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Intr-un articol anterior1 am aratat ca, in Biserica

apostolica, botezul cu Duhul Sfant a fost de regula o

experien^a ulterioara botezului in apa, darul Duhului fiind

primit in mod direct, fara participarea vreunui agent uman,

sau prin punerea mainilor de catre persoane autorizate de

Dumnezeu. In studiul de faja ne vom ocupa de ritualurile de

inipere din Biserica primelor patru secole cre§tine. Scopul este

nu doar acela de a prezenta istoric §i geografic structura

ritualului de inipere, ci §i de a prezenta evolupa acestuia §i

factorii care au contribuit la dezvoltarea intr-o direc^ie sau

alta. Ne intereseaza elementele ritualului §i relapa temporala

§i teologica dintre aceste elemente. In mod special suntem

interesa];i sa vedem daca primirea Duhului a depins de vreun

ritual §i daca a fost considerata ca parte integranta a ritualului

de inipere.

Problema cu care se confrunta oricine incearca sa

stabileasca firul evolupei ritualului de inipere in cre§tinism in

primele secole cre§tine este lipsa informapilor privitoare la

forma ritualului din secolul al II-lea. Singura descriere mai

1 J.F. Tipei, ,,Botezul cre§tinesc §i primirea Duhului in cartea Faptele

Apostolilor", in P/emma, Anul II, Nr. 2, Decembrie 2000, pp. 5-40.
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importanta a botezului din aceasta perioada ne parvine de la

Iustin Martirul, dar nici aceasta nu este una completa.

Apologetul men^ioneaza urmatoarele elemente ale ritualului:

scufundarea in apa, formula de botez in numele Sfintei Treimi

§i Euharistia care urmeaza dupa actul botezului. Ca §i in Evrei

6.4, botezul este cunoscut de Iustin Martirul ca o ,,luminare".2

Celelalte doua scrieri din secolul al II-lea care menponeaza

botezul, Didahia (prima jumatate a secolului) §i Pastor/il hii

Hennas (c. 150 d.Hr.), nu fac referire la vreun alt ritual asociat

cu botezul.3

1 Apologia 1.61, 65, in Apologeti de limbd greacd, trad, de T. Bodogae, O.

Caciula §i D. Fecioru, Bucuresti, Editura Institutului Biblic si de Misiune

al Bisericii Ortodoxe Romane, 1997, pp. 88-94.

1 In pasajele baptismale din Didahia, sau bwdtdtura celor doispre^ece Apostoli,

gasim urmatoarele instrucpiuni ritualiste: ,,Cu privire la botez, a§a sa

botezaji: Dupa ce ap spus mai inainte toate cele de mai sus, ,,bote%iti in

ww/e/e Tatdlui si al Fiitlui si al Sjdntului Dub" in apa proaspata. Iar daca n-ai apa

proaspata, boteaza in alta apa; iar daca nu po;i in apa rece, in apa calda.

Daca nu ai de ajuns nici una nici alta, toarna pe cap de trei ori apa Jn

numele Tatalui, al Fiului si al Sjantnlui Dub". Inainte de botez sa posteasca eel

ce boteaza §i eel botezat §i alpi capva, daca pot. Porunceste, insa, ca eel ce

are sa se boteze sa posteasca o zi sau doua inainte" - Didahia 7.1-4, in

Saierile Pdrintilor Apostolici, trad, de Pr. Dr. Dumitru Fecioru, Bucure§ti,

IBMBOR, 1995, p. 30. O singura alta referire la botez in aceasta scriere

timpurie se gaseste in 9.5, unde botezul este prezentat ca o condipe

necesara pentru participarea la Euharistie: ,,Nimeni sa nu manance nici sa

bea din euharistia voastra, ci acei care sunt botezaji in numele Domnului.

Caci cu privire la aceasta a spus Domnul: «Nt< dati veea ce este sfdnt cdi;;ilor»".

Pdstorul lid Hennas (c. 150 d.Hr.): „ . . . dar cand prime§te pecetea, leapada

moartea §i prime§te via^a. Pecetea, dar, este apa; cei morji se coboara in

apa §i se ridica vii". Textul pune semnul egalitapi intre botez §i pecetluire,

pecetea fiind apa. Pecetluirea este in^eleasa aici ca actul divin prin care



Ritualuri de initiere in cre$tinism in primele patru secole 45

Informapi complete cu privire la liturghia botezului nu

avem decat de la inceputul secolului al Ill-lea. Inseamna ca

intre perioada Noului Testament §i inceputul secolului al IE-

lea avem un secol de tacere in ce prive§te evolupa ritualului

botezului. Unii cred ca perioada aceasta de tacere este

semnificativa in sensul ca, in acest secol al II-lea, nu a existat

un ritual post-baptismal prin care neofiplor sa li se confere

Duhul Sfant.4

Literatura patristica de la inceputul secolului al III-lea

ne furnizeaza informapi cu privire la existen^a a doua ritualuri

asociate cu botezul, anume, mirungerea §i punerea mainilor.

Daca tacerea pe care am remarcat-o in secolul al II-lea se

explica prin inexistenp ritualurilor asociate cu botezul,

inseamna ca punerea mainilor §i mirungerea, atestate la

inceputul secolului al Ill-lea, sunt inovapi de data recenta. Un

exponent al acestui punct de vedere este H. Wansborough

care, comentand asupra pasajului din Faptele Apostolilor 8.14-

17, spune: ,,Intrucat punerea mainilor nu este atestata ca parte

formala a botezului inainte de Tertullian, putem presupune ca

aici [in F.A. 8.14-17] este un gest ad hoc, menit sa rezolve

situapa anormala creata de nevoia de a sublinia unitatea

intregii lucrari misionare sub conducerea apostolilor".5

Tacerea din secolul al II-lea asupra punerii mainilor dupa

botez este semnificativa pentru adeptii acestui punct de

vedere, ea insemnand inexisten^a ritualului in aceasta

perioada. Majoritatea teologilor, insa, resping argumentul de

Dumnezeu i§i adjudeca proprietatea asupra neofitului care se boteaza. In

Asemdnari IX, 93.3, 4, in Saierile PawitihrApostolki, p. 369.

