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Introducere

Am ales să abordez această temă întrucat apa este elementul esenţial al vieţii pe pământ

şi în tot universul. Apa stă la temelia întregii creaţii ca principiu fundamental. Apa dă viaţă, apa

hrăneşte, apa curăţă, apa dizolvă, apa răceşte, apa încălzeşte, apă se evaporă, apa îngheaţă, apa

sfinţeşte, apa luminează, apa e unită încă de la începutul creaţiei cu Duhul Sfânt.

Toate aspectele vieţii noastre sunt dominate în mod covârşitor de prezenţa apei, pentru

că apa este cea care mereu înnoieşte, mereu pune “început bun” pentru ca-n final să ne ducă

către Cel fără de început. 

Apa este prezentă în tot, de la cel mai mic pâna la cel mai mare, de la oceane pâna la cea

mai mică celulă, de la oameni pâna la furnici, de la ierburi pâna la cei mai mari copaci. Apa este

determinantă pentru climă şi pentru întreaga societate.

Pe  cât  de  simplă  pare  această  substanţă  pe  atât  de  atipică  este  în  comparaţie  cun

celelalte substanţe chimice. Caracteristicile ei fizico-chimice arată minunăţia creaţiei şi trimite cu

gândul către un Creator, către un Dumnezeu iubitor care se-ngrijeşte întru toate de ale Sale.

Nu  întâmplător  Biserica  a  ales  ca  substanţă  de  sfinţire,  de  împărtăşire  a  harului  lui

Dumnezeu  chiar  apa.  Aspectele  ştiinţifice  şi  teologice  legate  de  apă  se  întretaie  minunat  şi

creează de fapt imaginea completă asupra uneia dintre marile minuni ale lumii: apa.

Apa ca mediu de viaţă şi ca substanţă fară de care nimic nu poate exista trimite cu gândul

la energiile necreate ale lui Dumnezeu care sunt prezente în toată creaţia, şi fără de care nimic n-

ar avea viaţa sau ar exista.

Într-o lume din ce în ce mai secularizată şi în care argumentele ştiinţifice par la prima

vedere  mai  credibile,  abordarea  apei  din  perspectivă  ştiinţifică  şi  teologică  poate  deschide

mintea noastră spre o înţelegere mult mai profundă a creaţiei şi a lucrării lui Dumnezeu în lume.
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Capitolul I. Apa pe plan cosmologic

În  acest  capitol  vom vorbi despre existenţa apei  în tot  universul,  şi  în special  despre

existenţa apei pe pământ. Singura planetă în care apa se află în formă lichidă, singura stare de

agregare care permite apei să întreţină viaţa, este planeta noastră, în toate celelalte planete şi-n

restul  universului  apa se  află  în  stare  de vapori  sau  de gheaţă,  asta  judecând după ultimile

cercetări. Vom începe mai întâi cu cuvintele Psalmistului David spuse în Duhul Sfânt pentru a

arăta importanţa colosală a apei pentru Pământ.

1. “      CEL CE A ÎNTĂRIT PĂMÂNTUL PE APE, CĂ ÎN VEAC ESTE MILA LUI.”  

La  crearea lumii  Dumnezeu “a  întărit  pământul  pe  ape”  (Ps.  136,6),  aşa  ne  spune

psalmistul David “întru Duhul Sfânt” (Mt 12, 36).

Termenul de “întărire” îl putem găsi în Sfânta Scriptură şi în sens propriu dar şi în sens

figurat. 

Termenul “a întări” îl găsim cu sens propriu: 

- de întărire a sănătăţii omului: 

- FA 3:7   “Şi  apucându-l  de  mâna dreaptă,  l-a  ridicat  şi  îndată  gleznele  şi  tălpile

picioarelor lui s-au întărit.”

- de întărire a puterilor oamenilor:

- Iş 1:7 “ Iar fiii lui Israel s-au născut în număr mare şi s-au înmulţit, au crescut şi s-au

întărit foarte, foarte tare, şi s-a umplut ţara de ei.”

- de întărire a cetăţilor: 

- Dt 3:5  “Toate cetăţile acestea erau întărite cu ziduri înalte, cu porţi şi cu încuietori,

afară de cetăţile neîntărite care erau foarte multe.”

- de întărire a mormântului Mântuitorului:

- Mt 27:66  “Iar ei, ducându-se, au întărit mormântul cu strajă, pecetluind piatra.”

şi în general de întărire fizică, de împuternicire.

Termenul de întărire este găsit de multe ori şi cu sens figurat:

- de întărire a inimilor prin harul lui Dumnezeu, de sfinţire:
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- 1Tes 3:13 “Spre întărirea inimilor voastre, ca să fiţi fără de prihană întru sfinţenie,

înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, cu toţi

sfinţii Săi.”

- de întărire prin daruri duhovniceşti:

- Rm  1:11   “Pentru  că  doresc  mult  să  vă  văd  ca  să  vă  împărtăşesc  vreun  dar

duhovnicesc, spre întărirea voastră.”

- de întărire duhovnicească prin cuvânt:

- FA15:32  “Iar Iuda şi cu Sila, fiind şi ei prooroci, au mângâiat prin multe cuvântări pe

fraţi şi i-au întărit.”

- de întărire în sensul de a da viaţă şi a de menţine viaţa:

- Ps 71:6  “Întru Tine m-am întărit  din pântece;  din pântecele  maicii  mele.  Tu eşti

acoperitorul meu; întru Tine este lauda mea pururea.”

- de întărire a Evanghelie lui Iisus Hristos:

- Flp 1:7  “Precum este cu dreptate să gândesc astfel despre voi toţi; căci vă port în

inima mea, şi în lanţurile mele, şi în apărarea şi în întărirea Evangheliei, fiindcă voi

toţi sunteţi părtaşi la acelaşi har cu mine.”

În  general,  sensul  figurat  al  cuvântului  “întărire”  exprimă  întărirea  cu  harul  lui

Dumnezeu, prin sfinţire, prin umplerea de darurile duhovniceşti, prin sporirea credinţei, deci prin

întărirea în tot binele, adică prin întărirea în dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele.

Iar în general sensul propriu al cuvântului  “întărire” este de împuternicire, de mărire a

forţelor  omului,  de  ridicarea  unor  ziduri  mai  puternice,  de  vindecare  a  bolilor,  de  sănătate

trupească.

Astfel, ca să înţelegem în mod deplin sensul acestui termen din Sfânta Scriptura trebuie

să luam în considerare atât întărirea materială cât şi cea spirituală. De cele mai multe ori întărirea

în Sfânta Scriptură se face de către Dumnezeu şi e îndreptată către oameni sau către casele lor.

Dumnezeu întăreşte atât trupul cât şi sufletul omului prin Duhul Său cel Sfânt. Acelaşi Duh este

care vindecă bolile oamenilor, care le dă înţelepciune, credinţă, nădejde şi dragoste. 
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De fapt întărirea este în acelaşi timp şi  duhovnicească şi  trupească,  căci  cum spunea

Părintele Dumitru Stăniloaie1, deşi la nivel conceptual putem despărţi trupul de suflet, ele sunt

strâns unite, aşa cum sunt unite cele două firi ale Mântuitorului Hristos.

Întărirea pe care o dă Dumnezeu este de fapt viaţa pe care o dă prin Duhul Său, prin

energiile Sale necreate întregii făpturi şi omului.

Din prisma acestor lucruri acum putem înţelege mai bine ce înseamnă “Cel ce a  întărit

pământul pe ape”. Observăm şi aici la fel ca în toata scriptura, doua sensuri ale întăririi. 

Primul,  este întărirea fizică a pământului  pe ape, când Dumnezeu a poruncit:  „Să se

adune apele cele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul!" Şi a fost aşa. şi s-au adunat apele

cele de sub cer la locurile lor şi s-a arătat uscatul.” (Fc 1,9)

Al doilea sens, ar fi: cum viaţa a tot trupul este în sânge aşa şi viaţa Pământului este în

apă. 

- Lv 17:11  Pentru că viaţa a tot trupul este în sânge şi pe acesta vi l-am dat pentru

jertfelnic, ca să vă curăţiri sufletele voastre, că sângele acesta curăţeşte sufletul. 

Aşa cum sângele irigă toate ţesuturile trupului  dându-i  viaţă aşa şi  apa circulă în tot

pământul (atmosferă, plante, animale, oameni) dând viaţă. Pământul este întărit pe ape pentru

că  nu poate avea viaţă  la  nici  un  nivel;  de  la  reglarea temperaturii  în  atmosfera  sa  până  la

reglarea proceselor celulelor vii, apa este cu adevărat sângele Pământului.

Uitându-ne mai atent, această întărire a pământului pe ape nu poate fi numai trupească

şi nici numai duhovnicească, ci este în acelaşi timp şi trupească şi duhovnicească, căci apa dă

viaţă, biologic, întregului Pământ şi îl şi însufleţeste, îi dă energia de mişcare, îi asigură condiţiile

existenţei în fiecare secundă, deci îl întăreşte. 

David, în Duhul Sfânt, spune luminat că Domnul a întărit Pământul pe ape, înţelegând

tainic că fără apa nu există viaţă, şi tocmai de aceea Biserică luminată de Duhul Sfânt prin Sfiţii

Părinţi, foloseşte apa ca mijloc material al harului (aghiazma), ca mod de transmitere a Duhului

lui Dumnezeu oamenilor şi făpturii. Apa - viaţa lumii - se sfinţeşte de către Izvorul vieţii, care de

la începuturi  “Se purta pe deasupra apelor” (Fc 2.1).

Planeta noastră are toate condiţiile vieţii lăsate de Dumnezeu, în care cel mai important

rol îl joacă apa. Toată creaţia are un singur scop, acela de a-i sluji omului, şi omul de a o folosi

spre a-i folosi pentru iubirea aproapelui şi a lui Dumnezeu. Dacă lucrul cel mai important care

1 Părintele Dumitru Stăniloaie - Teologia Dogmatică Ortodoxă (I), Editura Institutului Bibilic şi de

Misiune  al  Bisericii  Ortodoxe  Române,  Bucureşti  2003,  p.398:  “Inserarea  spiritului  în  natura

materială e atât de intimă, că factorul spiritual uman nu poate fi conceput nici o clipă ca spirit

pur, ci trebuie înţeles de la început ca suflet, sau ca spirit întrupat, ca spirit cu ramificările lui în

trup, sau ca trup cu rădăcini în spirit.” 
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caracterizează Pământul – viaţa, este dat de apă, asta înseamnă că apa trebuie să se găsească şi-

n Sistemul Solar din care face Pământul dar şi-n tot Universul.

2. „CEL CE A FĂCUT CERUL CU PRICEPERE, CĂ ÎN VEAC ESTE MILA LUI.”  

Proorocul  David,  întru  Duhul  Sfânt,  spune  că  Dumnezeu la  început  a  făcut  cerul  cu

pricepere. 

Dacă ne vom uita în toată Sfânta Scriptură vom vedea că termenul de „a avea pricepere”

este întâlnit în câteva rânduri cu sensul fizic de modelare a materiei, de creare:

- 3Rg 7:14:  Acesta era fiul unei văduve din seminţia lui Neftali. Tatăl lui, un tirian, era

arămar; era şi Hiram plin de pricepere, cu meşteşug şi cu ştiinţa de a face orice lucru

din aramă. Şi a venit la regele Solomon şi a făcut tot felul de lucruri.

Dar de cele mai multe ori termenul de „pricepere” este întâlnit cu sensul figurat, de cunoaştere a

lui Dumnezeu:

- Dt 32:21  Ei M-au întărâtat la gelozie prin cei  ce nu sunt Dumnezeu şi  au aprins

mânia Mea prin idolii lor; îi voi întărâta şi Eu pe ei printr-un popor care nu e popor, le

voi aprinde mânia printr-un neam fără pricepere. Neamul fără pricepere este neamul

care nu-l cunoaşte pe Dumnezeu, care nu crede în Dumnezeu.

- Iv 28:28  După aceea Dumnezeu a zis omului: Iată, frica de Dumnezeu, aceasta este

înţelepciunea,  iar  în  depărtarea  de  cel  rău  stă  priceperea".  Priceperea  este

îndepărtarea de cel rău şi aproprierea de Dumnezeu.

- Pr 19:8  Cel ce dobândeşte înţelepciune iubeşte sufletul său şi cel ce ţine cu tărie la

pricepere află  fericirea.  Priceperea aduce  fericirea,  şi  care  fericire  este  mai  mare

decât vederea lui Dumnzeu precum ne spune Domnul: Fericiţi cei curaţi cu inima că

aceia vor vedea pe Dumnezeu (Mt 5,8)

- Col 1:9  De aceea şi noi, din ziua în care am auzit aceasta, nu încetăm să ne rugăm

pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoaşterea voii Lui, întru toată înţelepciunea

şi priceperea duhovnicească. Priceperea duhovnicească este adusă de Duhul Sfânt în

inima omului, atunci când el împlineşte voia lui Dumnezeu.

- 1In 5:20  Ştim iarăşi că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat nouă pricepere, ca să

cunoaştem pe Dumnezeul cel  adevărat; şi noi suntem în Dumnezeul cel adevărat,

adică întru Fiul Său Iisus Hristos. Acesta este adevăratul Dumnezeu şi viaţa de veci.

Priceperea este cunoaşterea reală a lui Dumnezeu.
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Priceperea lui Dumnezeu este raţiunea pusă de El în toată făptura pentu ca noi    să-L

cunoaştem cu raţiunea noastră. Priceperea noastră şi înţelepciunea noastră este revelată nouă

de Duhul lui Dumnezeu, pentru a-L cunoaşte mai bine şi pentru a-L iubi despăvârşit.

Când în cartea Facerii se vorbeşte că Dumnezeu la început a creat cerul şi pământul se

vorbeşte şi despre creerea Universului. Cerul pe care-l vedem noi noaptea de pe Pământ este

spaţiul extra-terestru, din afara Pământului, din sistemul nostru solar, este o bucăţică de Univers.

Dumnezeu a creat cerul cu pricepere punând în el raţiuni pentru ca noi să le descoperim

şi să ne minunăm, şi să-L cunoaştem pe El. Una din raţiuni ar fi apa, care este prezentă în Univers

doar în forma de gheaţă şi vapori, iar singurul loc unde se găseşte în stare lichidă, în stare de a da

viaţă, este Pământul. Acest lucru face evident faptul că planeta noastră este unică în Univers,

pentru  că pe ea trăieşte  omul  – făcut  după chipul  şi  asemănarea  lui  Dumnezeu.  Priceperea

aceasta a lui Dumnezeu de a lăsa viaţa doar pe Pământ ne face foarte speciali în Univers, ne arată

că lucrurile nu sunt întâmplătoare, că Dumnezeu, Creatorul nostru, în mod special a făcut cerul

cu pricepere.

Astfel  tot universul  are raţiuni în el  care ne duc imediat cu gândul la Creator şi  apoi

înţelegem că toate  sunt  făcute  pentru noi.  De fapt  priceperea aceasta a  lui  Dumnezeu este

dragostea Lui pentru omul pe care-L iubeşte, căruia îi dăruieşte totul, ca un Tată bun şi milostiv.

3. Apa în univers

Până nu demult se credea că apă există numai pe planeta noastră. Cercetările recente2

au demonstrat, prin metoda spectroscopiei, prezenţa indubitabilă a apei în univers, atât în formă

gazoasă (vapori), cât şi în formă solidă (gheaţă). 

Apa  moleculară  apare  în  norii  circumstelari  şi  interstelari3 şi  este  un  constituent

important  al  cozii  unor  comete  (de  exemplu  Halley).  De  asemenea,  apa  apare  la  suprafaţa

stelelor mai puţin fierbinţi (“giganţi roşii”), unde sunt întrunite cerinţele speciale pentru existenţa

moleculei de apă ( presiune ridicată, temperatură relativ joasă şi radiaţie ultravioletă redusă).

Pe Pământ gheaţa nu este la fel de rece sau la fel de tare aşa cum e în sistemul solar. Aici

gheaţa  este  compusă  din  multe  granule  toate  comprimate  puternic  împreună.  Între  aceste

2Site-ul oficial NASA - http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/961107a3.html.

3Gazeta  Universităţii  Harvard  –  “Water,  water,  everywhere”   de  Lee  Simmons   -

http://www.hno.harvard.edu/gazette/1999/02.25/telescope.html.
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granule este o peliculă fină de apă. E aşa de subţire că am putea zice că nu e prezentă. Dar de

fapt e aşa de multă apă acolo încât să permită micro-organismelor să trăiască în gheaţă. Ele

hrănesc mineralele cu cantităţi mici de praf prinse în gheaţă.

În afara planetei  Pământ gheaţa devine la fel  de tare ca o piatră.  Spre deosebire de

Pământ, gheaţa în univers nu conţine apă lichidă. Mai jos vom face o scurtă trecere în revistă a

prezenţei apei pe planetele din sistemul nostru solar4.

Figura:1 Sistemul Solar

Mercur este cea mai apropiată planetă de Soare din sistemul nostru solar. Chiar şi aşa ar putea

există gheaţă la poli în formă de cratere care sunt mereu în umbră.

Venus nu are gheaţă.

Luna planetei Pământ are apă sub formă de gheaţă la poli unde temperaturile sunt în jur de

minus 173 de grade Celsius. Orice cantitate de apă de pe Lună expusă la soare s-a evaporat, dacă

a existat vreodată, doar zonele întunecate, zonele de umbră de la poli menţin o temperatură

favorabilă existenţei apei îngheţate.

Martie e  a patra planetă de la Soare.  Se poate vedea gheaţă la  suprafaţa polilor.  S-au găsit

deasemenea dovezi de existenţă a gheţii sub suprafaţa planetei. Multe arii pe Marte par a fi fost

4 Site-ul oficial NASA: http://spaceplace.nasa.gov/en/kids/ice/index.shtml#.
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formate de curgerea apelor. Oamenii de ştiinţă spun că probabil aici a fost cândva multă apă în

stare lichidă.

Europa – este una dintre cele 4 mari luni ale lui Jupiter (până acum s-au descoperit 60 de luni).

Europa e puţin mai mică decât Luna Pământului, dar are de două ori mai multă apă decât toată

planeta Pământ. Suprafaţa ei se reînnoieşte foarte des şi de aceea nu există cratere. Unii oameni

de ştiinţă cred că Europa ar putea avea un ocean cu apă în stare lichidă sub crusta de gheaţă.

Europa este aşa de rece încât gheaţa de la suprafaţă este la fel de tare ca rocile de pe planeta

noastră. Liniile care apar pe Europa ar putea fi zonele unde gheaţa a crăpat, s-a reumplut cu apă

din interior şi apoi a îngheţat iar.

Callisto – este a doua lună ca mărime a lui Jupiter (după Ganymede) şi a treia lună în sistemul

solar. E mai mare ca luna pământului, dar mai mică decât Mercur. Callisto are  40% gheaţă şi 60%

piatră/fier. Callisto are cele mai multe cratere, dintre toate corpurile observate în sistemul solar.

Saturn este a şasea planetă de la Soare. Inele sale superbe sunt formate în special din cristale de

gheaţă amestecate cu praf şi alte substanţe. Particulele pot varia de la bucăţi mici de praf până la

bucăţi imense de gheaţă.

Enceladus este luna planetei Saturn. E la fel de lată ca şi statul Arizona şi este unul dintre cele

mai strălucitoare obiecte din sistemul nostru solar. Suprafaţa ei este acoperită cu apă îngheţată.

Nava  spaţială  Cassini  care  explorează  acum  sistemul  Saturnului  a  observat  cum  Enceladus

difuzează particule de gheaţă şi vapori de apă. Asta ar putea însemna că dedesubt s-ar putea află

apă lichidă sub presiune.

Tethys,  luna  planetei  Saturn,  este  formată  aproape  integral  din  gheaţă.  Suprafaţa  ei  este

acoperită de cratere şi piscuri de gheaţă. Tethys e lată de 1000 de kilometri. 

Dione este o altă lună a planetei Saturn. Este probabil formată în mare parte din rocă (a treia

parte din ea este doar rocă) iar restul este apă îngheţată.Suprafaţa de gheaţă e mai mică decât

pe  Tethys sau Rhea5.

5 A doua lună ca mărime a planetei Saturn.
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Rhea lună a planetei Saturn, este un corp de gheaţă cu miez de rocă (care este o treime din masa

planetei, restul fiind gheaţă). Rhea este similară cu Dione. Rhea are foarte multe cratere.

Uranus este a şaptea planetă de la pământ. Uranus este o planetă gazoasă gigantică. Există foarte

puţină apă în atmosfera ei, majoritatea fiind formată din hidrogen, metan şi heliu. Mare parte din

masa Uranusului este în miezul ei, care este format în principal din substanţe îngheţate.

Neptun este  a  opta  planetă  de  la  Soare.  Este  de  30  de  ori  mai  depărtate  de  Soare  decât

Pământul. Este aşa de mare încât 58 de planete Pământ ar putea încăpea în ea. Partea exterioară

a planetei este formată din hidrogen, heliu şi gaz metan. Dar este posibil ca miezul planetei să fie

format din rocă şi gheaţă.

Pluto este o planetă minisculă. Orbita sa este mai departe de Soare decât cea a Neptunului în

majoritatea timpului. Câteodată orbita prelungită a lui Pluto în jurul Soarelui o aşează în orbita lui

Neptun. Pluto orbitează într-o zonă a sistemului solar numită Centura Kuiper, împreună cu mii de

corpuri  de gheaţă. Pluto este formată în principal  din apă îngheţată. În interior găsim fier şi

piatră.

Quaoar –  este  prea mică pentru a fi  numită plentă,  având jumătate din diametrul  lui  Pluto.

Orbitează  în  jurul  Soarelui  departe  de  Pluto  în Centura Kuiper.  În  jur  de  70  000  de obiecte

îngheţate orbitează în această zonă îndepărtată din univers. Acest corpuri  se trasfonrmă uşor în

ceea ce numim noi comete, pe care le vedem străpungând cerul.

