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SIMBOLURI ALE MANTUIRII

APELE §1ARCA

de Silviu Tatu

INTRODUCERE

Dintre marile teme pe care le poate aborda omul vorbind

despre Dumnezeu, mantuirea define probabil locul de cinste in
religiile lumii. In iudeo-crestinism nu exista o modalitate unica de

a vorbi despre mantuire. Ea poate fi imaginata in diverse feluri,
folosind diverse icoane din literatura biblica. In articolele
precedente am vorbit despre cetate si emigrare, despre pustie si

festin, despre munte ca imagine a mantuirii de ignoran^a. Este
acum randul imaginii arcei pe deasupra apelor, desi ar fi fost

probabil mai bine ca aceasta imagine sa fie discutata prima.
Consideram ca romanii din secolul XX au datoria de a descoperi
imagini clare prin care sa le prezinte semenilor Evanghelia in mod
relevant. In eseul de fapa vom incerca sa in^elegem modul in care
vechii evrei si-au in^eles aceasta datorie si s-au achitat de ea.

Apele ca resursa

Naratiunea care da numele acestei meditapi este istoria lui

Noe, salvat de la marele cataclism prin intermediul unei
ambarcauuni unice. Totusi »apele" apar in iconografia biblica in
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multe mai multe instante, nu intotdeauna de o maniera naturala

sau placida.

Intr-adevar, apele uscatului au fost mereu apreciate pentru

capacitatea lor de a susrine via^a. Fie ca este vorba de ploaie $i

roua, sau de rauri gi ape subterane, evreii §i popoarele Orientului

antic le-au apreciat, mai ales din pricina mediului arid sau semi-

arid in care locuiau. Atunci cand apa lipse^te, ea prime^te o

sernnificarie noua. Calatorul aflat in drumepe a^teapta cu

infrigurare descoperirea unui izvor, atunci cand i s-au epuizat

resursele. Mai dramatice au fost momentele cand oamenii a§;teptau

cu ,,galeata in mana" ca cisterna partidului sa aduca apa potabila in

cartierele supra-aglomerate ale Romaniei comuniste.

Precipitate care cadeau in Orientul antic urmau una din

cele doua tipologii: resursele de apa veneau de jos, din revarsarea

marilor fluvii (in Egipt gi Mesopotamia) sau cadeau de sus, sub

forma de ploi in sezonul ploios sau de roua in sezonul secetos (in

Levant). Dumnezeu ii avertiza pe evrei ca schimbarea habitatului

va aduce o dependent mai mare de Dumnezeu in Canaan decat a
fost in Egipt:

,,Tara in stapinirea careia vei intra, nu este ca jara Egiptului,

din care aji iejit, unde lji aruncai samin^a in ogoare §i le udai

cu piciorul ca pe o gradina de zarzavat. Jara pe care o veji

stapini este o para cu munji ?i vai, care se adapa din ploaia

cerului; este o jara de care ingrijeste Domnul, Dumnezeul

tau, $i asupra careia Domnul, Dumnezeul tau, are neincetat

ochii, dela inceputul pina la sfirsitul anului" (TDQ Deut.

11:10-12).

Apele marii erau folosite pentru comerj. Mae^trii acestei
arte au fost, de buna seama, fenicienii. Qhdar daca obisnuiau sa

Posibila referinja la mecanisme semi-automate de irigare artificials.
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navigheze doar in apropierea litoralului, fenicienii au impanzit tot
bazinul Mediteranei cu a^ezarile lor coloniale. In privinta lui Israel,
inca din perioada premonarhica, profetesa Debora vorbea despre
pasiunea seminpilor lui Dan ?i a lui A^er pentru ceea ce litoralul le
oferea, de dragul careia au renuntat sa-i ajutoreze pe fratii lor
efraimip (Jud. 5:17). Totu?i, abia Regele Somonon avea sa ia
masun semnificative pentru realizarea unei flote israelite, punand
bazele comerpjlui maritim ale imperiului sau. Portul tarii fusese
realizat la E|ion-Gheber in parteneriat cu fenicienii. Epoca
solomonica nu va mai fi departs, deoarece urma?ii dinastiei lui
David s-au dovedit a fi epigoni in regres continuu. Iosafat va
incerca revigorarea comertului maritim, insa fara succes (1 Regi
22:48-49). Faptul ca evreii nu s-au implicat prea mult in

constructia de nave ?i in comertul maritim are o explicate
economica: lipsa lemnului de calitate pentru constructie, lipsa
porturilor la Mediterana (litoralul israelit era impracticabil),
precum ?i concurenja acerba cu monopolul fenician. Este posibil
totusi sa fi existat §i o motivape ideologica, religioasa, dupa cum
vom vedea mai jos.

