.1; 16.31; 17.12, 34). Toate aceste

texte confirma concluzia la care am ajuns ca nu botezul sau vreun alt ritual

confera iertarea de pacate, ci pocainfa, respectiv credinta. A§adar, in baza

textelor analizate mai sus, putem concluziona ca botezul in apa nu are decat

un rol declarativ.8

Desigur, sunt multi teologi care resping aceasta concluzie. In

sprijinul ideii ca botezul in apa imparte neofitului harul mantuitor,

sacramentali§tii apeleaza la textul din Marcu 16.16: ,,Cel care crede §i este

botezat va fi mantuit, dar cine nu crede va fi osdndit". In primul rand,

canonicitatea ultimelor 12 versete din Evanghelia dupa Marcu (16.9-20)

este disputata. Majoritatea cercetatorilor Noului Testament sunt de parere

ca aceasta sectiune a fost adaugata mai tarziu la textul evangheliei §i ca, in

consecinfa, ar trebui omisa a§a cum face de altfel si textul grecesc editat de

United Bible Societies. Cornilescu, con§tient de disputa asupra canonicitatii

acestei sectiuni, dar §i prevazator in acela§i timp, a adoptat Textus

Receptus, incluzand versetele cu pricina intr-o paranteza. Noi, insa, vom

analiza textul din Marcu 16.16 pornind de la premisa caeste canonic.

Faptul ca credinta a fost intotdeauna si este o conditfe pentru

mantuire este un adevar axiomatic in teologie. Ceea ce este disputat in acest

7 J. Dunn, Baptism in the Holy Spirit, pag. 15.
8 J. Dunn, Baptism in the Holy Spirit, pag. 15; G.E. Ladd, A Theology of the New

Testament, Grand Rapids, Eerdmans, 1993, pag. 37.
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text de un numar mare de cercetatori este punctul de vedere conform caruia

si botezul este o conduce pentru mantuire. Acesta este, de fapt, infelesul eel

mai natural al textului: ,,Cel care crede si este botezat (part, pasiv) va fi

mantuit" (sublinierea ne apartine). TextuI acesta nu spune Insa nimic despre

rolul botezului, ci exprima in modul eel mai simplist faptul ca actul

botezului este o condifie pentru mantuire. Orice teolog, indiferent carei

tabere i-ar apartine, este de acord ca elementul decisiv aici este credinta.

Biserica din toate perioadele istorice a privit credinta, respectiv pocainja, ca

pe singura condifie absolut necesara pentru mantuire. Relativitatea

botezului a fost recunoscuta de-a lungul istoriei bisericii, prin faptul ca, in

situafii de excepjie, a fost acceptat ca Tnlocuitor al botezului, dupa caz, ori

asa-zisul ,,botez al sangelui" ori ,,botezul intentiei".9

Mentionarea in cateva pasaje a botezului alaturi de credinta sau

pocainfa ca o conditie pentru iertarea pacatelor sau mantuire se datoreaza

numai faptului ca actul este o expresie naturala a acestora. Atat credinta cat

si pocainfa sunt aspecte care tin de partea cea mai profunda a sufletului

omenesc. Fiindca nu gasim nicaieri in Noul Testament ideea de cretinism

in ascuns, ceea ce se petrece inlauntru trebuie marturisit public, iarmijlocul

prin care cineva t§i face de cunoscut credinta este botezul.10 In special in

acea perioada (dar chiar si acum in anumite regiuni ale globului)

marturisirea credintei presupunea un rise enorm. Botezul era mijlocul prin

care cineva dovedea autenticitatea credintei lui. Acesta este unul dintre

motivele pentru care botezul a fost si este inca necesar pentru mantuire.

9 Vezi J. Cottrell, Baptism: A Biblical Study, Joplin - MO, College Press, 1989,
pag. 28. ,,Botezul sSngelui" se refers la martiraj, iar ,,botezul intentiei" la situapile

in care neofltul dorea cu sinceritate sS fie botezat dar era impiedicat de motive

obiective cum ar fi boala, Tntemnitarea, Iipsa de ap5, etc.

10 Imparta§im aici punctul de vedere al lui Dunn care sustine c5 ,,botezul era
expresia necesara a dedicarii, fara de care nu s-ar fi putut spune despre ei ca au

«crezut» cu adevarat". Tot Dunn spune c3 ,,este fals s3 spunem c3 botezul in apa

transmite, confera §i realizeza iertarea pacatelor. El poate simboliza curatirea, dar

credinta si pocainta sunt cele care atrag iertarea §i pe Duhul SfSnt care transmite,

confera §i realizeaza acest lucru" - Baptism in the Holy Spirit, pag. 96-97.
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„... fi vefiprimi darul Duhului Sfdnt."

Este important pentru studiul nostru sa cunoa§tem ca ceea ce a atras

muljimea care ascultase predica Iui Petru au fost manifestarile supranaturale

care au insotit pogorarea Duhului. Fara indoiala ca atunci cand Petru le

promite ,,§i ve{i primi darul Sfantului Duh", el se refera la acelasj Duh ale

carui manifestari ei tocmai le vazusera §i auzisera. Intrucat promisiunea se

refera la ,,darul Duhului Sfant", unii au in{eles ca nu Duhul Sfant le-a fost

promis iudeilor, ci anumite manifestari, sau ,,daruri", ale Duhului. Aceasta

interpretare este insa infirmata de faptul ca Luca folose§te cuvantul Swpect -

clar, nu xapicr[ia - dar spiritual, harisma. Duhul insus. i le este promis, ca un

dar de la Dumnezeu.

Un alt aspect care necesita clarificare se refera la rolul Duhului Sfant.

Este Duh Sfant promis ca un agent soteriologic, sau este promis celor deja

mantui^i, cu alt scop? Versetul urmator pare sa aduca anumite lamuriri.

Conjunctia ,,caci" face legatura dintre .,fagaduinta" din v. 39 §i sintagma

,,Duhul Sfant" din versetul 38, cat §i cu locutiunea ,,ceea ce a fost spus prin

prorocul loeP' din versetul 16, ambele fiind in apozitie cu ,,fagaduinta".

Similaritatea dintre Fapte 2.39 §i Ioel 2.28 indica faptul ca Duhul promis de

Petru este ,,Duhul profetic" din Ioel, care se manifests in chip supranatural,

a§a cum s-a intamplat §i in cazul celor 120 de ucenici. Prin urmare, acest Duh

nu este ,,agentul mantuirii", a§a cum sus^ine Dunn", ci un Duh harismatic a

carui activitate va fi caracteristica zilelor de pe urma. Este greu de crezut ca,

dupa tot ceea ce ascultatorii sai vazusera §i auzisera in ziua aceea (v. 33),

Petru i-a tratat ca pe ni§te credinciosj de mana a doua, promi|andu-le un Duh

Ibid., pag. 92. Dunn face referire la asemSnarea dintre Ioel 2.32 sj Fapte 2.39,

pentru a dovedi ca rolul Duhului este in principal acela de a integra pe cineva in

biserica, nu de a imputernici pentru misiune. Un studiu atent al profejiei Iui Ioel va

arata ca Duhul promis este prin excelen|a harismatic si ca legatura dintre Duh §i

mantuire (in cazul in care exista) este foarte slaba.
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,,potolit", inferior, care nu se va manifesta, ca si in cazul lor, in chip

supranatural.12

Urmatorul aspect pe care il vom analiza se refera la timpul la care se

prime§te acest dar al Duhului Sfant. Ascultatorii lui Petru au crezut si in ziua

aceea au fost botezati aproximativ 3.000 de oameni. Nu ni se spune daca au

primit sau nu Duhul Sfant, conform promisiunii lui Petru. Dar, le-a promis

Petru ascultatorilor lui in 2.38 ca Duhul le va fi dat la botezul in apa? In acest

verset avem probabil cea mai stransa legStura din Faptele Apostolilor intre

botez si darul Duhului.13 In ceea ce urmeaza vom analiza doua aspecte care

se refera la natura acestei legaturi: 1) Este leg&tura aceasta temporala,

cauzala sau conditionala? si 2) Daca legatura este conditionala, in sensul ca

botezul este o condijie preliminary a pogorarii Duhului, vorbim de o condifie

normala sau de una absoluta?

1) Unii au considerat ca aceasta legatura nu este doar conditionala, ci

si temporala si, ca urmare, exegepi sunt impar^i in doua tabere:

sacramental istii care considers ca botezul crestin este un locus pentru

primirea Duhului si nesacramentalistii care sustin ca Duhul se prime§te

ulterior botezului in apa. Unul dintre sacramentalisti este Beasley-Murray

care afirma ca eel care este botezat ,,se poate astepta sa primeasca indata

Duhul Sfant, tot atat de rapid cum prime§te asigurarea iertarii imediate a

pacatelor sale".14 Noi, insa, nu gasim nimic in text care sa sus^ina

12 Vezi J.E.L. Oulton, 'The Holy Spirit, Baptism, and the Laying on of Hands in

Acts1, in ExpTim 66 (1955), pag. 236-240. Oulton sustine cS Duhul s-a pogorat si

peste cei trei mii care s-au convertit in Ziua Cincizecimii, dar c& el s-a manifestat

nu in exterior, ci Tn viata comunitatii.

