Formula διεσώθησαν δι᾽ὕδατος în 1 Pt 3:20
şi raportul său cu tradiţia iudaică.
Spre o tipologie baptismală a potopului
Rezumat:
Studiul de faţă reprezintă o încercare de a oferi unele explicaţii formulei διεσώθησαν δι᾽ὕδατος
din 1 Pt 3:20, unul din textele care a ridicat probleme majore exegeţilor biblici de-a lungul
timpului. Tipologia potop – Botez pe care doreşte să o contureze autorul biblic este confruntată cu
diversele texte biblice şi extra-biblice, care ne permit o reconstruire parţială a modului în care era
receptat evenimentul potopului în acea epocă. Se acordă o atenţie deosebită surselor iudaice de
interpretare a acestui eveniment, considerate atestări reale ale diverselor idei care animau epoca
primului secol d.Hr., cunoscute desigur atât autorului biblic, cât şi destinatarilor scrierii sale. Cele
două sensuri posibile ale prepoziţiei διά – local şi instrumental – dau naştere la două interpretări
posibile ale formulei διεσώθησαν δι᾽ ὕδατος, fundamentate peuneletradiţiiprivitoare la potopul
biblic atestate în literatura iudaică contemporană epocii apostolice. De asemenea, considerate în
relaţia tipologică dorită de către autorul biblic, iau naştere două viziuni diferite cu privire la actul
Botezului. Această tipologie potop – Botez, prezentată în mod sumar de către autorul biblic, este
preluată, dezvoltată şi aprofundată de către întreaga tradiţie patristică, luând naştere o adevărată
teologie baptismalăfundamentată pe acest text.
Cuvinte cheie:potop, Botez, tipologie, literatura iudaică, 1 Petru.

Referatul biblic despre revolta îngerilor, despre instigarea răului pe pământ, despre
pedeapsa prin potop şi despre salvarea lui Noe şi a familiei sale a atras adesea atenţia generaţiei
celui de-al Doilea Templu, pentru modul său exemplar de a prezenta condamnarea răului (Gen
6:11-13.17) şi salvarea dreptului (Gen 7:21-23a; 8:21). 1 Pt 3:19-20 pare a fi foarte familiar cu
aceste tradiţii, reprezentând o aluzie şi o variaţie creştină a acestora, chiar dacă textul petrin nu
cunoaşte un paralelism complet în sursele iudaice sau creştine ale epocii, prezentându-se ca o
contribuţie originală a autorului.1
1 Pt 3:18-22
(18)
ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς
προσαγάγῃ τῷ θεῷ θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζῳοποιηθεὶς δὲ πνεύματι· (19) ἐν ᾧ καὶ τοῖς
ἐν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν, (20) ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ
τοῦ θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ εἰς ἣν ὀλίγοι, τοῦτ᾽
ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί, διεσώθησαν δι᾽ὕδατος. (21) ὃ καὶ ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν σῴζει
βάπτισμα, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς
θεόν, δι᾽ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, (22) ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ [τοῦ] θεοῦ πορευθεὶς εἰς
οὐρανόν ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων.
Pentru că şi Hristos a suferit odată moartea pentru păcatele noastre, El cel drept pentru cei
nedrepţi, ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu, omorât fiind cu trupul, dar viu făcut cu duhul, (19) cu
care S-a coborât şi a propovăduit şi duhurilor ţinute în închisoare, (20) care fuseseră neascultătoare
(18)
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altădată, când îndelunga-răbdare a lui Dumnezeu aştepta, în zilele lui Noe, şi se pregătea corabia în
care puţine suflete, adică opt, s-au mântuit prin apă, (21) al cărui antitip, adică Botezul, vă mântuieşte
astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a necurăţiei trupului, ci ca deschiderea cugetului bun către
Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, (22) Care, după ce S-a suit la cer, este de-a dreapta lui
Dumnezeu, şi se supun Lui îngerii şi stăpâniile şi puterile.