Apele in create

Din istoria creatiei in^elegem ca uscatul a aparut prin
elevarea pamantului din apele primordiale, uria^e rezervoare de
apa^desemnate prin termeni ca ,,adancul de ape" sau, simplu,
,,adancul". In cele din urrna, ,,gramada de ape" a primit numele de
,,mari". Actul creatiei pamantului din apele haosului primar i-a
uimit atat de mult pe poejii-teologi ai Israelului antic, incat ei ?i
1-au imaginat ca pe o confruntarea intre Dumnezeu ?i ape, in care
Dumnezeu §i-a demonstrat supremaua ?i continua sa §i-o arate:
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,,Tu ai a§ezat parnintul pe temeliile lui, §i niciodata nu se va

clntina. Tu it acoperise^i cu adincul cum 1-ai acoperi cu o

haina; apele stateau pe munji, dar, la amenin^area Ta, au

fugit, la glasul tunetului Tau au luat-o la fuga, suindu-se pe

munp §i pogorindu-se in vai, pina la locul pe care li-1

notarise^ Tu. Le-ai pus o margine, pe care nu trebuie s'o

treaca, pentru ca sa nu se mai intoarca sa acopere parnintul.

Tu faci sa jfeneasca izvoarele in vai, §i ele curg printre mun^i.

Tu adapi la ele toate fiarele cimpului; in ele hi potolesc setea

magarii salbatici. Pasarile cerului locuiesc pe marginile lor, si

fac sa le rasune glasul printre ramuri. Din locasul Tau eel

inalt Tu uzi mun^ii; ji se satura pamintul de rodul lucrarilor

Tale" (TDQPs. 104:5-13).

la deluviu

Aceea^i suprematie a lui Dumnezeu asupra apelor este

evidenta si din relatarea potopului (Gen. 6-9). Nu numai ca

Dumnezeu declan§>eaza starea, dar gi coordoneaza intregul proces.

De fapt, desciierea declansarii potopului urmeaza un proces invers

crea^iei.

,,In anul al §asesutelea al viejii lui Noe, in luna a doua, in ziua

a ^aptesprezecea a lunii, in ziua aceea, s-au rupt toate

izvoarele Adincului celui mare ?i s-au deschis stavilarele

cerurilor." (TDQ Gen. 7:11)

Cand apele au atins cotele maxime, lumea a ajuns din nou

in starea ei primara.
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,,Apele au ajuns din ce in ce mai man §i toji munpi inalfi, can

sint supt cerul intreg, au fost acoperiji. Cu cincisprezece cofi

s'au insist apele deasupra munjilor, can au fost acoperiji."
(TDQ Gen. 7:19-20)

Recuperarea pamantului pentru familia lui Noe, singurii
supravie^uitori ai vechii lumi, seamana foarte bine cu relatarea

creatiei cand Dumnezeu a conlucrat cu Duhul Sau (vantul din
declansarea potopului). Putin cate putin, metru cu metru, apele
descind de pe munp ?i il cedeaza vegetatiei si animalelor. In cele
din urma pamantul ajunge din nou uscatul din Geneza 1 (8:14).
Supraviepiitorii erau in interiorul unei ,,cutii poleite" cu smoala, o
ambarcatiune primitiva, construita la porunca lui Dumnezeu si
dupa standardele Sale.

Apele in exod

Trecerea iVLnrii Rosii de catre Israelul eliberat din robia
egipteana a fost vazuta ca o renastere a pamantului din ape.