Cometele -  au puţină gheaţă la suprafaţă, mare parte din gheaţă fiind în nucleul lor.

Norul Oort – înconjoară sistemul nostru solar ca un scut. Este format din miliarde de corpuri de

gheaţă care orbitează în jurul Soarelui. În figura 2 orbitele planetelor sunt reprezentate în mijloc.

Ocazional   o  stea  în  mersul  ei  ar  putea  influenţa  orbita  unui  corp  îngheţat  aruncându-l  în

interiorul sistemului solar. Atunci apare o cometă „pe termen lung”. Majoritatea cometelor pe

care le vedem noi sunt comete „pe termen scurt” din Centura Kuiper.

Figura 2. Norul Oort
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După câte am observat mai sus apa este prezentă în sistemul nostru solar sub formă de

gheaţă şi particule de gheaţă, sau sub formă de vapori. Încă nu s-a confirmat existenţa apei sub

formă lichidă ci există doar presupuneri. Uitându-ne în Sistemul Solar putem observa foarte uşor

că Planeta Pământ este una dintre cele mai frumoase planete şi singura unde apa – substanţa

care întreţine viaţa – este prezentă sub formă lichidă.

Planeta noastră este unica planetă unde condiţiile de lumină, temperatură şi presiune

sunt  perfect  aranjate  pentru  ca apa să existe  în  formă lichidă,  şi  astfel  să  poate  fi  de  folos

oamenilor.

Este foarte interesant că cercetătorii sunt conştienţi că dacă vor găsi apă pe alte planete

vor găsi şi viaţă, asta pentru că, pentru noi pământenii apa înseamnă la propriu viaţă. Asta se

întâmplă şi pentru că, ei sunt deacord că legile fizicii, ale chimiei, biologiei, etc. se aplică peste tot

în univers, că “lumea ca natură se dovedeşte o realitate unitară raţională6” recunoscând cu voie

sau fără voie un singur Creator.

Până  astăzi  deşi  tehnologia  a  atins  un  nivel  extraordinar,  iar  spaţiul  cosmic  poate  fi

explorat în detaliu, nu s-a raportat existenţa vieţii pe alte planete. Aşa cum sfinţii se deosebesc

de ceilalţi oameni prin harul lui Dumnezeu, astfel şi Pământul se deosebeşte de toate celelalte

planete din Sistemul Solar şi din univers prin viaţa abundentă şi extraordinară care se găseşte pe

el datorate în mare parte apei. Aşa cum harul lui Dumnezeu arata pe cei aleşi dintre oameni, aşa

6 Părintele Dumitru Stăniloaie - Teologia Dogmatică Ortodoxă (I), Editura Institutului Bibilic şi de

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2003, p.360. 
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apa  prezentă  în  stare  lichidă  doar  pe  Pământ  arată  unicitatea  planetei  noastre.  Iar  această

unicitate nu poate fi decât în legătură cu singura făptură din univers care are chipul Creatorului7:

omul – fiind unică prin excelenţă.

Aceste raţiuni lăsate de Dumnezeu în univers sunt folositoare doar omului. “Numai omul,

ca fiinţă conştient raţională care cunoaşte din ce în ce mai bine raţionalitatea naturii şi sensurile

ei, devine prin ea el însuşi mai raţional, sau îşi actualizează din ce în ce mai mult raţiunea lui.”8

După Sfântul Maxim Mărturisitorul toate lucrurile (legile) îşi au raţiunile lor în Logosul

dumnezeiesc,  sau în Raţiunea supremă9,  în  Hristos.  Apa pe plan cosmologic  este  una  dintre

aceste raţiuni ale lumii care ni-L descoperă din ce în ce mai mult pe Dumnezeu şi lumea creată de

El. 

4. Apa pe pământ

Apa este unul din ingredientele esenţiale ale vieţii. Oriunde e viaţă acolo este şi apă. Apa

e prezentă  peste  tot,  tocmai  de aceea  planeta noastră  mai  este  numită şi  planeta  albastră.

Oceanele acoperă mai multe de două treimi din suprafaţa planetei şi peste tot poţi găsi un lac, un

râu, o mlaştină,  un pârâuaş,  un gheţar,  etc.  Apa e în  continuă mişcare, fiind purtată în jurul

planetei de furtuni, curenţi de aer, maree şi de alte forţe. 

Circuitul  apei  descrie  existenţa  şi  mişcarea apei  pe,  în  şi  deasupra  Pământului.  Pe

Pământ apa este mereu în miscare şi îşi schimbă mereu starea de agregare, din lichid, în vapori,

apoi în gheata, şi ciclul se repeta. Circuitul apei se produce de câteva mii de ani şi viaţa pe

Pământ depinde de acesta; făra acest circuit al apei, Pământul ar deveni un loc arid, fără viaţă.

7 Facere 1, 26: "Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră…”

8 Idem p.361

9 Sfântul Maxim Mărturisitorul  – Ambigua, Editura Institutului Biblic şi  de misiune al Bisericii

Ortodoxe Române, Bucureşti 1983.
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4.1. Circuitul apei în natură.

Circuitul apei pe suprafaţa Pământului nu poate fi privită şi analizată pe circuite izolate,

întrucât  procesele  evaporării  şi  condesării  sunt  influenţate  de  aceeaşi  factori  climatici  şi

geofizici care se află în strânsă interdependenţă şi condiţionare reciprocă.10

Circuitul apei nu are un punct fix, clar de plecare, dar putem să începem cu oceanele.

Soarele - "motorul" circuitului apei - încălzeşte apa din oceane, care se evaporă şi ajunge în aer

sub  formă  de  vapori.  Curenţii  de  aer  ascendenţi  transportă  vaporii  în  atmosfera,  unde

temperaturile mai scăzute determină condensarea vaporilor sub formă de nori. Curenţii de aer

deplasează norii  pe tot globul, particule de nor se ciocnesc, cresc în dimensiuni  şi  cad sub

formă de precipitaţii. O parte a precipitaţiilor cade sub formă de zăpadă şi se poate acumula în

calote glaciare şi gheţari.  

Zăpada aflată în zone cu o climă mai blândă se topeşte când vine primăvara, iar apa

rezultată se scurge pe suprafaţa solului, ca scurgere nivală. Cea mai mare parte a precipitaţiilor

cade înapoi în oceane sau pe sol, unde, datorită gravitaţiei se scurge în continuare pe suprafaţa

solului ca scurgere de suprafaţă.

O  parte  din  această  scurgere  de  suprafaţă  intra  în  albia  râurilor,  curentul  de  apă

deplasându-se  către  oceane.  Scurgerea  de  suprafaţă  şi  exfiltraţiile  din  apa  subterană,  se

acumuleaza ca apă în lacuri şi râuri. Totuşi nu toată apa provenita din scurgere ajunge în râuri.

O mare parte a acesteia se infiltreaza în sol. O parte din această apă rămâne în apropierea

suprafeţei solului şi se poate infiltra înapoi în corpurile de apă de suprafaţă (şi în ocean) sub

formă de scurgere de apă subterană (descărcare acviferă). 

O parte din apa subterană gaseşte fisuri în suprafaţa pământului şi iese la suprafaţă

sub formă de izvoare cu apă dulce. Apa din acviferul freatic (apa subterană de adâncime mică)

este asimilată de rădăcinile plantelor şi se intoarce înapoi în atmosfera prin evapotranspiraţia

de pe suprafaţa frunzelor. O alta parte a apei infiltrate în pământ ajunge la adâncimi mai mari

şi  reîmprospătează  acviferele  de  adâncime  (zona  subterană  saturată),  care  înmagazinează

cantităţi imense de apă dulce pe perioade îndelungate. 

Totuşi, în timp, această apa se deplasează, o parte urmând sa reintre în ocean, unde

circuitul apei "se termină"…. şi "reincepe”11.

10 Pişota,  Ion;  Zaharia  Liliana  şi  Daniel  Diaconu –  Hidrologie,  Editura  Universitară,  Bucureşti

2005, p.15

11 Institutul National de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor - U.S. Geological Survey: Circuitul

apei (http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleromanian.html#global).
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Apa în circuitul ei curăţă, spală, adapă, echilibrează, umple, completează şi dă viaţă

tuturor speciilor şi întregii planete. Circuitul apei în natură este o mărturie excepţională pentru

a demonstra cum nimic nu este întâmplător, cum totul se mişcă precis şi în detaliu conform

unui  plan,  gândit  şi  coordonat.  Design-ul  inteligent  al  circuitului  apei  în  natură  vădeşte

inteligenţa Creatorului şi  informaţia pusă în creaţie de Acesta. Circuitul apei  în natură nu e

întâmplător  ci  de o precizie  extraordinară,  având un scop precis:  de  a da viaţă planetei  şi

vieţuitoarelor din ea, şi omului în mod special.

“Lumea  ca  şi  creaţie  a  Dumnezeului  Celui  Viu  şi  Preaînţelept  este  plină  de  viaţă.

Pretutindeni şi în toate este viaţă şi înţelepciune, în toate vedem o expresie a inteligenţei, atât

în mare, cât şi în mic, în întreg şi în parte. Lumea este asemenea unei cărţi de învăţătură, deşi

nu poţi  învăţa  din ea cunoaşterea de Dumnezeu atât  de limpede cum ne învaţă Revelaţia

dumnezeiască, înainte să fi existat lumea a fost numai Dumnezeu, Cel Viu şi nemărginit. Când

lumea a fost adusă la fiinţă din nefiinţă, este de înţeles că Dumnezeu n-a devenit mărginit;

întreaga  plenitudine  a  vieţii  şi  nemărginirea  au  rămas  în  El,  dar  această  plenitudine  şi

nemărginire s-a vădit şi în creaturi, în cele vii şi organice, care sunt de o infinită multitudine,

înzestrate toate cu viaţă.12”

4.2 Distribuţia apei la nivelul globului

Este foarte interesant să observăm cum este distribuită apa dulce şi sărată pe planeta

noastră pentru a trage câteva concluzii suprinzătoare. 

Rezerva mondiala de apă este de 1.386 milioane km3 de apa,  peste 96% fiind apă

sărată. Mai departe, din totalul de apă dulce, peste 68% este blocată in gheaţă şi gheţari, iar

30% din apa dulce este prezentă in subteran. Sursele de apă dulce de suprafaţă,  cum ar fi

râurile  si  lacurile,  insumează doar  93.100 km3,  care reprezinta  aproximativ  1/700 dintr-un

procent din totalul de apa. Totuşi, râurile şi lacurile reprezintă sursele principale pentru apă

folosită zilnic de oameni.

12 Sfântul Ioan de Kronstadt – Viaţa mea în Hristos, Editura Sofia, Bucureşti 2005, p.40.
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Figura 3: Distibuţia apei pe glob.

Figura 4: Distribuţia detaliată a volumului apei pe glob 
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Aşa cum se obsevă în figurile 3 şi 4 din cantitatea enormă de apă care se găseşte pe

planeta noastră doar 3% este apă dulce. Iar din această cantitate foarte mică, doar 30% este

apă dulce de suprafaţă,  ape pe care de fapt  noi  o folosim zi  de zi.  Paradoxal  deşi  suntem

înconjuraţi  de ape peste tot, doar aproximativ 0,001% esta apă potabilă.  Şi  totuşi zilnic nu

ducem lipsa apei, nici noi nici toate vieţuitoarele planetei. Şi asta nu se-ntâmplă de ieri de azi ci

de aproximativ 6000 de ani.

Iată grija extraordinară pe care o are Dumnezeu faţă de lume în fiecare clipă. Lucrurile

nu pot fi întâmplător aşa ci în mod special sunt aşa, pentru a putea înţelege mai uşor, că prin

raţiunile puse de Dumnezeu în materie trebuie să ne ridicăm cu gândul la El, Creatorul nostru.

Apa prin compoziţia şi structura ei, prin felul cum interacţionează cu tot ce există în univers,

prin raţiunile aflate în ea, dă mărturie că lumea nu poate fi creată de la sine prin evoluţie ci

este creată de cel care a aşezat acele raţiuni în ea. “Că nu trebuie să vorbeşti de facerea cerului

şi a pământului ca de o întocmire făcută de la sine, aşa cum şi-au închipuit unii, ci ca de o

lucrare, ce-şi are pricina în Dumnezeu.13”

“Este  semnul  celei  mai  mari  nebunii  să  spui  că  toate  s-au  făcut  dintr-o  materie

preexsitentă şi să nu mărturiseşti că Dumnezeu, Creatorul universului, le-a adus din nefiinţă.14”

4.3. Apa în toate organismele vii

Apa nu este doar lichidul din oceane, râuri, lacuri şi ploaie este deasemenea şi în aerul

pe care îl respirăm şi sub pământul pe care stăm. Apa formează calotele de gheaţă de la poli şi

de pe munţii înalţi, formează norii pufoşi de pe cer şi ceaţa, apa face parte din fiecare celulă a

corpului nostru, apa se găseşte în orice organism viu de pe pământ.

Organismul viu se prezintă ca un sistem de apă brodat cu proteine, lipide, glucide şi

alte molecule şi macromolecule. În mediul apos - o apă cu un mare grad de structuralizare -   au

loc toate reacţiile importante. Toate membranele sunt tapetate cu straturi foarte subţiri de apă

fixate foarte bine de acestea formând o structură semicristalină. 

Apa este matricea vieţii, constituie solventul universal atât in mediul interstiţiar cât şi

în cel intracelular. Este mediul de transport al substanţelor de la un organ la altul. Este mediul

de  eliminare  al  produşilor  de  dezasimilaţie,  de  dispersie.  Apa  este  necesară  în  reacţia  de

hidroliză, este tampon pentru variaţiile de temperatură. Degajă temperatură prin evaporare şi

are rol de termostat prin căldura specifică mare. În organismele vii apa se găseşte în procente

13 Sfântul Vasile cel Mare – PSB 17,  Omilii la Hexaimeron, EIMBOR Bucureşti 1986, p.71.

14 Sfântul Ioan Gură de Aur – Omilii la Facere, EIMBOR Bucureşti 2003, p.16.
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diferite în funcţie de specie şi gradul de dezvoltare ontogenetică. La organismele superioare

existenţa  apei  se  poate  clasa  astfel  dupa  locul  in  care  se  afla  in  raport  cu  celula.  Apa

intracelulara: 70% din total, apa extracelulara 30%, interstiţial 20% şi apa circulantă (vasculară)

– 7%. 

Plantele, animalele şi omul pentru a-şi putea îndeplini funcţiile vitale au nevoie de apă.

Plantele şi animalele îşi desfăşoară activitarea în funcţie de gradul de umiditate în care îşi au

habitatul. Unele specii, pentru a-şi realiza procesele fiziologice, trăiesc numai în apă, alcătuind

plantele hidrofile; altele sunt adaptate să trăiască într-un mediu cu umiditatea multă, formând

grupa plantelor  higrofile.  Acestea  se  află  răspândite  în regiunile  ecuatoriale  sau în zonele

temperate  (în  luncile  râurilor,  pe  parterul  umed  al  pădurilor)  sau  în  spaţiile  bogate  în

umiditare. Există însă specii de plante cu caracter xerofil, care sunt adaptate să trăiască într-un

mediu cu umiditate deficitară.15

Apa are o importanţă covârşitoare şi în viaţa animalelor. Acestea îşi procură apa atât

din mediul  în care trăiesc,  cât  şi  din plantele cu care se hrănesc.  Cantitatea de apă de pe

suprafaţa  pământului  este  neuniform  repartizată,  de  aceea  animalele  şi-au  creat  anumite

adaptări faţă de această situaţie. Unele s-au acomodat la un grad de umiditate mai ridicat,

altele la un grad de umiditate extrem de redus. Animalele care trăiesc în mediul acvatic sunt

adaptate  numai  la  acest  mediu  de  viaţă  şi,  în  consecinţă,  orice alte  schimbări  le.ar  putea

provoca moartea. Ele alcătuiesc grupa faunei acvatice.16

Apa se găseşte oceane,  mări,  râuri,  acvifere,  în peşti,  păsări,  animale,  flori,  copaci,

legume, fructe, în orice formă de viaţă de pământ. Apă e prezentă peste tot. Apa este singura

substanţă care se găseşte în mod natural în toate cele trei stări de agregare. 

Apa e prezentă în tot ce-i  viu. Apa cosmică (de la începutul  lumii)  avea în ea mod

virtual raţiunile şi potenţele existenţelor definite – chipuri ale raţiunilor Logosului – ce urmau

să apară prin suflarea Duhului  Sfânt.17 Apa reprezintă materia cosmică în starea lichidă,  ca

rezervă, ca sân al oricărei forme de existenţă organizată.18

15 Pişota,  Ion;  Zaharia  Liliana  şi  Daniel  Diaconu –  Hidrologie,  Editura  Universitară,  Bucureşti

2005, p.32.

16 Idem, p.32.

17 Părintele Dumitru Stăniloaie - Teologia Dogmatică Ortodoxă (I), Editura Institutului Bibilic şi de

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2003, p.35.

18 Ibidem, p.39.
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Apa defineşte viaţa în orice organism, dar nu apa singură ci apa unită cu Duhul lui

Dumnezeu.  Aşa cum energiile  necreate ale lui  Dumnezeu sunt prezente în întreaga creaţie

susţinând-o tot aşa apa este prezentă în toate vieţuitoarele întreţinând procesele bio-fizico-

chimice de la nivelul oricărei celule.

4.4  Apa ca mediu al vieţii – mediul acvatic

Mediul acvatic este destul de străin omului, care de regulă are o imagine foarte simplistă

şi parţială cu privire la viaţa acvatică. De obicei ne gândim la peşti, eventual alge, meduze, scoici

(mai ales dacă e vorba de mare), iar despre bacterii  se gândeşte că e o nedorită poluare. În

realitate în ape există o imensă diversitate de plante şi animale. Cel mai mare animal de pe Terra

e  balena  albastră,  şi  specile  de  peşti  sunt  extrem  de  multe,  dar  nu  se  pot  compara  cu

complexitatea  şi  diversitatea  organismelor  de  mici  dimensiuni,  care  da  fapt  au  cantitativ  şi

calitativ cel mai important rol.

O mare,  un râu,  un lac  nu sunt  doar  mase de  apă,  ci  trebuie privite  împreună cu

vieţuitoarele  din  ele,  ca  ecosisteme.  Viaţa  există  în  aproape  orice  ape,  chiar  în  cele  mai

"vitrege"  condiţii  de  temperatură,  presiune,  luminozitate,  chimism etc.  Sunt  vieţuitoare  în

abisurile oceanelor,  sub calotele eterne de gheaţă, în lacuri vulcanice fierbinţi sau acide, în

apele subterane...

Mediul lichid e mai favorabil  vieţii  ca cel terestru sau aerian, deoarece organismele

acvatice  se  pot  deplasa  mai  uşor  în  spaţiu  tridimensional  plutind  pasiv  sau  înotând,

nedepinzând de un substrat solid. În schimb păsările nu pot rămâne continuu în aer, animalele

terestre  consumă  multă  energie  pentru  deplasare  iar  plantele  terestre  sunt  cu  rarissime

excepţii fixate la sol.

Apele naturale nu sunt pure, ci sunt emulsii, suspensii, soluţii de diverse materii, deci

pot  fi  considerate  soluţii  nutritive.  Astfel  plantele  nu  au  nevoie  de  rădăcini.  Există  alge

(dinoflagelatele) care înoată activ, ca animalele! Animalele acvatice la rândul lor pot trăi toată

viaţa fixate pe un substrat, hrănindu-se şi respirând cu hrana şi oxigenul adus de curenţii de

apă ("hrănire prin filtrare")  şi  tot prin apă pot  face schimburile sexuale şi  se pot răspândi

larvele....  De  aceea,  în  ape diferenţa  plante  /  animale  nu  este  aşa  de  clară  ca  în  mediul

terestru. 

Heterogenitatea fizico-chimică a apelor este mai mare decât se poate crede, diferind în

timp şi spaţiu viteza de curgere, compoziţia apei, temperatura, lumina etc. Prin urmare există o

diversitate mare a habitatelor, ceea ce permite o diversitate mare în compoziţia biocenozelor.

Pe de altă parte oscilaţiile de temperatură sunt mai atenuate ca în mediul terestru, iar zilele

sunt mai scurte din cauza fenomenului de reflexie totală a razelor soarelui la suprafaţa apei

când unghiul  de incidenţă creşte peste valoarea-limită. În plus, la adâncimi mari domneşte

întunericul.
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Apa este un mediu de viaţă extraordinar. Aşa cum mediul acvatic este un mediu plin de

viaţă pentru mii şi mii de specii, aşa lumea în care trăim este un mediu al Duhului Sfânt. Totul

este pătruns de har, totul freamătă, vibrează, se trezeşte în această uriaşă Suflare de viaţă, ca şi

copacul  în vântul  invizibil,  dar mişcător, ca şi  marea "cu mii de surâsuri",  ca şi  elanul care

împinge, unul către celălalt, pe bărbat şi pe femeie19.

Sfântul Maxim Mărturisitorul evocă prezenţa Sfântului Duh în existenţa însăşi a lumii, în

fiinţele  şi  lucrurile  care  sunt  tot  atâtea logoi-raţiuni  ai  Logosului,  tot  atâtea Cuvinte  pe care

Dumnezeu ni le adresează. Apostolul Pavel, în Epistola către Efeseni (4, 6), Îl evocă pe Dumnezeu,

care este "peste toate şi prin toate şi  întru toţi". Tatăl rămâne cu adevărat Dumnezeu cel de

dincolo, principiul a tot ceea ce există. Cuvântul este Logosul care organizează lumea prin aşa-

numitele idei-voinţe creatoare. Iar Duhul este chiar Dumnezeu în toate, care dă viaţă şi duce

toate la desăvârşire, întru frumuseţe, Dumnezeu cel înaripat, reprezentat simbolic prin mişcare,

zbor, vânt, pasăre, foc, apă vie, nu pământul, ci Cel care transformă pământul într-o taină.