Variatele propuneri cu privire la originea acestui fragment,2considerat un crux
interpretumal Noului Testament, merg de la identificarea unui imn hristologic coerent,3la cea a
unui imn baptismal, până la a unui imn mai extins din care autorul ar fi extras unele
elemente.4Accentul pus pe Botez în vv. 20-21 a dus la ipoteza că ar deriva dintr-o antică cateheză
baptismală şi ar fi fost inserate aici de către autor.5Funcţiunea acestor versete pare ce de a arăta,
în analogie cu mântuirea operată de către Dumnezeu în legătură cu Noe şi cu familia sa în timpul
victoriei divine asupra lumii celei păcătoase prin intermediul potopului, cum creştinii participă,
prin intermediul Botezului, la victoria divină asupra puterilor supranaturale ale lumii celei
păcătoase, victorie care va fi definitivată de către Hristos atunci când se va întoarce. Versetele
care preced şi care urmează descriu în mod detaliat parcursul triumfal efectuat de către Hristos:
patima Sa, moartea şi Învierea, vestea pe care a adus-o cu privire la victoria sa asupra forţelor
supranaturale ale răului şi oferirea slavei dumnezeieşti.Se oferă astfel contextul de interpretare a
vv. 20-21, unde se arată modul în care creştinii participă la acest parcurs victorios şi mântuitor al
lui Hristos prin Botez.6
Dorind să demonstreze teza sa fundamentală, anume „Botezul mântuieşte”, autorul
introduce exemplul potopului, care vine asociat în mod tipologic Botezului creştin.Lectura
tipologică a episodului potopului implică principiul ermineutic al corespondenţei, al adaptării şi
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al împlinirii realităţii „vechi” în realitatea „nouă” a Botezului.7Relaţia neobişnuită care se face
între Botez şi evenimentul potopului, în locul apelului mai comun la moartea lui Hristos(cf. Rm
6:1-11; Col 2:12), ar putea fi considerată specifică autorului nostru.8Mai multe texte ale Noului
Testament (Eb 11:7; 1 Pt 3:19-20; 2 Pt 2:5; 3:5-9) manifestă un interes special în aplicarea
istoriei potopului la doctrina şi la experienţa Bisericii.9Legătura care se creează între potop şi
Botezul creştin se prezintă ca o noutate absolută a gândirii creştine, în special pentru calitatea
recunoscută amândurora de a fi acte de mântuire divină.10
Dificultatea textului nu constă atât în gândirea autorului sau în greaca utilizată, cât în
ignoranţa privind background-ul ideilor expuse în epistolă.11Studiile recente care încearcă să
recupereze fondul iudaic al teologiei neotestamentare au ajuns la rezultate foarte interesante.