,,Gnd Te-au vazut apele, Dumnezeule, cind Te-au vazut

apele, s'au cutremurat, ?i adincurile s'au mi^cat. Norii au

turnat apa cu galeata, tunetul a rasunat in nori, ?i sage^ile Tale

au sburat in toate parjile. Tunetul Tau a isbucnit in virtej de

vint, fulgerile au luminat lumea: pamintul s'a muscat ?i s'a

cutremurat. Ji-ai croit un drum prin mare, o carare prin

apele cele man", <d nu Ji s'au mai cunoscut urmele. Ai

povajuit pe poporul Tau ca pe o turma, prin mina lui Moise

?i Aaron." (TDQ Ps. 77:16-20)
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wNu e§ti Tu acela, care ai uscat marea, apele adincului celui

mare, si ai croit in adincimile marii, un drum pentru trecerea

celor rascumparaji? (TDQIs. 51:10)

Chiar daca trecerea Marii Rosii nu a presupus folosirea

unui mecanism asemenea celui noahic la potop, evreii purtau cu ei

o wcutie poleita": era mumia lui Iosif care profetise sosirea acestui

eveniment (Gen. 50:25).

O tranzijie similara, o deutero-traversare, va avea loc cu

noua generatie a evreilor fara patiie, cand vor trece Iordanul catre

Tara Promisa. Atunci ,,cutia poleita" cu aur care capatase

pre-eminenta era chivotul legamantului cu Domnul. Acesta, dupa

ce a fost postat in apele tulburi ale unui fluviu in revarsare, a

determinat miraculoasa stationare a apelor din amonte. Se reitera

astfel evenimentul trecerii Marii Rosii la o scala mai mica, dar nu

mai pujin impresionanta (Iosua 3).

Apele in antichitatea pagana

Realitatea suprematiei lui Dumnezeu peste ape a fost foarte

bine inteleasa in contextul culturii canaanite in care s-a nascut

cultura iudaica. Vechii canaaniti personificasera apele, a?a cum

facusera ?i sumerienii inaintea lor. Unul dintre cei mai putemici zei

din panteonul canaanit se numea Judele Fluviu sau Marele Stapan.

El era eel mai de seama candidat la tronul Divinitatii Supreme ^i se

opunea unui alt candidat, zeul Baal, de care asculta ploaia §i

vegetatia. Marea confruntare are loc §i Baal este prins si

intemnitat, dar sprijinul oferit de alte zeitati ii asigura eliberarea si,

in cele din urma, suprema^ia. Cu alte cuvinte, apele uscatului au

infrant apele marii dezlanpoite. Daca Psalmul 29 a fost intr-adevar

un psalm canaanit adaptat pentru nevoile liturgice ale lui Israel
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este inca o chestiune in discuue. Totu^i, descrierea Domnulni

seamana extrem de bine cu caracteristicile atribuite lui Baal in

mitologia canaanita. De observat relatia sa cu apele (Marele
Stapan?):

,,Glasul Domnului rasuna pe ape,

Dumnezeul slavei face sa bubue tunetul:

Domnul este pe ape mari" (TDQ Ps. 29:3).

Desi mitologia egipteana cunoaste versiuni, pozitia Nilului

in raport cu alte divinitafi, a§?a cum o in^elegem astazi, era
onoranta. Hapi, numele sub care era venerat de vechii egipteni

Mlul, reprezenta una dintre cele mai mari divinitap ale Egiptului
antic. Despre Nil se credea ca este sursa tuturor lucrurilor din

univers. In perioada primara insuma chiar atributele lui Nu, abisul

acvatic primordial, din care a rasarit in prima zi Ra, zeul-soare.

Spre deosebire de Ra, originea lui Hapi era ascunsa. Suficient sa

mai spunem ca Mlul a ajuns sa intruchipeze Egiptul insusL

Profeui evrei vorbeau impotriva marelui imperiu §i puterii sale
militare folosind imaginea Raului asupra caruia Dumnezeu are
autoritate.