4 A. Benoit, lw bup/eme Chretien an second stick, Paris, 1953.

5 H. Wansborough, A New Catholic Commenfaiy on Holy Scripture, Nashville,

Nelson Publishers, 1969, p. 1086.
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mai sus care pune semnul egalitajii intre lipsa dovezilor §i

inexisten^a practicii punerii miinilor in aceasta perioada. A§a

cum am aratat in studiul nostru anterior despre actul punerii

mainilor,6 cu toate ca in Faptele Apostolilor el apare numai in

situapi excepponale, exista indicii in Epistola catre Evrei ca, la

sfar§itul primului secol cre§tin, actul a fost cunoscut ca o

modalitate curenta de primire a Duhului Sfant, dupa botezul

in apa. A§adar, ideea discontinuitapi practicii punerii mainilor

in secolul al doilea este neverosimila. Disparipa ritualului in

secolul al Il-lea §i reaparipa lui in eel de-al Ill-lea secol ar fi

inexplicabile.

Primii scriitori care intrerup tacerea instalata in secolul

al Ill-lea cu privire la ritualurile asociate cu botezul sunt

Tertullian, Ipolit §i Origen. Avem, a§adar, in scrierile lor

dovezi ale practicii baptismale din Africa, Roma §i, respectiv,

Egipt. Vom prezenta pe rand fiecare din aceste marturii din

prima jumatate a secolului al Ill-lea, investigapa avand un

triplu scop. In primul rand, vom analiza in ce masura

ritualurile baptismale descrise au o structura comuna. Apoi,

vom cauta sa aflam care dintre aceste forme ritualiste este cea

mai veche. Identificarea celei mai primitive forme ne va

furniza probabil informal despre veriga lipsa

corespunzatoare evolupei ritualului in secolul al Il-lea cat §i

despre factorii care au contribuit la evolutia ritualului intr-o

direcpe sau aha. In eel de-al treilea rand, vom cauta sa

descoperim care este originea ritualului mirungerii intrucat,

dupa cum bine cunoastem, scrierile Noului Testament nu

menponeaza un astfel de ritual. Este oare mirungerea o

inovape a secolului al Il-lea? Pe la sfar§itul secolului al Il-lea,

J.F. Tipei, Pnnerea mainilor. Semnificafia actului in Sfanta Saiptura si in literatura

gmo-mmand) Oradea, Cartea cre§tina, 2002, pp. 334-337.
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mirungerea pare sa se distinga ca un act autonom. Teofil din

Antiohia afirma: ,,Noi, deci, de asta ne numim cre§tini, pentru

ca suntem un§i cu uleiul lui Dumnezeu".7 Este posibil sa avem

aici o aluzie la mirungere ca parte integranta a ceremoniei

baptismale.

Ritualul african

Tending de a separa diferitele faze ale iniperii apare cu

claritate in scrierile lui Tertullian. Intr-unul din textele sale, el

men^ioneaza botezul propriu-zis, punerea mainilor §i taina

Euharistiei care avea loc imediat dupa botez: „ . . . carnea este

spalata §i prin aceasta sufletul este curajit de intinare; carnea

este insemnata, iar prin aceasta sufletul este inarmat. Carnea

este umbrita de mana care se pune peste ea §i prin aceasta

sufletul este iluminat. Carnea este hranita prin Trupul §i

Sangele lui Hristos §i prin aceasta sufletul este hranit".8

Incepand chiar din primul secol cre§tin5 ,,iluminarea" a fost o

metafora pentru botez (cf. Evr 6.1).9 Aici insa, termenul se

refera la primina Dtth/i/ni Sjant prin punerea mainilor. Punerea

mainilor este menponata §i intr-un tratat despre botez al lui

Tertullian:

7 CdtnAutolic, 1.12, in Apologeti de iimbd greacd^ Bucure§ti, IBMBOR, 1997, p.

384.

8 De twnis resinrectione 8.2.

9 Vezi J.F. Tipei, Punerea mdim!oi\ pp. 332-334.
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Odata ie§iji din locul spalarii, noi suntem un§i in

intregime cu o ungere binecuvantata, dupa obiceiul vechi

prin care cei din preope, de la ungerea lui Aaron de catre

Moise incoace, . . . erau un§i cu cornul de untdelemn.

Tot a§a §i in cazul nostru, ungerea se face trupului §i ne

este de folos sufletului, in acela§i mod in care botezul in

sine este un act trupesc prin care suntem scufunda];i in

apa, dar efectul este spiritual, in sensiil ca suntem

elibera$i de pacate. Dupa acesta, se pun mainile pentru

binecuvantare, invocand §i invitand pe Duhul Sfant.1'"

Acest pasaj prezinta un al treilea ritual, pe langa botez

§i punerea mainilor, care forma impreuna cu acestea

ceremonia de inipere, anume mirungerea. Daca semnificapa

actului punerii mainilor apare explicit in acest text, rolul

mirungerii nu este atat de evident.11 Paralela pe care o face

Tertullian cu ungerea preoplor din Vechiul Testament pare sa

fie un indiciu ca ungerea cu untdelemn a neofi plor dupa botez

era semnul consacrarii lor. In opinia lui Thomas Marsh,

ungerea se facea cu un mir al carui parfum exprima

x* Debaptismo, 7.1.

11 Este de remarcat faptul ca in aceasta perioada, exista practica ungerii cu

untdelemn a intregului trup, inainte §i dupa botezul in apa. Intrucat

ungerea din zilele premergatoare botezului nu facea parte din ceremonia

de ini^iere, ci era pregatitoare, indeplinind o funqiune de exorcizare, nu

ne vom ocupa in detaliu de acest aspect. Precizam doar ca, in opinia

majoritara, practica ungerii inainte §i dupa botez deriva din utilizarea

comuna §i religioasa a untdelemnului §i a ungerii in lumea pagana din

vremea aceea. Cf. L.L. Mitchell, Baptismal Anointing, Londra, 1966; J.