Exegetul trebuie să pătrundă pe cât posibil în atmosfera mentală a scriitorului biblic, în
categoriile gândirii populare a epocii sale, în modul în care erau citite Scripturile Vechiului
Testament, pentru a înţelege premisele de la cale a plecat autorul biblic pentru a se face
înţeles.12Devine deci necesară analiza variatelor tradiţii cunoscute care privesc istoria lui Noe şi
potopul, pentru a identifica posibilele relaţii cu 1 Petru.13
Textele Noului Testament prezintă în general o lectură dublă a evenimentului potopului,
amintind atât salvarea lui Noe, cât şi distrugerea lumii (2 Pt 2:5; Evr 11:7)14, spre deosebire de
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alte texte, care se referă în mod exclusiv la natura sa distructivă.15Pe de o parte exista o tradiţie
destul de puternică potrivit căreia potopul reprezenta judecata lui Dumnezeu manifestată în
pedepsirea giganţilor16 / omenirii păcătoase (cf. Lc 17:26-30) şi în distrugerea lumii (2 Pt
3:6).17Astfel, apa potopului nu putea fi considerată decât o apă a distrugerii şi a morţii.18 Pe de
altă parte însă, evenimentul potopului este legat şi de salvarea lui Noe şi a familiei sale şi, prin
extindere, a întregii omeniri.Este posibil ca această viziune pozitivă a potopului să se fi dezvoltat
după modelul actelor minunate de mântuire celebrate în liturghia sinagogală.19În referatul
Genezei cu privire la salvarea lui Noe nu se întâlneşte niciodată verbul „a salva”; în schimb se
găseşte în alte texte privitoare la potop.20Se oferă astfel o imagine paradoxală, poate populară în
discursurile acelei epoci, potrivit căreia aceeaşi acţiune (potopul) poatesă fie legată, în acelaşi
timp, de salvarea unora (Noe şi familia sa) şi de distrugerea altora (lumea cea rea).21
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Asistăm, în cazul lui 1 Pt 3:19-20, la o tranziţie de la forma condensată a referatului
Vechiului Testament la aplicarea sa în cadrul teologiei Botezului. Dacă referatul din Geneză şi
alte texte iudaice prezintă fie salvarea unora, fie distrugerea altora, autorul lui 1 Petru se
focalizează exclusiv pe aspectul salvator al evenimentului, care favorizează analogia dintre
experienţa familiei lui Noe şi cea a creştinilor.22 În 1 Petru, imaginea potopului este subordonată
scopului principal al pasajului: oferirea unui prototip (potopul), al cărui antitip să fie Botezul.23
Verbul διασώζωeste folosit de opt ori în Noul Testament,24 cu sensul fundamental de „a
elibera” sau „a salva” de un pericol oarecare reprezentat de o boală, de moarte, de duşmani sau
chiar de mare.25 Aici avem o formă pasivă a acestui verb – passivum divinum – indicându-L pe
Dumnezeu ca Cel care îi salvează pe acei „puţini”26care se află în arcă.27Astfel, versetul nostru
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poate fi comparat cu Înţ. Sol.14:5-7, care foloseşte acelaşi verb în raport cu salvarea care a venit
prin intermediul lemnului corabiei: καὶ ἐλαχίστῳ ξύλῳ πιστεύουσιν ἄνθρωποι ψυχὰς καὶ
διελθόντες κλύδωνα σχεδίᾳ διεσώθησαν.În1 Pt 3:19 avem în schimb o notă oarecum
surprinzătoare: se proclamă o mântuire δι᾽ὕδατος.Această expresie prezintă o problemă destul de
mare. Prepoziţia διά cu genitivul poate fi interpretată fie cu valoare locală, fie cu valoare
instrumentală.28Această ambiguitate cu privire la διά se manifestă încă şi în alte pasaje ale
Noului Testament.29 Problema o reprezintă alegerea dintre aceste două posibilităţi, deoarece
fiecare prezintă argumente pro şi contra şi niciuna nu este bine fundamentată în literatura cu
privire la potop.