13 De aceeasi opinie cu I. Buse, Christian Baptism, ed. de A. Gilmore, pag. 117.

14 Beasley-Murray, Baptism, pag. 108. O pozi|ie similara este adoptata de R..N.

Longenecker, Acts, pag. 283, pentru care Duhul este ,,o consecinta logica a

poc&in{ei si a botezului" cuvinte care denota un fel de automatism; F.F. Bruce, The

Book ofActs, Grand Rapids, Eerdmans, 1984, pag. 77; W.F. Flemington, Doctrine,

pag. 50; E. Haenchen, The Acts, pag. 184, care face afirmatia nejustificata c5

,,Duhul apartine botezului crestin"; G.T. Montague, Christian Initiation and

Baptism in the Holy Spirit, Collegeville-MN, The Liturgical Press, 1991, pag. 30;
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temeinicia afirmat.iei sale. Cei care considers ca botezul in apa §i primirea

Duhului sunt doua experience separate in timp sustfn ca schimbarea de la

timpul aorist al verbelor \i€Tavof\oaT€ (,,pocai{i-va") §i paTTTLaSfp-o) (,,sa

fie botezat") la timpul viitor Xn.|iil;ea0e (,,veti primi") este un indiciu ca

verbul \rjp.i};ea0e se refera la primirea Duhului ca la o experienja ulterioara

botezului in apa. Conjunctiei kou i se atribuie in acest caz un sens

consecutiv, traducandu-se mai corect prin apoi, as.a cum apare in versiunea

Comilescu. Se sust.ine ca Duhul este primit doar de cei care ,,erau deja

convertiti s.i botezati".15 Desi este posibil sa tragem aceasta concluzie din

alte pasaje, textul din Fapte 2.38 nu pare sa prezinte aceasta informatie atat

de lamurit, §i de aceea el nu poate fi folosit ca argument de niciuna din cele

doua tabere, cea a sacramental i§ti lor §i cea a nesacramentali§tilor.16

Folosind acest verset, putem spune, in eel mai bun caz, ca pocainfa sj

botezul sunt niste condipi preliminare pentru primirea Duhului. Dar sunt

oare aceste condifii absolut necesare sau nu sunt decat ni§te condifii

normalel

R.E.O. White, The Biblical Doctrine of Initiation, Grand Rapids, Eerdmans, 1960,

pag. 199-200; G.W.H. Lampe, The Seal of the Spirit: A Study in the Doctrine of

Baptism and Confirmation in the New Testament and the Fathers, Londra,

S.P.C.K., pag. 33.

15 E. Schweizer, 'TTi^eOiia1 In TDNT, vol. VI, pag. 412. La fel R. Menzies, The

Development of Early Christian Pneumatology with Special Reference to Luke-

Acts, in seria JSNTSS 54, Sheffield, Sheffield Academic Press, 1991, pag. 247; R.

Stronstad, The Charismatic Thology of St. Luke, Peabody-Ma, Hendrickson, 1984,

pag. 69. Dunn, Baptism in the Holy Spirit, pag. 90-99, este un caz special. El

susfine cS botezul §i primirea Duhului sunt douS lucruri separate care nu ar trebuie

sS fie confundate, dar susjine ca Duhul are un rol de integrare in bisericS a

neofitului (in engl. cuvantul ..initiation" pentru integrare, incorporare, a devenit

deja un termen tehnic). Pentru o lista completa a cercetatorilor care impartasesc

aceasta convingere vezi R. Menzies, Development of Early Christian

Pneumatology, pag. 247.

16 Vezi S.I. Buse, Christian Baptism, pag. 117, care sustine ca regula din Fapte

2.38 ,,nu ar trebui s3 fie considerate ca hotarfitoare pentru intreaga carte a Faptelor

Apostolilor".
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2) Raspunsul la aceasta intrebare este ,,da" pentru pocainja si ,,nu"

pentru botez. Prima condijie preliminary pocainfa, se refera la atitudinea

persoanei botezate. Promisiunea Duhului data prin Ioel a fost exprimata in

termeni destul de largi, universali, dar a fost restransa in predica lui Petru

doar la cei care se pocaiesc. Din punct de vedere istoric, pe intreg cuprinsiil

cartii Faptele Apostolilor, dupa cum vom vedea, exista un tipar constant

conform caruia primirea Duhului Sfant depinde de pocainta. In consecinta,

putem trage concluzia ca atat teologic cat si istoric, pocain|a este o premisa

absoluta pentru primirea Duhului. Cat priveste a doua premisa, botezul,

caracterul ei absolut sau relativ poate fi determinat doar pe temei istoric.

Din moment ce ne aflam doar la tnceputul cercetarii din punct de vedere

istoric a botezului, in aceasta faza nu suntem in masura sa dam un raspuns

avizat la aceasta intrebare. Speram ca-l vom putea da dupa ce vom fi

efectuat analiza tuturor pasajelor din Fapte care sunt relevante pentru un

studiu istoric asupra botezului.

Fapte 8.14-19

,,Marul discordiei" din acest pasaj il reprezinta perioada de timp

scursa intre momentu! botezarii samaritenilor si momentul in care au primit

Duhul Sfant. Acest text ridica o problems reala pentru cei care sustin ca

darul Duhului este inclus in botez si ca, implicit, are rolul de a-1 integra pe

noul convertit in biserica. Sunt oferite cateva solupi, prezentate eel mai

bine de J.D.G. Dunn.17 Deoarece interesul nostru este de a vedea legatura

Dunn, Baptism in the Holy Spirit, pag. 55-63. Nici una dintre cele cinci solu|ii

prezentate nu este acceptata de catre Dunn. Esecul celor care le propun, sustine el,

se datoreazfi faptului c3 totf accepts spusele versetelor 12 ?i 13 si cauta solutia in v.

14-17. Pentru a dep3si acest impas, el sugereaza o ,,strategie inversata", in sensul

ca v. 14-17 trebuie acceptate ca fiind necontroversate, in timp ce sectiunea

anterioara (v. 12-13) trebuie supusa unei analize atente intrucat solu|ia se gaseste
tocmai aici.
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dintre botez si primirea Duhului, aspectele marginale vor fi trecute cu

vederea sau, in eel mai bun caz, vor fi tratate pe scurt.

Solutia propusa de cercetatorii germani,18 aceea ca Luca a modificat

traditia orala despre Filip §i Simon, introducandu-i in mod artificial pe

Petru si loan, trebuie respinsa pe motivul ca este total neplauzibila. Pe

langa faptui ca o asemenea solutie il infa{i?eaza pe Luca drept un scriitor

care se foloseste in mod iresponsabil de sursele pe care le are la indemana,

el mai apare si ca un scriitor incapabil de a evita sa se contrazica in

afirmatiile pe care le face. Potrivit acestei ipoteze, aducandu-i pe Petru si pe

loan pe scena, in mod inconstient Luca creeaza probleme serioase propriei

sale teologii, prin faptui ca imparte ceremonia unitara de integrare in

biserica (botezul, punerea mainilor §i primirea Duhului) intre Filip si Petru.

Intreaga ipoteza este construita pe premisa inacceptabila a caracterului

neverosimil al relatarii lui Luca. Modul in care reprezentanfii criticii

surselor trateaza textul biblic pune in lumina caracterul ultraliberal al

analizei de tip Tendenzkritische.

Nici teza lui Lampe, potrivit careia in acest pasaj avem de-a face cu

iina dintre pufinele excep{ii din Fapte la asocierea obisnuita a Duhului cu

botezul, nu este convingatoare.19 In opinia lui, toate excep{iile apar la

momente cruciale ale activitatii misionare intreprinse de Biserica primara.

Potrivit acestei reconstituiri, Duhul, in mod providential, nu a fost acordat

celor din Samaria care crezusera si fusesera botezati, pana ce nu au venit

reprezentantii Bisericii din Ierusalim pentru a-i accepta pe acestia in mod

oficial ca membri ai Bisericii. Vom prezenta pe scurt cateva aspecte pentru

a arata caracterul neplauzibil al acestei teze:

18 M. Dibelius, Studies in the Acts of the Apostles, Londra, SCM Press, 1956, pag.
17; E. Haenchen, The Acts, pag. 305-308.

19 Lampe, Seal, pag. 70-72. Al|ii care urmeazS linia trasata de el sunt: F.D. Bruner,
A Theology of the Holy Spirit: The Pentecostal Experience and the New Testament

Witness, Eugene-OR, Wipf and Stock Publishers, 1998, pag. 175; F.F. Bruce, Acts,

pag. 182 §i urm.; C.S.C. Williams, Acts, pag. 116; J.E.L. Oulton, 'Holy Spirit,

Baptism and Laying on of Hands in Acts', pag. 239.
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1) Teoria nu explica de ce in alte situafii la fel de importante ca

aceasta (Fapte 8.26 §i urm.; 9.17 si urm.; 11.22-24; 18.24 si urm.; 19.1-6)

nu intervine nici un reprezentant al Bisericii din Ierusalim.20

2) In cazul in care samaritenii au avut o convertire autentica,

intalnirea lor cu Isus ca Domn nu mai avea nevoie de alte asigurari cu

privire la integrarea lor in Biserica. Puternicele efecte pozitive ale

convertirii, precum siguranfa §i bucuria lor extraordinary nu trebuie

subestimate. Dar, chiar si cand admitem ca aceasta legatura cu Ierusalimul

era procuparea lor imediata de dupa convertire (ceea ce e indoielnic), oare

Filip nu venea de la Ierusalim?

3) In scrierile lui Luca, darul Duhului apare de regula separat de

botez.21

O incercare diferita de a explica intarzierea Duhului in Samaria este

facuta de cei care susjin ca, din perspectiva lui Luca, Duhul este dam it doar

prin punerea mainilor (apostolilor).22 Aceasta teza este mai intai de toate

infirmata de alte pasaje din Fapte (9.17; 10.44). O discujie amanuntita

asupra primirii Duhului prin punerea mainilor va constitui subiectul unei

discutii ulterioare.

J. Dunn analizeaza acest pasaj dintr-un unghi total diferit. El nu este

preocupat de diferenfa de timp dintre momentul botezului samaritenilor si

momentul primirii Duhului Sfant datorita faptului ca, oricum, botezul in

apa nu are ca rezultat automat pogorarea Duhului.23 Ceea ce este important

20 Printre cei care critica acest aspect sunt: Beasley-Murray, Baptism, pag. 117-
118; Dunn, Baptism in the Holy Spirit, pag. 62-63; R. Menzies, Development of

Early Christian Pneumatology, pag. 250-251.