Ysebaert, Greek Baptismal Temiinoboy: Its Origins and Early Development^

Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1962, pp. 185-186.
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schimbarea care s-a produs prin spalarea botezului.12 Aceasta

avea loc inainte ca neofitul sa se imbrace. Punerea mainilor de

catre episcop era, insa, actul prin care neofitului i se conferea

Duhul Sfant. De§i punerea mainilor are loc dupa bote^ textul nu

precizeaza daca actul trebuie int.eles ca parte din ritualul

botezului sau ca un ritual de sine statator, prin care neofitului

i se confera ceea ce botezul nu-i putea conferi. Acest aspect

pare sa fie, insa, lamurit de Ciprian din Cartagina (c.200-258)

care, argumentand impotriva valabilitapi botezului ereticilor,

prezinta cazul samaritenilor din Fapte 8 ca fiind paradigmatic

pentru practica zilelor lui:

Cu privire la cei care au fost botezau" in Samaria, unii

spun ca, atunci cand apostolii Petru §i loan au venit,

ace§tia nu au facut decat sa-si puna mainile peste ei ca sa

primeasca Duhul Sfant, fara sa-i reboteze. Vedem insa,

iubite frate, ca aceasta situate nu se aseamana deloc cu

cazul prezent. Cei care au crezut in Samaria au primit

adevarata credintl §i au fost adu§i in Biserica prin botez

de catre diaconul Filip pe care aceia§i apostoli 1-au trimis

acolo. ... Atunci, intrucat ei au primit deja un botez legal

§i eclesial, nu mai era necesar sa fie rebotezau'. Petru §i

loan nu au facut altceva decat sa completeze ceea ce le

lipsea. Rugandu-se pentru ei §i punandu-§i mainile peste

ei, Duhui Sfant a fost invocat si a fost turnat peste

acestia. Lucrul acesta se practica §i acum printre noi, §i

anume, cei care sunt botezau' in Biserica sunt adu§i la

prela^ii Bisericii; prin rugaciunile noastre §i prin punerea

mainilor noastre ei primesc Duhul Sfant §i sunt pecetluip

cu pecetea Domnului,

12 Th. Marsh, MA Study of Confirmation II", in Irish TheologicalQuarterly 39,

1972, p. 322.

'" Scrisoriy 73:9. (Posibil Scrisoarea catre Firmilian alCe^areei).
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Este evident din scrisoarea lui Ciprian ca, la mijlocul

secolului al Ill-lea, in Cartagina nu exista nici o confuzie in ce

prive§te rolul distinct al punerii mainilor. Prin punerea

mainilor, se completa ceea ce lipsea credincio §ilor botezati, §i

anume, darul Duhului Sfant. Intr-o alta scrisoare, Ciprian face

o distincpe §1 mai clar2 intre efectul botezului §i efectul

punerii mainilor:

Nu se pun mainile, in numele aceluia§i Hristos, peste

aceia dintre ei care se boteaza, ca sa primeasca Duhul

Sfant? . . . Nimeni nu se na§te prin punerea mainilor

atunci cand prime§te Duhul Sfant, ci prin botez; as/adar,

fiind deja nascut, el primes,te Duhul Sfant as,a cum s-a

intamplat cu primul om, Adam. Fiindca Dumnezeu 1-a

format mai intai, apoi i-a suflat in nari suflare de via$a.

Caci nimeni nu poate primi Duhul daca nu exista mai

intai. Dar . . . na§terea cre§tinilor are loc la botez.

Paralela facuta de Ciprian intre na§terea din nou §i

crearea lui Adam nu este cea mai fericita. Daca in cazul lui

Adam cele doua faze menponate de Ciprian, formarea lui din

$arana §i suflarea unui duh de viaja in el, nu pot fi separate, in

cazul nas,terii din nou nu se poate spune ca un ere §tin se na§te

mort, dupa care ii este imparpt Duhul ca principiu al viepi

spirituale. Cu siguran^a, Ciprian se refera la primirea Duhului

in sensul harismatic, ca o imputernicire de care are nevoie

credinciosul pentru a trai in sfint.enie §i pentru a-§i duce la

indeplinire mandatul de martor al lui Isus Hristos (cf. F.A.

1.8).

14 Scrisori, 74:5, 7.
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Intorcandu-ne la structura ceremoniei de inipere

specified celor din Cartagina, trebuie sa repnem faptul ca

ritualul african descris de TertuUian a constat din botezul prin

scufundare, mirungere §i punerea mainilor. Mirungerea era

insa legata de botez, nu de punerea mainilor, in sensul ca se

ducea la indeplinire imediat dupa ie§irea din apa, pe cand

neofitul era inca dezbracat de haine, se facea pe intreg trupul

a§a cum §i la botez intreg trupul era scufundat §i, eel mai

important, din punctul de vedere al semnificapei pe care o

avea, era o reprezentare simbolica a transformarii care s-a

produs prin actul botezului. A§adar, minmgerea ca parte integral!ta

a lituighiei africane de initiere nu are nimic de a face cu ideea de conferire a

Duhului Sfant sau a harismelor Sale.

Ritualul roman

Canoanele lui Ipolit (170-236) menponeaza ungerea cu

untdelemn care se facea cu ocazia botezului, dar ritualul eel

mai important care avea loc dupa botez era punerea mainilor

de catre episcop, impreuna cu mirungerea. Mirungerea este

actul prin care se simboliza imparprea Duhului, sau, mai

exact, imparprea unor harisme care il abilitau pe cre§tin in

vederea slujirii. In Traditia Apostolica a lui Ipolit, probabil eel

mai vechi text liturgic complet despre botez, gasim trei ungeri

cu doua tipuri diferite de untdelemn: o ungere totala inainte

de botez §i alta dupa botez, dupa care urma punerea mainilor

de catre episcop §i invocarea Duhului Sfant peste neofit.

Ceremonia se incheia cu ungerea pe frunte a neofitului de

catre episcop, folosind §i cu aceasta ocazie formula

trinitariana:
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Punandu-§i mainile peste ei, episcopul va rosti o

invocare, spunand: «O Doamne, Dumnezeule, Cel care i-

ai socotit vrednici de iertarea pacatelor print spalarea

facuta de Duhul Sfant spre na§terea din nou, trimite peste

ei liarul Tau ca sa Te poata sluji dupa voia Ta, caci a Ta

este slava, a Tatalui §i a Fiului §i a Sfantului Duh, in

sfanta Biserica, acum §i in vecii vecilor. Amin». Apoi,

turnandu-§i untdelemn consacrat in mana §i ungandu-i

fruntea celui ce se boteaza, sa zica: «Te ung cu untdelemn

sfant in numele Domnului, Atotputernicului Tata §i al

lui Iisus Hristos §i al Sfantului Duh». Facandu-le semnul

pe frunte, sa-i sarute §i sa le zica: «Domnul sa fie cu tine».