Sensul local al lui δι᾽ὕδατος
Majoritatea autorilor30consideră mai puţin problematică şi, deci, mai probabilă
interpretarea lui δι᾽ὕδατος în sens local. Se susţine că acea călătorie a lui Noe „prin ape” a fost
cea care a adus salvarea, nu doar de potopul însuşi, ci şi de răul care infesta lumea, care trebuia
distrus. Astfel se prezintă situaţia şi în majoritatea textelor privitoare la potop, care prezintă o
salvare de „violenţa apei(τῆς τοῦ ὕδατος βίας)”potopului prin intermediul corabiei.31 Apa
reprezintă astfel ameninţarea de care este salvată familia lui Noe. Atribuindu-se prepoziţiei διάo
valoare locală, adică considerând că Noi şi cei apropiaţi lui ar fi fugit „prin apă” / „în mijlocul
apei”, formula δι᾽ὕδατος s-ar referi doar la apa prin care aceştia au trecut mai înainte de a intra în
arcă.Potrivit unora, verbul compus διασώζω(cu εἰς) ar manifesta o preferinţă pentru un sens
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local.32Plecând deci de la un sens local al lui εἰς ἥν, textul prezintă următoarea lectură: aşa cum
Noe a trecut prin ape pentru a se salva în arcă, în acelaşi mod catehumenul trece prin apele
Botezului pentru a se salva în Biserică.33
Se face adesea un paralelism cu1 Cor 10:1-2, unde Botezul este simbolizat de trecerea
poporului lui Israel διὰ θαλάσσης (cf. Rm 6:3).34Acest fapt este subliniat încă şi de Iosif Flaviu,
care vorbeşte despre „o cale de mântuire prin mare” (σωτηρίας ὁδός καὶ διὰ θαλάσσης),
referindu-se la acelaşi eveniment.35Pentru autorii Noului Testament părea să fie suficient faptul
că apa era, într-un fel, un element important în cadrul unui eveniment mântuitor, pentru a
considera acel episod în raport cu Botezul.36Trecând „prin apele” Botezului, creştinii sunt
eliberaţi şi intră într-o existenţă nouă.37Apa Botezului nu este considerată instrumentul prin care
se primeşte harul, ci un simbol al vieţii păcătoase care se lasă în urmă. 38 Un sens local ar putea
face referire şi la ritul material al Botezului(cf. 1 Pt 3:21), mai ales dacă ne gândim că acesta era
săvârşit sub forma afundării încă din perioada antică.
Ca argument în favoarea acestei interpretări se aduce textul lui Genesis Rabbah (laFac
7,7), potrivit căruia Noe şi familia sa, datorită credinţei lor slabe, ezită la început şi nu intră în
arcă, până când apa le ajunge la glezne.39 Însă este puţin probabil ca autorul epistolei să fi avut în
minte această tradiţie.40Textul din Facere declară astfel: “Noe intră (εἰσῆλθεν) în corabie (εἰς τὴν
κιβωτόν) cu fiii săi, soţia sa şi soţiile fiilor săi, din cauza apelor potopului (διὰ τὸ ὕδωρ τοῦ
κατακλυσμοῦ)” (Fac 7:7 LXX).41ÎnsăFac 7:10 adaugă nota: Noe a intrat în arcă cu şapte zilemai
înainte de începerea potopului.
Pentru cei ce preferă sensul local, arca rămâne mijlocul de mântuire, în timp ce apa doar
instrumentul distrugerii (cf. Înţ. Sol. 14:1-7), chiar dacă textul lui1 Pt 3:19-20 nu o prezintă astfel
în mod direct.42Folosirea expresiei εἰς ἥν (“în care”), cu referire la arcă, este considerată de către
unii ca având o nuanţă mai mult instrumental-locală decât un simplu sens direcţional, suferat de
Fac 7:7 (cf. Mt 24:28).43Se consideră o echivalenţă între εἰς şi ἐν în acest caz, atestată şi în alte
32
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locuri în Noul Testament44,care sugerează o mântuire realizată în această arcă.Astfel se poate
considera că acest text reprezintă o paralelă la formula lui Iosif Flaviu: “arca în care (λάρνακος
ἐν ᾗ) Noe, fondatorul neamului nostru, a fost mântuit (διεσώθη)”.45
Dezavantajul sensului local este că, la o primă vedere, nu permite paralelismul şi tipologia
create în versetul care urmează, unde apa Botezului pare a fi prezentată ca instrument al
mântuirii omului. Această problemă este evitată de către unii care consideră pronumele relativ
ὅ46ca antecedent proletpc al luiβάπτισμα,47sau ca o referire la întreaga expresie care îl
precede,48nu la antecedentul său imediat, “apa” (ὑδώρ).49Paralelismul tipologic ar fi deci între
potop şi Botez în general, nu între apa potopului şi apa Botezului. Alţii preferă varianta textuală