,,Atunci ii voi potoli apele, $i voi face sa-i curga riurile lin ca

untdelemnul, zice Domnul, Dumnezeu." (TDQ Ez. 32:14)

Asaf vorbea despre Exod folosind pentru Egipt imaginea
Leviatanului (Dragonul Apelor), un zoomorfism preferat pentru a
vorbi despre Egiptul antic.
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,,Tu ai despar^it marea cu puterea Ta, ai sfarimat capetele

balaurilor din ape; ai zdrobit capul Leviatanuliii, 1-ai dat sa-1

manince fiarele din pustie." (TDQ Ps. 74:13-14)

Trezeste-te, trezeste-te si imbraca-te cu putere, braj al

Domnului! Trezeste-te, ca in zilele de odinioara, si in

veacurile din vechime! Oare n'ai dobont Tu Egiptul, si ai

strapuns balaurul? Nu e§ti Tu acela, care ai uscat marea, apele

adincului celui mare, si ai croit in adincimile marii un drum

pentru trecerea celor rascumparaji? (TDQ Is. 51:9-10)

,,Fiul omului, fa un cintec de jale asupra lui Faraon, imparatul

Egiptului, si spune-i: ,Semanai cu un pui de leu intre

neamuri, erai ca un crocodil (ebr. toning in man, te aruncai in

riurile tale, turburai apele cu picioarele tale, si le intaritai

valurile." (TDQ Ez. 32:2)

De fapt, primele doua semne miraculoase (caci a?a se

traduce expresia „semne si minuni") realizate de Dumnezeu prin

Moise si Aaron in Egipt loveau chiar in divinitatea Raului (Ex.
7:15-24, 8:6 cf. 4:9).

Apele in literature apocaliptica

Apele au inceput a fi asociate cu neamurile si cu

instabilitatea politica a acestora de catre Isaia, care face din nou

apel la evenimentului trecerii Marii Rosii si la miraculoasa
traversare a sa de catre Israel:

,,Vai! ce vuiet de popoare multe, cari urla cum urla marea! Ce

zarva de neamuri, cari mugesc cum mugesc ni^te ape
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puternice. Nearaurile mugesc cum mugesc apele man... Dar

cind le mustra Dumnezeu, ele fug departe, izgonite ca pleava

de pe mun^i la suflarea vintului, ca panna luatfi de virtej."

(TDQ Is. 17:12-13)

In literatura apocaliptica se face uz de aceasta asociere

pentru a imagina contextul istoriei umane care se opune lui

Dumnezeu. Stravechea confruntare dintre Dumnezeu si ape

capata o dimensiune politica, fara sa-si piarda dimensiunea

religioasa. Astfel, liderii na^iunilor sunt imagina^i ca niste fiare

hibride care apar din Mare: leul cu aripi de vultur, ursul, pardosul

inaripat, fiara cu zece coarne (Daniel 7). Altii sunt imaginati ca
niste animale cu aparen|:a mai domestica (tap si berbec) care se

infrunta intr-un rau (Daniel 8).

Apele in Noul Testament

In Apocalipsa lui loan se pastreaza o imagistica similara.

Dusmanii lui Dumnezeu sunt un balaur, o fiara si un profet fals.

Balaurul care urmareste odrasla mesianica face sa tasneasca un rau,

dar pamantul se deschide si-1 inghite (Ap. 12). Cetatea cea mare
care coalizeaza revolta raului este amplasata pe sapte creste

muntoase ce ies din ape man. Apele reprezinta ,,noroade, gloate,

neamuri si limbi" (Ap. 17:15). Nimicirea aceleia care ,,adapa.toate

neamurile din vinul maniei desfranarii ei" aduce, in sfarsit, un

echilibru si-i reorienteaza pe oameni inspre adevaratul Dumnezeu,
,,Cel care a facut cerul si pamantul, marea si izvoarele apelor" (Ap
14:7-8).

Totusi, apostolii mai folosesc imaginea apelor si pentru a

reprezenta eliberarea de la pierzanie, de o maniera asemanatoare
traversarilor din vechime. Evident, nici unul dintre ei nu vorbeste



H Silviu Tatu

despre trecerea Raului ca despre marea trecere reprezentata de
moarte. Aceasta este o icoana de origine greaca. Iordanul nu a fost

interpretat ca Raul Styx, ci mai degraba ca un proces invers, o

tranzitie de la moarte la viata, de la robie la libertate, sau de la
pustie la vegetatie luxurianta.