 

4.5  Influenţa apei asupra climei

În natură, apa este întâlnită în trei stări de agregare numite şi faze – gazoasă, lichidă şi

solidă – ale cărei proprietăţi fizice şi chimie pot fi considerate pe drept unice. Aceste trei stări

de agregare, ale unui singur compus chimic, pot trece în anumite condiţii oferite de mediul

ambiant dintr-o fază în alta.

Trecerile au loc printr-un transfer de molecule de la o fază la alta şi se manifestă prin

fenomenele  de  evaporare,  condesare,  sublimare,  îngheţare  şi  topire.  Acestea  se  realizează

atunci când trasportul de molecule între faze se compensează reciproc. Se ajunge la o stare de

echilibru dinamic, caracterizată prin existenţa unui permanent transfer de molecule de la o

fază la  alta,  fără ca,  în  medie,  numărul  de  molecule dintr-o  fază  oarecare să  se  modifice.

Evident cele trei faze ale apei, lichidă, gazoasă şi solidă, ajung în stare de echilibru numai în

anumite condiţii de temperatură şi presiune.20 Aceste condiţi diferă de la regiune la regiune, şi

tocmai din acest motiv există diferenţe climatice de la un loc la altul.

Condiţiile cliamtice sunt influenţate într-o mare măsură de răspândirea suprafeţelor

oceanice şi continentale. 

19 Olivier  Clement  –  Tâlcuire  la  rugăciunea  “Împărate  Ceresc”

(http://www.nistea.com/clement_duh.htm).

20 Pop  Gheorghe  –  Introducere  în  meteorologie  şi  climatologie,  Editura  Ştiinţifică  şi

Enciclopedică, Bucureşti 1988, p.84.
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Încălzirea uscatului diferă de cea a mărilor şi oceanelor. Sub acţiunea razelor solare apa

se încălzeşte mai lent decât uscatul, dar în acelaşi timp, căldura acumulată o cedează cu mult

mai greu. O consecinţă importantă a acestui fapt o constituie apariţia a două tipuri de climate

şi anume un climat continental, de regulă mai călduros şi mai uscat şi un climat maritim, mai

răcoros şi mai umed.

Influenţa apei asupra condiţiilor climatice dintr-o anumită regiune se manifestă şi prin

acţiunea pe care o exercită curenţii marini. În Oceanul Atlantic, Curentul Golfului (Gulf Stream)

udă coastele Europei vestice favorizând menţinerea unui climat blând cu ierni umede şi veri nu

prea  călduroase.  Pe  coastele  estice  ale  Americii  de  Nord,  afectate  de  curentul  rece  al

Labradorului, se formează un climat cu ierni friguroase şi veri răcoroase. 21

Oceanul  este  o  componentă  foarte  importantă  din  sistemul  Terrei,  şi  influenţează

transformarea energiei şi a materiei, foarte importante pentru sistemul climatic. La nivelul cel

mai de bază oceanul modelează atmosfera.

Iată cele mai importante motive pentru care apa din oceane este un factor determinant

al climei22:

1. Oceanul conduce circulaţia atmosferică încălzind atmosfera, în principal la tropice.

Mare  parte  din  lumina  soarelui  abosrbită  de  pământ  este  absorbită  în  “vârful”

oceanului tropical. Atmosfera nu absoarbe prea multă energie, pentru că este prea

transparentă.  Lumina soarelui  trece prin aer şi  încălzeşte oceanul.  Mare parte din

ocean are  culoarea  albastru  marin  închis,  spre  negru.  Oceanul  absoarbe  98% din

radiaţia  solară  atunci  când  soarele  este  sus  pe  cer.  Oceanul  pierde  căldură  prin

evaporare.  Vânturile  transportă  apa  evaporată  în  Zona   de  convergenţtă  inter-

tropicală23 unde se condesează şi cade sub formă de ploi. Condesarea degajă căldura

latentă  şi  încălzeşte  aerul.  Aerul  cald se  ridică,  trăgând şi  mai  mult  în  zona caldă

umezeala, şi astfel degajând şi mai multă căldură. Mari părţi ale oceanului tropical au

mai multe de 3 metri de ploaie în fiecare an (8 mmm pe zi în figura 6).

Figura 5: Încălzirea suprafeţei globului pământesc datorate radiaţiei solare, calculară în W/m2.

21 Pişota Ion; Zaharia Liliana şi Daniel Diaconu – Hidrologie, Editura Universitară, Bucureşti 2005,

p.33.

22Robert  R.  Stewart  -   Departamentul  de  Oceanografie,  Texas,  Universitatea  A&M

(http://oceanworld.tamu.edu/resources/oceanography-book/oceansandclimate.htm)

23 Zona de joasă presiune a Ecuatorului
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Sursa: Japan Meteorology Agency Atlas (http://ds.data.jma.go.jp/gmd/jra/atlas/eng/atlas-tope.htm)

• Aşa de multă căldură este degajată de ploaie în Zona de convergenţă inter-tropicală

încât dă naştere la întreaga circulaţie atmosferică. Mişcarea se numeşte circulaţia lui

Hadley.

• Căldura eliberată de ploaie la altitudini mari dă naştere la furtuni şi vânturi.

• Căldura eliberată de ploaie în uragane şi în furtuni cu fulgere dă naştere la aceste

furtuni.

Figura 6: Precipitaţiile anuale
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Figura 7: Harta de reintegrare a căldurii

Sursa: Japan Meteorology Agency Atlas (http://ds.data.jma.go.jp/gmd/jra/atlas/eng/atlas-

tope.htm)

În figura 7 se observă corelaţia foarte fidelă cu harta precipitaţiilor din figura 6. Astfel că ploaia şi

absorbţia razelor infraroşii încălzesc atmosfera, majoritar în tropice. Această căldură dă naştere la

circulaţia atmosferică.

2. Oceanele  domină  ciclul  hidrologic  al  naturii.  Oceanele  furnizează  aproape  toată

cantitatea de apă care cade pe pământ.

3. Oceanele controlează cantitatea de dioxid de carbon din atmosferă şi domină ciclul de

carbon al Pământului. Dioxidul de carbon este un gaz de seră. Prin absorbţia radiaţiei

infraroşii  (energiei)  de  pe  suprafaţa  pământului,  ajută  la  menţinerea  caldă  a

suprafeţei. 

4. Oceanul  depozitează  şi  transportă  căldura.  Temperatura  din  atmosferă,  şi  chiar

schimbările  globale  de  temperatură  sunt  încetinite  de  schimbul  de  căldură  cu

oceanul. Astfel de 18 ori mai multă căldură a fost depozitată în oceane de la mijlocul

anilor 1950 din cauza încălzirii  globale decât a fost  depozitată în atmosferă.  Mare

parte din căldura blocată de gazele de seră s-a dus în oceane, nu în atmosferă.

Clima  pământului  este  rezultatul  distribuirii  neegale  a  temperaturii  la  suprafaţă.

Diferenţa de temperatură dintre poli şi tropice duce pâna la urmă la vânturi şi curenţi

oceanici care poartă căldura de la tropice către regiunile polare. Oceanele tranportă

căldura  dinspre tropice  în  exterior,  şi  vânturile  poartă  căldura  către  altitudini  mai

mari.
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a) La tropice este cald pentru că primesc multă lumină de la soare.

b) La  poli  este  rece  pentru  că  primesc  mult  mai  puţină  lumină  şi  pentru  că

atmosfera polară este transparentă radiaţiilor solare. Radiază înapoi mult mai

multă căldură decât primesc de la soare.

c) Transportul căldurii este influenţat de multe alte componente ale sistemului

terestru:

• Continentele întrerup sau deviază vânturile şi curenţii.

• Viaţa pe pământ a schimbat compoziţia atmosferică, schimbând

astfel  şi  modul  prin  care  căldura  trece  de  la  suprafaţa

pământului în spaţiu.

• Vaporii de apă din atmosferă de asemenea influenţează felul în

care căldura trece de la suprafaţă în spaţiu. Vaporii de apă sunt

cel mai important gaz de seră

• Apa evaporată  din oceane transportă căldură în  atmosferă,  şi

încălzeşte atmosfera când se condensează ca precipitaţii.  Mare

parte din încălzire apare în centurile tropicale de ploaie.

5. Variaţiile din circulaţia oceanelor au avut impact în schimbările bruşte de climă în anii

trecuţi.

În  concluzie  apa prin circuitul  ei  în  natură este determinantă pentru climă,  apa este

principalul regulator al vremii.
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Capitolul II. Apa în oameni şi pentru oameni

1. Apa în corpul uman

Corpul uman este compus în mare parte din apă. Aproximativ 85% din creierul nostru,

80% din sânge şi 70%  din muşchi noştii sunt apă. Fiecare celulă din corpul nostru are nevoie de

apă pentru a trăi. Apa este un nutrient necesar implicat în toate funcţiile corpului. 

Iată care sunt cele mai importante funcţii ale apei pentru corpul uman:

- Apa este un foarte bun solvent: dizolvă mai mulţi compuşi decât orice alt lichid. Apa

dizolvă  majoritatea  sărurilor  dar  nu  proteinele  şi  alte  molecule  organice  mari.  Apa

lichidă poate transporta elemente către şi în interiorul celulei vii fără să dizolve şi să

distrugă  moleculele  organice  din  care  este  compusă  celula.  Apa  transportă  de

asemenea elementele reziduale din celulă în afară ei.

- Apa are  o  mare tensiune  de  suprafaţă.  Tensiunii  de suprafaţă  a  apei  i  se  datorează

acţiunea capilară, care permite apei să se mişte prin vasele sanguine în corpul nostru,

cărând oxigen şi nutrienţi.

- Apa are o mare capacitate de absorbţie a căldurii: apa absoarbe sau degajă mai multă

căldură  decât  majoritatea  substanţelor,  fiind  folosită  pentru  creşterea  sau  scăderea

temperaturii corpului.

- Apa are un punct de fierbere şi evaporare ridicat.

Apa determină toate procesele şi funcţiile corpului uman. Apa este solventul care elimină

nutrienţii, hormonii, anticorpii şi oxigenul prin curgerea sângelui şi prin sistemul limfatic. 

Pentru că mare parte din organismul nostru este apă avem nevoie de mare cantitate

zilnic pentru a fi sănătoşi. Dacă nu bem destulă, corpul nostru trebuie să recicleze apa murdară şi

funcţiile metabolice din corpul nostru nu vor funcţiona corect.

Adulţii pierd zilnic două sau trei pătrimi din apa din corp, adică aproximativ 12 pahare,

prin mers,  respiraţie,  traspiraţie,  urină,  etc.  Pentru că nu există o metodă de stocare a apei,

corpul a fost creat având un sistem de priorităţi care se aplică pentru cantitatea de apă intrată în

corp. Când nu ne hidratăm, corpul reciclează apa, şi consumă mai puţin. Reziduurile toxice se

depun în ţesuturi, grăsimi, articulaţii şi muşchi, în loc să fie eliminate.

Ţesuturile plămânilor sunt muiate de apă în timp ce preiau oxigenul, eliminând dioxidul

de carbon şi hidrogrenul. Alergiile şi simptomele astmatice ar putea fi un semn de alimentare

insuficientă cu apă.

Apa este lichidul de răcire al corpului regularizând temperatura corpului prin traspriraţie.

Transpiraţia  împiedică  supraîncălzirea  corpului  mai  ales  în  timpul  efortului  fizic  sau  pe

temperaturi  ridicate.  Trebuie deasemenea menţionat că trupul  uman are nevoie de la fel  de

multă  apă  iarna  ca  şi  vara.  Supraîncălzirea  trupului  poate apărea  atunci  când corpul  nu  are
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destulă  apă pentru a-şi  regulariza  temperatura.  Simptomele  ar  putea fi:  trasipraţie  excesivă,

ameţeală, oboseală, dureri de cap, greaţă şi vomă.

Doar  o  pierdere  de  3%  din  cantitatea  de  apă  din  corp  poate  duce  la  probleme  de

sănătatea serioasă. Iar o pierdere de 15% din cantitatea de apă din corp poate duce la moarte.

Creierul  uman este 90% apă.  Deşi  creierul  este 1/50 din greutatea corpului  foloseşte

1/20 din rezervele de sânge. Apă este foarte necesară pentru concentrare. Când corpul este bine

hidratat se observă o creştere în claritatea memoriei. Cu cât nivelul apei este mai mic cu atât

nivelul energiei generată de creier este mai mică. Depresia, durerile de cap, pierderea memoriei

şi sindromul de oboseala cronică sunt simtome frecvente ale  dezhidratării.

Inima noastră  este  75% apă  iar  o  bună  hidratare  îmbunătăţeşte  eficienţa  sistemului

cardiovascular. Întărirea arterelor, presiunea mare a sângelui şi colesterolul toate pot fi prevenite

prin creşterea consumului de apă.

Rinichii  filtrează  în  mod  constant  sângele  adunând  reziduurile  într-un  singur  loc  şi

eliminându-le  în  urină.  Când nu există  destulă  apă  rinichii  trebuie  să  recicleze  apa  murdară

încercând  să  elimine  „murdăria”  din  trupul  uman.  O  dehidratare  puternică  poate  distruge

permanent rinichii. Când rinichii nu au destulă apă pentru a funcţiona corect, ficatul preia o parte

din atribuţiile lor, reducând abilitatea ficatului de a converti grăsimea depozitată şi energia, ceea

ce duce la o creştere în greutate. 

Pentru ca să fie digeratăm mâncarea avem nevoie de apă. Apa trasportă nutrienţii către

celule prin sânge, iar o cantitate mai mare de apă băută reduce simptomele de arsuri stomacale,

constipaţie, gastrită, acidulaţie, etc. Dehidratarea cronică poate duce la pierderi în greutate, la

tonus muscular scăzut, şi  chiar la micşoarea dimensiunii  lor şi la micşorarea cantităţii  de apă

reţinută.

Oasele conţin 22% apă iar muşchii sunt 75% apă. Apă unge articulaţiile şi ajută la mişcare

liberă a trupului. Ţesuturile de legătură între articulaţii au nevoie de multă apă pentru a-şi păstra

elasticitatea şi uşurinţa în mişcare. Când cartilagiul este bine hidratat, cele două suprafeţe opuse

alunecă foarte uşor şi pericolul de frecare este minim. Creşterea cantităţii de apă băute ar putea

reduce durerile articulare.

Vertebrele  corpului  nostru  depind  de  proprietăţile  apei  pentru  a  se  mişca.  Apa

depozitată în discurile coloanei vertebrale suporta 75% din greutatea părţii de sus a corpului, iar

materialul fibros din jur suportă 25%. Durerile de spate sunt un sindrom al dehidratării. Bând apă

din plin apa va reduce durerea. Apa spală de asemenea reziduurile dăunătoare din ţesuturile

muşchilor, care de fapt sunt cauza  durerii asociate cu deshidratarea. Apa este în mod paradoxal

cel mai important catalizator pentru pierderea greutăţii. Apa reduce apetitul şi ajută corpul să

metabolizeze grăsimea depusă.

A bea  apă  este  cel  mai  bun  tratament  pentru  menţinerea  fluidelor.  Când corpul  nu

primeşte destulă  apă,  percepe acest  lucru  ca  o  ameninţare de a  supravieţui  şi  începe  să  se

folosească de orice picătură,  apă fiind stocată în spaţii extracelulare: în picioarele umflate, în

mâini, în braţe.
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În concluzie apa participă la toate procesele bio-chimice ale trupului nostru având un rol

decisiv în menţinerea vieţii. Apa este prezentă în trupul nostru în fiecare celulă aşa cum Duhul

Sfânt este prezent în noi înca de la naştere însufleţindu-ne fiecare mişcare, în fiecare secundă a

vieţii noastre.

2. Apa în economie

Omul a folosit apa în diferite scopuri, înca din cele mai vechi timpuri. La început a folosit

apa izvoarelor, a pâraielor, a râurilor; cu timpul a folosit apele pentru transport, mergând iniţial în

sensul curenţilor, apoi a învăţat să călătorească şi împotriva curentului şi să plutească pe apa

lacurilor,  a  mărilor  şi  a  oceanelor.  Cu  luntrii  şi  plute  primitive  vechile  popoare  cum  ar  fi

polinezienii au împânzit toate arhipelagurile Pacificului.

Apa  i-a  dat  omului  şi  resurse  de  trai:  alge,  peşti,  mamifere  acvatice,  unele  săruri

minerale, pescuitul fiind una dintre primele îndeletniciri ale omului. Şi astăzi mai sunt popoare

care au ca bază a hranei de toate zilele resursele oceanice, şi mai ales, peştele;  de exemplu

populaţiile din jurul regiunilor circumpolare.

Omul  a  folosit  forţa  râurilor,  construind la  început  instalaţii  primitive  (mori,  joagare,

pive). Apa râurilor, a lacurilor, a mărilor şi a oceanelor a constituit pentru om, încă din cele mai

vechi timpuri, mijlocul de transport cel mai lesnicios.

Transporturile  pe  apă  au  mai  multe  avantaje  decat  cele  pe  uscat:  au  o  mai  mare

capacitate, fiind astfel, avantajoase pentru marfurile grele şi voluminoase, sunt mai ieftine si mai

sigure. Pe această cale se transportă, de obicei, marfuri grele care nu se alterează uşor (lemn,

sare, pietre de construcţii, combustibili minerali, fier, minereuri etc.), dar în acelaşi timp se fac şi

transporturi în scop turistic. Cu acest scop, s-au realizat construcţii hidrografice, în lume, încă din

secolele  trecute,  pentru a uni  marile  fluvii  cu mările  şi  oceanele ce înconjoară continentele,

înlesnindu-se astfel, ieşirea la ocean şi totodată, transporturile intercontinentale. De exemplu, în

Rusia, prima legătură între Volga şi Marea Baltică s-a făcut înca de pe vremea lui Petru cel Mare,

în secolul al XVIII-lea, prin canalul Visnovoloski; ulterior, reţeaua a fost triplată, prin alte sisteme

de canale.                   

             La inceputul secolului al XX-lea, s-au dezvoltat alte planuri hidrografice ample, prin care

s-a realizat legătura între Marea Baltică, Oceanul Arctic, Marea Caspică, Marea Azov şi Marea

Neagră. 

Pe teritoriul Germaniei există o serie de canale ce însumează sute de kilometri şi pe care

se pot transporta mărfuri de peste 20.000.000 t. Pe teritoriul Americii, trebuie amintit canalul

Erie-Hudson, care leaga Marile Lacuri, pe care circulă peste 100 milioane tone spre ocean pana la

New-York. În Suedia reteaua este foarte dezvoltată, unul dintre principalele canale fiind Gotaelf -

Marile lacuri suedeze.
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Rolul apei ca mijloc de comunicaţie este mult mai important în ceea ce priveşte canalele

maritime. Canalul Suez, lung de aproximativ 161 km, construit intre anii 1859-1869 face legătura

dintre Orient si Occident, legand Port- Said-ul de la Marea Mediterană cu Suezul de la Marea

Rosie. Un alt canal de importanţă mondială este canalul Panama, lung de 81,6 km, care leagă,

peste înălţimile istmului Panama, Oceanul Atlantic cu Oceanul Pacific. 

Înca din cele mai vechi timpuri, omul a cunoscut forţa apelor curgătoare, folosind-o la

antrenarea roţii hidraulice. În China, Siria, şi Egipt, aceasta roata s-a răspandit foarte mult, în

scopul irigării în agricultură.

Începând din secolul al XI-lea, morile de apa se răspândesc foarte mult, iar pe teritoriul

ţării noastre, mai ales in Munţii Apuseni ele au fost folosite încă de pe timpul romanilor. Ulterior,

aceste mori primitive au slujit ca model pentru turbinele moderne.

În  secolul  al  XVIII-lea,  inginerul  rus  K.  D.  Frolov  construieşte  o  adevărată  minune  a

tehnicii,  ridicând un baraj înalt de 18 m, ale carui ape, trecute printr-un sistem de conducte,

parcurgeau 2200 m, punând în mişcare, una dupa alta patru roţi hidraulice mari. Sistemul lui

Frolov  a  revoluţionat  ştiinţa  vremii,  depăşind  aşa-numita  “minune  de  la  Marly”,  cu  care  se

mândrea, în acel timp regele Franţei (un sistem de 14 roti hidraulice, care puneau in functiune

221 de pompe, pentru a ridica apa la o înălţime de 162 m, în vederea alimentării  fântânilor

arteziene din grădinile palatelor Trianon, Versailles şi Marly). Pe măsura dezvoltării ştiinţei, s-a

trecut de la roata primitiva la turbina hidraulică, apoi la centralele hidroelectrice.

Cea mai mare hidrocentrală din ziua de astăzi  din lume, Itaipu ,  de la  graniţa  dintre

Brazilia şi Paraguay, are o capacitate de 14.000 megawaţi, în timp ce potenţialul hidroenergetic al

României este de 15.000 megawaţi (dintre care numai 40% este valorificat).

Agricultura are nevoie şi ea de cantităţi foarte mari de apă, în funcţie de felul culturii, de

perioadele de dezvoltare şi de situaţia climatică a unei regiuni. Apa pentru diversele sisteme de

irigaţii  (canale,  bazine,  stropitori)  poate  fi  luată  din  râuri,  lacuri,  bazine  de  retenţie,  ape

subterane). Începuturile irigaţiilor se pot cita inca de acum 4000 de ani, când se practicau în Egipt

şi în China, iar mai tarziu, în Mesopotamia şi India.

Economia mondială din vremurile noastre produce în cantităţi enorme de la un capăt al

altul al lumii până la celălalt. Fiecare întreprindere, uzină, fermă, capacitate de producţie şi orice

companie din lume se foloseşte de apă în procesul de producţie. Nu se poate produce nimic fără

apă, mai ales astăzi, când condiţiile igenice sunt considerate foarte importante. 