ᾧ, traducând: “corespunzând (ἀντίτυπον)acesteia (ᾧ) [salvarea lui Noe şi a familiei sale prin
apă], Botezul acum vă mântuieşte şi pe voi”.50Astfel apa nu trebuie înţeleasă ca un element
pozitiv, nici potopul, care nu mai este un tip al Botezului. Unicul element care mai este
considerat din evenimentul potopului îl reprezintă mântuirea săvârşită de către Dumnezeu, care
este legată de modul în care se realizează mântuirea creştinului în Botez.Răscumpărarea nu vine
din apă, ci din actul baptismal (cf. ἀπόθεσις, ἐπερώτημα, 1 Pt 3:21), în care lucrează Dumnezeu
(cf. pasivul διεσώθησαν).51
Pe de altă parte, salvarea lui Noe poate fi înţeleasă într-un sens mai general, ca trecerea pe
care a făcut-o el prin mijlocul apei, în timp ce se afla în corabie, pentru a ajunge la pământ uscat
(cf. [ἄνθρωποι] διελθόντες κλύδωνα σχεδίᾳ διεσώθησαν,Înţ. Sol. 14:5).52O variantă particulară a
acestei viziuni este cea a lui D. Rudman, care pleacă de la textul lui Fac 6-8, unde potopul este
prezentat ca o răsturnare a creaţiei lui Dumnezeu,53pentru a arăta că arca lui Noe devine simbolul
cosmosului care, traversând apele haosului, poartă în sine sămânţa creaţiei celei noi. Mântuirea
prin apă reprezintă trecerea de la starea coruptă a creaţiei la o creaţie nouă. 54Una dintre
implicaţiile paralelismului din 1 Petru este şi că apa Botezului nu reprezintă instrumentul un
instrument al harului, ci corespunde apei haosului, element al morţii şi al necreatului şi simbol al
44
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răului(cf. Ps 65:8; Ier 6:23; Is 8:5-8; 17:12-14; 57:20; Iona 2:3-7).55Această viziune se apropie
de cea a Sfântului Pavel (Rm 6:4; Col 2:12) şi de cuvintele lui Iisus privind Botezul cu care
trebuia să fie botezat în Patimă (Mc 10:38-39), adică în care apele se prezintă ca o figură a
morţii.56
Sensul instrumental al lui δι᾽ὕδατος
Valoarea instrumentală a lui δι᾽ὕδατοςar sugera că apa ar fi elementul prin intermediul
căruia cei din arcă au fost salvaţi,57 aşa cum în versetul următor apa Botezului reprezintă un
mijloc de mântuire.58Lectura versetelor 20-21 se face deci în următorul mod: aşa cum apa
potopului a purtat arca spre mântuire, în acelaşi mod apa Botezului îl mântuieşte pe
creştin.59Mulţi autori iau în discuţie ideea că apa, care a distrus restul neamului omenesc, a fost
în acelaşi timp un mijloc de salvare pentru Noe şi familia sa.60 În textul nostru s-ar ignora, deci,
faptul că apa a distrus restul lumii, deoarece interesul autorului aici este concentrat doar spre cei
care se mântuiesc, tip al comunităţii creştine (cf. v. 21).61Am văzut cum, în literatura iudaică,
potopul este văzut în acelaşi timp ca o judecată şi ca o mântuire a lui Dumnezeu.62„Apele lui
Noe” care i-au distrus pe cei fărădelege reprezintă în Is 54:9, un simbol al milostivirii lui
Dumnezeu care s-a manifestat în acea vreme spre toţi drepţii. 63 Filon, deşi consideră potopul
drept o pedepsire a păcătoşilor, recunoaşte şi un sens alegoric al acestuia, de curăţire a sufletului
de răutatea sa, prin spălarea şi eliminarea murdăriei; Noe şi ceilalţi din corabie au rămas, după
potop, curaţi de orice patimă, chiar dacă nu complet necorporali.64
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Lumea cea nouă care a urmat după distrugerea răului prin potop poate fi considerată ca o
nouă creaţie, produs al unei adevărate naşteri a lumii,65 în acord cu teologia petrină a Botezului
(1 Pt 2:2).66 Aşa cum Noe a fost salvat prin apă (adică prin potop) de lumea cea rea şi apoi a
intrat într-o lume nouă şi purificată, în acelaşi fel creştinii sunt eliberaţi prin apă (adică prin
Botez) de lumea cea rea care îi înconjoară şi intră în lumea comunităţii creştine.67Aceasta pare să
fie tipologia dezvoltată de către autor în vv. 20-21. Dificultatea acestei scheme se naşte din faptul
că autorul sintetizează istoria potopului şi o pune în serviciul teologiei sale baptismale.68 Tradiţia
cu privire la potop spune că Noe a intrat în corabie şi s-a salvat din moarte, fapt exprimat prin
formula:εἰς ἣν … διεσώθησαν.