Cel care a fost insemnat va zice: «§i cu duhul tau». A§a

. trebuie sa ii faca fiecaruia din ei. 3

Ungerea totala dinaintea botezului era un ritual de

exorcizare, iar untdelemnul folosit era numit untdelemn

exorcizator. Ungerea totala care avea loc imediat dupa botez

se facea cu untdelemnul de mul^umire, un mir parfumat care

simboliza schimbarea produsa in cel care s-a botezat §i jertfa

de mul^umire pe care acesta i-o aducea lui Dumnezeu.16 Cat

priveste funcpa pe care o are punerea mainilor, urmatorul act

in succesiunea acestui complex ritualist, aceasta pare sa fie

mult mai clara. ,,Harul" lui Dumnezeu este invocat cu scopul

ca cei botezap ,,sa poata sluji dupa voia" lui Dumnezeu. Cu

siguran^a, se face referire la o umplere cu Duhul in sens

1:1 Tmditja apostolicd, 21.

K> L.G. Walsh, The Sacraments of Initiation: Baptism, Confirmation, Eucharist,

Londra, Geofrey Chapman, 1988, p. 114.
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harismatic, as.a incat harismele17 care sunt atat de necesare in

Biserica sa se manifeste.

A doua ungere dupa botez se facea de catre episcop, pe

cap, cu acela§i untdelemn cu care se facea ungerea intregului

trup. Insemna ca la ungerea trupului imediat la ie §irea din apa,

capul nu era uns de cei care duceau la indeplinire acest ritual

de inipere, ungerea lui fiind rezervata episc opului. Speciali§tii

sunt de parere ca inipal exista §i la Roma o singura ungere

dupa botez, dar ritualul a evoluat de la aceasta forma simpla la

o forma mai complexa in care ungerea inipala a fost imparpta

intre prezbiteri §i episcop. Primii efectuau ungerea intregului

trup, mai pupn capul, iar episcopul facea ungerea capului.18

Prin divizarea mirungerii inipale intre prezbiteri §i episcop,

prima parte a ritualului a ramas asociata cu actul propriu-zis al

botezului, semnificand transformarea produsa la botez, iar

partea a doua, care revenea episcopului, a fost integrata ca

parte a actului punerii mainilor, act dus la indeplinire tot de

catre episcop. La vremea cand a scris Ipolit insa punerea

mainilor nu a mai fost un act individual prin care mainile

episcopului erau a§ezate pe capul fiecarui neofit. Actul a

devenit mai degraba un gest colectiv, simbolic, mainile fiind

ridicate in stilul binecuvantarii preot.e§ti deasupra intregului

17 Xdpis §i xapLa|ia au radacina comuna. Harismele sunt manifestari ale

harului lui Dumnezeu. Cf. J.F. Tipei, Punemi muini/oi; pp. 362 §i urm.

18 Conform celor susyinute de Th. Marsh, este posibil ca, in prima faza,

cand §i ritualul de inipere de la Roma conjinea o singura ungere,

episcopul sa fi inceput ungerea trupului cu capul, dupa care ungerea

continua pe intreg trupul, fiind indeplinita de catre prezbiteri, iar in cazul

femeilor de catre alte femei numite in acest scop. Cf. Th. Mai^h, ,,The

History and Significance of the Post-Baptismal Rites", in Irish Theological

Quarterly 29, 1962, pp. 186-187.
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grup de neofiti, in timpul epiclezei prin care se invoca

pogorarea Sfantului Duh.19 Ungerea cu untdelemn a capului

fiecarui neofit trebuie int.eleasa, prin urmare, ca o modalitate

prin care efectele gestului colectiv al punerii mainilor §i

respectiv ale rugaciunii colective, rostite pentru intreg grupul,

erau acum insu§ite de fiecare neofit in parte. A§adar, ungerea

cu untdelemn a capului neofitului capata o semnifica tie noua.

Exista acum o suprapunere intre scopul punerii mainilor §i al

ungerii pe frunte de catre episcop, ambele fiind acte prin care

neofitului i se conferea Duhul Sfant. A§a cum sustine

Ysebaert, actul ungerii era pur §i simplu o punere a mainilor,

facuta cu ulei.20

Ritualul egiptean

Origen (185-254) nu descrie ritualul de inipere in

cre§tinism specific Alexandriei atat de detaliat cum descriu

Tertullian §i Ipolit ritualul din Africa, respectiv Roma, dar

informapile pe care ni le furnizeaza sunt semnificative. Din

intreaga opera a lui Origen, pasajul eel mai frecvent folosit in

sprijinul ideii ca Duhul Sfant se prime §te la botezul in apa face

parte din Omilia la E^echiel:

Cei care au primit harul botezului in numele lui Hristos

sunt ,,spalap", dar nu pot sa spun care dintre ei sunt

spalaji ,,spre mantuire". Simon a fost ,,spalat" . . . dar,

intrucat nu a fost spalat spre mantuire, a fost condamnat

. . . Cel care este spalat, dar nu spre mantuire, prime§te

19 Ibid., p. 188.

20 J. Ysebaert, op. cit., p. 315 s.u.
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apa, dar nu Duhul Sfant. Cel care este spalat spre

mantuire, le prime§te pe amandoua."

Daca textul menponeaza existenja unei legaturi intre

botez §i primirea Duhului, aceasta este cu siguran|a una

teologica nu una temporala. Nu exista nimic in text care sa

sugereze existen^a unui automatism in actul botezului, in

sensul ca primirea Duhului este o consecinja naturala a

savar§irii acestuia. Dimpotriva, vorbind despre perioada

apostolica, Origen leaga primirea Duhului de actul punerii

mainilor: ,,E1 [Duhul Sfant] nu va sala§lui in top oamenii, nici

in cei care sum fire§ti, ci in cei care au fost innoip. In fine,

tocmai din acest motiv au fost harul §i revelapa Duhului Sfant

date, d/ipd bote% prin punerea mainilor apostolilor".22 Este de

remarcat ca Origen subliniaza faptul ca primirea Duhului are

loc dttpa bok^ nu in timpul botezului. El face distinc^ie aici

intre ,,innoire" §1 sala§luirea ulterioara a Duhului, adica, intre

botez (sau realitatea simbolizata de botez) §i darul Duhului

Sfant.