21 R. Menzies, Development ofEarly Christian Pneumatology, pag. 250; S. Brown,
'«Water Baptism» and «Spirit Baptism» in Luke-Acts', ATR 59 (1977), pag. 143-

144.

22 Lowther Clarke, Confirmation or the Laying on of Hands, Londra, S.P.C.K.,
1926, pag. 8-9. Pentru o lista completa, vezi Dunn, Baptism in the Holy Spirit, pag.

58.

23 J. Dunn, Baptism in the Holy Spirit, pag. 99, 100, 101, 102.
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pentru integrarea nefitului in biserica este Duhul, nu ritualul.24 ,,Ceea ce

face pe cineva crestin este faptul ca el sau ea poseda darul Duhului"25,

afirma Dunn, botezul fiind in eel mai bun caz prilejul26 pentru primirea lui.

Dunn cauta orice argument posibil pentru a dovedi ca samaritenii nu erau

crestini inainte de a primi Duhul. In cazul in care ar reusi acest lucru, el ar

demonstra valabilitatea tezei potrivit careia rolul Duhului este in principal

acela de a-1 Integra pe neofit in biserica. Deocamdata, ne mul^umim sa

spunem facem doua remarci asupra punctului de vedere susjinut de Dunn,

§i anume: 1) Dunn are dreptate cand susfine ca Luca nu descrie botezul ca

pe un vehicul al Duhului ci ca, dimpotriva, separa cele doua momente; 2)

Daca ceea ce susfine este corect, motivele care il determina sa imbra^iseze

acest punct de vedere nu sunt deloc intemeiate. Mai precis, el doreste cu tot

dinadinsul sa demonstreze ca, in teologia lui Luca, primirea Duhului a avut

acelasj rol ca in scrierile lui Pavel, si anume, acela de a-1 integra pe noul

convertit in biserica. Deocamdata, atat despre Dunn. Mai tarziu, cand vom

incerca sa aratam ce anume au prim it samaritenii prin punerea mainilor,

vom face din nou referire la punctul lui de vedere.

In fine, vom evalua teza care postuleaza o coborare ,,tacuta" a

Duhului asupra samaritenilor la botez §i apoi daruirea unor daruri

harismatice prin punerea mainilor apostolilor.27 Argumentele aduse in

sprijinul acestei teorii sunt: 1) Sintagma ,,mare bucurie" (ttoXXt) xaP&) &n

8.8 este o indicate ca samaritenii au primit Duhul la botez.28 2) Constructfa

nearticulata iTvev[La. dyiov se refera la harismele Duhului, nu la Duhul

Sfant insu§i. Nici unul dintre aceste doua argumente nu rezista in fata

dovezilor. Mai intai, ,,marea bucurie" din 8.8 nu este cauzata de primirea

,pg,

25 Ibid., pag. 68, 93, 94.
26 Ibid., pag. 97. La fel Lampe, God as Spirit: The Bampton Lectures - 1976,
Oxford, Clarendon Press, 1977, pag. 196.

27 Beasley-Murray, Baptism, pag. 119; J.E.L. Oulton, ExpTim 66, pag. 236 §i urm..;
R.C.H. Lenski, The Interpretation ofthe Acts ofthe Apostles, pag. 324 §i urm.

28 Beasley-Murray, Baptism, pag. 119.
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Duhului, §i nici nu poate fi numita ,,bucuria mantuirii". Desprindem din

text ca in acest punct al misiunii lui Filip, samaritenii nu acceptasera inca

mesajul lui. Ei doar ,,ascultau", ,,vedeau", §i ,,urmareau cu mare atentie"

ceea ce spunea Filip. Asa cum reda Luca textul, bucuria lor este legata In

mod clar de minunile facute prin Filip.29 Cat despre eel de-al doilea

argument, Dunn arata in mod corect ca ,,nu putem trage o linie de

demarcatie Tntre to TTvev\ia to ayiov si construct nearticulata -nvev^o

dyiov" Ambele forme se refera la Duhul Sfant + harismata, nu doar la

harismata.30 Ca Luca se gandea la Duhul Sfant cand a folosit forma

nearticulata Trveujia ayiov (v. 15, 17, 19) reiese si din versetul 18 unde el

utilizeaza termenul cu articolul hotarat, to TTveujict.

In concluzie, cei care susfin o legatura apropiata intre botez si Duhul

Sfant se confrunta cu o dificultate insurmontabila. J. Dunn Tncearca o

solutie postuland ca Duhului Sfant are aici un rolul de a-1 integra pe noul

credincios in biserica, dar face acest lucru efectuand mai degraba o

eisegeza a pasajului decat o exegeza.31 Nu putem nega functia soteriologica

pe care o are in general Duhul Sfant in convertire, sau chiar inainte de

convertire. Nu putem sa trecem, insa, nici peste faptul ca terminologia

folosita de Luca in v. 14-17 nu se refera la integrarea samaritenilor in

biserica.32 Urmatoarele elemente arata ca Luca vorbeste din nou (ca in

Fapte 2.38) despre un Duh care imputerniceste (in formula lui Dunn ,,Duh

Sfant + harismele lui): 1) folosirea verbului enim-UTto (v. 16) cu privire la

Duhul este un indiciu ca se are in vedere Duhul care imputernice§te.33

Acest verb nu este folosit niciodata cu referire la lucrarea regeneratoare a

29 M. Turner, ,,Luke and the Spirit: Studies on the Significance of the Spirit in
Luke-Acts", tezS de doctorat, University of Cambridge, UK, 1980, pag. 168, citat

de R. Menzies, Development ofEarly Christian Pneumatology, pag. 252.

30 J. Dunn, Baptism in the Holy Spirit, pag. 56.
31 Abordarea lui Dunn va fi evaluate mai tarziu.
32 Cf. N.B. Stonehouse, 'Repentance, Baptism and the Gift of the Holy Spirit1, in
WT\\J 13 (1950), pag. 10 si urm., citat in F.F. Bruce, Acts, pag. 181.

33 J.E.L. Oulton, The Holy Spirit, Baptism and the Laying on of Hands', pag. 238.



Botezul cre?tinesc in cartea Faptele Apostolilor 2J_

Duhului. 2) Ori de cate ori Duhul vine ca urmare a unei rugaciuni ( ca in v.

15), ceea ce se a§teapta §i se prime§te este Duhul ca putere pentru lucrare.

3) Dupa modelul veterotestamentar, manifestable supranaturale care

insofesc pogorarea Duhului (sugerate in v. 18 de participiul ISwu*, vazdnd)

denota o funcfie de ,,imputernicire", nu o functie soteriologica a Duhului.

Nota: Realizarea unei diferentieri intre lucrarea Duhului in

regenerare sj botezul Duhului nu este o noutate. Hrisostom vorbes.te despre

,,Duhul iertarii" primit de samariteni la convertirea lor §i despre ,,Duhul

care facea semne §i minuni", primit in v. 17. ,,Caci nu este totuna a primi

iertare de pacate si a primi o asemenea putere".34 AceeasJ diferentiere este

facuta de H. Schlier, intre ceea ce el nume§te 'grundlegende Pneuma' s.i

'Charismengeist' ,35

Fapte 9.17-18; 22.6-16,26.12-18

Importanta convertirii la cretinism a celui ce avea sa devina

apostolul Pavel este subliniata de Luca §i prin faptul ca el include in istoria

sa trei relatari ale acestui eveniment. In opinia noastra, aceste re Iatari sunt

complementare §i bazate pe o singura sursa.36 Principalul nostru interes este

de a arata legatura dintre botezul in apa al lui Pavel §i iertare, §i apoi intre

acelas. i botez in apa §i prim irea Duhului Sfant.

Un element hotarator in stabilirea legaturii dintre botezul in apa §i

iertare/regenerare este natura convertirii lui Pavel. S-a convertit Pavel

instantaneu pe drumul Damascului sau convertirea lui a luat o forma mai

34 loan Hrisostom, 'Homily on the Acts of the Apostles' 18, NPNF 1:11:114, 116.
35 H. Schlier, Die Zeit der Kirche, pag. 116.
36 Deoarece nu este relevant pentru discu^ia noastrS, aspectul criticii sursei nu va fi
tratat aici. Este suficient s3 mentionSm cS punctul de vedere prevalent printre

cercetStori este c5 Luca folose§te o singura sursa. Pentru o bibliografie extinsa

asupra surselor acestor relatari, vezi R. Menzies, Development of Early Christian

Pneumatology, pag. 261.
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pufin dramalica ce a inclus o anume chibzuire, instruire $i luarea unor

decizii? James Dunn susjine ca Pavel a avut o convertire instantanee; a fost

un proces care s-a Tntins pe o durata de trei zile, fiind dus la sfarsit de catre

Anania. Pentru a-§i susfine teza, Dunn respinge doua argumente folosite de

sustinatorii teoriei unei convertiri instantanee, in spe{a ca, pe drumul

Damascului Pavel I s-a adresat lui Iisus prin cuvantul ,,Doamne" (9.5) si ca,

atunci cand 1-a salutat pe Pavel cu apelativul ,,frate" (9.17), Anania a vrut

sa spuna: ,,fratele meu in credinja".37 Dunn susjine in continuare ca Pavel

nu face nici un pas in credinta inainte de a primi invitafia lui Anania,

,,Scoala-te, primeste botezul, si fii spalat de pacatele tale, chemand Numele

Domnului" (22.16). Pavel cheama numele Domnului si primeste iertarea

pacatelor doar la botez.38 Aceasta interpretare a evenimentelor il ajuta pe

Dunn sa atribuie aici o functie soteriologica Duhului Sfant si sa sustina

regenerea prin botez.

Prin analiza de mai jos ne propunem sa aratam ca relatarile biblice

ale convertirii lui Pavel permit o interpretare a evenimentului diferita de cea

oferita de Dunn. Vor fi discutate pe rand trei aspecte prezentate de Dunn.