Considerând apa ca un mijloc de salvare a lui Noe, arca nu mai prezintă un rol special în
cadrul acestui eveniment. În consecinţă, acţiunea asociată expresiei εἰς ἥν, referitoare lşa arcă,
devine cea de „a intra”, aşa cum lasă de înţeles şi Mt 24:38 (εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν; cf.
Lc 17:27) şiFac 7:7 LXX (εἰσῆλθεν δὲ Νωε … εἰς τὴν κιβωτόν). Ideea care se doreşte
evidenţiată aici este că ei intră în corabie (εἰς ἥν), cu un sens direcţional (cf. LXX διασωθῆναι εἰς
τὸ ὄρος = T.M.  ְל ִה ָּמלֵט ָּהה ָָּּרה, Fac 19:19; cf. Ios 10, 20), mai mult decât menţiunea că au fost
salvaţiîn(=ἐν) aceasta, într-un sens local sau instrumental.69 În tradiţia antică a Bisericii, se utiliza
adesea imaginea corabiei ca un simbol al Bisericii,70sau lemnul din care era construită era
considerat o prefigurare a lemnului crucii (cf. 1 En 67:2; Înţ. Sol. 14:5-7).71 Acest simbolism
pare însă puţin probabil în contextul nostru.Menţionarea în trecere a corabiei care se face în text
serveşte doar amintirii timpului în care s-a manifestat răbdarea lui Dumnezeu, ca un detaliu în
65
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acest sens, pe aceeaşi linie cu menţionarea lui Noe.72Arca nu este prezentată aici ca mijlocul prin
care se obţine mântuirea, aşa cum declară în mod direct Iosif Flaviu 73sau aluzionează alţi
autori74. Aici se vorbeşte mai degrabă despre o mântuire în relaţie cu apa (δι᾽ὕδατος) decât de o
mântuire în relaţie cu arca, lucru cerut şi de tipologia din versetul 21.75
Dacă potopul şi apele sale nu mai sunt considerate drept o ameninţare, ci mijlocul de
salvare a lui Noe şi a familiei sale, din ce anume sunt salvaţi aceştia? Contextul lui1 Pt 3:18-22
ar sugera o salvare de acele „spirite” neascultătoare care acţionau în timpul potopului. Referirea
la epoca lui Noe nu trebuie în mod obligatoriu să ne facă să considerăm aceste „spirite” drept
sufletele omeneşti ale celor care au fost ucişi în timul potopului (cf. Fac 6), aşa cum consideră
unii cercetători.76Identitatea acestor spirite este discutibilă, existând argumente pentru a le
considera fie fiinţe omeneşti (cf. Evr 12:23),77fie acei îngeri care au păcătuit, care s-au manifestat
în epoca lui Noe şi cărora Iisus le propovăduieşte mântuirea (cf. 2 Pt 2:4).78Mai ales literatura
iudaică apocaliptică a epocii tardive asocia în mod clar Noe şi potopul îngerilor rebeli şi
descendenţei lor (cf. Fac6:2-4; 2 Pt 2:4-5),79până în punctul de a atribui potopul puterilor
72
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îngereşti răufăcătoare.80 Se considera, deci, că acest eveniment ar fi fost o pedeapsire a îngerilor
celor păcătoşi, care erau asociaţi coruperii omenirii.81 Literatura cu privire la Enoh, cu care
autorul pare să fie familiar, ca şi scrierile de la Marea Moartă, sunt atestări ale fuziunii, în acea
epocă, a referatului privind neascultarea îngerilor cu istoria lui Noe, până la a le considera aceste
evenimente contemporane.82Actul acestora de a-şi lua soţii dintre fiicele oamenilor era interpretat
ca un gest de neascultare.83Verbul ἀπειθέωdobânndeşte acest sens încă şi în celelalte atestări în
această epistolă, mai ales cu referire la respingerea lui Iisus (cf. 1 Pt 2:7-8; 4:17).