Apele ca botez

Apostolul Pavel deschide discu^ia despre mostenirea
vetero-testamentara a crestinului, facand apel la influenta pe care

rela^ia speciala a poporului Israel cu Dumnezeu ar fi trebuit sa o
aiba asupra dorin^ei lor de a-i fi supusi lui Dumnezeu.

,,Frajilor, nu vreau sa nu $tiji ca parinjii no§tri toji au fost

sub nor, top. au trecut prin mare, top au fost botezap in nor

§>i in mare, pentru Moise". (TDQ 1 Cor. 10:1-2)

Aceasta relate speciala ilustrata de imaginea botezului
descrie 51 relatia crejtinului cu Dumnezeu prin Duhul Sfant.

,,Noi toji, in adevar, am fost botezapi de un singur Duh, ca sa

alcatuim un singur trup,. fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie

slobozi; §i top am fost adapapi dintr'un singur Duh." (TDQ 1

Cor. 12:13).

La fel cum Israelul antic bea din apa izvorata din stanca, si
Biserica bea din Duhul; la fel cum au fost boteza^i de norul

prezentei lui Dumnezeu si de apa Marii Rosii (respectiv

Iordanului), si Biserica este botezata de prezen^a Duhului Sfant.
Imaginea intareste unitatea Bisericii si omniprezenta Duhului
OTA ^ A t>" * w '
Stant in Bisenca.
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Practic, ttaversarea Marii pe sub nivelul ^armului era
asemenea unei Sngropari, dupa cum ie^sirea din ea era asemenea

iesirii din mormant (invierea). Intregul proces este unul simbolic,
chiar daca se petrece ?i fizic (prin apa), ?i are loc prin mijlocirea
Cuvantului.

,,Barbaplor, iubiji-va nevestele cum a iubit gi Hristos Biserica

§i S'a dat pe Sine pentru ea, ca s'o sfinjeasca, dupa ce a

curajit-o prin botezul cu apa prin Cuvint,...". (TDQ Ef 5-25-

26)

Dupa ce facuse aluzie la Noe ^i la lumea disparuta prin
marele cataclism, apostolul Petru folose?te asocierea cu botezul
pentru a vorbi despre innoirea vietii celui convertit.

,,Icoana aceasta inchipuitoare va mintuie^te acum pe voi, ?i

anume botezul, care nu este o curate de intinaciunile

trupe^ti, ci marturia unui cuget curat inaintea lui Dumnezeu,

prin invierea lui Isus Hristos, care sta la dreapta lui

Dumnezeu, dupa ce s'a inaljat la cer, ?i §i-a supus ingerii,

stapinirile ?iputerile." (TDQ 1 Pet. 3:21)

Prin urmare, in acceppiunea apostolica, botezul cu apa
reprezenta un eveniment ireversibil prin care s-a realizat tranzipa

de la viata veche la via^a noua. Pe aceasta baza se putea asocia
botezul cu traversarea apelor sau cu supravietuirea in fa$a
dezlantuirii lor, prin intermediul arcei. Apa intruchipa raul ?i
lumea veche, ultimul obstacol in calea eliberarii. Area era mijlocul
salvarii, chiar daca acesta nu era intotdeauna un recipient pentru
cei mantuiri. Chivotul conpnea Cuvantul lui Dumnezeu, la fel cum
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spunea §i apostolul Pavel, potrivit caruia procesul cura|irii avusese
loc prin Cuvant.

,,Mulfamiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poarta totdeauna

cu carul Lui de biruin^a in Hristos, §i care raspindeste prin

noi in orice loc mii-easma cunojitinjei Lui. In adevar, noi

sintem, inaintea lui Dumnezeu, o mireasma a lui Hristos

printre cei ce suit pe calea mintuirii si printre cei ce sint pe

calea pierzarii: pentru acestia, o mireasma de la moarte spre

moarte; pentru aceia, o mireasma de la viaja spre viaja. §i

cine este deajuns pentru aceste lucruri? Gaci noi nu stricam

Cuvintul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulfi; ci vorbim cu

inima curata, din partea lui Dumnezeu, inaintea lui

Dumnezeu, in Hristos." (TDQ 2 Cor. 2:14-17)