1) In opinia lui Dunn, Pavel nu-L recunoa§te pe eel pe care L-a

intalnit pe drumul Damascului, §i in consecinta, este improbabil sa-L fi

numit ,,Domn". Ca si in cazul lui Corneliu (10.4), Pavel foloseste cuvantul

,,Domn" ca o forma politicoasa de adresare. Se pare insa ca Dunn trece cu

vederea faptul ca atat Corneliu cat si Pavel au viziuni extatice. Fara

indoiala, ei devin con§tienti imediat ca experimenteaza o intalnire cu

divinul (9.4, 639; 10.4; 22.7, 9, 26.14). Desi Kupie este intr-adevar folosit

cateodata de Luca pentru a reda o forma politicoasa de exprimare (cf. Lk.

37 Dunn, Baptism in the Holy Spirit, pag. 73.
38 Ibid., pag. 74 si urm.
39 Comparat cu textul acceptat de Comitetul Editorial UBS, Textul Receptus
(reflectat si in versiunea Cornilescu) reda si mai bine impactul acestei intalniri

asupra lui Pavel. UrmStoarele propozijii sunt adaugate la Inceputul v. 6: ,,§i

tremurand si plin de uimire a spus: Doamne, ce vrei s5 fac? §i Domnul i-a spus ..."
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13.8; 14.22; 19.16, 18, 20; Fapte 16.30), in cazul lui Corneliu si al lui Pavel,

termenul are negresit o conotatie religioasa.40

2) Sugestia lui Dunn ca ,,frate" nu inseamna in acest caz ,,frate de

credinta (crestina)" ci mai degraba ,,confrate iudeu" este invalidate de

faptul ca, la momentul in care i s-a adresat lui Pavel, Anania stia deja ca

acest om ,,este un vas ales" pentru a-L predica pe Isus printre neamuri si

iudei deopotriva (v.15). Este prin urmare de asteptat sa i se adreseze cu

apelativul ,,frate" in sensul crestin al cuvantului.41

3) Ipoteza lui Dunn ca Pavel s-ar fi convertit treptat arunca o

umbra asupra naturii dramatice a celei mai spectaculoase convertiri

descrise in Biblie. Cel ce face o astfel de supozitie nu apreciaza

indeajuns puterea Evangheliei care poate schimba o persoana

instantaneu. Dunn are dreptate cand spune ca experienja lui Pavel

nu a fost ,,o simpla §i lenta cotitura aparuta pe nea§teptate, ci mai

degraba o coliziune, ca §i cand s-ar fi avantat cu viteza maxima

intr-un zid".42 Dar Dunn continua afirmand ca, tocmai din acest

motiv, Pavel nu s-a putut schimba deodata; el a avut nevoie de un

timp in care sa se reculeaga, sa cugete la trecutul sau, sa ia o decizie

§i sa faca pasul necesar prin credinp. Credem ca o asemenea

interpretare psihologica a relatarii nu poate fi folosita ca argument.

Constitutia psihologica a fiecarui individ este unica, a§a incat, in

acelea§i circumstan|e, fiecare individ va reacjiona diferit. Este perfect

posibil sa credem ca in cazul unei ,,cotituri lente" Pavel ar fi avut nevoie

de mai mult timp sa chibzuiasca asupra pasului pe care trebuia sa-1

faca decat in cazul unei experience bru§te. ,,Ciocnirea de zid", a§a cum

a fost experien^a sa, 1-a convins probabil imediat ca era pe un drum

40 La fel §i E.F. Harrison, Interpreting Acts, pag. 159; E. Haenchen, Acts, pag. 322;

R.N. Longenecker, Acts, pag. 371.

Al La fel §i F.F. Bruce, Paul: Apostle of the Heart Set Free, Grand Rapids,

Eerdmans, 1977, pag. 76; E. Haenchen, Acts, pag. 352. R.N. Longenecker, Acts,

pag. 374.

42 Baptism in the Holy Spirit, pag. 76.
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gre§it atunci cand ll prigonea pe Hristos si ca nu avea alta solutie

decat de a se intoarce in direcfia opusa. Este firesc sa gandim ca, cu

cat experienja traita de el a fost mai dureroasa §i mai naprasnica, cu

atat mai ferma a fost hotararea pe care a luat-o.43

Pe langa cele trei argumente prezentate mai sus, mai sunt §i alte

cateva chestiuni care au rolul de a dovedi ca Pavel a avut parte de o

convertire scurta, dramatica, care se incheiase inainte de intalnirea lui

cu Anania:

a) Din relatarile pe care le gasim in 9.5 (Textus Receptus) si 26.14

rezulta ca Pavel a fost ,,strapuns" in inima. ,,Strapungerea inimii" este o

expresie care descrie lucrarea de convingere a Duhului, care marcheaza

inceputul convertirii cuiva (cf. 3.27), §i asa trebuie interpretata aici.

b) Intrebarea adresata Domnului (9.6 in Textus Receptus; 22.10)

reflecta disponibilitatea lui Pavel de a se supune voii divine, in speta o

schimbare a modului de gandire.

c) Atitudinea de supunere §i ascultare fata de porunca lui Isus de a

merge la Damasc sunt semne ca el a recunoscut autoritatea lui Isus si i s-a

supus.44

d) Rugaciunea §i postul lui in timpul celor 3 zile (9:9,11) denota

pocainfa §i un angajament ferm, adica o schimbare a inimii.45

Mai tarziu, Pavel vede convertirea lui, nu ca pe un rezultat al cSutarii, al

eforturilor sau al deciziei sale, ci ca pe un rezultat al faptului c5 a fost ,,apucat" de

Hristos (Filip. 3.12). El s-a supus chemarii noului s3u st5pan, si a ftcut acest lucru
in mod deliberat.

F.F. Bruce, Paul the Apostle, pp. 74 si 75, spune: ,,Printr-o schimbare uluitoare,

eel care a fost prigonitorul bisericii a devenit apostolul lui Isus Hristos" si ,,FSrS

nici o pregatire prealabila, Pavel s-a vazut obligat sa recunoasca, pe loc, prin ceea

ce a vazut si a auzit, ca Isus din Nazaret, Cel rastignit, dupa tot ce patimise a inviat

si a fost Tnaifat de Dumnezeu si ca, acum, tl lua pe el in slujba sa." Vezi si F.F.

Bruce, Acts, pp. 196-197, unde convertirea neasteptata a lui Pavel este comparata
cu cea a lui Sundar Singh.

De aceeasi p3rere si E.F. Harrison, Interpeting Acts, pag. 161. De parere

contrarie sunt Lake §i Cadbury, Beginnings IV, pag. 102; F.F. Bruce, Acts, pag.

198; C.S.C. Williams, Acts, pag. 123; J. Dunn, Baptism in the Holy Spirit, pag. 75,



Botezul cre?tinesc in cartea Faptele Apostolilor 25_

e) Faptul ca* lui Pavel i se da o a doua vedenie in timpul rugaciunii sale

(9:12) este un indiciu ca Dumnezeu lucra in continuare in interiorul lui, ca

urmare a supunerii sale fata de voin{a divina.

(Vezi aici ampla discufie a lui Jack Cottrell asupra F.A. 22.16)
A

In lumina celor de mai sus, este greu de crezut ca Pavel a trebuit sa astepte

pana la botez pentru a objine iertarea. Nici un pasaj pe 1-am analizat pana

acum nu leaga iertarea de botez. Indemnul lui Anania din Fapte 22:16 nu e

un argument in favoarea regenerarii prin botez. A§a cum am aratat mai sus,

botezul era doar un semn exterior al pocainfei lui Pavel si al iertarii pe care

o primise deja. Era, deci, o experienfa ulterioara mantuirii. De fapt, este

posibil ca Pavel sa fl prim it si Duhul Sfant inainte de botez, prin punerea

mainilor46 si, daca asa stau lucrurile, dispunem de un argument in plus in

favoarea tezei ca el fusese regenerat inainte de a primi botezul in apa.

care considers cS abstinenfa lui Pavel fata de mancare si b5utura este rezultatul

starii sale de soc, survenita dupS momentul intalnirii cu Hristos §i slava Sa.

46 Promisiunea Duhului este anuntata de Anania cand acesta isi pune mainile peste
Pavel (9:17). D. Daube, The New Testament and Rabbinic Judaism, pp. 224 ff.,

face distinctie fntre acjiunea a doi termeni ebraici fotosi^i in legatura cu punerea

mainilor: Verbul samakh, inseamna ,,a pune mainile cu exercitarea unei forte" si

era folosit in situatiile cand avea loc un transfer de personalitate. Verbul sim

inseamna ,,a pune, a aseza mainile cu ging3§ie" peste cineva §i era folosit pentru

binecuvantare. Deoarece trimiterea in lucrare, in general, intra sub incidenta

verbului samakh, iar vindecarea sub incidenta verbului sim, Daube ajunge la

concluzia ca Anania nu putea, printr-un singur gest, sa-l §i vindece pe Pavel §i sa-l

si consacre pentru lucrare, adica sa-l hirotoniseasca. Asadar, in opinia lui, prin

punerea mainilor Anania nu a intentionat s3-i ofere lui Pavel decal vindecarea;

Duhul a venit peste Pavel independent de ritual, ca in cazul lui Corneliu. Oricum,

gestul lui Anania nu ar trebui sa fie considerat ca o trimitere in lucrare, cum sustine

Lampe in Seal, pag. 89 si R. Menzies In Pneumatology, pag. 263. Este pur si

simplu un gest de fmputernicire, desigur alaturi de vindecare. Trimiterea in lucrare

si imputernicirea, desi sunt legate una de cealalta, sunt doua aspecte diferite ale

lucrarii crestine. In text nu exista nici o dovada care s3 sustina ideea ca Pavel nu a

primit Duhul Sfant prin punerea mSinilor, asa cum promisese Anania. La fel

considera si F.F. Bruce, Acts, pag. 201; R. Menzies, Development of Early

Christian Pneumatology, pag. 263; F.L. Arrington, Acts, pag. 100.
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Pe scurt, convertirea lui Pavel avusese deja loc tnainte de intalnirea

lui cu Anania. Cand Anania §i-a pus mainile peste el, gestul a avut ca scop

vindecarea si, probabil, imputernicirea in vederea misiunii.47 Nu exista

nimic in cele trei relatari care sa indice ca Pavel a fost pus in lucrare, adica

hirotonisit, de catre Anania. Pavel insusi susjine ca el nu a primit

insarcinarea sa de la un om, ci direct de la Dumnezeu (Gal. 1:1). In aceasta

Iumina, Anania are rolul de simplu purtator de cuvant al lui Dumnezeu,

pentru a-i confirma lui Pavel chemarea si, probabil, pentru a-i explica in

detaliu ceea ce el primise deja pe drumul Damascului (9:6, 15, 16; 22:10,

14, 15; 26:16-18). Apoi Pavel este botezat ca semn al credintei si pocainjei

sale si ca un mijloc prin care este primit in parta§ia comunitajii cre§tine din

Damasc. Experienta lui Pavel este in concordant cu cerin{ele precizate in

Fapte 2:38. Credinta §i pocainja lui preced atat botezul cat si primirea

Duhului. Conform interpretarii pe care am dat-o celor spuse de Petru in

Fapte 2.38, darul Duhului depinde numai de credinta si pocainta, neflind

legat de botez. Ca si in Fapte 2:4 si 8:17, darul Duhului nu are nici aici

scopul de a-i integra pe noii convert^ in biserica, ci de a-i imputernici

pentru o slujire eficienta.