În această direcţie ne poartă şi 1 Enoh, unde se descrie intervenţia îngerilor (Mihail,
Gavriil, Suriel şi Uriel) în favoarea omenirii aflate sub opresiunea giganţilor.84Deoarece giganţii,
după ce au mâncat toată hrana oamenilor, dorea să îi devoreze chiar şi pe aceştia, aşa încât
întreaga lume începu a se lamenta împotriva nedreptăţii acestora.85În 1 En 6-11, se arată cum
oamenii sunt exterminaţi de către giganţi mai mult decât de către potop.86 Scrierile iudaice
descriu apoi nedreptăţile pe care trebuia să le suporte Noe din partea contemporanilor săi.87 Din
acest motiv, potopul devine modul ales de Dumnezeu prin care Noe să fie salvat de această lume
pervertită.88 Scopul nu mai este cel de a distruge omenirea cea răufăcătoare, ci de a curăţa
pământul, pentru a pregăti epoca eshatologică.În multe scrieri ale literaturii apocaliptice iudaice,
mântuirea lui Noe şi condamnarea îngerilor rebeli servesc ca un exemplu complex al eliberării şi
al distrugerii divine.89 Pantru autorul Cărţii Jubileelor (20:5), care preia aceste tradiţii, potopul
este chiar judecata lui Dumnezeu împotriva „fiilor lui Dumnezeu” (Veghetorii) şi împotriva
giganţilor,90 prezentaţi ca o categoria particulară a generaţiei antediluviene (cf. 3 Mac 2:4),
80
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responsabilă pentru haosul lumii.91 Închiderea în închisoare a acestor spirite este astfel în
legătură cu tradiţiile legate de pedepsirea îngerilor căzuţi şi de potop;92pentru că aceştia
supravieţuiesc, însă într-o formă non-corporală şi alteratp (1 En 7:5; 10:12), ca “spirite rele” (1
En 15:8-9) legate şi păzite în temniţă până la judecata finală.93
Contextul acestor versete favorizează această interpretare, mai ales pentru relaţia dintre
versetele 19 şi 22, care prezintă autoritatea lui Hristos cel Înviat asuprra tuturor puterilor
cosmice. Astfel, „duhurile care fuseseră neascultătoare” din versetul 19 trebuie identificate cu
acele spirite angelice a căror neascultare a inaugurat răul care a provocat potopul. Chiar dacă la
nascultarea îngerilor se adaugă cea a fiinţelor omeneşti din timpul lui Noe, aşa cum se prezintă
situaţia în textul biblic al lui Fac 6, aici pare mai probabilă preluarea unor teme ale literaturii
apocaliptice care erau populare în epoca Noului Testament, care asocia Fac 6:1-4 evenimentelor
expuse în continuare.94 Oricare ar fi identitatea lor, în1 Pt 3:20 „duhurile”, care au fost
neascultătoare şi împotriva cărora se manifestă potopul, sunt comparate cu cei care acum
persecută şi calomniază creştinii (1 Pt 4:17; cf. 2:7-8; 3:1), care acţionează sub influenţa
puterilor demonice rebele asupra cărora Hristos a triumfat.95Apele îl eliberează pe Noe de
această lume coruptă şi rea, la fel cum Botezul îi eliberează pe creştini de lumea cea rea
contemporană lor.96
Concluzii
Cu greutate se poate decide în favoarea uneia sau celeilalte dintre aceste două ipoteze. Unii
autori încearcă să rezolve dilema susţinând că autorul ar fi creat în mod intenţionat această
ambiguitate, dorind să exprime ambele semnificaţii, pentru a facilita trecerea de la istoria
vechitestamentară la aplicaţia sa tipologică.97Se afirmă, deci, că Noe a fost salvat δι᾽ὕδατος, atât
în sens local (“prin apă”), cât şi în sens instrumental (“prin intermediul apei”).98Pe de o parte,
mântuirea este realizată, prin intermediul corabiei, de apele potopului; pe de alta, prin
intermediul apei, de răutatea generaţiei sale. În ambele cazuri, salvarea vine de la Dumnezeu.