Atunci cand se refera insa la practica din zilele lui,

Origen nu menponeaza punerea mainilor ca pane a

ceremoniei de inipere. El menponeaza doar doua ritualuri:

botezul in apa §i mirungerea dupa botez: ,,Am fost botezap in

apa vizibila §i intr-un mir vizibil".23 Pentru Origen,

mirungerea dupa botez este ritualul prin care se prime§te

Duhul: wUngerea este salasluirea Duhului Sfant".24 Trebuie sa

21 HomUie la E^echiel 6:5, 16.4 - citat in B. Drewery, 0/?j><?// and the Doctrine of

Grace, Londra, Epworrh Press, 1960, p. 174 §.u.

22 Origen, De Prinapiis 1.3.7, in Ante-Nicene Fathers, vol. IV, p. 254.

23 /// Romanos 5, 8.

24 In E-ech. 16.
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repnem insa ca Origen nu face o distincpe clara intre

sala§luirea Duhului in credincios §i primirea darului Duhului

Sfant.

Intrucat Origen leaga sala§luirea Duhului, sau darul

Duhului, de ritual mirungerii dupa botez, este evident faptul

ca el in^elege iniperea in cre§tinism ca avand loc in doua faze:

botezul §i primirea Duhului. In in^elegerea lui Origen, singura

deosebire dintre practica de inipere in perioada apostolilor §i

practica contemporana a comunitapi cre§tine din Alexandria

era ca in Noul Testament Duhul era dat prin punerea

mainilor apostolilor, iar in Alexandria secolului al Ill-lea

Duhul se primea prin mirungere. A§adar, mirungerea nu este

pentru Origen decat o continuare a punerii mainilor de catre

apostoli §i are aceea§i semnificape. Cele doua ritualuri nu

trebuie vazute ca fiind in competijie. Conform celor suspnute

de J. Ysebaert, in biserica primara, punerea mainilor era un

ritual destul de generic, iar ritualul mirungerii era pur §i

simplu o punere a mainilor cu ungere.25

Nu ne putem inchipui ca ritualul mirungerii §i-a

ca§tigat dintr-o data dreptul de ,,succesor" al punerii mainilor

ca ritual prin care se confera Duhul Sfant. Avand in vedere

faptul ca mirungerea nu este atestata in perioada apostolica,

este normal sa gandim ca originea §i semnificapa acestei

practici nu are nimic de a face cu imparprea Duhului. Ea a

existat in paralel cu punerea mainilor, avand semnificapa ei

aparte, diferita de cea a punerii • mainilor. Treptat, insa,

ceremonia de inipere in Egipt a cunoscut o evolupe similara

cu cea pe care a cunoscut-o ceremonia din biserica romana.

Aceasta inseamna ca mirungerea a ajuns sa fie strans asociata

cu punerea mainilor. Diferen$a dintre cele doua ceremonii

25 J. Ysebaert, op. at., p. 315-387.
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este ca in cadrul ceremoniei egiptene nu mai intalnim un

conservatorism similar celui roman care sa retina asocierea

dintre botez §i mirungere, creand astfel doua mirungeri dupa

botez. La Alexandria, minmgerea postbaptismala s-a disociat de bote^si a

fost tot mai mult asodata cu punerea mdinilor, ludndfornm ungerii capului

neofitului. Lm sfdrsitul acestui proces evolutiv, mimngerea postbaptismala la

Alexandria avea valoarea si semnificafia punerii mdinilor, pe care a si

inlocuit-o, devenind astfel ritualul prin care neofitnl primea Duhul Sfdnt.

Inseamna, deci, ca, din putinele informapi pe care ni le

furnizeaza Origen cu privire la ceremonia de initiere in

cretinism specifica Alexandriei, suntem in masura sa

reconstituim o fonnd primitivd a ritualului egiptean care a constat din

bote^idproprin-^is efectuat prin scufundare, mimngerea trnpului in intregime

sipunerea mdinilor.~

Structura comuna a celor trei liturghii de initiere

in cre§tinism

Din studiul de mai sus al celor trei ritualuri de initiere

in cre§tinism, ritualul african, eel roman §i eel egiptean,

rezulta ca acestea au o structura comuna §i urmeaza in linii

mari acela§i proces evolutiv. Structura comuna consta in

urmatoarele elemente: botezul propriu-zis prin scufundare, o

singura ungere totala a corpului dupa botez §i punerea

mainilor. Se poate vedea ca liturghia baptismala a cunoscut o

dezvoltare mai ampla in puternicele centre cre§tine Roma §i

Alexandria decat in Africa provinciala. La inceputul secolului

al Ill-lea, in ambele centre erau deja integrate in ritualul de

initiere atat ungerea, cat §i punerea mainilor, cu toate ca

evolut;ia liturghiei baptismale a fost pupn diferita.

26 Th. Marsh, op. cit., p. 324.
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Putem spune ca din cele trei ritualuri de inipere,

ritualul african este eel mai vechi §i reprezinta o forma mai

timpurie a ritualului roman §i a celui egiptean, inainte ca

acestea sa fi evoluat. A§adar, ritualul african, a§a cum il descrie

Tertullian, este eel mai primitiv ritual de inipere cunoscut de

noi §i eel mai apropiat de lnva^atura Noului Testament.

Un ritual mai aparte: Ritualul sirian

Conform celor suspnute de unii cercetatori, cum ar fi

E.C. Whitaker27 §i L.L. Mitchell28, ritualul sirian atestat la

mijlocul secolului al Ill-lea in lucrarea Faptele hti Toma

reprezinta o forma primitiva a ritualului de inipere in

cre§tinism. Faptele ltd Toma este cea mai importanta dovada din

secolul al Ill-lea cu privire la forma de administrare a

botezului in aceasta regiune. Lucrarea provine din partea de

rasarit a Siriei §i este scrisa din perspectiva unor itineranp

harismatici care cutreierau regiunea dupa modelul apostolilor,

a caror activitate o venerau.

Botezul, a§a cum este prezentat aici, este precedat de o

ungere cu untdelemn. Duhul este chemat peste untdelemn §i

peste apa prin epicleze indelungatej exprimate iiitr-un limbaj

mistic §i metaforic. Dintr-o alta scriere siriaca, Didascaha^ aflam

ca ungerea era totala, pe toata suprafa^a corpului, §i ca incepea

27 E.C. Whitaker, The Proposed Sewices of Bap/ism and Confirmation Reconsidered,

Londra, 1960, pp. 28-29.
28
L.L. Mitchell, BaptismalAnointing, Londra, 1966, pp. 30-50.
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cu ungerea pe frunte efectuata de episcop. In cazul femeilor,

ungerea corpului era efectuata de diaconi^e.