Astăzi peste 90% din energia lumii se produce cu ajutorul apei. Mare parte din energia

produsă  provine  din  hidrocentrale,  termocentrale  şi  centrale  nucleare.  Hidrocentralele  se

folosesc de puterea apei pentru a învârti elicele unui generator şi astfel de a crea curent electric

şi căldură. Termocentralele încălzesc apa din cazane cu ajutorul cărbunilor sau a gazelor pentru

ca aburul sub presiune să fie folosit pentru a roti un generator care va crea curent electric. În

centralele  nucleare  materialul  radioctiv  este  bombardat  cu  neutroni  pentru  ca  prin  fisiunea

nucleului să se degaje căldură cu care mai apoi să se încălzească apa din cazane şi apoi să se

degaje abur care va roti un generator, care va duce la crearea curentului electric şi a căldurii.
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Lumea în care trăim consumă enorm de multă energie electrică şi peste 95% din ea este

formată cu ajutorul direct al apei. Practic fără apă nu am avea nici energie electrică nici căldură.

Fără apa nu ar există tehnnologie sau progres tehnic.

Foarte  pragmatic  vorbind,  fără  apă  nu  am  avea  economie,  nu  am  avea  schimburi

economice,  nu  am avea  energie.  Caracteristicile  extraordinare  ale  apei  sunt  folosite  în  mod

foarte  ingenios  în  mii  şi  mii  de  feluri  de  sisteme  de  producţie,  începând  de  la  indrustria

alimentară pâna la industria auto.

Apa e aşa de prezentă în viaţa noastră încât uneori ne surprinde. Practic nu există aspect

al vieţii noastre sociale, profesionale sau personale care să nu aibă nevoie de puterea curăţitoare

şi de viaţă-dătătoare a apei. 

Apele sunt fundamentale lumii întregi; ele sunt esenţa vegetaţiei, elixirul nemuririi; ele

asigură viaţă lungă, forţă creatoare şi sunt principiul oricărei vindecări.24

Apa  nu este  viaţă  numai  pentru  interiorul  trupului  nostru  ci  şi  la  exterior.  Omul  se

curăţeşte zilnic de murdaria care vine din interiorul corpului şi iese la exterior, dar şi de murdăria

care se pune zilnic pe corpul nostru. În romanul “Arhiereul” Ieromonahul Tihon vorbeşte foarte

frumos de murdăria şi plaga lumii care ne însoţeşte de la naştere până la moarte:

3.  Apa curăţă “plaga” întregii omenirii: moartea

Sfântul Apostol Pavel spunea în Epistola către Romani: “de aceea, precum printr-un om a

intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că

toţi au păcătuit în el.” Caracterul acestei morţi care stă lipită scai de om de la naştere până la

moarte este extraordinar prezentată în romanul “Arhiereul” sub forma unei “plăgi”.

Pentru  a  exemplifica  foarte  clar  şi  sugestiv  care  este  “plaga”  pe  care  noi  oamenii  o

purtăm de când ne naştem şi pâna murim vom prezenta un scurt fragment din romanul Arhiereul

scris de Ieromonahul Tihon25:

“Nu vă voi consola cu raiul: n-am fost acolo şi nu ştiu ce se face acolo. Şi nu vom

vorbi despre ceea ce nu cunoaştem personal. Să vorbim despre ceea ce au văzut, văd şi

pot vedea ochii noştri. Vlădica îşi lăsă mîinile în jos, păşi iar prin cameră, adunându-şi

parcă gândurile, apoi, lăsându-se pe scaun, începu:

24 Pr.Lect. dr Eugen Jurca - Ritualul Sfântului Botez, Editura Marineasa, Timişoara 2005, p.57.

25 Ieromonahul Tihon – Arhiereul, Editura Marineasa, Editura Timişoara 2004, p.101.
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- Aţi ajuns la o asemenea stare disperată deoarece aţi văzut suferinţele

unor oameni în parte, le-aţi însumat şi v-aţi îngrozit de bezna durerilor pe care le simte

omenirea. Aţi "descoperit", după cum v-aţi exprimat, "plaga" omenirii şi aţi căzut în

deznădejde de la conştiinţa propriei neputinţe de a face ceva.

- Da, vlădică. îmi veţi spune acum că nu trebuie făcută o astfel de însumare,

că aceasta este doar un joc al unei imaginaţii bolnave... Că de la suferinţele unor

persoane în parte nu va pieri omenirea...

- Nicidecum. Ba chiar dimpotrivă: vreau să vă spun că dumneavoastră, care

credeţi că aţi descoperit această plagă, nu aţi pătruns nici a suta parte din ea. Ce aţi

văzut dumneavoastră? Un beţiv de la azil, măncat de viu de sifilis, putrezit de viu şi

înecat în băltoaca propriei vome. Acesta a fost cel mai ilustrativ exemplu din viaţa

dumneavoastră. "Plaga" vă era în faţa ochilor, i-aţi văzut lucrarea de putrefiere, i-aţi

mirosit putoarea şi aţi înţeles cît de murdar, fetid, putred şi necurat este omul. De la

cadavrul acelui beţiv aţi trecut la alţi azilanţi, pe fruntea cărora aţi observat aceeaşi

pecete a "plăgii", adică nasuri ciopârţite, pete suspecte, bube... V-aţi amintit câte astfel

de aziluri sunt, câte taverne, bordeluri împrăştiate peste tot pămîntul, aţi calculat,

aproximativ, câtă lume se află în acestea şi v-aţi îngrozit. Prea devreme. Nu doar drojdiile

societăţii, nu doar scursurile sunt mâncate de sifilis. Veţi găsi cătune şi sate întregi, în

aproape toate ţările lumii, infectate în întregime de această maladie. Introduceţi-le în

lista dumneavoastră. În continuare, priviţi cu atenţie şi la societatea "curată", nu veţi

găsi oare şi aici, sub catifea şi mătase, sub lenjerie albă ca neaua, pecetea aceleiaşi

plăgi? Treceţi acum la nenumăratele sanatorii, băi şi alte aşezăminte curative. Acolo

astfel de bolnavi alcătuiesc o bună jumătate din clientelă şi toţi sînt din societatea înaltă.

Număraţi-i şi pe aceştia. Apoi, nu doar sifilisul coseşte oamenii. Ciuma, lepra, tifosul,

holera, râia, tuberculoza... Până şi unui medic i-ar veni greu să enumere toate bolile

existente. Plaga ce macină omenirea are mii de feţe şi este una a tuturor. Numărul

jertfelor ei este egal cu numărul locuitorilor pământului. Pecetea ei stă pe fiecare om.

Este şi pe faţa durdulie a unui grăsan mulţumit de sine, şi pe faţa palidă, acneată a unui

tânăr anemic, şi pe figura mlădioasă, subţire a unei fetişcane plăpânde. O poţi vedea şi

pe faţa postitorilor şi a monahilor, a preoţilor şi mirenilor, a împăraţilor şi a ostaşilor, a
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maturilor şi a copiilor. Nu a existat şi nici nu o să existe niciodată un asemenea om care

să nu o poarte, ea este pe toţi. Este pe mine, este pe dumneavoastră...

- Ce fel de plagă poate fi pe dumneavoastră, vlădică? - întrebă nedumerit

părintele Gherasim privind la figura viguroasă, impunătoare a episcopului, la faţa sa

frumoasă şi luminoasă, cu piele netedă şi îmbujorată.

- Iată aici e şi necazul nostru, că nu putem să o vedem. Simţurile noastre

atinse de plagă s-au tocit într-atât. încât nu mai putem sesiza nimic. Nu vedem plaga,

nu-i mirosim duhoarea... Doar atunci când omul va cădea la patul său de moarte şi-şi va

da ultima suflare, când plaga îl va cuprinde, îl va înfăşură, îl va mânca şi-1 va măcina

definitiv, cînd îl va transforma în ceea ce numim noi cadavru, abia atunci simţurile

noastre boante descoperă plaga omului, şi fugim atunci de el, astupându-ne nasul de

groaznica, oribila putoare cadaverică... Da! Abia atunci mirosim miasma morţii...

Mirosul plăgii, mirosul morţii este variat, după cum este variată însăşi plaga, în

esenţă însă este unul şi acelaşi. Cu acest miros omul vine pe lume. Moaşelor le este

binecunoscut mirosul lăuzelor şi al pruncilor nou-născuţi.

Mirosul acestei plăgi ne însoţeşte toată viaţa... Nu simţiţi acest miros de la mine?

Nu-1 veţi simţi nici de la alţii. De ce? întrucît prin spălările zilnice, diverse băi şi scăldări,

ştergeri, prin împrospătarea hainelor şi trupului cu aer curat şi raze de soare, apoi prin

ungerea cu tot felul de alifii binemirositoare, cu aromele diverselor articole cosmetice,

oamenii reuşesc să astupe acest miros nativ al trupului propriu, mai exact - al plăgii. De

asta nici nu-1 simţim.

Da, omul miroase urît... Luaţi zece dintre cei mai curaţi, mai sănătoşi oameni şi

ţineţi-i o bucată de timp închişi într-o cămăruţă şi veţi vedea cum aceşti oameni curaţi,

prin respiraţia, prin emanaţiile trupului, vor vicia aerul. Ţineţi-i mai mult şi veţi vedea că

din cauza putorii, a aerului îmbâcsit, sufocant şi greu veţi începe să vă asfixiaţi. Sau luaţi

orice deţinătoare a unui trup curat, alb, rumen şi cast. Luaţi-i toată parfumeria. Lăsaţi-o

să nu se spele trei-patru luni, să nu-şi schimbe hainele, să nu facă baie etc. Şi veţi simţi

acelaşi miros greu al plăgii...
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Omul trăieşte în atmosfera "plăgii". Respiră cu aceasta. Respiraţia sa duhneşte cu

acest miros. Ştiţi cum le miroase oamenilor din gură. Deosebiţi acest miros de altele, în

dependenţă de calitatea mîncării întrebuinţate. La unii acest miros este atît de

respingător, încît încalcă buna înţelegere în viaţa de familie a soţilor.

Este imensă împărăţia plăgii, şi nu doar omul este rob al acesteia. Nu doar

omenirea suferă, putrezeşte, se descompune, se macină şi miroase oribil. Aceleiaşi sorţi

sunt expuse fiarele, păsările, insectele. "Toată făptura împreună suspină şi împreună are

dureri până acum", spune apostolul Pavel. Tot de răul aceleiaşi plăgi. Pecetea ei stă şi pe

natura neînsufleţită. Miroase urât uneori aerul, se strică apa, pier şi se descompun

plantele şi, putrezind, preschimbă aroma florilor în duhoare de mucegai. Este acelaşi

miros morbid al aceleiaşi plăgi. Ea e universală. Este pe pământ şi în pământ. Sevele ei

nimeresc în florile de pe care albinele culeg mierea. în acest fel, până şi mierea poate

deveni otravă pentru om...

(...) Care e numele acestei plăgi? Nu are nume. Este cunoscută oamenilor sub mii de

nume, însă nici unul nu-i vădeşte esenţa. Manifestările ei sunt numite boală sau viciu.

Trăirea ei - durere, chin, lacrimi, vaiete şi gemete, necazuri. Produsul acţiunii ei este

numit necurăţie, puroi, tină, putregai, scârnă. Reflecţia acesteia în domeniul economic se

cheamă sărăcie, cerşetorie. Prezenţa în aer, în apă sau mâncare se cheamă infecţie,

otravă şi tot ce este mai dăunător. În sfera activităţii mintale, manifestările ei sînt ştiute

ca păcat, necinste, rătăcire, fărădelege, crimă, greşeală, iar în sens metaforic - beznă,

întuneric, umbră a morţii, somn de moarte. Scopul lucrării ei este omorârea a tot ce e viu

şi descompunerea definitivă, moartea definitivă a universului. Rezultatul acţiunii "plăgii"

asupra oamenilor şi vietăţilor se cheamă degenerare spre actul final - moartea. "Plaga"

însăşi nu are nume. Poate generaţiile viitoare vor pătrunde tainele ei, îi vor înţelege

esenţa şi-i vor da un nume, astăzi, însă, cînd vorbim despre ea, cînd dorim să-i dăm un

nume generic, folosim termenul de "Rău".”

Din această descriere excepţională înţelegem foarte uşor care este “plaga” lumii

întregi. Această plagă este consecinţa păcatului, este intrarea morţii în creaţie. Dar ea

poate fi curăţită, poate fi eradicată nu numai temporar cum o facem de zi cu zi ci o

putem elimina definitiv. Unul din primii paşi în opera de mântuire a lumii a fost botezul
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Domnului Iisus Hristos în Iordan, Care a sfinţit toate apele universului şi de fapt a sfinţit

întreaga creaţie, căci apa străbate totul. Apa unită cu Duhul Sfânt curăţeşte definitiv

plaga lumii. 

Iată ce frumos vorbeşte Sfântul Ioan Gură de Aur despre botez: “Botezul este şi

mormânt şi înivere. Căci “se îngroapă omul vechi dimpreună cu păcatul şi învie cel nou,

înnoit după chipul Celui Ce l-a zidit” (Col 3, 10). Ne dezbrăcăm şi ne înbrăcăm.

Dezbrăcăm vechea haină, cea întinată de mulţimea păcatelor, înbrăcăm pe cea nouă,

curăţită de orice pată. Ce spun ?! Îl îmbrăcăm pe Însuşi Hristos! Căci zice: “câţi în Hristos

v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat” (Gal 3, 37).”26

Această legătură extraordinară între moarte şi apă este tratată foarte amplu într-o

lucare de referinţă: Moartea şi Apa în care autorul analizează ritualurile funerare,

simbolismul acvatic şi structura lumii dincolo de imaginarul ţărănesc.27

În capitolul următor vom vedea cum motivul curăţirii acestei plăgi străbate

întreaga Scriptură.

26 Sfântul Ioan Gură de Aur – Cateheze Baptismale, Editura “Oastea Domnului” Sibiu 2003, p.48.

27 Ştefan Dorondel – Moartea şi apa, Editura Paideia, Bucureşti 2004.
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Capitolul III. Apa în Sfânta Scriptură

Tema apei  în  Sfânta Scriptură ocupă un spaţiu foarte  mare şi  este  folosită  cu  multe

sensuri, atât simbolice cât şi proprii. În acest capitol vom încerca să vorbim despre apa unită cu

Duhul Sfânt ca mijloc de curăţire a plăgii întregii omeniri, despre care am vorbit în capitolul II,

care a venit în creaţie numai prin păcat.

3.1. Apa în Vechiul Testament

Popor semitic, evreii au suferit condiţiile aspre de viaţă ale existenţei într-un mediu de

deşert sau semideşert, aşa cum este Palestina sau Orientul Mijlociu. Primul Legământ s-a împlinit

în mijlocul deşertului Sinai, dupa ieşirea din Egipt. Părăsind o ţară bogată şi rodnică, cum era

Egiptul,  evreii  pornesc  în  căutarea  Pământului  Făgăduinţei,  străbătând  o  lungă  perioadă  de

rătăciri în deşert, patruzeci de ani de transhumanţă şi lupte, patruzeci de ani de sete şi dor de

pământul făgăduit, întrevăzut ca plin de toate roadele pământului, pe care îl ghicesc, de departe,

ca bogat şi luxuriant, dar care le rămâne inaccesibil. Toată experienţa spirituală a lui Israel va fi

marcată de această lungă perioadă de ispitire în deşert, unde setea după Dumnezeu este inteţită

în sufletele lor de setea trupească.

Nu e de mirare deci să observăm marea importanţă a apei în Biblie, prezenţa peste tot,

până în cele mai diverse rituri de purificare. Acest simbolism al apei este sporit de contrastul

pronunţat între pământul lui Israel, bogat în apă, datorită Iordanului care-l străbate, şi deşertul

care-l margineşte la sud şi est. Pentru gândirea semitică, în care orice există concret poartă o

încărcătură spirituală, apa este un element care deţine un loc preponderent în concepţia despre

lume şi in limbajul spiritual.

Iată cele mai importante sensuri ale apei în Vechiul Testament:

• Apa ca substanţă ce  sta  la  baza  creaţiei,   apa acoperită  cu Duhul  Sfânt,  apa

grupată în mări, apa care dă viaţă prin puterea lui Dumnezeu, vaporii de apă,

râuri de apă care udă raiul, apa potopolui ca intrument de pedepsire dar şi de

curăţire a răului,  apa ca suprafaţă de plutire, apa ca semn de belşug, bogăţie

naturală, de garanţie pentru întreţinerea vieţii; apa ca izvor de viaţă în pustie,

apa ca dar de viaţă adusă înaintea Creatorului, apa ca element euharistic, apa

din fântână, apa potoleşte setea trupească, apa pentru spălarea picioarelor.

• A clocoti ca apa (un om supărat), apa în fierbere, apa – locul de unde a fost luat

Moise şi după care a primit şi numele, apa se face sânge, apa nepotabilă, apele

dau broaşte spre necazul egiptenilor, apa necesară la gătit, apa este despărţită cu

puterea lui  Dumnezeu, apa stă ca un perete prin puterea lui  Dumnezeu, apa

înneacă  oamenii  prin  puterea  lui  Dumnezeu,  lipsa  apei  este  lipsa  vieţii,  apa

amară îndulcită  cu  puterea lui  Dumnezeu,  douăsprezece  izvoare  de apă  care
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semnifică  cele 12 seminţii  ale lui  Israel  şi  pe cei  12 apostoli,  omul se aşează

mereu  lângă  sursele  de  apă  fiind  condiţionat  permanent  de  ea,  Dumnezeu

porunceşte  să  iasă  apa  din  stânca,  apa  izvorăşte  din  piatră,  Dumnezeu

binecuvintează apa, apa sfinţită.

• Apa  motiv  de  bucurie,  apa  spală  şi  curăţeşte  murdăria,  apa  înnoieşte  prin

curăţire. 

resursele de apă nu se spurcă ci se înnoiesc continuu, apa curăţeşte omul, apa de

izvor veşnic curată, apa curăţitoarea trupului înaintea slujirii la altar, apa vie, apa

amară  care  aduce  blestemul,  apa  motiv  de  ceartă  şi  de  cârtire  a  iudeilor

împotriva lui Dumnezeu, apa de ploaie, apa ca dar de întâmpinare a străinilor,

apele Iordanului despărţite de chivotul legii, inima a slăbit şi s-a făcut ca apa, apa

din roua dimineţii, apa înviorează duhul omului, trupul se risipeşte în pământ

precum se risipeşte şi apa.

• Apele întunecoase (adânci) sunt cortul lui Dumnezeu, apele adânci cu sensul de

necazuri şi tulburări, apa din fântâna Betleemului, Ilie desparte apele Iordanului,

apa sănătoasă, apa curată, apa în mişcare, apa străină, curgerea apei semnifică

trecerea timpului, apele sunt îngrădite de o lege, apa în picături, apa îngheţată,

apa odihnei, glasul Domnului peste ape, Domnul peste ape multe, ape tulburi,

ape înspăimântate, ape clocotitoare, apa cea mai presus de ceruri, apa furată,

apa fără fund, apa rece, vinul amestecat cu apa, apa strâmtorii, ape întinse, apa

cu fiere, etc.

De la  semnficaţia  ei  talesiană,  de  “principiu originar al  lumii”  – “apa este  începutul

tuturor lucrurilor28” (Tales din Milet)29 – această “stihie” primordială (element originar) dintre

cele  patru  cunoscute  în  vechime:  pământ,  apă,  aer,  foc,  va  câştiga  tot  mai  mult  spaţiu  în

experienţa  şi  reflecţia  umanităţii.  În  principal,  simbolistica  apei  e  concentrată  în  trei  teme

dominante: origine a vieţii; mijloc de purificare şi centru de regenerare.30

Din  multiplele  sensuri  ale  apei  în  Vechiul  Testament  vom  analiza  doar  pe  cele  mai

importante raportându-ne la evenimentele şi circumstanţele unde apa apare în textul scripturii.

28 Nicolae Balca, Istoria filozofiei antice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă,

Bucureşti, 1982, p.19

29

30 Pr. Lect.dr. Eugen Jurca – Ritualul Sfântului Botez, Editura Marineasa, Timişoara 2005, p.57.
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Primul loc unde apare cuvântul apa este la facerea lumii: 

a) “Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu

Se purta pe deasupra apelor.” (Fc.1:2).

Actul  creaţiei  implică  în  mod  fundamental  necesitatea  unui  sens  profund.  Creaţia

presupune o legătură întrinsecă între Creator şi lume, iar sensul veritabil al creaţiei nu se poate

împlini  într-o  manieră  autonomă.  Creaţia  nu-şi  poatea  găsi  adevărata  ei  vocaţiei  decât  în

Creatorul ei.31 Vocaţia creaţiei este îndumnezeirea, umplerea de har, pnevmatizarea. Duhul Sfânt

la începutul lumii se purta deasupra apei, principiul fundamental al vieţii în planul creaţiei.