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Acum noi suntem mântuiţi prin intermediul Botezului. Dar nu Botezul ne mântuieşte; acesta este
doar instrumentul lui Dumnezeu, la fel cu au fost şi apele potopului, făcut posibil prin Învierea
lui Iisus Hristos (1 Pt 3:21). Botezul, ca şi apele potopului, sunt modul ales de către Dumnezeu
pentru a oferi mântuirea Sa.99
Chiar dacă pare puţin probabil ca autorul să fi utilizat în mod intenţionat această propoziţie
cu ambele semnificaţii, există şi alte pasaje în această epistolă care demonstrează ingeniozitatea
sa. Potrivit lui Filon şi tradiţiei rabinice, nimic nu este superfluu în Scriptură. Dificultăţile
gramaticale indică doar o alegorie mai profundă. Interpretarea creştină a evenimentului potopului
foloseşte aceeaşi metodă alegorică în exegeza scripturistică, ca o justificare a mesajului creştin
de mântuire.100 Suntem abia la începutul dezvoltării teologiei baptismale, fapt ce poate explica
utilizarea puţin improprie a unor imagini, precum aceasta a potopului. Această tipologie ar putea
părea la o primă vedere un act foarte subiectiv, fără o bază în realitatea istorică. Însă pentru
autorul biblic lucrurile stăteau altfel: el considera că relaţia dintre cele două evenimente în
discuţie urmăreşte un plan specific al lui Dumnezeu cu privire la omenire.
Receptarea creştină a referatului despre potop trece deseori prin textul lui1 Pt 3:20-21, care
a fixat liniile principale ale tipologiei baptismale.101 Variate scrieri ale primelor secole şi-au
împropriat şi au dezvoltat această tipologie, care a primit mereu noi elemente şi semnificaţii
teologice mereu mai profunde.102 Spre deosebire de autorul biblic, care cunoştea şi folosea cu
precizie variatele tradiţii privind potopul, tipologia patristică pierde elementul iudaic şi se
limitează doar la considerarea aspectelor externe ale paralelismului dintre cele două
părţi.Tradiţiile care stau în spatele variantelor de interpretare a lui δι᾽ὕδατος au început să fie
ignorate, fiecare autor alegând semnificaţia cea mai apropiată de teologia pe care dorea să o
dezvolte.Concluzionând într-un fel variatele aplicaţii teologice ale acestei tipologii, într-o epocă
în care teologia baptismală era deja bine fixată, Sf. Ioan Hrisostom îndrăzneşte să afirme că
istoria potopului reprezintă o adevărată „taină” şi că elementele sale sunt figuri ale lucrurilor
viitoare:μυστήρια δὲ ἦν τὰ λεγόμενα, καὶ τῶν μελλόντωον τύπος τὰ γινόμενα.103
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