La inceputul secolului trecut, R.H. Connolly29 a

demonstrat ca pana la finele secolului al IV-lea in component

ritualului de initiere sirian nu a intrat nici un ritual

postbaptismal. A§a cum arata recent Paul Bradshaw30, punctul

de vedere al lui Connolly contrazice opinia majoritara a

speciali§tilor conform careia initial trebuie sa fi existat §i in

Siria, ca de altfel pretutindeni in lumea cre§tina de atunci, un

ritual postbaptismal sub forma ungerii sau a punerii mainilor.

Faptul ca existen^a unui ritual postbaptismal de transmitere a

Duhului nu este atestata in Siria in primele trei secole ere §tine

este interpretat in doua moduri: 1) Unii cercetatori sus$in ca

un astfel de ritual a existat in perioada apostolica §i aici, ca de

altfel pretutindeni unde a patruns cre§tinismul, dar, din

anumite motive, practicarea lui in Siria a incetat.31 2)

Conform celui de-al doilea punct de vedere, un ritual

postbaptismal pentru transmiterea Duhului nu a existat

niciodata in Siria, rolul acesta fiind indeplinit de mirungerea

dinaintea botezului.32

Contrar tezei avansate de Connolly cu un secol in

urma §i de catre Brock in ultimul deceniu al secolului trecut,

29 R.H. Connolly, The Liturgical Homilies ofNarsai, in seria Texts and Studies

8.1, Cambridge, 1909, pp. xlii-xlix.

3D P. Bradshaw, The Scard) for the Origins of Christian Worship) Londra, 1992, p.

163.

31 J. Ysebaert, op. at., pp. 312, 360 §.u.

32 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, SPCK, 1967 (ed. a II-

a), pp. 120 §.u., 186-189; S. Brock, ,,Studies in the Early History of the

Syrian Orthodox Baptismal Liturgy", in journal of Theological Studies 23,

1972, pp. 16-64. Cf. R.H. Connolly, op. at.
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Alastair H.B. Logan33 aduce dovezi din Didahia §i din scrierile

lui Ignatie ca in secolul al II-lea a existat in anumite regiuni ale

Siriei ritualul postbaptismal al ungerii cu mir pentru primirea

Sfantului Duh, dar ca acest ritual ori nu s-a raspandit, ori a

fost inlocuit cu ungerea prebaptismala. Ulterior, spre sfar§itul

secolului al IV-lea, ungerea postbaptismala a fost

redescoperita, a§a cum gasim in Constitutiile SfintilorAposto/i:

Trebuie dar sa-1 ungi inainte [pe neofit] cu untdelemn

sfinjit, dupa care sa-1 botezi cu apa, iar la sfar§it sa-1

pecetluie§ti cu mir; caci ungerea cu untdelemn este

impartas.irea cu Duhul Sfant, apa este simbolul mortii lui

Hristos iar mirul (\ivpov) este pecetea celor ce fac

legamantul.

Logan arata ca eel care a compilat Constitutiile Sfintilor

Aposto/i (aprox. 375-380 d.Hr.) a in^eles rugaciunea pentru mir

din Didahia §i referirea lui Ignatie la ungerea Domnului cu

mir33 ca aluzii la un ritual postbaptismal al ungerii cu mir.

Prin aceasta, el a incercat sa confere autoritate apostolica

acestui ritual care a fost considerat de unii a fi o inovape

recenta.36 Oricum, chiar daca pe baza textului din Constitutiile

33 A.H.B. Logan, ^Post-Baptismal Chrismation in Syria: The Evidence of

Ignatus, the Didache and the Apostolic Constitutions", in Journal of

Theological Studies 49/1, 1998, pp. 92-108.

34 Const. Sf. Apostoli, 7.2.22, in Ante-Nnene lathers, vol. VII, p. 469. Cf. CSA

3.2.17, 7.5.39 §.u. §i L.L. Mitchel, op. a/., p. 37.

}> Ignatie, Ep. catrc Efeseni 17.1: ,,Caci in acest scop a primit Domnul

ungerea (|JLL)pov) pe capul Sau (cf. Mat. 26.7), ca sa sufle nemurirea

(d(j)0apata) asupra Bisericii. Nu lasati sa fip un§i (aXeubeiv) cu mireasma

raumirositoare (5uaw5La) a stapanului acestei lumi (aicov) ...".

36 A.H.B. Logan, op. dr., p. 94.
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Sfintilor Apostoli se poate suspne, a§a cum face Logart, existen^a

mirungerii postbaptismale37, citatul de mai sus arata clar ca nu

aceasta mirungere are semnificape pnevmatologica, ci ungerea

dinaintea botezului.

Conform interpretarii lui Kretschmar, mirungerea

dinaintea botezului in tradipa siriana trebuie in^eleasa ca un

mijloc de acordare a Duhului, dar poate avea §i o funcpune de

exorcizare.38 Aceasta inversare a ordinii botez-primirea

Sfantului Duh este cu totul nefireasca. Chiar daca exista un

precedent biblic care atesta acordarea Duhului inainte de

botezul in apa (F.A. 10.44-48), acesta se refera la o exceppe

necesara care a asigurat acceptarea Neamurilor in sanul

Bisericii. Ar fi fost nefiresc ca Biserica din perioada

postapostolica sa faca o regula din aceasta exceppe.39

Interpretarea lui De La Potterie40, conform careia ungerea

dinaintea botezului in ritualul sirian se refera la rolul pe care il

are Duhul Sfant in geneza credinjei care duce la botez §i nu la

darul eshatologic al Sfantului Duh, ni se pare mai verosimila §i

mai bine argumentata. A§a cum arata Thomas Marsh, plasarea

ungerii imediat dupa declarapa de renuntjare a neofitului §i

dupa marturisire, in scrierile lui loan Hrisostom, Teodor de

37 Kretschmar suspne ca mirungerea postbaptismala a fost introdusa in

ritualul antiohian in perioada de dupa loan Hrisostom, fiind importata

probabil din Ierusalim. G. Kretschmar, ,,Recent research on Christian

Initiation", Stadia Utnvgka 12, 1977, p. 91.

>s Ibid., pp. 96-97.