Fapte 10:44-48

In timp ce Pavel predica evanghelia, Corneliu si membrii casei sale

au primit Duhul Sfant. Momentul acesta a putut fi identificat dupa

manifestable supranaturale (harisme aici) care au insotit pogorarea

Duhului, in speja, vorbirea in limbi. Prin urmare, ca rezultat al faptului ca

au primit Duhul Sfant, acestia au fost botezati. In deplin acord cu cele

47 insarcinarea din 9:15 si 26:16-18 si-ar pierde semnificafia dacS nu ar fi urmata
de o Tmputernicire. Momentul in care Pavel a primit Duhul Sfant este vazut ca o

Tmputernicire de cStre R. Menzies, Development of Early Christian Pneumatology,

pag. 260; H.D. Hunter, Spirit-Baptism, pag. 85; R. Guthrie, New Testament

Theology, pag. 543; J. Dunn, Baptism in the Holy Spirit, pag. 75; K. McDonnell si

G.T. Montague, Christian Initiation, pag. 37.
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stipulate in Fapte 2.38, Duhul Sfant a fost primit in urma pocainjei,

respectiv a credinfei.

Ca o exceptie la condi|iile preliminare obi§nuite din Fapte 2:38,

Corneliu §i cei din casa lui au primit Duhul Sfant inainte de a fi botezati in

apa. De fapt, primirea Duhului in acest caz a constituit tocmai faptul in

baza caruia Petru porunceste sa fie botezafi (10:47; 11:7). Un aspect

important care trebuie discutat se refera la natura darului primit de Corneliu

si casa lui. Era acesta Duhul care urma sa-i integreze pe primii cre§tini

dintre Neamuri in biserica sau era Duhul care urma sa fie primit ca o putere

harismatica pentru slujire?

Problema se complies din cauza repeziciunii cu care se succed

evenimentele; de aceea, este foarte greu de separat principalele momente

ale acestor convertiri. In orice caz, exista alte pasaje biblice care ne ajuta sa

identificam cateva elemente ale experienfei prin care a trecut casa lui

Corneliu: ,,Dumnezeu a dat deci si Neamurilor pocainfa, ca sa aiba viata"

(11:18) si ,,le-a curafit inimile prin credinta" (15:9). Desigur, Dunn incearca

sa arate, dupa cum a facut in alte situafii discutate mai sus (Fapte 8:17;

9:17, 18), ca darul Duhului este o parte components a procesului de

integrare in biserica, si ca acesta .este eel mai important element al

acestuia.48 Pe de o parte, trebuie sa-i dam dreptate cand afirma ca neamurile

din Cezareea primisera iertare, mantuire, darul Duhului, toate, pare-se, intr-

o singura experienfa.49 Cu toate acestea, desi recunoastem ca Duhul a avut

aici §i o lucrare de regenerare, nu impartasjm parerea lui Dunn ca

functiunea Sa care este explicita in acest pasaj este una de integrare in

biserica.

Credem mai degraba ca lucrarea Duhului in convertire este

intotdeauna o activitate interioara care nu este vizibila din exterior. Orice

48 Dunn, Baptism in the Holy Spirit, pag. 79-82, 91, 92. La fel si G. Montague,
Christian Initiation, pag. 37, care pretinde c3, de obicei, Duhul care face inifierea

se manifests in mod harismatic atunci cand este primit.

49 Ibid., pag. 81. La fel si H.D. Hunter, Spirit-Baptism, pag. 86;
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manifestare exterioara a Duhului este un semn concludent ca textul se

refera la rolul de imputernicire al Duhului. Prin urmare, Tn narafiunea pe

care o analizam surprindem doua activitati ale Duhului: regenerarea si

imputernicirea. Acestea doua sunt fie simultane50, fie Tntr-o succesiune

imperceptibila.51 Exista eel pufin patru aspecte care susfin ideea ca Luca are

in vedere aici o imputernicire de natura harismatica.

1) Manifestarea vorbirii in limbi este un semn clar ca ei au avut parte

nu numai de lucrarea mantuitoare a Duhului, ci de ceva mai mult.

2) Tenninologia folosita de Luca pentru a descrie pogorarea Duhului

sugereaza acelasi adevar. Verbe precum emm-nrw (10:44; 11:15; 8:16; cf.

Ezek. 11:5), eKxew (10:45; cf. 2:17, 18, 33) fac trimitere la valentele

harismatice ale Duhului.

3) Afirmafia repetata a lui Petru ca neamurile ,,au primit Duhul Sfant

ca §i nor (10:47) sau ca ,,Duhul Sfant s-a pogorat peste ei ca §ipeste noi la

tnceput" (11:15; cf. 15:8) nu face nici o deosebire intre darul primit aceste

Neamuri si experienta Cinzecimii in care cei o suta douazeci au fost

imputerniciti pentru misiune(cf. Fapte 1:5, 8).

4) Luca face distinctie intre mantuirea casei lui Corneliu §i darul

Duhului pe care l-au primit cei din casa sutasului. Iudeii crestini au vazut

impartialitatea lui Dumnezeu in privinta mantuirii cand Corneliu le-a

povestit ceea ce i se intamplase (10:34, 35). Acum ei au vazut ca aceasta

impartialitate nu se limita la mantuire, ci se extindea si astipra darului

Duhului. Cei care au venit cu Petru au ramas uimiji, nu pentru ca neamurile

primisera mantuire, ci pentru ca primisera darul Duhului Sfant (10:45).52

Aceeasi distinc^ie poate fi remarcata in siiblinierea pe care o face Luca,

La fel R. Menzics, Development ofEarly Christian Pneumatology, pag. 266.

O asemenea succesiune imediata poate fi dedusa din pasajul 11:14, unde ingerul

ii spune lui Corneliu cS Petru J\\ va spune cuvinte prin care vei fi ma"ntuit tu §i

toata casa ta." In acest caz se pare ca ei au fost mantuiti in timp ce Petru vorbea

inca, si imediat Duhul a coborat asupra lor pentru a conflrma acceptarea lor

(11:15). La fel si D. Gee, Pentecost, pag. 20f.

52 R. Stronstad, Charismatic Theology, pag. 67.



Botczul cregtinesc in cartea Faptele Apostolilor 29^

atunci cand afirma ca primirea Duhul Sfant este un semn ca Dumnezeu ti

accepta sj pe ei (15:8). Dupa cum este §i logic, un semn care confirma ceva

vine cronologic dupa ce acel ,,ceva" exista deja.

Ca raspuns la intrebarea de mai sus trebuie sa conchidem ca

experien^a lui Corneliu §i a casei lui cuprinde atat activitatea de regenerare

a Duhului cat si o imputernicire harismatica a celor proaspat convertifi, in

vederea misiunii; primul lucru este implicit, iar al doilea apare in mod

explicit. Pe fondul acestor argumente, afirma|ia lui Dunn, ca Luca descrie

doar lucrarea Duhului de integrare in biserica, nu are suport biblic. Pozitfa

pe care o adopta el atrage niste implicafii pe care, mai mult ca sigur, el nu

este gata sa le accepte; ar insemna ca la fiecare convertire, primirea

Duhului Sfant se manifests in exterior, intr-un mod supranatural.

ArgumentuI lui s. i al altora ca aceasta se intampla doar in situafii speciale nu

explica toate relatarile din cartea Faptele Apostolilor.

in fine, ce informatii ne furnizeaza acest text cu privire la relafia

dintre botezul in apa §i botezul cu Duhul Sfant, pe de o parte, §i cu privire

la raportul dintre botezul cres.tinesc §i regenerare, pe de alta parte?

Relatarea despre Corneliu reprezinta cu adevarat o problema doar pentru

cei cu conceptii sacramentaliste, deoarece nici iertarea sj nici Duhul nu sunt

date prin botez.53 Dupa cum am aratat mai sus, in acest caz Duhul este dat

ca o confirmare ca §i credincio§ii dintre neamuri au fost acceptap §i deci

iertati.54 Astfel, atat iertarea cat §i botezul in Duhul preceda botezul in apa.

Acesta pare sa fie al patrulea caz din cartea Faptelor in care darul Duhului

nu este legat de botezul in apa (Fapte 2:4; 8:17; 9:17, 18). El nu este insa

legat indispensabil nici de punerea mainilor.