Ca masă nediferenţiată, apele reprezintă o infinitate de posibilităţi. Ele conţin tot ceea ce

nu  are  încă  formă,  sămânţă  primordială,  toate  semnele  unei  dezvoltări  viitoare.  Apa  este

prezentă  la  apariţia  oricărei  forme de  viaţă.  Într-o  formulă  sumară  s-ar  putea  zice  că  apele

simbolizează totalitatea virtualităţilor; ele sunt matricea tuturor posibilităţilor de existenţă. Apele

sunt fundamentele lumii întregi; ele sunt esenţa vegetaţiei, elixirul nemuririi; ele asigură viaţă

lungă, forţă creatoare şi sunt principiul oricărei vindecări… 

“Principiu al  nediferenţiatului  şi  al  virtualului,  temelie  a oricărei  manifestări  cosmice,

receptacul al tuturor germenilor, apele simbolizează substanţa primordială, din care se nasc toate

formele şi în care se reîntorc toate prin regresiune sau cataclism. Ele au fost la început, ele revin

la  sfârşitul  oricărui  ciclu istoric sau cosmic;  ele  vor  exista  neîncetat  – deşi  niciodată singure,

pentru  că  apele  sunt  întotdeauna  germinative,  cuprinzând  în  unitatea  lor  non-fragmentată

virtualităţile  tuturor  formelor.  În  cosmogonie,  în  mit,  în  ritual,  în  iconografie,  ele îndeplinesc

aceeaşi funcţiune, oricare ar fi structura ansamblurilor culturale în care se află: ele precedă orice

formă şi suportă orice creaţie.”32

Părintele Stăniloae spunea că “apa originară din Biblie nu este identică cu apa definită de

după aceea. Dar ea nu e nici o materie care sta de sine în faţa Duhului Creator, putându-se face

din ea orice. Căci şi ea este creată de Dumnezeu şi are în ea în mod virtual raţiunile şi potenţele

existenţelor definite – chipuri ale raţiunilor Logosului – ce vor apărea prin suflarea Duhului. Apa

aceea nu era cu totul pasivă. Era o energie indefinită, neluminată de nici o determinare, dar într-

o mişcare  universală,  nesolidificată  în  nici  un  fel,  având în  ea,  prin  creaţie,  raţiunile  tuturor

formelor de existenţă, create susţinute după chipul raţiunilor Logosului creator şi conservator.33”

31 Adrian Lemeni – Sensul Eshatologic al Creaţiei, Editura ASAB, Bucureşti 2007, p.87.

32 Idem p.57

33 Pr. Dumitru Stăniloae – Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul 3, Editura Institutului Biblic şi

de Misiune a BOR, Bucureşti 2003, p.36.
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Iar Sfântul Vasile cel Mare explica foarte că “se purta” din limba greacă are un sens mai

bogat  în limba siriacă, care este înrudită cu limba ebraică. Sensul este mult mai apropiat de ce

vroaiau să spună Scripturile şi anume că Duhul lui Dumnezeu  “încălzea şi dădea viaţă apelor”

după  chipul  găinii  care  cloceşte  şi  dă  putere  de  viaţă  ouălelor.  Acesta  este  înţelesul,  adică

pregătea apele pentru naşterea vieţii34. 

În concluzie apa stă la temelie întregii creaţii, deci a oricărei formei de viaţă, căci nu este

nimic creat care să nu fie viu şi mereu în schimbare, mereu nou. Aşa cum energiile necreate ale

lui Dumnezeu stau la baza întregii creaţii, aşa şi apa stă la baza creaţiei, practic apa fiind chip al

acestor energii dumnezeieşti.

b) “Şi  din  Eden ieşea  un  râu,  care  uda raiul,  iar  de  acolo  se  împărţea  în  patru  braţe.”

(Fc.2:10)

Raiul în care a fost aşezat omul imediat după ce a fost creat, era udat de un râu care se

împărţea în patru braţe: Fison, Gihon, Tigru şi Eufrat. Sfântul Ioan Gură de Aur ne tâlcuieşte cu

putere în omiliile lui Facere35 spunând că raiul era cu siguranţă un loc pe pământ şi nu în cer, şi

tocmai de aceea Moise a preciazat cu exactitatea numele celor patru braţe şi poziţia lor.

Apele  acestui  râu contribuiau atat  la  frumuseţea cât  şi  la  rodirea acestei  grădini.  Se

spunea în Fc.13:10 că pământul Sodomei era udat bine de apă ca raiul Domnului şi observăm că

tot ce plantează Dumnezeu are grijă să fie şi bine adăpat cu apă36, în sensul că Dumnezeu se

îngrijeşte de tot ce a creat. Apa apare aici ca semn de belşug, de bogăţie naturală, de garanţie

pentru întreţinerea unei vieţi foarte bune a vegetaţiei şi a animalelor, şi mai ales al omului, în

acelaşi  fel  cum  Duhul  Sfânt  este  vistierul  bunătăţilor  şi  garantul  vieţii.  Dar  făptura  încă  nu

cunoscuse căderea, moarte nu intrase în lume. Raiul era pururea viu, nimic nu se ofelea şi nimic

nu se trecea, ci erau în afara 

34 Sfântul Vasile cel Mare – Hexaimeron, Editura Institutului Biblic şi de Misiune a BOR, Bucureşti

1996, p.92.

35 Sfântul Ioan Gură de Aur – Omilii la Facere, Editura Institutului Biblic şi Misiune al Bisericii

Ortodoxe Române, Bucureşti 2003, p.142.

36 Matthew Henry - Commentary on the Whole Bible, Unabridged

(http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc.i.html)
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Pentru Hipolit şi Ciprian fluviul este Iisus Hristos care se revarsă în lume prin cele patru

evanghelii37. Iisus îi spune femeii cananeence că El îi poate da apa cea vie, ca să nu mai înseteze

în veac (Ioan 4:10) iar Sfântul Chiril  al Alexandriei ne spune că apa vie este de fapt harul lui

Dumnezeu: 

“Iar “apa vie” numeşte darul de viaţă făcător al Duhului, singurul prin care umanul, deşi

asemănător buturugilor din păduri, ca unul ce este uscat şi neroditor de virtute, predat relelor

uneltiri ale diavolului, revine la frumuseţea de la început a firii şi, adăpându-se din harul de viaţă

făcător, împodobeşte cu florile variate ale bunătăţilor şi face să crească vlăstarele deprinderilor

iubitoare de virtute şi se înalţă în ramurile bine hrănite ale iubirii de Dumnezeu.”

Astfel, acest fluviu care uda raiul poate fi şi un simbol al harului lui Dumnezeu răspândit

în toată lumea prin cele patru evanghelii, adăpând setea oamenilor de adevăr şi de iubire. 

c) Potopul lui Noe. Sunt mai multe texte în care cuvântul “apă” apare referitor la potop şi

năvălirea apelor: 

i. “Şi iată Eu voi aduce asupra pământului potop de  apă, ca să pierd tot

trupul de sub cer, în care este suflu de viaţă, şi tot ce este pe pământ va

pieri.” (Fc.6:17)

ii. “Şi a crescut apa mereu şi s-a înmulţit foarte tare pe pământ şi corabia

se purta pe deasupra apei. Şi a sporit apa pe pământ atât de mult, încât

a acoperit toţi munţii cei înalţi, care erau sub cer. ” (Fc.7:18-19)

După  cum  ştim  simbolismul  apei  este  ambivalent:  pe  de  o  parte  ape  e  creatoare,

fecundează, dă viaţă; pe de altă parte e distrugătoare, aducătoare de moarte prin inundaţii, înec,

cataclisme naturale.  Ele  trădează o  concepţie  ciclică  a  cosmosului  şi  a  istoriei:  o  epocă  este

abolită prin catastrofă şi o nouă eră începe, dominată de “oameni noi”. Ca şi botezul potopul

purifică şi regenerează, el este un imens botez colectiv, hotărât nu de o ştiinţă omenească, ci de

una superioară şi suverană.

Potopul  “nu  semnifică  o  distrugere  completă,  ci  este  pus  sub  semnul  renovării,

regenerării ciclurilor vieţii. Apare atunci când vechile forme sunt uzate şi trebuie să fie resorbite

de stihia apei pentru a face loc unei noi lumi şi unei noi umanităţi.

Este demn de reţinut simbolismul potopolui ca eveniment acvatic, baptismal şi pascal,

fiind depotrivă moarte (purificare a răului) şi înviere (salvare a vieţii celor 8 fiinţe biblice, în cazul

nostru ca simbol a „zilei a opta”, ziua Învierii). Arca lui Noe este simbol al Bisericii, al mântuirii în

şi prin Biserică. Însuşi lăcaşul de cult e construit în formă de corabie. Denumirea de naos din

limba  greacă,  sau  sânul  Bisericii  –  partea  ei  centrală  –  face  trimitere  la  episodul  biblic  al

37 Apud.Septuaginta volumul 1 – Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, Dan

Sluşanchi, Editura Polirom, Colegiul Noua Europă, p.58, nota 2.10
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potopului,  loc  în  care  îşi  găsesc  adăpost  toţi  cei  ce  “plutesc” sau  se  confruntă  cu  “valurile

învolburate” ale existenţei.

d) “Apoi Domnul S-a arătat iarăşi lui Avraam la stejarul Mamvri, într-o zi pe la amiază, când

şedea el  în uşa cortului  său.  Atunci  ridicându-şi  ochii  săi,  a privit  şi  iată trei  Oameni

stăteau înaintea lui; şi cum l-a văzut, a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea

Lor şi s-a închinat până la pământ. Apoi a zis: "Doamne, de am aflat har înaintea Ta, nu

ocoli pe robul Tău! Să se ia  apă şi să Vă spăle picioarele şi să Vă răcoriţi sub copac.”

(Fc.18,1-4)

Avraam îl întâmpină pe Dumnezeul Treimic cu apă. Avraam întâmpină pe izvorul vieţii cu

apa, sursa vieţii. Primul lucru pe care îl oferă după închinare celor trei oameni este apa, pentru

curăţire şi răcorire. Spălarea picioarelor era un obicei vechi în casele iudeilor, era un gest care

arăta respect şi consideraţie faţă de oaspeţi. Iisus este primit de Simon în casa lui şi nu i se dă apă

de spălat pe picioare pe când femeia cea păcatoasă Îi spăla picicoarele cu lacrimile ei, cu apa

trupului „sfinţită” de personalitatea şi viaţa ei. Avraam recunoaşte în cei trei tineri pe Domnul şi-L

primeşte cu căldură oferindu-i mai întâi apă şi apoi pâine. 

Apa apare aici ca dar şi ca element euharistic. Aşa cum la jertfa nesângeroasă din cadrul

Sfintei Liturghii preotul pune înainte pâinea, vinul şi apoi adăugă şi apă, tot aşa şi acum Avraam

aduce înaintea lui Dumnezeu apa şi pâinea ca jertfă şi gest de dragoste înaintea lui Dumnezeu.

e) “După ce a crescut copilul, doica l-a dus la fata lui Faraon şi i-a fost ca fiu şi i-a pus

numele Moise, pentru că îşi zicea: ‚Din apă l-am scos!’ “ (Iş.2.10)

Moise a fost pus de mama sa într-un coşuleţ şi aşezat pe apele Nilului căci nu mai putea

să-l  ascundă  prea  mult  timp,  faraonul  poruncind  moaşelor  să  omoare  toţi  pruncii  de  parte

bărbătească a evreilor. Moise este găsit şi adoptat de fiica lui Faraon care-i pune numele Moise

adică “din apă l-am scos”.

Moise a devenit un dar onomastic al  Nilului,  bine cunoscut fiind rolul providenţial  al

acestui  fluviu pentru locuitorii  Egiptului Apele Nilului nu-l  înneacă pe prunc ci prin pronia lui

Dumnezeu îl oferă ca dar evreilor asupriţi de Faraon, pe Moise cel ce avea să-i scoată din Egipt.

Moise iese din apă şi scoate poporul din chinuri, aşa cum Hristos a ieşit din iad şi i-a mântuit pe

cei ce erau în întuneric.

Apele l-au ajutat pe Moise să “plutească” pe valurile tulburi ale vieţii. Apele l-au ţinut viu

pe cel ce avea să aducă speranţa de viaţă la tot poporul evreu. Apele l-au dăruit pe Moise aşa

cum harul lui Dumnezeu Dumnezeu l-a dăruit şi L-a rânduit să-L scoată pe Israel din Egipt. Aşa

cum botezul este un nou început, o nouă viaţă în Dumnezeu aşa şi Moise este pentru poporul

evreu un nou început, o nouă etapă a istoriei alături de Iahve.
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f) “Şi au făcut Moise şi Aaron cum le-a poruncit Domnul: a ridicat Aaron toiagul său şi a

lovit apa râului, înaintea ochilor lui Faraon şi înaintea ochilor slujitorilor lui, şi toată apa

din râu s-a prefăcut în sânge. Atunci peştele din râu a murit, râul s-a împuţit şi Egiptenii

nu puteau să bea apă din râu; şi era sânge în toată ţara Egiptului.” (Iş. 7:20-21)

În ce fel de sânge s-a prefăcut apa? În sânge de om? în sânge de animal? Scriptura nu

precizează nimic ci spune doare “sânge”. Apa este sângele întregii creaţii, ea circulă prin toate

căile curăţind şi dând viaţă. De remarcat cu apa se preface în sânge sau apa se preface în vin, dar

niciodată invers. Vinul este în mare parte apă aşa cum şi sângele este în mare parte apă, pentru

că apa stă la baza creaţie şi din ea Dumnezeu poate creea orice.

La porunca lui Dumnezeu apa în loc să dea viaţă ca până acum şi să irige totul, ea se

preface în sânge stricând şi  deteriorând tot ce-i  stă în cale.  Apa apare aici  ca instrument de

pedepsire a Egiptenilor dar şi ca o minune.

g) “Iar Moise şi-a întins mâna sa asupra mării şi a alungat Domnul marea toată noaptea cu

vânt puternic de la răsărit şi s-a făcut marea uscat, că s-au despărţit apele. Şi au intrat

fiii lui Israel prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat, iar apele le erau perete, la dreapta

şi la stânga lor.” (Iş. 14, 22)

Poporul lui Israel nu-L cunoştea pe Dumnezeu şi de abia acum începea să intuiască cine

este El cu adevărat  şi  ce poate face. Abia acum evreii începeau să creadă în Dumnezeul Cel

Atotputernic.  Trecerea prin Marea Roşie ca pe uscat a fost una dintre cele  mai mari  minuni

săvârşite de Domnul în ochii lor. 

Trecerea prin Marea Rosie este privită de toţi Parinţii şi de întreaga tradiţie a Bisericii ca o

pre-închipuire  fidelă  a  Botezului,  trecerea  aceasta  este  pur  şi  simplu o  trecere prin  moarte.

Înainte de a încheia Legământul Său cu poporul ales, Dumnezeu îl scoate din sclavia egipteană,

izbăvindu-l şi de îngerul nimicitor şi de furia lui Faraon. Pentru a-i tăia orice legătură cu existenţa

lui trecută, îl face să treacă prin mijlocul mării, în chip minunat. Acest element, apa mării, care

este  un simbol  măreţ  şi  înspăimântător  în  acelaşi  timp al  puterii  nebiruite  şi  al  morţii,  este

îmblânzit  de  puterea  lui  Dumnezeu  pentru  a  lăsa  să  treacă  poporul  Său.  Apa  îi  inghite  pe

egipteni, dar îi face scăpaţi pe cei cu  care   Dumnezeu  va încheia un Legământ veşnic. Acest

Paşte  marcheaza  începutul  noii  existenţe  spirituale  a  lui  Israel,  dându-i  o  nouă  identitate,

distingându-l între celelalte neamuri ale pământului.

Paştile sărbătorite de evrei în cinstea trecerii prin marea roşie şi în cinstea scăpării din

mâna lui Faraon, a fost înlocuit de Paştile Domnlui Hristos Care a trecut lumea de la moarte la

viaţă, de la duhul celui rău la Duhul Sfânt. 

Apele mării se supun poruncii lui Dumnezeu ca să-i treacă pe evrei de la necredinţă la

credinţă, de la cârtire la credinţa adevărată în Dumnezeu care a făcut minuni mari.

40



Natura şi semnificaţia apei. Perspectivă teologică şi ştiinţifică.                     

h) “Au ajuns apoi la Mara, dar n-au putut să bea apă nici din Mara, că era amară, pentru

care s-a şi numit locul acela Mara. De aceea cârtea poporul împotriva lui Moise şi zicea:

"Ce să bem?" Atunci Moise a strigat către Domnul şi Domnul i-a arătat un lemn; şi l-a

aruncat în apă şi s-a îndulcit apa.” (Iş. 15, 23-25)

După Philon, apele amare şi îndulcirea lor reprezintă darul Legii făcut poporului de către

Dumnezeu,  iar  minunea este  menită  să  convingă că  legile  nu sunt  o invenţie  omenească,  ci

Cuvântul lui Dumnezeu. Tot Philon spune că această încercare a amărăciunii ţine de întoarcerea

spre Eigpt către Canaan, adică de la atracţiile plăcerilor trupeşti, de la iubirea de confort şi ura

pentru muncă, reprezentate de egipteni, spre iubirea de Dumnezeu şi de efortul ascetic pe care

aceasta îl  implică. Lemnul care a îndulcit amărăciunea ascezei este nădejdea nemuririi.  Sfintii

Părinţi înţeleg prin lem şi apele amare crucea şi botezul.38 Pentru că crucea este botez, şi botezul

este Crucea. Crucea este în apele botezului şi apele botezului se află în Cruce. De aceea botezul îl

mântuieşte pe om: „Iar această mântuire prin apă închipuia botezul, care vă mântuieşte astăzi şi

pe voi, nu ca ştergere a necurăţiei trupului, ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin

învierea lui Iisus Hristos..” (1Pt. 3,21).

Sfântul Grigorie de Nyssa interpretează în mod alegoric evenimentul de la Mara: “Istoria

aceasta are  şi ea un înţeles mai înalt. Şi anume: celui ce a părăsit plăcerile egiptene cărora se

robise înainte de a trece marea, la început viaţa în  libertatea de patimi i se pare grea şi fără gust,

despărţit fiind de plăceri. Dar dacă se aruncă lemnul în apă, adică dacă primeşte cineva taina

Învierii,  care  şi-a avut  începutul  prin lemn (cruce)  simţirea lui  este mângâiată de o  dulceaţă

plăcută şi astfel viaţa lui virtuoasă i se face mai dulce şi mai iubită, fiind îndulcită de nădejdea

celor viitoare39...”

 

i) “Atunci poporul, apăsat de sete, cârtea împotriva lui Moise şi zicea: "Ce este aceasta?

Ne-ai scos din Egipt ca să ne omori cu sete pe noi, pe copiii noştri şi turmele noastre?" Iar

Moise a strigat către Domnul şi a zis: "Ce să fac cu poporul acesta? Căci puţin lipseşte ca

să mă ucidă cu pietre". Zis-a Domnul către Moise: "Treci pe dinaintea poporului acestuia,

dar ia cu tine câţiva din bătrânii lui Israel; ia în mână şi toiagul cu care ai lovit Nilul şi du-

te. Iată Eu voi sta înaintea ta acolo la stânca din Horeb, iar tu vei lovi în stâncă şi va curge

din ea apă şi va bea poporul". Şi a făcut Moise aşa înaintea bătrânilor lui Israel.” (Iş. 17,

3-6).

38 Apud.Septuaginta volumul 1 – Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, Dan

Sluşanchi, Editura Polirom, Colegiul Noua Europă, p.232, nota 15.22-26

39 Sf. Grigorie de Nyssa, Despre viaţa lui Moise sau despre desăvârşirea prin virtute, în “Scrieri”,

partea I, trad. Dumitru Stăniloae, Ioan Buga, PSB vol.29, Ed. IBMO: 1982, p.64
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Sfântul  Ambrozie  al  Milanului  spune  că  piatra  care  a  izvorât  apă  este  ca  Fiul  lui

Dumnezeu. El a stat deasupra stâncii din Horeb şi a făcut-o să izvorască apă. Pietrele nu izvorăsc

apă prin natura lor, dar ca prin minune această piatră a izvorât. A rămas o piatră dar în acelaşi

timp a devenit o fântână. La fel, pâinea şi vinul nu sunt prin natură Trupul şi Sângele Domnului

Hristos, dar în taina Euharistiei ele ajung astfel. Rămân pâine şi vin dar în acelaşi timp sunt Trupul

şi Sângele Domnului.

j) “Tot lucrul, pe care va cădea vreuna din acestea, moartă, fie vas de lemn, sau haină, sau

piele, sau orice fel de lucru ce se întrebuinţează la ceva, lucrul acela necurat va fi; să-l

puneţi în apă şi va fi necurat până seara, iar apoi va fi curat.” (Lv. 11:32)

Apa era mijloc de curăţire de cele necurate sau spurcate. Apa ştergea vina păcatului sau

amprenta stricăciunii şi a morţii. Sunt multe pasaje în care vedem cum Dumnezeu poruncea să se

folosească apa pentru curăţirea de păcatele trupeşti, pentru iertarea lor (Lv.15:13, 18). Marele

arhiereu trebuia să intre în altar doar după ce-şi spăla tot trupul cu apă şi după ce se îmbrăca cu

toate veşmintele. O condiţie ca să-i slujeşti lui Dumnezeu este să ai sufletul curat dar şi trupul

întreg curăţit prin apă.

k) “Numai izvorul, fântâna şi adunările de apă vor rămâne curate, iar cel ce se va atinge de

mortăciunile din ele, acela necurat va fi.” ( Lv.11:36)

Resursele de apă nu se spurcă niciodată căci ele se înnoinesc continuu, de fapt ele sunt

cele care curăţă totul în drumul lor, iar murdăria o lasă în pământ. Circuitul apei în natură este

binecuvântarea curăţirii continue a lumii şi omului, primită de la Dumnezeu. Aşa acţionează şi

harul Duhului Sfânt curăţind şi întreţinând continuu viaţa lumii şi a oamenilor.

l) „Şi  îndată ce  tălpile  picioarelor  preoţilor  care  duc  Chivotul  Domnului,  Stăpânul  a  tot

pământul, vor călca în apa Iordanului, apele Iordanului se vor despărţi: cele de la vale se

vor scurge, iar cele care vin din sus se vor opri ca un perete." (Ios.3:13)

Trecerea Iordanului de către Israel, relatată la începutul cărţii lui Iosua, exprimă o etapă

cu  totul    nouă,  diferită.  Iordanul  este  fluviul  care  hotărniceşte  Pământul  Făgăduinţei,

asigurându-i, de altfel fertilitatea. Iordanul este în sine un microcosmos. Născut dintr-o mulţime

de mici torente izvorâte din crestele Muntelui Hermon, muntele prin excelenţă, se formează cu

adevărat  ca  fluviu  într-o  zonă  mlăştinoasă care  colectează apele  versantului  muntos;  apoi  el

alimentează  lacul  Ghenizaret  sau  Tiberiada  (numit  astfel  după  oraşul  ridicat  pe  malul  său
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apusean în onoarea împăratului Tiberiu, în timpul ocupaţiei romane), numit de asemenea de

evrei "marea Galileii". 