39 Contrar tezei lui T.W. Manson care face aceasta legatura intre ritualul

sirian §i exceppa din Faptele Apostolilor. T.W. Manson, ,,Entry into

Membership of the Church", in journal ofTheological Studies 48, 1947, pp. 25-

32.

40 I. De La Potterie, ,,L'Onction du Chretien par la foi", in Biblica 40,

1959, pp. 12-69.
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Mopsuestia §i in Constttutiile sfintilor Apostolic este o dovada in

plus ca aceasta forma de mirungere este legata de marturisirea

credin^ei, nu de primirea darului Duhului Sfant.41

Alte marturii privitoare la initierea in cre§tinism

din eel de-al patrulea secol

Cei care au studiat scrierile lui Chiril al Ierusalimului

(315-386) cu privire la liturghia baptismala gasesc ca nu este

tocmai u§or sa interpretezi spusele acestui mare catehet cu

privire la dependent dintre un ritual anume §i primirea

Duhului Sfant. Dupa interpretarea unora, Chiril leaga

primirea Duhului de botezul in apa. Al|i cercetatori considera

ca, pentru Chiril, locm-ul primirii Duhului este ungerea

postbaptismala. Exista §i un al treilea grup de cercetatori care

subliniaza inconsecvenja acestui scriitor patristic.42

Redam mai jos cateva citate din Chiril al Ierusalimului

in incercarea de a lamuri chestiunea rela^iei dintre darul

Duhului §i ritualurile de inipere. Un prim text este Catehe^a

20.6 {Despre Taine 2.6):

Nimeni sa nu creada ca Botezul da numai iertarea

pacatelor, dupa cum era botezul lui loan, adica botezul

pocain$ei intru iertarea pacatelor; dimpotriva, Botezul da

§i harul infierii. Mai mult inca, noi §tim bine ca dupa

41 T. Marsh, op. al., p. 324, n. 19. Cf. G. Kretschmar, op. *•//., p. 91; K.

McDonell §i G.T. Montague, Chris/inn Initiation and the Baptism in the \lol)

Spirit\ Collegeville, Minnesota, The Liturgical Press, 1991, p. 269.

42 Punctele de vedere ale cercetatorilor contemporani cu privire la poziu'a

lui Chiril in aceasta chestiune sunt centralizate de H.D. Hunter, Spirit-

Baptism: A Pentecostal Alternative, Lanham, University Press of America,

1981, p. 128 §.u.
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cum botezul este curajitor de pacate §i pricinuitorul

darului Sfantului Duh, tot a§a este §i antitipul patimilor

lui Hristos.

Intr-adevar, in acest pasaj Chiril pare sa faca din

botezul in apa un locus al primirii Duhului Sfant. Confuzia ar

disparea daca am ini;elege ca se are in vedere aici nu lucrarea de

imputernicire a credinciosului de catre Duhul, ci lucrarea de

regenerare a Duhului. A treia Catehesp Mistagogica pare sa

vorbeasca tocmai despre lucrarea de imputernicire a

credinciosului de catre Duhul:

Mai intai ap fost un§i pe frunte ... Apoi a$i fost unsi la

urechi ... Apoi a$i fost un§i la nari ... Dupa aceasta pe

piept, ca sa puteji sta impotriva uneltirilor diavolului,

imbracand plato§a dreptau"i. Caci dupa cum Hristos,

dupa Botez §i dupa pogorarea Sfantului Duh, S-a dus si S-

a luptat cu potrivnicul, tot a§a §i voi, dupa ce a$i fost

botezap §i aji fost un§i cu Sfantul Mir, imbracapi fiind cu

toata armura Sfantului Duh, staji impotriva puterii celei

potrivnice §i o biruiji zicand: ,,Toate le pot in Hristos,

Care ma intare§te!"4

Spre deosebire de primul citat din a 20-a cateheza,

paralela dintre botezul lui Isus §i eel al credinciosului arata ca

Darul Sfantului Duh este legat de mirungerea postbaptismala,

nu de botez. Mirungerea la care face referire aici Chiril este,

de fapt, ritualul sirian care a fost despartit in doua: o ungere

inainte de botez §i aha dupa botez. Prima mirungere a avut un

43 Sfantul Chiril al Ierusalimului. Gitebey AUstqgogia 11.6, Bucure§ti, Editura

Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, p. 349.

44 Catehe*e MistagogkelilA, p. 353.
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rol de exorcizare, iar a doua de conferire a Duhului. Un alt

text din scrierile lui Chiril, Catehe^a XVII.37, separa lucrarea

botezului de lucrarea de imputernicire a Duhului, acestuia din

urma atribuindu-i rolul de Datator al harismelor:

Daca vei crede, nu numai ca prime§ti iertarea pacatelor,

dar faci §i fapte mai presus de oameni. Sa dea Dumnezeu

sa fii vrednic de harul profetic. 3... Necontenit sta langa

tine pazitorul tau, Mangaietorul. ... I$i da tot felul de

daruri ale harurilor, daca nu-L vei intrista prin pacat.4

Din citatele de mai sus reiese ca, facand o separate intre

lucrarea de regenerare facuta de Duhul la botez §i lucrarea de

imputernicire facuta de Duhul prin mirungere, Chiril al

Ierusalimului ofera argumente teologiei penticostale cu privire

la Duhul Sfant. El este familiarizat cu un ritual postbaptismal

prin care neofitul prime§te Duhul Sfant ca pe un donum

superadditum.

Originea ritualului mirungerii

Punctul de vedere ortodox cu privire la originea Tainei

Mirungerii este ca aceasta aparpne perioadei apostolice. Se

afirma ca initial taina a fost savar§ita de apostoli sub forma

punerii mainilor dar, mai tarziu, cand Biserica s-a inmulpt §i

apostolii nu mai puteau acoperi intreg campul de misiune al

4:> In Nketie and Post-Nicene Fathers, 2.7.133, traducerea este: ,,§i s-ar putea sa

te invrednice§ti §i de darul profepei".

46 Sau ,,sala§luie§te in tine".

47 Ca/ebe«aXVE.37.
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Bisericii, ace§tia au inlocuit Taina punerii mainilor pentru

primirea Duhului Sfant cu Taina Mirungerii, a§a incat fiecare

prezbiter local sa poata administra aceasta taina.48 Se

subin^elege ca, in doctrina ortodoxa, punerea mainilor es te o

prerogative a apostolilor.