53 Dunn, Baptism in the Holy Spirit, pag. 99.
M Respingem ideea lui Schlier ca in 10:44 casa lui Corneliu a primit doar un dar al
Duhului, care ii face vrednici de a primi botezul in ap5, §i prin el, ,,DuhuI" - in

Theologische Literarturzeitung 72 (1947), pag. 327, citat in Beasley-Murray,

Baptism, pag. 108. Luca, insa, este foarte precis -ei au primit ,,darul" (n 8a)ped)

Duhului, nu ,,un dar" (xdpicr|xa) al Duhului. Interpretarea lui Schiler este

invalidate sj de referirea lui Petru in 11:16 la versetul 5 din cap. I.
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Prin urmare, cazul lui Corneliu pare sa ne ofere cea mai potrivita

situate paralela la evenimenul Cinzecimii, cand, in aceeasj maniera, Duhul

coboara fara nici o interventie omeneasca. Concluzia acestui pasaj are o

dubla semnificatie. In primul rand putem identifica in cartea Faptele

Apostolilor un anume tipar, potrivit caruia Luca nu vede o legatura stransa

intre Duh §i botez,55 iar in al doilea rand, se contureaza tot mai evident

intentia lui Luca de a sublinia libertatea cu care acfioneaza Duhul.56

Fapte 19:1-6

Acesta este ultimul text relevant pentru discutia noastra privitoare la

raportul dintre botezul cre§tinesc §i regenerare, pe de o parte, si dintre botez

§i primirea Duhului, pe de cealalta parte. Luca este acuzat ca, atat aici cat s.i

in pericopele mai sus amintite ar fi modificat substantial sursele pe care le-a

folosit, cu scopul de a le face sa se potriveasca intereselor sale teologice.57

Nu ne propunem in acest studiu sa facem o analiza critica a acestor teze,

intrucat aceasta ipoteza a fost deja analizata de mai multi cercetatori si

respinsa, pe buna dreptate.58 Vom studia pericopa din 19:1-6 avand ca

premisa principiul ca Luca a fost credincios atat traditiei cat §i istoriei.

55 Vezi Dunn, Baptism in the Holy Spirit, pag. 99, 101.
56 M. Barth, Die Taufe ein Sakrament?, Zollikon-Zurich, Evangelischer Verlag,
1951, pag. 158.

57 O asemenea ipoteza vine din partea unor specialist! in critica surselor, cum ar fi
E. Kassemann, "The Disciples of John the Baptist in Ephesus", tn Essays on New

Testament Themes, Londra, SCM Press, 1964, pag. 136-48; E. Schweizer, "Die

Bekehrung des Apollos, Apg 18,24-26", in Beitrcige zur Theologie des Neuen

Testaments: Neutestamentliche Aufsdtze, Zurich, Zwingli Verlag, 1970, pag. 71-

79; H. Conzelmann, Acts, pag. 157-60; E. Haenchen, The Acts, pag. 554-57.

58 Pentru analiza critica a acestor teze, vezi Beasley-Murray, Baptism, pag. 109; R.
Menzies, Development of Early Christian Pneumatology, pag. 268-270; I.H.

Marshall, Acts, pag. 303-304 si Luke: Historian and Theologian, pag. 212-15; C.K.

Barrett, ,Apollos and the Twelve Disciples of Ephesus', in The New Testament

Age: Essays in Honor of Bo Reicke, ed. de W.C. Weinrich, vol. I, Macon-GA,

Mercer University Press, 1984,1, pag. 35-36.
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Desfasurarea evenimentelor din aceasta pericopa corespunde intru

totul condifiillor pentru primirea Duhului, prezentate in Fapte 2:38. Astfel,

mai intai vine credinta/pocainfa, apoi botezul in apa, §i in final darul

Duhului Sfant. Aspectul eel mai important al pasajului este de a localiza in

timp experienta credintei §i a pocaintei avuta de cei doisprezece ucenici din

Efes; cu alte cuvinte, de a stabili daca la momentul sosirii lui Pavel la Efes

ace§tia erau cre§tini sau nu. Aceasta informatie este necesara pentru a

stabili in ce raport se afla botezul lor in apa cu experienta iertarii, respectiv

a convertirii.

Vom cauta sa raspundem, deci, la urmatoarele Tntrebari: Erau cei

doisprezece ucenici deja convertiti in momentul sosirii apostolului Pavel la

Efes? Daca erau convertiti fara a fi insa botezati ,,?n numele Domnului", pot

ei sa fie considerati cre§tini in aceasta perioada? Daca cei doisprezece erau

cre§tini inainte de a se intalni cu Pavel, faptul acesta are doua implicatii: 1)

botezul pe care 1-au facut ulterior ,,in Numele Domnului Iisus" nu a avut ca

rezultat iertarea pacatelor; 2) Duhul pe care l-au primit dupa botezul

cre§tinesc nu a avut rolul de a-i integra in biserica. Daca, pe de alta parte,

au devenit cre§tini in urma invataturilor primite de la Pavel, ne raman doua

posibilitati: fie 1) au fost mantuiti §i au primit Duhul in cadrul unei singure

experiente, fie 2) au fost mantuiti, apoi botezati §i ulterior au primit Duhul,

ca pe un domun superadditum.

Prima Tntrebare: Erau cei doisprezece cre§tini Tnainte ca Pavel sa

vina la Efes? Aceasta problema a fost tratata amanutit in alte lucrari.59

Urmatoarea expunere ia in calcul argumentele pro §i contra prezentate in

aceste studii dar, spre deosebire de alte teze, noi vom cauta sa demonstram

ca cei doisprezece ucenici efeseni au facut parte din grupul initial de

cresjini din Efes. Argumentele aduse in favoarea tezei ca ei erau cre§tini

sunt:

59 J. Dunn, Baptism in the Holy Spirit, pag. 83-89; Beasley-Murray, Baptism, pag.
109-112, Menzies, Development ofEarly Christian Pneumatology, pag. 271-76; et

al.
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1. Ei sunt prezentafi ca rives u.a9r|Tai. Termenul u.a0r|TaL , cu sau

fara articol hotarat, este folosit de Luca numai pentru cre§tini (6.1,7; 9:1, 19,

26, 38; 11.26; 14.22; 21.16), cu excepfia cazurilor cand sta pe langa alt

substantiv sau locufiune care explica mai departe sensul cuvantului (de ex.,

,,ucenicii lui loan").60 Pronumele nehotarat Tives este folosit pentru a arata

ca Pavel nu-i cuno§tea pe cei doisprezece ucenici cand i-a intalnit. Intrucat

acest pronume mai este folosit alaturi de substantivul ,,ucenic" sau ,,ucenita"

pentru a descrie persoane crestine (9.10, 36; 16.1), utilizarea lui aici infirma

ipoteza lui Dunn, potrivit careia el este elementul care distinge acest grup de

Biserica din Efes.61 Daca Luca ar fi vrut sa-i prezinte pe cei doisprezece ca

fiind ucenicii lui loan Botezatorul, el ar fi folosit un determinant,

adaugand tou Ioodwou.

2. Din intrebarea lui Pavel: ,,A(i primit voi Duhul Sfant cand a\\

crezut (TTiaTeuvaavTes)?" deducem ca ei se Intorsesera la credinfa inainte

de a se Intalni cu Pavel. Faptul ca Pavel folose§te verbul maTeueiv

sugereaza ca el li considera cre§tini pe cei doisprezece.62 Nu exista nimic In

acest text care sa sugereze ca Pavel ar fi gresit cand a considerat ca ace§tia

sunt crestini.

3. Presupusa legatura a acestor ucenici cu Apollo ar putea constitui o

dovada in plus ca ei erau cre§tini. Cele doua pericope adiacente (18:24-28

§i 19:1-6) par sa furnizeze informatiile necesare in legatura cu originea

bisericii din Efes. Cand a venit Apolo In acest oras, el nu a intalnit nici un

grup de cre§tini, ci a mers la sinagoga §i acolo L-a predicat pe Iisus Hristos

(v. 26).63 Chiar daca activitatea misionara a lui Apolo a fost de scurta

60 in toate celelalte cazuri de aparifie a termenului |ia0r|Tns Tn Fapte, el se refera la
,,crestini"; cf. Beasley-Murray, Baptism, pag. 109.

61 Dunn, Baptism in the Holy Spirit, pag. 84-85.
62 De aceea§i opinie este si F.F. Bruce, Book ofActs, pag. 385.

63 Pavel gSseste o situate similara In momentul cand trece prin Efes (18:18-19). Ca
si Apolo, nici el nu a gSsit nici un grup de crestini aici, ci s-a angajat in discu^ii cu

iudeii din sinagogl Apoi, dupS ce i-a ISsat pe Acuila si Priscila acolo (probabil In
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durata,64 ea s-a dovedit a fi una eficienta. In decurs de cateva luni, in ora§ s-

a format o biserica crestina (cf. 18:27), care continua sk aiba legatura cu

sinagoga (cf. 19:9).65 Este foarte posibil ca prima lui fntalnire cu cei

doisprezece ucenici sa fi avut loc chiar in sinagoga (cf. 19:8).

Legatura celor doisprezece cu Apolo pare sa fie sugerata de

urmatoarele informatii pe care ni le furnizeaza textul: a) ca si Apolo, ei nu

stiau decat despre botezul lui loan; b) Luca nu mai menjioneaza nici un alt

grup de crestini in Efes in momentul intoarcerii lui Pavel, in afara celor

doisprezece. Interpretarea termenului "rives nu trebuie for^ata a§a Tncat sa

sugereze existenta unui alt grup de credinciosi ce avea legatura cu Acuila si

Priscila, grup pe care Luca 1-ar considera adevarata biserica din Efes66; c)

urma faptului ca iudeii au aratat interes fa$ de evanghelie-cf. v. 20) le-a promis ca

se va intoarce, dacS Dumnezeu Ti va Tngadui aceasta (18:21).

64 Misiunea lui Apolo la Efes a avut loc candva fntre prima §i a doua vizitS a lui
Pavel in acest oras (18:19; 19:1) Potrivit lui F.F. Bruce, Paul, pag. 255, 286, vizita

scurta a lui Pavel prin Efes a avut loc in primavara anului 52 d.Hr. El s-a intors in

oras spre sfarsitul verii aceluiasi an. Astfel, misiunea lui Apolo in Efes nu ar fi

putut fi mai lunga de 4-5 luni.