Apoi Iordanul se aruncă într-o mare pe care de fapt el o naşte, Marea Moarta, care prin

unele adâncimi constituie depresiunea cea mai profundă a pământului, raportată la nivelul mării.

Din cauza cursului său neregulat, Iordanul nu este o bună cale de comunicaţie.  Diferenţa de nivel

mică între lacul Tiberiadei şi Marea Moartă îi conferă un traseu sinuos,   iar adâncimea redusă îl

face inapt  pentru  orice  forma de navigaţie.  în  fiecare primăvară,  apele  rezultate  din topirea

zăpezilor  înghit  şi  distrug  malurile,  împiedicând  orice  formă de  subzistenţă  de-a  lungul  său.

Pământul pe care-l irigă şi-l fertilizează se află astfel departe de marile căi de comunicaţie între

nordul şi sudul Cornului Abundenţei.

 Intrarea în Pământul  Făgăduinţei  a avut  loc  după  patruzeci  de ani  de rătăcire  şi  de

încercari în pustiu. Nici unul din cei care primiseră Legământul pe muntele Sinai nu mai   trăia. Lui

Moise  însuşi  i  s-a  îngăduit  să  privească  numai  de  departe  pământul  făgăduit  poporului  de

Dumnezeu, dar nu i-a fost dat să intre în el. Evreii au pus stăpânire pe acest pământ abia odată cu

generaţia următoare, condusă de Iosua, urmaşul lui Moise. 

Trecerea în chip minunat a Iordanului  este în acelaşi timp un semn al puterii  cu care

Dumnezeu îl înzestrează pe poporul ales, pentru a cuceri pământul ce-i fusese dăruit, şi o ultimă

curăţire  înainte  de  a  intra  în  el.  Astfel,  Dumnezeu  schimbă  firea  lucrurilor,  făcând ca  apele

Iordanului  să  se  întoarcă  spre  izvor,  pentru  a-i  arăta  puterea  poporului  Său,  ca  semn  al

Legământului veşnic.

 Apa Iordanului capătă o semnificaţie accentuat pozitivă: a vieţii pe care o face posibilă,

fertilizând pământul şi făcându-l apt pentru rod. După trecerea prin deşert,   Iordanul   înseamnă

odihna şi îndestularea dăruite de Dumnezeu în săturarea cu roadele pământului. Iordanul este

apa vie coborâtă din Hermon, apa curată şi curăţitoare, limpede, care potoleşte setea.

m) “Veseleşte-te pustiu însetat, să se bucure pustiul; ca şi crinul să înflorească. Şi va înflori şi

se va bucura pustiul Iordanului şi mărirea Libanului se va da lui şi cinstea Carmelului; şi

poporul meu va vedea slava Domnului, strălucirea Dumnezeului nostru.” (Is 35, 1-2)

n) “Cei ce sunteţi însetaţi, mergeţi la apă, şi cei care nu aveţi argint, mergeţi de cumpăraţi şi

mâncaţi, mergeţi şi cumpăraţi fără de argint şi fără preţ vin şi grăsime.” (Is. 55, 1)

o) “Precum  se  coboară  ploaia şi  zăpada  din  cer  şi  nu  se  mai  întoarce  până  nu  adapă

pământul  şi-l  face  de  răsare  şi  rodeşte  şi  dă  sămânţă  semănătorului  şi  pâine  spre

mâncare, aşa va fi cuvântul Meu care iese din gura Mea; el nu se întoarce către Mine fără

să dea rod, ci el face voia Mea şi îşi îndeplineşte rostul lui.” (Is.55, 10-11)

p) “Veţi scoate apa cu veselie din izvoarele mântuirii” (Is.12, 3)
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Aceste patru texte (de la punctele m, n, o şi p) scrise de profetul Isaia se citesc la slujba

de sfinţire a apei celei mari, la Botezul Domnului în Iordan, exprimând foarte frumos simbolismul

eshatologic al apelor.

Semnificaţia eshatologică a apelor o întâlnim amplificat şi la Profeţi. Apa devine la ei

semn al împlinirii actului mântuirii la sfârşitul timpurilor, potolind setea de Dumnezeu din inima

omului. Această semnificaţie va fi în chip deosebit folosită în timpul exilului evreilor, ţâşnirea apei

vii fiind semnul restaurării lui Israel, iar verdeaţa pe care ea o creeaza sugerând bogăţia Raiului

redobândit. 

Prima  este,  în  fapt,  o  descriere  a  Raiului,  la  sfarşitul  veacurilor,  şi  incepe  printr-o

exclamatie de bucurie pe care o va utiliza şi Arhanghelul Gavriil la Bunavestire.

A  doua  lectura  incepe  prin  invitaţia:  "Voi  cei  care  sunteţi  insetaţi,  mergeţi  la  apă."

Această profeţie cuprinde un pasaj de o importanţă maximă între toate profeţiile:  anunţarea

unui nou Legământ între Dumnezeu şi poporul ales, care se regăseşte şi la Ieremia şi Iezechiel.

 Atmosfera  de  încântare  şi  bucurie,  în  mijlocul  abundenţei  de  bunătăţi  oferite  de

Dumnezeu în dar, se situează şi ea în perspectiva împlinirii actului mântuirii la venirea lui Mesia. 

Al treilea pasaj (o) preinchipuie cu precizie venirea Fiului lui Dumnezeu, Cuvântul făcut

trup,  împlinind misiunea  Sa mântuitoare,  apoi  întorcându-Se la  Tatăl.  Aici,  apa  este  asociată

Cuvântului lui Dumnezeu. 

Ultima profeţie incepe printr-o promisiune : "Veţi  scoate apă cu veselie din izvoarele

mântuirii" (Isaia 12, 3). Sensul acordat aici apei este mesianic, de o mare importanţă în ceea ce

priveşte faptul Botezului lui Hristos şi arătarea Sfintei Treimi care se face prin el.

3.2. Apa în Noul Testament

Iată cele mai importante sensuri ale apei în Noul Testament:

• Apa botezului, Hristos merge pe suprafaţa apei, Dumnezeu iese din apă la botez,

Domnul  sfinţeşte  apele  prin  prezenţa  Sa,  apa  din  lacrimi,  apa  ascultă  de

Dumnezeu, apa care să făcut vin ca prin minune, apa – mediu din care trebuie să

ne naştem ca să intrăm în împărăţia cerurilor, apa lui Dumnezeu, izvor de apă

curgătoare spre viaţa veşnică, apa tâşneşte din coasta Mântuitorului Hristos, apa

dulce,  apa  vieţii,  apa  care  vindecă,  apa  limpede  ca  şi  cristalul,  glasul  Fiului

Omului era ca vuietul apelor multe, etc.

În continuare vom analiza cele mai importante texte din Noul Testament care conţin

cuvântul “apă”.
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a) „Eu unul vă botez cu  apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic

decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt

şi cu foc.”  (Mt. 3:11)

Apa cu care  Sfântul  Ioan boteza era spre pocăinţă,  spre conştientizarea murdăriei,  a

necurăţiei, a păcatului de fapt. Această apă a botezului nu putea curăţi păcatul căci nu era unită

cu Duhul Sfânt ci era simplă. Această apă a botezului prefigura iertarea păcatelor şi sfinţenia care

era să vină prin Iisus Hristos.  Sfântul  Teofilact  al  Bulgariei  îl  parafrazează pe Ioan Botezătorul

spunând: “Adică vă va umple pe voi cu îndestulare de darurile Sfântului Duh, de vreme ce botezul

meu nu dă darul duhovnicesc, pentru că nu dă nici iertarea păcatelor. Iar acela şi vă va ierta vouă

păcatele şi Duh cu îndestulare vă va da”40.

b) “Iar  botezându-se  Iisus,  când ieşea  din  apă,  îndată  cerurile  s-au deschis  şi  Duhul  lui

Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel şi venind peste El.” (Mt. 3:16)  

Fiul lui Dumnezeu a coborât în apa Iordanului şi Duhul Sfânt “în chip de porumbel” – a

împlinit voinţa Tatălui, aşa cum a făcut-o la creearea lumii purtându-Se pe deasupra apelor. Tot

aşa la Iordan, stând deasupra apelor, invită creaţia toată la recreare prin Botez. Sfânta Treime

iluminează întreaga creaţie, încât ne aflăm în faţa unei sărbători cosmice, cum de altfel icoana

demonstrează şi slubele mărturisesc:  “Astăzi, cele de sus cu cele de jos împreună prăznuiesc şi

cele de jos cu cele de sus împreună vorbesc”.

Coborârea Domnului în Iordan este prefigurarea coborârii la iad. Acolo îl aşteptau Adam

şi  Eva,  aici  două personificări:  a Iordanului  şi  a Mării,  imaginea simbolică  prin care se indică

supunerea naturii cosmice, revirimentul ei ontologic.

În mijlocul Iordanului, Iisus intră ca într-un mormânt lichid. De aceea, în apele Botezului

ne scufundăm de trei ori, închipuind coborârea Domnului la iad şi ridicarea la viaţă, prin Înviere.41

Întrucât acest verset cuprinde chiar una din temele principale ale acestei lucrări, îl vom

analiza  în  detaliu  în  capitolul  patru,  care  este  dedicat  Botezului  Domnului  şi  sfinţirii  întregii

creaţii.

40 Sfântul  Teofilact  Arhiepiscopul  Bulgariei,  Tâlcuirea  Sfintei  Evanghelii  de  la  Matei,  Editura

Sophia, Bucureşti 2007, p.165

41 Casian Crăciun dr.,Episcopul Dunării de Jos, Poarta Cerului, Editura Episcopiei Dunării de Jos,

1999, p.59.
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c) “Şi când duhul necurat a ieşit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă şi nu

găseşte.” (Mt. 12:43)  

Diavolii când ies din om umblă prin locuri fără de apă, căci ei se feresc de orice loc şi de

orice persoană care are pe Duhul Sfânt. Nu mai este loc pentru duhurile necurate acolo unde e

prezent Dumnezeu. Duhul Sfânt era de la începutul lumii deasupra apelor şi oriunde este apă

acolo este şi Duhul lui Dumnezeu. Aici se vede că apa se leagă de harul lui Dumnezeu într-un chip

deosebit, aşa cum mai accentuat observăm în slujba de sfinţire a apei.

d) “Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, zicând că e nălucă şi de frică

au strigat.” (Mt.14, 26)

La început Duhul Sfânt se purta deasupra apelor iar în Noul Testament Iisus Hristos, Fiul

lui Dumnezeu mergea în chip minunat, la fel, tot deasupra apelor mării. Mersul lui Iisus pe apă

arată că Dumnezeu poate depăşi toate barierele legilor fizice, că nimic nu-L limitează, şi existenţa

Sa nu depinde de nimeni şi nimic, ci este mai presus de orice minte, şi în afara lanţului cauzal al

creaţiei. 

Apa  reprezintă  aici  întreaga  creaţie,  căci  ea  stă  la  baza  întregului  univers.  Apa  este

caracteristică oricărui sistem biologic şi tocmai de aceea este reprezentativă pentru tot ce-i creat,

căci creaţia e vie iar viaţă fără apă nu poate exista. 

Chemarea  lui  Petru  de  către  Iisus  deasupra  apelor  este  de  fapt  chemare  omului  la

Dumnezeu, depăşind toate limitele creatului, toate legile fizicii. Omul e chemat să fie mai mult

decât o simplă creatură, e chemat să fie Dumnezeu prin participare.

e) “Şi văzând Pilat că nimic nu foloseşte, ci mai mare tulburare se face, luând apă şi-a spălat

mâinile înaintea mulţimii, zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. Voi veţi

vedea.” (Mt. 27:24)  

Pilat şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii, ca şi cum s-ar fi arătat pe sine că este curat de

spurcăciunea nedreptăţii, dar rău socotea acestea, căci deşi L-a numit drept pe Iisus, L-a dat pe El

ucigaşilor.42

42 Sfântul  Teofilact  Arhiepiscopul  Bulgariei,  Tâlcuirea  Sfintei  Evanghelii  de  la  Matei,  Editura

Sophia, Bucureşti 2007, p.409
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Apa pe care o foloseşte Pilat pentru a se spăla înaintea tuturor ar fi trebuit să-i spele vina

de a-l preda celor fărădelege. Deşi am văzut că-n legea veche apa curăţa şi vinovăţia păcatului,

totuşi aici nu se întâmplă acelaşi  lucru. În Vechiul Testament Dumnezeu face un legământ cu

poporul său prin care binecuvintează apa ca mijloc de curăţire a vinei şi a păcatului. 

Dar  apa  nu  curăţeşte  de  la  sine  păcatul,  ci  primeşte  puterea  aceasta  doar  de  la

Dumnezeu. Duhul Sfânt ştergea păcatul şi vina, iar apa era doar un semn văzut al acestei iertări.

Prin  spălarea  cu  apă  Pilat  nu-şi  putea  şterge  singur  vina,  căci  păcatul  pe  care-L  făcea  era

împotriva lui Dumnezeu care stătea chiar lângă El, dar făcând aceasta el a vrut să dea o pildă

celor prezenţi, aşa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur: “Căci nu trebuiau ei să fie mişcaţi când l-

au văzut pe Pilat că şi-a spălat mâinile, protestând public că el era nevinovat de sângele dreptului

acestuia, cerându-le lor iertarea lui Iisus Hristos şi rugându-l să-l elibereze din cauza sărbătorii?”43

f) “Iar  oricine vă va da să beţi  un pahar  de  apă,  în  numele Meu, fiindcă sunteţi  ai  lui

Hristos, adevărat zic vouă că nu-şi va pierde plata sa.” (Mc 9:41)

A zis un “pahar cu apă” pentru ca să nu fie sărăcia pricină de nedărnicie:  că măcar un

pahar de apă de vei da – care este prea mic lucru – nici pe acesta nu-l vei pierde.44 Deşi un pahar

cu apă pare a fi unul dintre cele mai mici daruri oferite, totuşi apa este unul dintre cele mai mari

daruri pe care ni le-a oferit Dumnezeu, căci apa este viaţă pentru tot ce-i viu.

g) “Şi a trimis doi din ucenicii Lui, zicându-le: Mergeţi în cetate şi vă va întâmpina un om,

ducând un urcior cu apă; mergeţi după el.” (Mc 14:13)  

Iisus le spune apostolilor să meargă după omul cu ulciorul cu apă care le va arăta lor

odaia unde vor mânca Paştile. Omul care ducea în ulcior “viaţa” le arată apostolilor calea spre

viaţa cea veşnică, spre locul unde Iisus Hristos va institui marea taină a Euharistiei, izvorul vieţii.

Sfântul Teofilact al Bulgariei tâlcuieşte acest pasaj în mod simbolic zicând:  “Iar acestea

pot a se lua [pricepe]  şi după înalta înţelegere:  “vas [de lut] cu apă” duce cel ce s/a botezat şi

merge în “casă”, adică în starea cea cuviincioasă celor cuvântători  [cugetători], pentru că acela

43 Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Evanghelia de la Matei, Editura Pelerinul Român,

Oradea, 2003, p.674.

44 Sfântul  Teofilact  Arhiepiscopul  Bulgariei,  Tâlcuirea  Sfintei  Evanghelii  de  la  Marcu,  Editura

Sophia, Bucureşti 2008, p.127.
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care are Botezul, întru odihna merge, vieţuind cu cuvânt, ca întru o  “casă” odihnindu-se întru

starea aceasta.”45

h) “Şi întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: Vezi pe femeia aceasta? Am intrat în casa

ta şi apă pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă, cu lacrimi, Mi-a udat picioarele şi le-a şters cu

părul ei.” (Lc 7:44)

Iisus îi spune lui Simon că nu i-a dat apă pe picioare, aşa cum se primea un oaspete, dar

femeia aceea îi uda picioarele lui Iisus cu lacrimile ei. Apa lui Simon şi lacrimile femeii apar faţă-n

faţă aici.

Simon trebuia doar să facă efortul simplu de a-i uda picioarele cu apă lui Iisus, dar femeia

îi udă picioarele lui Iisus cu o altfel de apă, cu o apă trecută prin firea ei, înduhovnicită, plină de

sentimentele  femeii,  curgând  din  ochii  ei  întristaţi  din  pricina  păcatului,  curâţind  vederea  şi

sufletul ei, aşteptând harul lui Dumnezeu.

Lacrimile femeii pregătesc (curăţesc) sufletul şi vederea pentru iertare, pentru primului

harului lui Dumnezeu. Apa din lacrimi este imprimată de sentimentele omului, de duhul omului,

la fel cum apa sfinţită este plină de harul lui Dumnezeu. Apa din lacrimile femeii este plină de

iubire şi credinţă, fiind recunoscută de Iisus Hristos ca una ce a iubit mult.

Lacrimile  ei,  provenite  din  întristarea  păcatelor,  din  părerea  de  rău,  din  dorinţa  de

îndreptare susţinută de credinţă, sunt folosite pentru a curăţi picioarele lui Dumnezeu pentru a

obţine iertarea, şi iubirea Lui. Noi bând apa sfinţită ne umplem de Duhul lui Dumnezeu, primim

iertarea şi dragostea Lui. Lacrimile noastre sunt apa sfinţită de trupul nostru, de duhul nostru, pe

care le aducem pentru a curăţi picioarele Lui, pentru a-i cere iertarea şi iubirea.

i) “Şi,  apropiindu-se,  L-au  deşteptat,  zicând:  Învăţătorule,  Învăţătorule,  pierim.  Iar  El,

sculându-Se, a certat vântul şi valul  apei şi ele au încetat şi s-a făcut linişte. Şi le-a zis:

Unde este credinţa voastră? Iar ei, temându-se, s-au mirat, zicând unii către alţii: Oare

cine este Acesta, că porunceşte şi vânturilor şi apei, şi-L ascultă?” (Lc 8:24-25)

Hristos Domnul poteleşte valurile mării iar apostolii se miră că şi apele ascultă de El. Dacă

apă care e prezentă peste tot ascultă de El înseamnă că toată creaţia ascultă de El, căci Iisus

Hristos este chiar Creatorul a toate.

45 Idem p.172.
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j) “Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude

vârful degetului în  apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie.”

(Lc 16:24)  

Bogatul nemilostiv cere lui Avraam să-i spună lui Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi

apoi să-i răcorească limba. Interesant că bogatului în iad îi ardea limba cu care a vorbit, şi vroia

să-şi-o răcorească cu apă.

Apa răcoreşte de văpaia căldurii şi a focului, aşa cum duhul lui Dumnezeu răcoreşte şi

odihneşte de păcate. Văpaia din iad este din pricina păcatelor, iar apa care vine să răcorească,

răcoreşte din princina harului.

k) “Şi eu nu-L ştiam; dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă.”

(In 1:31)  

Ioan spune că el botează cu apă ca să fie arătat Iisus Hristos lui Israel. Ioan boteza cu apă,

în Iordan, singura apă curgătoare din Israel. Botezând cu apă, oamenii se adunau în număr mare

întrucât era în aer liber şi era destul spaţiu. 

Pentru  botez  era  necesară  o  apă  curgătoare  ca  să  conştientizăm  că  păcatele  pot  fi

curăţite, îndepărtate de la noi aşa cum apa îndepărtează murdăria şi o duce în pământ. Singura

apă curgătoare din Palestina, cu care erau botezaţi oamenii de Ioan, era simbolul singurului izvor

al vieţii - Iisus Hristos - Cel ce dă iertarea şi curăţirea păcatelor.

Ioan boteza cu  apa  -  care  curăţeşte  murdăria,  ca  să-l  arate  pe Hristos  Domnul  care

curăţeşte  păcatele.  Botezul  lui  Ioan  era  spre  pocăinţă,  iar  apa  era  simbol  al  curăţirii,  dar

adevărata curăţire şi iertare de păcate vine de la Fiul lui Dumnezeu făcut om.

Botezul lui Ioan stârneşte interesul evreilor pentru că în mintea lor conştientizau că apa

are putere curăţitoare şi la fel se gândeau că Ioan e un om sfânt, un profet, şi-l poate ruga pe

Dumnezeu să le ierte păcatele. Astel pentru evrei, rugăciunea către Dumnezeu a lui Ioan cel cu

viaţa curată şi puterea de curăţire a apei erau de ajuns să le ierte păcatele. 

Dar Ioan având ocazia de a le vorbi, şi folosindu-se de credinţa lor în puterea de curăţire

a apei şi în puterea rugăciunii lui, le zice că el îi botează doar spre pocăinţă, ridicându-i cu mintea

şi amintindu-le că între ei este cel care are cu adevărat putere să ierte păcatele, şi Cel care are

viaţă mult mai sfântă întrucât el nu este vrednic nici să-i dezlege cureau încălţărilor.

Ioan spune că Cel ce va să vină va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. Focul este un element

deasemenea  curăţitor  la  fel  cum  este  şi  apa.  Ioan  îi  ridică  pe  evrei  cu  gândul  de  la  apa

curăţitoare, la focul curăţitor şi apoi la Duhul Sfânt care curăţeşte şi sfinţeşte toate.
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l) „Zis-a lor Iisus: Umpleţi vasele cu apă. Şi le-au umplut până sus. Şi le-a zis: Scoateţi acum

şi aduceţi nunului. Iar ei i-au dus. Şi când nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia

de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa ştiau, a chemat nunul pe mire...”(In. 2,

7-9)

“Slujitorii împlinesc porunca, iar apa se preface printr-o putere negrăită în vin. Căci ce

greutate ar fi aceasta pentru Cel ce toate le poate? 