Textele biblice prin care se suspne originea

neotestamentara a mirungerii sunt 2Corinteni 1.21, 22; lloan

2.20, 27; Luca 4.18; Faptele Apostolilor 10.38. Utilizarea

acestor texte biblice ca argument pentru existen^a ritualului

mirungerii in perioada apostolica este insa problematic! In

toate aceste pasaje, termenul pentru ungere este folosit in sens

metaforic, descriind o ungere spirituals, nu o ungere a

trupului. A§adar, putem spune ca Noul Testament nu ne ofera

nici o baza pentru a suspne ca biserica apostolica a practicat

mirungerea.

Geoffrey Lampe a sugerat ca ritualul mirungerii inainte

sau dupa botez deriva din obiceiurile de imbaiere ale anticilor

pagani.49 Conform acestui punct de vedere, obiceiul laic

conform caruia cine se imbaia i§i ungea trupul atat inainte, cat

§i dupa imbaiere a fost importat in liturghia ere §tina unde i s-

au ata§at valence simbolice de origine veterotestamentara,

bazate pe utilizarea cultica a untdelemnului de catre

israelit;i. Consideram intemeiata insa opinia lui G.

Kretschmar care dezaproba aceasta ipoteza pe motivul ca

legatura dintre botez §i aceste utilizari cosmetice ale

48 D. Staniloae, Teoiogia dogmatka ortodoxd, vol. Ill, Bucure§ti, Editura

Institutului Biblic §i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, 1978, pp.

73-79; loan Mircea, ,,Mirungere", in Didionar al 7\onhii Testament, Bucure§ti,

Editura Institutului Biblic §i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane,

1995, pp. 319-320.

49 G.W.H. Lampe, The Seal ofthe Spirit, Londra, SPCK, 1951, pp. 120-128.



66 Ritualuri de initiere in cretinism in primele patru secole

mirului este neverosimila §i nu poate fi dovedita.50 De

asemenea, avand in vedere antagonismul dintre ortodoxie

§i gnosticism, este improbabil ca cre§tinismul ortodox sa fi

imprumutat o practica de-a gnosticilor. Obiceiul ungerii

trupului inainte §i dupa imbaiere poate explica doar

ungerile totale inainte §i dupa botez, dar nu §i ungerea pe

frunte a neofitului pe care o face episcopul.

Cea mai veche referire explicita la mirungere in

cadrul ceremoniei de initiere in cre§tinism apare in tratatul

De Baptiswo31 al lui Tertullian. El menjioneaza ungerea

postbaptismala in tratatul sau impotriva lui Marcion, ca o

practica pe care acesta a re^inut-o din perioada dinainte de

144 d.Hr. cand s-a rupt de Biserica din Roma, intemeindu-

§i propria sa ,,mi§care de trezire".52 Este posibil, a§adar, ca

mirungerea postbaptismala sa fi existat in biserica de la

Roma pe la anul 140 d.Hr.

Exista dovezi clare ca, in secolul al II-lea, a existat o

tending in Biserica de a exprima in mod ritualist referirile

metaforice ale Noului Testament cu privire la ungere.

Astfel, ,,ungerea" din 2Corinteni 1.21 sau din lloan 2.20,

27 a capatat o forma exterioara prin introducerea ungerii

30 G. Kretschmar, op. at., p. 98.

51 Capitolele 7 §i 8. Ungerea cu untdelemn este cunoscuta §i de Irineu,

Adv. I \ucr.y I, xxi.3, 4, dar acest Parinte nu vorbe§te despre practica ungerii

in cercuri ortodoxe, ci in cadrul ritualurilor de inipere ale gnosticilor.

Referirea pe care o gasim la I'eofil al Antiohiei in lucrarea sa Ciitre Autolic

1.12, des.i mai veche decat cea pe care o gasim in scrierile lui Tertullian,

nu poate fi luata in calcul la stabilirea antichitapi practicii, intrucat este

posibil ca in acest text verbul ,,a unge" sa fie utilizat cu sens metaforic.

?2 Din tratatul lui Tertullian, Adv. Manionem 1.14, reiese faptul ca iniperea

a constat in urmatoarele ritualuri: botezul in apa, mirungerea, semnul

crucii, oferirea laptelui §i a mierii §i Euharistia.



Ritualuri de ini;iere in cretinism in primele patru secole 67

prebaptismale.53 Initial, a§a cum am aratat mai sus in cazul

ritualului sirian, mirungerea prebaptismala a fost asociata

cu imparprea Duhului Sfant. Dezvoltarea catehumenatului

§i accentul pus pe curapre §i transferul din ,,impara$ia

intunericului" in ,,imparapa luminii" prin exorcizare au

facut mirungerea prebaptismala irelevanta pentru

transmiterea Duhului Sfant. Era necesar ca, mai intai, sa fie

indepartata orice urma a ,,impara$iei intunericului"; numai

dupa aceea putea fi Duhul Sfant imparpt neofitului.

A§adar, mirungerea prebaptismala care inainte era un

ritual de transmitere a Duhului devine un ritual de

exorcizare. Aceasta schimbare este reflectata in scrierile lui

Chiril al Ierusalimului34, Teodor de Mopsuestia55 §1

Ambrozie56 (c. 339-397).

Tending, atat in Rasarit cat §i in Apus, a fost aceea

de a disocia mirungerea de contextul baptismal in care era

efectuata initial §i de a o asocia cu punerea mainilor §i cu

transmiterea postbaptismala a Duhului. Daca in Apus a

existat un conservatorism care a repnut asocierea dintre

botez §i mirungere, in Rasarit aceasta asociere nu a mai

fost pastrata. Mirungerea a fost asociata aici tot mai mult

cu punerea mainilor, luand forma ungerii capului

neofitului. In cele din urma, mirungerea postbaptismala a

capatat valoarea §i semnificajia punerii mainilor, pe care a

§i inlocuit-o, devenind astfel ritualul prin care neofitul

primea darul Duhului Sfant. Cu alte cuvinte, in Rasarit

mirungerea postbaptismala a ajuns sa aiba semnificapa pe

531. De la Potterie, op. at.

""' Sf. Chiril al Ierusalimului. Catehe^e Mistagogke 11.3.

51 Teodor de Mopsuestia, Homi/ie despre bote^ 111.8.

56 Sf. Ambrozie, Despre sacratmnte, 1.4.
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care a avut-o mirangerea prebaptismala, as,a cum am vazut

in cazul ritualului sirian.