65 Din modui in care Luca descrie activitatea lui Apolo, este clar ca lui i se atribuie
realizarea celei mai mari p3r|i a lucrarii din Efes, si nu lui Acuila si Priscilei.

Despre activitatea acestor so|i crestini Luca nu ne spune nimic cu excep|ia

instructiunilor pe care ei i le-au dat lui Apolo (18:26). §tim ca Acuila si Priscila se

ocupau de facerea corturilor si este posibil ca ei sa se fi implicat in lucrarea

crestina doar prin sustinerea financial a acesteia sau prin alte servicii aduse

comunitatii de credincio§i. De aceeasi opinie este si F.F. Bruce, Paul, pag. 250-51.

Asa s-ar explica de ce nu i-au botezat ei pe cei converti(i de Apolo, ci 1-au asteptat

pe Pavel, care si-a exprimat intenfia de a se intoarce la Efes. Mai tarziu, cdnd Pavel

i-a ,,separat" pe ucenici de sinagoga (19:9), Acuila si Pricila, care se stabilisers

deja acolo, au ajutat mult biserica, punandu-si casa la dispozipe pentru intrunirile

crestinilor (cf. ICor. 16.19), probabil pentru comemorarea Euharistiei in timpul

serii - vezi E. Haenchen, Acts, pag. 560. In timpul zilei (de la 11 diminea{a pana la

4 dupa-masa, unii membri ai bisericii i s-au alaturat lui Pavel in sala lui Tiran

pentru niste prelegeri publice (19:9-10) - vezi F.F. Bruce, Paul, pag. 290.

66 Traducerea NIV a versetului 18.27 ne lasa impresia c3 la Efes exista un grup de
crestini maturi, care erau suficient de puternici in credinfa pentru a-1 imbarbSta pe

Apolo, evanghelistul itinerant, la plecarea acestuia spre o alta regiune. Dar daca
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Atat Apolo cat §i Pavel propovaduisera in sinagoga (din care faceau parte

Acuila si Priscila) si, de aceea, este plauzibil sa credem ca ambii au intrat in

contact cu aceiasi oameni; d) Curgerea naturala a narafiunii de la o pericopa

la alta este un alt indiciu ca Luca descrie activitatea lui Pavel ca pe o

continuare a lucrarii Incepute de Apolo.67

Atat cadrul cat si personajele celor doua pericope sunt indentice

(,,sinagoga" in 18:26 si 19:8; ,,frati/ucenici" in 18:27 si 19:1). Toate aceste

elemente expuse mai sus ne conduc spre concluzia ca ace§ti

nves u.a0r|Tai din 19:1 sunt aceiasi (sau parte dintre) frajii mentionati Tn

18:27. Daca luam in considerare faptul ca la vremea primei sale vizite in

Efes in drum spre Ierusalim (18:19) Pavel nu a Tntalnit nici un grup de

crestini, putem spune ca cei doisprezece s-au convertit prin lucrarea de

evanghelizare a lui Apolo si, ca urmare, Luca are dreptate cand li numeste

4. Pavel nu le predica celor doisprezece si in text nu este subliniata

nevoia lor de pocainta.68 El le explica doar faptul ca botezul lui loan si

propovaduirea erau elemente care Tn final Ii duceau spre Hristos. Daca

Pavel ar fi descoperit ca gresea atunci cand ii considera pe acesti oameni

crestini, ne-am fi asteptat ca el sa le vesteasca evanghelia si sa-i cheme la

vom considera ca ,,ucenicii" din Corint si nu la Apolo sunt complementul verbului

TTpoTpetJidaevoi (ca Tn KJV: ,,Fiindca el voia sa treaca In Ahaia, frajii au scris,

indemnand pe ucenici sa-1 primeascS ...") si ca Acuila §i Priscila sunt autorii

scrisorii, ca reprezentanti ai grupului (dat fund legatura lor anterioara cu cei din

Corint), nu putem spune ca Tn Efes ar fi existat o bisericS atat de ,,matura".

67 Sugestia cS Luca Ii prezinta pe Apolo si pe Pavel Tntr-o relate de ,,premergator-
savarsitor", dupa modelul rela{iei dintre loan Botezatorul si Iisus, sau a celei dintre

Filip si Petru la Samaria, a fost facuta de F.S. Spencer In The Portrait of Philip in

Acts, Sheffield, JSOT Press, 1992.

68 Nu suntem de acord cu opinia lui H.D. Hunter care, urmand linia lui Dunn,
susfine ca ,,Pavel a descoperit c3 el ar fi folosit mcms Tn mod gre§it" cu privire la

cei doisprezece §i a inceput s3-i Tnveje despre pocainta" - Tn Spirit-Baptism, pag.

89. Este adevarat ca Pavel men{ioneaza ,,pocainfa" dar o face numai Tn mod

descriptiv, cu referire la botezul lui loan (v. 4), o experienta pe care cei doisprezece

o avusesera deja.
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pocainja. Astfel, suntem indreptatifi sa credem c&, din perspectiva lui Pavel

s.i a lui Luca, ace§ti barbatf erau deja convertiti.69

Dar daca ei erau deja convertiti, aveau ei o credinfa deplina? Erau ei

cre§tini in adevaratul sens al cuvantului? Exista doi factori in text care ne

obliga sa raspundem negativ la aceste intrebari: 1) Ace§ti ucenici nu §tiau

ca ,,fusese dat un Duh Sfant" §i 2) ei nu fusesera botezati in ,,numele

Domnului". Vom discuta separat fiecare factor pentru a vedea in ce masura

a influentat statutul de cre§tini al ucenicilor din Efes.

1) La prima intrebare pusa de Pavel, cei doisprezece barbaji raspund:

,,Dar nici nu am auzit ca este un Duh Sfant" (AW oi>8' el Trvev\ia

dyiov eanu r|Kouaau,€v - 19.2). Mai intai trebuie sa ne exprimam

dezacordul fata de ceea ce sustine Haenchen, ca ,,Duhul Sfant... le este

total necunoscut [ucenicilor din Efes]".70 Prin raspunsul la intrebarea lui

Pavel ucenicii vor sa spuna: ,,Noi nu am auzit ca Duhul Sfant [promis de

loan] este [deja dat]". Membrii acestui grup nu aveau cuno§tin{a despre

evolufia evenimentelor de la Cinzecime.71

Sa ne amintim de cele precizate anterior, si anume ca cele spuse de

loan in legatura cu Duhul s-au implinit, dupa promisiunea lui Isus, la

69 Punct de vedere impartasit $i de S.I. Buse, Christian Baptism, pag. 120; R.P.
Menzies, The Development of Early Christian Pneumatology, pag. 271; F.L.

Arrington, Acts, pag. 191-92. Beasley-Murray ii nume§te pe ucenicii efeseni

,,cre§tini pe jumatate" - in Baptism, pag. 111.. Atat E. Schweizer (,,Tri^eOfia"

TDNT, vol. VI, pag. 411) §i E. Haenchen (The Acts, pag. 553) susjin ca cei

doisprezece erau ,,crestini" numai pentru faptul ca Luca a dorit s3-i descrie fn

aceasta maniera.

70 E. Haenchen, The Acts, pag. 553, n. 3 §i pag. 556.
71 Textele apusene contin expresia Xa|ipdvouaiv nves in loc de eonv. Evident,
acesta este un text care parafrazeaza dar, chiar §i a§a, el ofera o interpretare

timpurie a versetului din Fapte 19:2 (in <p' , cca. 300 d.Hr) similars cu cea pe care

am oferil-o noi. Aceeasj traducere interpretative mai apare §i in versiunea

American Revised Version (ARV). De aceea§i opinie sunt: I.H. Marshall, Acts,

pag. 306; F.F. Bruce, Acts, pag. 385; E.F. Harrison, Interpreting Acts, pag. 307;

Lake si Cadbury, Beginnings, vol. IV, pag. 237.
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Cinzecime. Promisiunea lui Isus avea Tn vedere o imputernicire pentru

activitatea misionara.

De aceea, putem trage concluzia ca cei doisprezece ucenici de la

Efes nu aveau cuno§tin{a de faptui ca aceasta imputernicire promisa era

acum o realitate. Aceasta imputernicire nu are nimic de-a face cu

convertirea lor; ea reprezinta un aspect suplimentar, care decurge din

convertire.72 Ucenicii primisera iertare cand au venit la credinta Tn Hristos

(morevoavres). In afara de aceasta, neajunsul de ordin intelectual nu era

ceva care sa le afecteze mantuirea. Invafatura despre acest aspect §i

Tmputernicirea care a urmat i-a adus la acela§i nivel cu ceilalfi cre§tini care

traiau o viafa cres.tina deplina.

2) Ucenicii din Efes se convertisera, dar nu fusesera botezafi ,,in

Numele Domnului". Putem sa spunem ca sunt cre§tini in acest caz? Studiul

unor pasaje anterioare a aratat ca in Fapte iertarea nu este legata de botez.73

Iertarea este raspunsul lui Dumnezeu fata de credinta cuiva. Daca cei

doisprezece barbati au venit la credin{a Tn Hristos Tnainte de intalnirea lor

cu Pavel (asa cum s-a aratat mai sus), este normal sa credem ca ei se

pocaisera deja si primisera iertare. Botezul le dadea ocazia sa mearga

dincolo de ceea ce experimentasera deja, pentru a-sj exprima public

angajamentul fata de Hristos §i pentru a se conforma invataturilor

apostolice (cf. Fapte 2:38).