Celui ce cheamă cele ce nu sunt la existenţă, cum I-ar fi greu să prefacă în ceea ce voieşte cele

făcute ?”.46

Iisus Hristos porunceşte slujitorilor nunţii din Cana Galileii să umple vasele cu apă şi apoi

să ducă nunului. Domnul transformă apa în vin. Vinul veseleşte inima omului, iar la nuntă lipsa

vinului ar fi fost o lipsă de ospitalitate din partea mirilor şi un motiv de tristeţe. Dar cum poate să

fie nuntaşii trişti când mirele, şi cel ce se căsătorea şi Mirele Hristos, era cu ei.

Domnul putea să facă să apară direct vin în vase,  fără să mai pună apă şi  apoi să o

transforme, dar în mod pedagogic face aşa, ca să dea pildă tuturor celor prezenţi.  Dacă ar fi

apărut  deodată  vinul  poate  unii  n-ar  fi  crezut  că  vinul  s-a  terminat  şi  n-ar  fi  conştientizat

minunea. Umplând vasele cu apă slujitorii erau convinşi că nu mai e vin, şi totuşi ducând cu mâna

lor vasele la nun, apă în mod tainic şi fără să ştie, apa se face vin.

Apa este substanţa din care se face vinul, căci strugurii sunt plini de apă. Apa ajunge vin

prin procesul de rodire a viei, prin sădire, îngrjire, udare, culegere şi apoi prin procesul de strivire

a strugurilor. Apa este substanţa vieţii, care dă vitalitate şi fluiditate lumii, care dă viaţă, care dă

veselie.

m) “Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh,

nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu.” (In. 3:5)

Hristos Domnul îi spune lui Nicodim că dacă nu se va naşte cineva din apă şi din Duh nu

va intra în împărăţia cerurilor. Sfântul Chiril al Alexandriei spune că "Prin Duhul se sfinţeşte duhul

omului, iar prin apă, sfinţită şi ea, trupul".

Părintele Stăniloaie spunea odată că sufletul nu e separat de trup şi trupul nu e despărţit

de suflet. Nici materia în general nu rămâne total despărţită de energiile dumnezeieşti. Prin apa

46 Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri, partea a patra – Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan,

EIMBOR, Bucureşti 2000, p.158
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sfinţită  se  sfinţeşte  omul  întreg:  suflet  şi  trup.  Duhul  Sfânt  nu  lucrează  fără  mijlocirea  unei

materii, a unui gest, a unui cuvât sonor.

Deşi toată materia e plină de energiile necreate ale lui Dumnezeu, totuşi Domnul alege

pentru botez, pentru naşterea cea de-a doua - apa. Apa pentru că este unică în toată lumea. Este

singura care curăţeşte, care dă viaţă, fără de care nu se poate, care este permanent prezentă în

creaţie, în om, în toate procesele vieţii.

De aceea Dumnezeu îi  sfinţeşte pe oameni prin apă, căci  cu cât mai mult  decât apa

curăţeşte Duhul lui Dumnezeu. Energiile necreate ale lui Dumnezeu sunt prezente peste tot, dau

viaţă pretutindeni, însufleţesc totul, curăţesc totul, întreţin totul.

Naşterea omului se face din apă şi din Duh. De aici provine covârşitoarea importanţă

a apei în tot cosmosul. Apa arată văzut lucrarea Duhului lui Dumnezeu în lume. Dacă vrem să

vedem cum lucrează  Duhul  lui  Dumnezeu în chip nevăzut  în  lume,  putem să ne uităm cum

lucrează apa în toată lumea, şi apoi vom înţelege mai bine. Apa lucrează şi modifică şi văzut şi

nevăzut, aşa cum şi Duhul lui Dumnezeu lucrează şi-n chip vizibil şi-n chip nevăzut.

n) “Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-

Mi să beau, tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi dat apă vie.” (In 4:10)  

“Apa vie” numeşte darul  de viaţă făcător al  Duhului,  singurul  prin care umanul,  deşi

asemănător buturugilor din păduri, ca unul ce este uscat şi neroditor de virtute, predat relelor

uneltiri ale diavolului, revine la frumuseţea de la început a firii şi, adăpându-se din harul de viaţî

făcător,  se  împodobeşte  cu  florile  variate  ale  bunătăţilor,  şi  face  să  crească  vlăstarele

deprinderilor iubitoare de virtute şi se înalţă în ramurile bine hrănite ale iubirii de Dumnezeu.

Aceasta ne-o spune şi Dumnezeu prin proorocul Isaia: “Pe Tine Te vor preaslăvi fiarele câmpului,

şacalii şi struţii, că Tu ai izvorât apă în pustiu, şuvoaie de apă în pământ neumblat, ca să adăpi pe

poporul Meu cel ales; poporul pe care l-am făcut pentru Mine, ca să Mă preaslăvească întru

laude.” (Is. 43:21). Iar în  alt loc, Proorocul spune că şi sufletul dreptului va fica un pom roditor şi

“se va arăta crescând ca iarba în mijlocul apei şi ca o salcie lângă apa curgătoare” (Is.44,4). 

Dar pentru cele spuse putem aduce şi alte mărturii din dumnezeieasca Scriptură, prin

care se poate arăta foarte uşor că prin numele apei se exprimă de multe ori Duhul dumnezeiesc.
47   

Părintele  Stăniloaie  completează  comentariu  Sfântului  Chiril  la  acest  pasaj  zicând:

“Aceasta e apa Duhulu, pe care ar fi dorit Hristos să I-o ceară femeia samarineancă. Spunând că i-

47 Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri, partea a patra – Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan,

EIMBOR, Bucureşti 2000, p.211
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ar fi putut da această apă, Se dă de înţeles ca fiind Dumnezeu. Dar apa aceasta nu se dă fără

dorirea ei de către om, nu i se dă cu sila, fără ca omul să simtă trebuinţa ei, fără să nu simtă

uscăciunea greu de suportat a setei de o viaţă rodnică în cele bune, care sunt una cu virtuţile.

Adăpându-se cu apa Duhului, omul se înfrumuseţează, creşte în tăria duhovnicească, în roade

plăcute şi se înalţă spre Dumnezeu.

Numai prin Dumnezeu omul se actualizează în ceea ce poate ajunge el cum un pom se

actualizează în ceea ce e chemat să fie prin apa cu care se adapă.”48

În  cazania  Duminicii  Samarinencei  citim  că:  “Dar  apa,  despre  care  vorbeşte  Domnul

nostru, este harul Prea Sfântului Duh, cum am spus mai sus, şi cel ce se va învrednici de acest har

niciodată nu va înseta de cunoştinţa dumnezeieştilor învăţături, căci el se face izvor al învăţăturii,

care izvorăşte şi iese din gura Lui, adăpând şi povăţuind spre viaţa cea veşnică pe toţi cei ce

ascultă.”49

o) “Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care

i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică.” (In 4:14)

Raţiunile  de  a  fi  ale  apei  sunt  aşa lăsate  de  Dumnezeu pentru  a  putea  urca gândul

omenesc la felurile lucrării Duhului  lui Dumnezeu.

Noi oamenii şi lumea în care trăim depindem de apă, fără ea ne veştejim şi murim. Lipsa

apei produce sete, adică declanşează un afect fizic, o dorinţă instinctuală de a bea apă. Această

dorinţă trece prin voia omului. Eu ca om

dacă vreau să beau apă, o să beau şi o să rezist, o să fiu viu, o să traiesc normal. Dar dacă nu

vreau apă atunci nu voi bea, dar mă voi usca, voi slăbi uşor şi apoi voi muri. Astfel setea mă

îndeamnă prin firea mea să accept de bună voie să beau apă ca să trăiesc, realizând astfel că fără

apă voi muri foarte repede. Aşa este şi cu Duhul lui Dumnezeu. Ca om am nevoie de Duhul lui

Dumnezeu aşa cum am nevoie de apă, iar fără El voi muri, fără El nu pot face nimic, mor repede.

"Fără Mine nu puteţi face nimic". Aşa fiind,  setea îmi arată că de bună voie ar fi

bine  să  beau  apă  ca  să  nu  mor,  şi  astfel  să  mă  gândesc  să  vreau  de  bună  voie  Duhul  lui

Dumnezeu, văzând ce fel este fără El. Setea de apă este asemănătoare cu setea de Dumnezeu, cu

momentele  în  care  simţim  că  Duhul  lui  Dumnezeu  nu  ne  ajută,  nu  e  prezent  în  noi,  şi  ne

tulburăm, ne supărăm, ne sfârşim şi ajungem să-L dorim pe El.

Sfântul Chiril al Alexandriei spune că cine poate da apa vie, care va face să nu mai

48 Apud. Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri, partea a patra – Comentariu la Evanghelia Sfântului

Ioan, EIMBOR, Bucureşti 2000, p.211, nota subsol 366.

49 Cazania, alcătuită de Patriarhul Justinian, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii

Ortodoxe Române, Bucureşti  2005, p.67.
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însetăm în veac?, când noi ştim că apa de aici ne face să însetăm în final. A nu mai înseta în veci

înseamnă că putem trăi în veci.  Şi cine ne poate da viaţă veşnică decât Dumnezeu care este

veşnic.

Doar  din  câteva  cuvinte  putem  realiza  că  Iisus  Hristos  este  Dumnezeu.  Din  raţiunea

materiei  putem mărturisi  că Iisus este Dumnezeu.  Ştim că apa ne dă viaţa,  ne curăţeşte,  ne

adapă, dar mai ştim că acest proces de curăţire şi adăpare n-are efect în veci ci este limitat, se

sfârşeşte. Nu ştim nimic care să ne astâmpere setea veşnic, nu cunoaştem plăcere sau bucurie

care să ne satisfacă veşnic, asta pentru că avem în noi setea de veşnicie lăsată de Cel Veşnic, de

chipul lui Dumnezeu în noi. Şi deodată auzind de apa vie care după ce o vom primi nu vom

înseta în  veci,  ne  urcăm cu gândul  imediat la Cel  Veşnic,  Care ne-a lăsat  aşa încât să  dorim

veşnicia, să-L dorim pe El.

Setea care o provoacă apa e conştiinţa omului că va fi însetat tot timpul pe pâmânt, dar

totuşi el vrea să fie veşnic. Iar apa cea vie pe care o dă Iisus Hristos trebuie să fie apa vie pe care

o dă Dumnezeu, adică Duhul pe care-L dă Dumnezeu oamenilor.

Apa vie se face în cel ce o bea izvor de apă curgătoare spre viaţa veşnică. Sfântul Chiril

spune că ape vie este Duhul lui Dumnezeu care descoperă învăţăturile cele dumnezeieşti în cel ce

o bea.  Astfel  Duhul lui Dumnezeu din El  îl  va ajuta să sfătuiască şi  să mângâie  pe alţii,  care

însetează de cuvântul dumnezeiesc şi ceresc precum au făcut apostolii  şi  sfinţii.  Sfântul Chiril

intuieşte  foarte  bine  că Duhul  lui  Dumnezeu se  dă  în  scopul  iubirii  oamenilor  între  ei  şi  cu

Dumnezeu, nu în mod egoist. 

De aceeaşi apă avem nevoie toţi oamenii, deci suntem toţi din aceeşi sursă, de la acelaşi

izvor, aşa avem nevoie de acelaşi Duh al lui Dumnezeu prin care vom trăi, care ne arată că avem

acelaşi Izvor al Vieţii - Dumnezeu.

p) “În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei.

Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra

întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era ţinut.” (In. 5:3-4)

Îngerul se pogora în scăldătoare, ca să nu socotească iudeii că apele singure au putere

tămăduitoare, ci să creadă că harul lui Dumnezeu vindecă bolile; şi îngerul tulbura apa. Pentru ca

să cunoască pogorârea îngerului toţi cei ce stăteau acolo şi să bage pe cei bolnavi în scăldătoare.

Scăldătoarea de la poarta oilor preînchipuia scăldătoarea cea tainică a Sfântului Botez, care este

în Biserica lui Hristos; oile ce se spălau într-ânsa şi se curăţau, preînchipuiau pe toţi cei ce se

botează în scăldătoarea Botezului şi îşi curăţesc păcatele lor; pogorârea îngerului în scăldătoare

preînchipuia  venirea  harului  Sfântului  Duh în  apa  Botezului;  tulburarea  apei,  ce  se  făcea  în

scăldătoare, închipuia nimicirea nevăzuţilor diavoli, făcută de puterea Prea Sfântului Duh. 

Nu apa scăldătorii vindeca bolile trupului, ci puterea cea dumnezeiească; nu apa singură

vindecă greşelile sufletului, ci  harul  lui  Dumnezeu care este în  apa Botezului.  Prin pogorârea

îngerului, apa scăldătorii oilor lua puteri vindecătoare; prin venirea Sfântului Duh, apa Botezului

ia harul curăţitor.
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În scăldătoarea duhovnicească a Sfântului Botez, Stăpânul tuturor dăruieşte naşterea de

fii duhovniceşti. În scăldătoarea oilor se vindeca numai un singur bolnav, când îngerul tulbura

apa,  fiindcă  Legea Veche s-a  dat  numai  unui  singur  neam,  n  eamului  evreiesc;  scăldătoarea

Sfântului Botez mântuieşte mulţimi nenumărate, fiindcă Evanghelia s-a trimis tuturor neamurilor.
50

q) “Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.”

(In. 7:38).

Sfântul Chiril al Alexandriei în comentariul său excepţional la Evanghelia după Ioan spune

iar că apa vie de care vorbeşte Mântuitorul Hristos este harul lui Dumnezeu dat de Duhul Sfânt: 

“Este evident că Mântuitorul numeşte râuri ce au să curgă din pântecele credinciosului

harul plin de înţelepciune dat şi învăţat prin Duhul, de care aminteşte şi Pavel: ‘Unuia i se dă prin

Duhul  cuvânt  de  înţelepciune’  (I  Cor.  12,8).  Este  bine  să  se  mai  ştie  pe  lângă  acestea  că

Mântuitorul  nu  a  aplicat  cuvintele  Sale  la  această  spusă  aşa  cum  a  fost  înfăţisată  de

dumnezeiasca Scriptură, ci mai degrabă tâlcuind-o potrivit înţelegerii ascultătorilor. Căci pe tot

cel ce cinsteşte şi  iubeşte pe Dumnezeu îl  aflăm că este ca o grădină adăpată şi ca un izvor,

niciodată lipsită de apă (Is. 58, 10-11). Ceea ce spune acum în mod clar e ceea ce a spus şi către

femeia din Samaria. Căci atunci a spus: “Tot cel ce bea din apa aceasta va înseta iarăşi. Dar cel ce

va bea din apa pe care Eu i-o voi da nu va înseta în veac. Ci apa pe care Eu i-o voi da i se va face

izvor de apă care-l va adăpa spre viaţa veşnică” (In.4, 13-14). Aici dă iarăşi cuvântului acelaşi

înţeles şi scop, zicând: “Râuri de apă vie vor curge din pântecele lui”.51   

r) “După aceea a turnat apă în vasul de spălat şi a început să spele picioarele ucenicilor şi

să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.” (In. 13:5)

Gestul Domnului Hristos de a spăla picioarele este unul de smerenie şi de îndepărtare

din mintea tuturor a gândurilor găunoase, deşarte şi  nefolositoare ale mândriei.  Doar gândul

smerit poate ajuta la împlinirea dragostei dintre oameni şi Dumnezeu.

Spălarea picioarelor cu apă, care aduce smerenia, este simbol pentru spălarea gândurilor

cele mândre prin Duhul lui Dumnezeu. Când omul este cercetat de Duhul lui Dumnezeu se naşte

smerenia, după spalare apare mireasma curată a buneicuviinţe. Apa cu care urma

50 Cazania, alcătuită de Patriarhul Justinian, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii

Ortodoxe Române, Bucureşti  2005, p.51.

51 Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri, partea a patra – Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan,

EIMBOR, Bucureşti 2000, p.532
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să  se  spele  Domnul  picioarele  ucenicilor  se  sfinţeşte  imediat  prin  atingerea  mâinilor  lui

Dumnezeu. Iisus Hristos se foloseşte de apă pentru a-i face să conştientizeze că odată cu acest

gest de mare umilinţă, trebuie să se curăţească de orice gând de mândrie sau de înălţare, orice

dorinţă de a fi peste ceilalţi.

Cel care primeşte spălarea picioarelor de la Stăpânul stăpânilor, se ruşinează că a putut

să se mândrească cu ceva, văzând cum Cel ce are toate le foloseşte cu dragoste către celelalte

persoane, iar el folosea mândria ca să se ridice peste ceilalţi şi să-i facă să se simtă inferiori.

s) “Ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă.” (In 19:34)

Încununarea  tuturor  înţelesurilor  şi  raţiunilor  apei  se  gâseşte  în  izvorârea  din  trupul

Domnului a apei şi a sângelui în acelaşi timp. Sfântul Chiril spune că sângele şi apa sunt simbol

pentru Taina Botezului şi a Sfintei Împărtăşanii.

Domnul Hristos care este Raţiunea a tot ce există ne dă prin moartea sa două substanţe

prin care primim dragostea lui în mod deplin. Sângele care curge din El ni se dă nouă astăzi prin

Sfânta Împărtăşanie pentru iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci. Dar  mai  înainte  de  ne

împărtăşi de Dumnezeu trebuie să ne curăţim de păcatul strămăşesc, prin apa sfinţită, prin apa

plină de Duhul Lui.

Apa care curge din Dumnezeu e mereu prezentă astăzi în Sfânta Împărtăşanie. Apa din

Dumnezeu e apă sfinţită, e apă curată, e apă plină de putere, e apa care ni se dă nouă oamenilor.

Apa din Dumnezeu este apa care curge prin toată fiinţa omenească a Fiului Celui din Treime, e

apa care va curge şi prin noi.

Precum orice lucru care se atinge de foc se-ncălzeşte aşa orice lucru de care se atinge

Dumnezeu se sfinţeşte. Cum oare apa care curge chiar în fiinţa omenească asumată de persoana

dumnezeiască a Fiului poate să nu fie deosebită, specială.

Apa care ţâşneşte din El este sfântă, rămâne în veci, e simbolul botezului, a înfierii,  a

îndumnezeirii. Tâşnirea apei alături de cea a sângelui este legătura indisolubilă între Botez şi

Jertfa  şi  Învierea  Domnului.  Tâşnirea  celor  două  substanţe  arată  unitatea  (scopul  unic)  al

Întrupurii  lui  Dumnezeu:  Mântuirea Omului,  crearea unei  mari  familii  alături  de Tatăl,  Fiul  şi

Duhul Sfânt.

t) “Iar când au ieşit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. Şi

el s-a dus în calea sa, bucurându-se.” (FA 8:39).

Sfântul Apostol Filip îl botează pe famen la prima apă pe care o întâlnesc în cale. Botezul

acesta era botezul creştin, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh şi a fost posibil pentru că

Hristos a sfinţit toate apele la botezul Lui în Iordan.
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u) “Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, după cum şi Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe

Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin cuvânt, şi ca s-o înfăţişeze

Sieşi, Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie

sfântă şi fără de prihană.” (Ef.5, 25-27)

Taina  Botezului,  a  cărei  materie  este  apa  se  consumă,  în  interiorul  cuvântului  lui

Dumnezeu, exprimat prin mărturisirea de credinţă şi prin formula sacramentală, aşa cum spune

şi  Sfântul  Apostol  Petru52:  “Fiind  născuţi  din  nou  nu  din  sămânţă  stricăcioasă,  ci  din

nestricăcioasă, prin cuvântul lui Dumnezeu cel viu şi care rămâne în veac” (1 Ptr.1,23) .

v) “Care fuseseră neascultătoare 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.” (1Ptr 3:20)

Corabia  şi  potopul  din  vremea  lui  Noe  sunt  tipuri  sau  preînchipuiri  ale  Bisericii,  şi

respectiv ale Botezului. Expresia “prin apă” este înţeleasă de unii comentatori în sens local, ca loc

şi mod de pieire; iar de alţii în sens instrumental ca mijloc de salvare, şi deci numai în acest ultim

sens potopul poate fi un tip al Botezului. Ceea ce trebuie reţinut şi ceea ce textul ne învaţă este

că nu există mântuire veşnică, pentru vii şi pentru morţi, decât prin Hristos.

w) “Căci ei în chip voit uită aceasta, că cerurile erau de demult şi că pământul s-a închegat,

la cuvântul Domnului, din apă şi prin apă...” (2 Ptr. 3:5)

Conform cosmogoniei lui Moise cerurile şi pământul s-au închegat deopotrivă, din apă şi

prin apă, la porunca Cuvântului: cerul, când a poruncit să de despartă apele de sus de cele de jos,

alcătuind firmamentul (tăria) şi substanţa (element) mai consistentă decât apele; iar pământul,

aflându-se mai dinainte în fundul apelor, s-a închegat depotrivă din apă şi prin apă. Şi după ce au

fost constituite, a venit pe neaşteptate (mai târziu) potopul, dând naştere unei alte lumi; tot aşa

urmează şi acum ca nimicirea universului cu cele de pe el să se facă prin foc, pierind şi nelegiuţi.

Capitolul IV. Apa în Biserica lui Dumnezeu

52 Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţia Jubiliară a Sfântului Sinod, versiunea diortosită de

Bartolomeu Valeriu Anania, Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,

Bucureşti 2001, p.1680, nota b). 
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În acest capitol vom prezenta o imagine de ansamblu a importanţei apei în creaţie prin

prisma lucrării de mântuire a lui Dumnezeu şi vom vedea cum în perspectivă eshatologică apa

este harul lui Dumnezeu care se revarsă peste om şi peste întreaga creaţie.