In concluzie, faptui ca Luca Ti descrie pe cei doispreze ucenici ca

fiind cre§tini are o dubla implicatie:

72 Impotriva celor sustinute de Dunn care sustine ca, in baza celor afirmate de
Pavel in Rom. 8.9, ucenicii din Efes nu erau crestini inainte de a primi Duhul Sfant

- fn Baptism in the Holy Spirit, pag. 88. Dar a Tnfelege textul prin prisma gandirii

lui Pavel Tnseamna sa impunem categoriile pauline asupra textului lui Luca. Am

vazut ca, din perspectiva lui Luca, primirea Duhului reprezinta Tn mod pregnant o

imputernicire harismatica.

73 Opinie Tmpartasita si de Dunn, care sus^ine ca ,,este incorect sa spunem ca
botezul Tn ap3 transmite, confera sau realizeaza iertarea p3catelor" - Baptism in the

Holy Spirit, pag. 97.
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a) Intre experienfa convertirii lor §i experienja botezului cre§tin a

existat o perioada de timp semnificativa, poate chiar de cateva luni, de

aceea botezul lor nu a realizat iertarea pacatelor, ci mai degraba a exprimat

acest fapt.

b) Duhul pe care 1-au primit ulterior nu avea rolul de a-i integra in

biserica, de a le da dreptul sa poarte numele de crestin. Acest lucru este

sugerat de doi factori: a) Experienta primirii Duhului este destul de

indepartata in timp de experien^a convertirii lor; si b) manifestable asociate

cu venirea Duhului peste ei sunt similare cu cele de la Cinzecime, din

Samaria §i Cezarea; ele trebuie vazute ca o Tmplinire a profetiei din Ioel.

Astfel, darul primit de ucenicii din Efes era o tmputernicire care fi echipa

pentru a-si marturisi eficient credinta. Daca identificarea lor cu prezbiterii

din biserica din Efes este corecta (Fapte 20:17, 18),74 atunci avem dovezi

ca, dupa ce au primit imputernicirea, ei au avut o lucrare eficienta.

Nota: Cazul lui Apolo este, de asemenea, foarte relevant pentru

studiul nostru. Ca si cei doisprezece ucenici, el nu stia decat despre botezul

lui loan (18.25), dar se pare ca, spre deosebire de ei, el nu a fost rebotezat.

Se crede, in general, ca elementul cheie in cazul sau a fost faptul ca era

Cewy tw TTveii|iaTL (18:25).75 Daca expresia se refera la ,,Duhul Sfant",

Tnseamna ca experien^a sa este similara celei pe care au avut-o cei o suta

douazeci care au primit Duhul fara a fi botezaji ,,Tn numele Domnului" nici

Tnainte, nici dupa botezul in Duhul (cf. Fapte 2).

E. Haenchen face o astfel de identificare, Acts, pag. 590, pe baza pasajului din

Fapte 20:18 (,,$ti{i cum m-am purtat cu voi in toata vremea, din ziua dintai...")

care se refera la versetul din 19:1. Trebuie menjionat, insa, ca Haenchen se situeaza

pe o pozijie diferita de cea adoptata de noi, prin faptul c3 fi socoteste pe acesti

ucenici ca ftind primii convertiti ai lui Pavel. Cf. R. Menzies, Development of

Early Christian Pneumatology, pag. 276.

75 De aceeasi opinie sunt: Dunn, Baptism in the Holy Spirit, pag. 88; Flemington,
Doctrine, pag. 41; Beasley-Murray, Baptism, pag. 112, etal.
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Implicatiile care decurg de aici sunt urmatoarele: 1) Iertarea §i

regenerarea lui Apolo nu sunt legate de vreun ritual. Ele sunt legate doar de

convertirea lui, care apare ca o experienta separata. 2) Faptul ca el avea

Duhul reprezenta cheia lucrarii sale eficiente. Implica{ia logica este ca

Duhul pe care 1-a primit nuavea rolul de a-1 integra pe Apolo in biserica, ci

era o imputernicire harismatica menita sa il ajute in slujba de propovaduitor

al Evangheliei (cf. Fapte 18.25, 26, 28; ICor. 3:5, 6; 4:6).

Concluzie: Botezul crestin, iertarea §i Duhul Slant in Fapte

In Fapte exista patru termeni hotaratori pentru a descrie experienta

convertirii: credinfa, pocain^a, iertarea si botezul crestinesc. Primele trei se

refera la o schimbare interioara, deflnind impreuna experienta cunoscuta

sub denumirea de convertire. Credinja si pocainta reprezinta latura

omeneasca a convertirii, iar iertarea pe cea divina. In termenii reac^iei

omene§ti, factorul credinfa-pocainta este decisiv in cadrul convertirii. In

cartea Faptele Apostolilor exista insa o legatura stransa intre credinta-

pocain|a si botezul crestin; ori de cate ori era predicata Evanghelia iar

oamenii raspuneau pozitiv, adica erau convertifi, ei erau imediat botezafi

(Fapte 2.38, 41; 8:12, 13, 36-38; 9:18; 11:17; 16:31-33).

Doua pasaje din Fapte par sa transmita ideea ca botezuladuce iertare

(2.38; 22.16). Totusi, botezul ,,spre iertarea pacatelor" din 2:38 nu trebuie

inteles ca un botez ce are ca rezultat iertarea pacatelor, ci mai degraba ca un

botez prin care cineva se identifica vizibil cu iertarea pacatelor. In mod

similar, in 22:16 botezul lui Pavel nu a avut ca rezultat iertarea pacatelor

sale ci a fost mai degraba o marturie a acestei stari de fapt, o expresie

vizibila a iertarii. Singura conduce preliminary pentru a primi iertare de la
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Dumnezeu este cea constituita de elementul credinta-pocainfa (3:19; 5:31;

10:43; 26:18). Astfel, faza convertirii se tncheie cu iertarea.76

Urmatorul pas facut de noul convertit - botezul - este o consecinja a

iertarii. Pretutindeni in cartea Faptele Apostolilor, botezul cre§tin este

administrat doar celor care deja crezusera. in acest fel, noul convertit era

integral in Biserica. Intr-adevar, in concepfia lui Luca, fara convertire

nimeni nu ar fi botezat. Pe fondul succesiunii apropiate a convertirii §i

integrarii in biserica, uneori Luca ne lasa impresia ca vorbe§te despre o

experien^a mai larga care le cuprinde pe amandoua §i pe care cercetatorii au

numit-o convertire-ini^iere.

Cat despre relafia dintre botezul crestinesc si primirea Duhului, Luca

nu le leaga niciodata. Cazurile pe care le relateaza Luca sunt atat de diferite

meat nu putem stabili nici un model pentru revarsarea Duhului. In patru din

cele cinci relatari despre botezul cu/in Duhul Sfant, nu gresim daca spunem

ca Duhul este primit inainte, dupa, §i independent de botezul in apa (2:4;

8:17: 10:44; 19:6); in eel de-al cincilea caz, exista sanse foarte mari ca

Pavel sa fi primit Duhul inainte de botez (9:17). Surprinde, atunci, pozitia

adoptata de unii cercetatori care t§i bazeaza argumentajia doar pe pasajul

din Fapte 2:38 §i care susfin cu multa siguranfa ca ,,din perspectiva lui

Luca, botezul crestinesc... este botezul in Duhul Sfant".77

in predica sa de la Cinzecime, Petru nu le promite ascultatorilor ca

vor primi Duhul la botez. Din punct de vedere gramatical, nu suntem

obliga{i sa Tntelegem acfiunea verbelor respective ca fiind concomitenta. in

76 Termeni folositi de Luca, cum ar fi ,,iertare" (5:31; 10:43; 13:38), ,,curajirea

inimii" (15:9), ,,spSlare" (22:16), ,,mantuire" (16:31), sunt interschimbabili cand se

refera la experienta initials a mantuirii. loan se refera la aceste aspecte sub

denumirea de ,,na§terea din nou" si, ca si Luca, Pavel foloseste o gam& Iarg5 de

termeni pentru aceasta experien^.

77 G.T. Montague, Christian Initiation, pag. 30; Beasley-Murray, Baptism, pag.

275; Neville Clark, An Approach to the Theology ofthe Sacraments, 1957, pag. 22,

etal.
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2:38 botezul este o condifie normala pentru primirea Duhului, de unde

rezulta ca, din punctul de vedere al lui Luca, Duhul Sfant promis de loan

Botezatorul si mai tarziu de lisus era un dar care putea fi primit doar de

credinciosi. Era o putere pe care ei o primeau dupa experienfa convertirii,

ca un donum superadditum, prin care erau inzestrati cu facultatfle spirituale

necesare pentru a fi martori eficienfi. Accentuand doar rolul kerigmatic al

Duhului Sfant, Luca nu neaga acjiunea Duhului in convertire sau rolul Sau

ca principiu care controleaza viata crestina.
A

In Faptele Apostolilor, Luca nu este preocupat deloc de aspectul

soteriologic al activitatii Duhului. In acord cu Fapte 2:38, Corneliu si cei

din casa lui au primit Duhul harismatic dupa convertire dar, ca o excepjie

de la ordinea normala a evenimentelor stabilita in acelasj verset, ei primesc

Duhul inainte de a fi botezaji in apa. De fapt, primirea Duhului devine

temeiul botezului lor in apa. Daruind Duhul harismatic neamurilor,

Dumnezeu a confirmat acceptarea lor in aceleasj condifii in care fusesera

acceptati evreii (11.17).

in consecinfa, ei erau eligibili pentru botez (10:47; 11:17). Daca ar fi

sa consideram cazul lui Corneliu ca fiind o excepfie, aceasta nu s-ar datork

faptului ca el si casa lui au primit o imputernicire harismatica, ci faptului ca

au primit aceasta imputernicire inainte ca ei sa-si exprime public credinfa.
A

In concluzie, pentru Luca botezul nu are rolul de a conferi iertare, si

nu este un vehicul al Duhului. Botezul este perceput ca o expresie a

credin|ei §i o ocazie in care noii convertifi se dedicau noului lor Domn

,,chemand numele Domnului" (22:16). Este, de asemenea, mijlocul prin

care cineva se identifica cu Biserica si se integra in ea (2:41; 10:48).