În capitolul anterior am văzut că în Sfânta Scriptură apa este foarte prezentă, înţelesurile

ei culminând în Noul Testament unde chiar Mântuitorul vorbeşte despre apa cea vie pe care El o

dă lumii ca să nu mai înseteze nimeni.

Evanghelistul Ioan insistă pe asocierea apă - Duh Sfânt în metafora apei vii, mai ales în

istorisirea întâlnirii  lui  Iisus  cu femeia samarineanca la puţul  lui  Iacob, unde Hristos vesteşte

"darul lui Dumnezeu", "apă vie": "Oricine bea din apă această (din puţul lui Iacob), va înseta

iarăşi. Dar cel care va bea din apă pe care i-o voi dă Eu nu va înseta în veac, ci apă pe care i-o voi

dă Eu se va face în el izvor de apă care curge spre viaţă veşnica" (Ioan 4, 13-14). 

Această promisiune o va face din nou, în chip solemn, nu în taina unei convorbiri cu

cineva socotit că nefăcând parte din poporul ales, ci în faţa tuturor iudeilor, în Templu, în ultima

zi a sărbatorii corturilor: "Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a praznicului - Iisus a  stat între 

ei şi  a strigat,  zicând;  Dacă înseteaza  cineva,  să vină la Mine şi să bea... cel care crede în Mine"

(Ioan, 7, 37-38).

Şi Evanghelistul Ioan îi dă acestei promisiuni un sens cu totul nou, adăugând: "...precum

a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele (celui care crede în Mine). Iar această a

zis-o despre Duhul Sfânt, pe care aveau să-L primească acei care cred în El. Căci încă nu era dat

Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit" (Ioan 7, 38-39). 

Regăsim această imagine în profeţia lui Zaharia, care se citeşte la vecernia înălţării53: “Iar

în ziua aceea vor izvorî din Ierusalim ape vii: jumătate se vor îndrepta către marea cea de la

răsărit, iar cealaltă jumătate către marea cea de la apus”. (Zaharia 14, 8). Vor izvorî din Ierusalim

ape vii, se spune aici, şi intreaga profeţie este un ecou al descrierii din Facere a grădinii Edenului,

cu cele patru fluvii care pornesc din ea, reluată în descrierea Ierusalimului ceresc în Apocalipsă.

Această profeţie  anunţă  evanghelia  Sfântului  Ioan,  legând direct  revărsarea  apei  vii  de  slava

Domnului, care-Şi "sprijină picioarele Lui pe Muntele Măslinilor".   

 

4.1. Botezul Domnul în Iordan – Sfinţirea şi îndumnezeirea lumii

Dacă, îndeobşte, în Evanghelia lui Ioan apă vie se identifică cu Duhul, există totuşi un

pasaj în care apa şi Duhul sunt disociate în convorbirea cu Nicodim, când Hristos învaţă că "De nu

se va naşte cineva de Sus, nu va putea să vadă Împătăţia lui Dumnezeu" (Ioan 3,5). Este clar că

53 Penticostar, Editura Institului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1999,

p.246.

57



Natura şi semnificaţia apei. Perspectivă teologică şi ştiinţifică.                     

aici  Hristos vorbeşte despre Botez,  nu cel al  lui  Ioan, ci  cel pe care El însuşi îl  va instaura în

Biserică: Botezul "cu Duhul Sfânt şi cu foc" (Matei 3, 1), anunţat deja  de Ioan Botezătorul. 

În acest botez omul se naşte din Duh, pentru a se înduhovnici, dar aici apa nu este totuna

cu Duhul, ci doar un mijloc al re-creării omului, cu puterea îndumnezeitoare a Duhului Sfânt şi a

Cuvântului lui Dumnezeu. 

Acest  botez  este  numit  de  Sfântul  Ioan  Gură  de  Aur  tinereţe:  “această  tinereţe  nu

cunoaşte bătrâneţe, nu este supusă bolii, nu se pierde prin lipsa de vlagă, nu slăbeşte odată cu

timpul, nu poate fi cucerită prin nimic, nu este împuţinată de nimic, decât numai de păcat. Căci

bătrâneţea ei vine prin istovirea din păcat.”54

Regăsim  aici  relaţia  iniţiala,  din  Facere,  între  apă  şi  Duhul  lui  Dumnezeu.  Botezul

împlineşte  această prefigurare,  născându-l  pe om pentru Împărăţia  cerurilor.  Dar  pentru a  fi

asociată  cu  Duhul  în  Taina  Botezului,  trebuie  că  apa  să-şi  schimbe  starea  decazută.  Şi  aici

ajungem la semnificaţia cea mai profundă a botezului lui Hristos, privind apa şi intreaga creaţie.55

"Văzutu-Te-au apele, Dumnezeule, văzutu-Te-au apele şi s-au spăimântat". Acest verset

al Psalmului 76 citit la Paremia slujbei Ceasurilor împărăteşti subliniază întâlnirea între Dumnezeu

şi  creaţia  Sa  infăptuită  la  Botezul  Domnului.  Regăsim  aceeaşi  idee  în  cele  două  versete  ale

Psalmului 113, citite de asemenea la slujba Ceasurilor împărăteşti, şi care revine că un leit-motiv

de-a lungul perioadei de după-prăznuire: "Marea a vazut şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi...

Ce-ţi este ţie, mare, că ai fugit ? Şi tie, Iordane, că te-ai întors inapoi ?".

Teofania constituie arătarea în slava a lui Mesia în lume. Tot ceea ce ştim dinainte cu

privire  la  simbolismul  apei,  al  Iordanului,  ca  fluviu  care  scaldă  Pământul  Făgăduinţei,  ne

îndreptăţeşte să acordăm acestei sărbători o dimensiune cosmică şi o importanţă nemaiîntâlnită.

În acest  moment,  Hristos îşi  părăseşte viaţa anonimă pe care o ducea în Nazaret cu

Mama Sa, pentru a Se înfăţişa lui Israel şi a-Şi, începe misiunea Sa mântuitoare. Intrând în apele

Iordanului, El Se dezvăluie în chip minunat întregii creaţii, ca şi Creator şi Mântuitor al ei. Ce a

realizat Hristos primind botezul lui Ioan? În primul rând Şi-a asumat botezul pocăinţei, S-a situat

între păcatoşi, venind în întâmpinarea tuturor iudeilor care îl aşteptau pe Mesia şi care credeau

că  L-au  aflat  în  persoana  lui  Ioan  Botezatorul.  Dar  a  venit  în  acelasi  timp  în  întâmpinarea

cosmosului, a creaţiei decăzute, descrisă de Sfântul Pavel că traind chinurile naşterii în aşteptarea

venirii lui Dumnezeu şi a răscumpărării.

54 Sfântul Ioan Gură de Aur – Cateheze baptismale, Eidtura “Oastea Domnului” Sibiu 2003,

p.102.

55 Simbolismul  apei  în  Teofanie  –  Ierodiaconul  Gabriel,

http://www.crestinortodox.ro/editoriale/70092-simbolismul-apei-in-teofanie
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Intrarea  lui  Hristos  în  apă  Iordanului  este  cu  adevărat  o  coborare  în  sânul  creaţiei

decăzute. În icoana Teofaniei noi îl vedem pe Hristos în picioare în mijlocul apei cu picioarele

sprijinite pe porţi: sunt porţile Iadului, cărora le va sparge zăvoarele la coborârea Sa în iad, după

moarte şi  inainte de inviere.  Această coborare a  lui  Dumnezeu incepe deja  la  Naştere,  când

Hristos îşi asumă o natură care-I este străina, ca şi starea de suferinţă şi de mortalitate a omului.

Această  coborare  se  continuă  în  botezul  din  Iordan.  Situându-se  printre  păcatoşi  şi  primind

botezul în Iordan, nu El este cel purificat, "căci Dumnezeu n-are nevoie de a se curăţi", - cum

cânta Biserica în mai multe rânduri la slujba sărbătorii - ci creaţia întreagă, cuprinsă în ape, se

curăţeşte de păcat. În icoana sărbătorii vedem reprezentate în adâncurile apei figurile simbolice

ale mării şi Iordanului, rezumând cele două semnificaţii ale apei. 

Într-una  din  rugăciunile  din  slujba  Aghiasmei  mari  se  spune:  “Suferit-ai  încă  şi  a  Te

boteza în Iordan de mâna robului, ca, sfinţind firea apelor, Tu, Cel ce eşti fără de păcat, să ne faci

nouă cale către naşterea cea de-a doua, prin apă şi prin Duh, şi să ne întorci pe noi la slobozenia

cea  dintâi.  Deci  prăznuind  pomenirea  acestei  taine  dumnezeieşti,  ne  rugăm  Ţie,  Stăpâne,

Iubitorule  de  oameni,  stropeşte  şi  peste  noi,  nevrednicii  robii  Tăi,  după  făgăduinţa  Ta  cea

dumnezeiască, apa cea curăţitoare, darul milostivirii Tale (...)”56. 

Deoarece oamenii nu puteau trece la această viaţă nouă, încetând să mai existe, ei nu

puteau reveni la această viaţă decât printr-o altă naştere, în care Duhul Sfânt, devenind factorul

principal al ei, să pnevmatizeze în mod intens şi rezerva lichidă a universului, adică prin Botez.

Fiul lui Dumnezeu întrupat, deşi n-avea nevoie de această renaştere prin Botez, căci era născut

de la început din Duh, acceptă Botezul pentru noi oamenii,  pentru a fi  şi în această privinţă

primul om care se botează din apă şi din Duh. 

Prin aceasta a unit Duhul din El în mod actual cu apa, ca sân şi susţinător al vieţii, de astă

dată  al  vieţii  nesupuse  morţii,  întrucât  e  deplin  unit  cu  Duhul.  Aşa  a  împlinit  Hristos  toată

dreptatea cu care avea să îmbrace din nou pe oamenii care vor crede. El a acceptat aceste două

acte în mod succesiv, pentru că noi trebuie să trecem prin amândouă.57 Duhul Sfânt Se uneşte

pentru Hristos din nou, la Botezul Lui, cu apa şi cu toată creaţia, legată intim de El.

4.2. Botezul creştin se fundamentează pe Botezul Domnului în Iordan  

"Lumina cea adevărată S-a arătat şi  luminare tuturor se dăruieşte. Se botează cu noi

Hristos, Cel ce este mai presus de toată curăţia. Pune sfinţenie în ape şi curăţire sufletelor se face

56 Slujba Aghiasmei Mari, Molitfelnic, Editura Institului Biblic şi de Misiune a Bisercii Ortodoxe

Române, Bucureşti 2002, p.681.

57 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică volumul III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune

al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2003, p.38.
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aceasta. Pământesc lucru este ceea ce se vede şi mai presus de ceruri, ceea ce se înţelege. Prin

baie este mântuirea, prin apă, Duhul şi prin afundare se face înălţarea noastră la Dumnezeu.

Minunate  sunt  lucrurile  Tale,  Doamne,  mărire  Ţie  !"  Prin  această  afundare  în  apă,  Hristos

transforma apa din lumea creată într-un "izvor al mântuirii". 

Cum să înţelegem aceasta? A devenit  Iordanul un fluviu Sfânt în sine? Orice înotător

imprudent se poate totuşi ineca în el, căci Iordanul în sine nu salvează pe nimeni, Iordanul a

rămas acelaşi şi după botezul Domnului, ca şi întreaga creaţie, aşa cum şi după Paştele lui Hristos

rămân încă bolnavi de tămăduit şi păcatoşi de răscumpărat şi morţi de inviat! Care este atunci

sensul acestui act fundamental ? Că tot ceea ce priveşte opera răscumpărătoare a lui Hristos,

cuprinzând aici şi Învierea şi înălţarea Sa la cer, realitatea inaugurată de El la botezul Său nu poate

fi trăita şi înţeleasă decât în Biserică.

Botezul lui Hristos este prefigurarea propriului nostru Botez, instituirea şi fundamentul

său istoric. Botezându-Se în Iordan, primind apoi Duhul Sfânt la ieşirea din apele acestuia, Hristos

a curăţit şi sfinţit întreaga natură umană pe care o recapitula în Sine, şi aceasta a făcut-o spre

instituirea Bisericii şi a Tainelor ei. 

Duhul  Sfânt  a  dat  oamenilor  să  trăiască  aceasta  în  propria  lor  persoană,  prin  harul

revărsat în Taina Botezului  în Biserică.  Orice om se botează fiindcă Hristos S-a botezat;  orice

botez este reproducerea şi repetarea unicului botez al lui Hristos, reînnoit prin harul Sfântului

Duh, aşa cum fiecare euharistie este în acelaşi timp o repetare şi o reînnoire a unicei jertfe a lui

Hristos pe Cruce. Iată de ce slujba sfinţirii apei la Botez cuprinde rememorarea liturgică a acestui

eveniment,  rememorare care  actualizează în apa  cristelniţei  sfinţirea săvârşită  la  Iordan prin

Sfântul Duh. 

Omul  se  rnaşte  astfel  atât  din Duh cât  şi  din materia  cosmică,  ca  rezervă,  ca  sân al

oricărei  forme  de  existenţă  organizată.  Botezul  are  o  însemnătate  cosmică.  El  înseamnă  că

materia însăşi, readusă la mobilitatea ei duhovnicească, devine mediu al Duhului creator, liber,

mereu nou în actele Sale. Apa Botezului e în chip ascuns materia veacului viitor, care va purta în

ea pe Fiul ca ipostas străveziu şi pe Duhul cu energiile Lui de viaţă făcătoare şi mereu noi. Dar ea

e pnevmatizată acum pentru renaşterea omului sau pentru restabilirea relaţiei lui cu Dumnezeu.

Pnevmatizarea ei  deplină  se  va face vădită  însă de-abia  în  veacul  viitor,  pentru desăvârşirea

relaţiei  oamenilor cu Dumnezeu, când va arăta starea finală la care ar fi  ajuns apa creată la

început pentru dezvoltarea relaţiei oamenilor cu Dumnezeu

Scufundându-se omul  la  Botez în  această apă,  se  întâlneşte  în  ea cu Hristos,  sau  se

enipostaziază în El, sau se personalizează deplin încadrându-se în Persoana Lui şi se umple de

energiile Duhului Sfânt ce iradiază din Hristos. A trebuit să Se scufunde Fiul în natura omenească

şi  prin  ea  în  apă,  pentru  ca  noi,  scufundându-ne  în  apă,  să  ne  scufundăm  în  viaţa  lui

dumnezeiască, sau în Duhul Lui cel Sfânt.58

Botezul este şi mormânt şi înviere. Căci “se îngroapă omul vechi dimpreună cu păcatul şi

învie  cel  nou,  înnoit  după  chipul  Celui  Ce  l-a  zidit”  (Col.3,  10).  Ne  dezbrăcăm  şi  înbrăcăm.

58 Idem p.39.
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Dezbrăcăm vechea haină, cea întinată de mulţimea păcatelor, îmbrăcăm pe cea nouă, curăţită de

orice pată.59

4.3. Apa – izvor al mântuirii

  

Trecerea iudeilor prin Marea Roşie a marcat momentul culminant al Paştelui lor. La fel,

afundarea  lui  Hristos  în  apele  Iordanului,  preînchipuind  coborârea  Sa  în  adâncurile  creaţiei

decăzute, în timpul celor trei zile petrecute în mormânt, anunţă deja Paştele - trecerea Sa prin

moarte şi izbucnirea de lumină şi viaţă din dimineaţa invierii.  Ca şi Naşterea, Teofania poarta

pecetea bucuriei pascale.

Dar Botezul se referă explicit  la învierea lui  Hristos,  aşa cum ne învaţă Sfântul  Pavel:

"Fraţilor, au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat?

Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru că, precum Hristos a inviat din morţi,

prin slava Tatălui, aşa să umblam şi noi întru înnoirea vieţii; căci dacă am crescut împreună cu El

prin asemănarea morţii Lui, atunci vom fi părtaşi şi ai învierii Lui" . 

În  fapt,  această  sfinţire  a  creaţiei  prin  Hristos  coincide  cu  arătarea  lui  Dumnezeu  în

Treime.  Descoperirea  şi  răscumpărarea  sunt  analoge.  Creaţia  întreagă  se  sfinţeşte  acum  în

vederea răscumpărării din ziua învierii. Putem spune că într-un fel, înaintea omului, cosmosul a

fost mântuit prin botezul lui Hristos. 

Am văzut deja în a doua lectură din Vechiul Testament de la Bobotează, că profetul Isaia

a legat apa de vestirea Noului Legământ. Aşa cum apa coboară din cer şi se întoarce în cer după

ce a adapăt pământul, Cuvântul lui Dumnezeu Se coboară la oameni şi nu Se întoarce la cele de

sus decât numai după ce şi-a împlinit misiunea. Fără a forţa sensul textului, e uşor de recunoscut

în cuvintele Domnului o aluzie la Mesia: Isaia prezice venirea Cuvântului lui Dumnezeu întrupat,

care instituie Noul Legământ, un "legământ veşnic". 

Asocierea lui Mesia cu apa este graitoare în lumina Epifaniei:  prima manifestare a lui

Mesia,  Fiul  lui  Dumnezeu,  are  loc  la  Iordan,  la  Botezul  pocainţei.  În  persoana  lui  Hristos,

Dumnezeu  vine  în  chip  real  în  întâmpinarea  poporului  ales  al  Său  pentru  a-l  mântui,  şi  a-l

îndumnezei prin Duhul Sau cel Sfânt. Această întâlnire a omului cu Dumnezeu are o profundă

dimensiune cosmică. Căci intrând în apa Iordanului, Hristos cheama la mântuire şi îndumnezeire,

în aceeaşi măsura, întreaga lume creată şi pe om, şi face aceasta prin om. Epifania stabileşte

astfel un Nou Legământ: un legământ care nu priveşte numai poporul ales dintre neamuri, ci

fiecare om şi întreaga creaţie, simbolizată, recapitulată şi exprimată în apa Iordanului.

Botezul lui Hristos a însemnat totodată şi o sfinţire a lumii reale, istorice, o dată pentru

totdeauna, chiar dacă urmările acestui fapt nu vor fi vizibile pentru toţi decât în zilele din urmă.

59 Sfântul Ioan Gură de Aur – Cateheze baptismale, Eidtura “Oastea Domnului” Sibiu 2003, p.48.
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La Iordan, Hristos a alungat răul din apă şi,  prin ea, din întreaga fire. Apa Iordanului putea fi

considerată de iudei ca suficient de pură pentru a servi la botezul pocăinţei, la care-i îndemna

Ioan. Totuşi, în faţa desăvârşitei sfinţenii  a lui  Dumnezeu dezvăluită în Hristos, chiar Iordanul

trebuia să fie sfinţit, devenind în chip virtual mijlocul renaşterii omului la realitatea împărăţiei lui

Dumnezeu, în Hristos. 

Prin  această sfinţire  apele  Iordanului  au capătat  în  chip  tainic  caracterul  eshatologic

prezis  de  profeţii  Vechiului  Testament,  dar  şi  în  Evanghelia  lui  Ioan.  Iordanul  devine  astfel

imaginea tainică a "izvoarelor mântuirii". Odată sfinţită, apa devine simbolul Sfânt al Duhului,

care-l  recreeaza  pe  om  pentru  împărăţia  cerurilor,  şi  semnifică  creaţia  însăţi,  recapitulată,

izbăvită şi sfinţita de Dumnezeu, aşa cum va fi în veacul ce va să vina.

Acest  act  de sfinţire  se  înnoieste  la  fiecare botez în  Biserică:  binecuvântând apa din

cristelniţă, pentru a o transforma în "baia renaşterii, izvor de sfinţenie", preotul cere Tatălui, de

trei ori : "însuţi, iubitorule de oameni, împărate, şi acum trimite darul PreaSfântului şi de viaţa

făcătorului Tău Duh, Care sfinţeste toate, şi sfinţeste apa această...", adăugând apoi : "şi-i dă ei

harul  izbăvirii  şi  binecuvântarea  Iordanului.  Fă-o  pe  dânsa  izvor  de  nestricăciune,  dar  de

sfinţenie, dezlegare de păcate...". Fiecare slujbă de sfinţire a apei aminteşte lucrarea creatoare şi

mântuitoare a lui Dumnezeu, în nemăsurata ei amploare şi profunzime.

Totuşi  Biserica  nu  sfinţeste  apa  numai  pentru  săvârşirea  tainei  botezului,  pentru  a

introduce în sânul ei un nou membru. În fiecare an, la Boboteaza, ea săvârşeşte această slujba de

sfinţire a apelor în amintirea faptului istoric al botezului lui  Hristos, dar şi pentru a sfinţi şi a

binecuvânta  efectiv  întreaga  fire,  revărsând  asupra  ei  deplinătatea  harului  lui  Hristos  "prin

mijlocirea acestei ape sfinţite". Imediat după această binecuvântare, preoţii îi binecuvinteaza pe

credincioşi, locaşul bisericii, stropindu-i cu apă sfinţita, ca şi tot spaţiul înconjurător. 

Pentru  a  sublinia  amploarea  acestei  slujbe  sfinţitoare,  obiceiul  cere  că  ea  să  se

săvârşească în afara bisericii, lânga un izvor, un râu, sau la fântâna unui sat sau a unei mănăstiri,

indicându-se astfel dimensiunea cosmica a slujbei prin care Biserica vrea să sfinţească toata firea,

prin darul Sfântului Duh şi stropirea cu "apa mantuirii". Credincioşii sunt invitaţi nu numai să bea

această apă, dar  să şi  stropească cu ea casele,  sfinţind astfel  spaţiul  unde-şi  duc zilele vieţii

pământeşti.

Intrând în apele Iordanului, Hristos îndepărtează răul din lume şi o sfinţeşte prin puterea

dumnezeirii  Sale  care  iradiază  din  omenitatea  Sa.  Îndată  se  arăta  Sfânta  Treime,  prin  glasul

Tatălui, Care-L numeşte Fiu al Său, şi prin venirea Duhului Sfânt stând deasupra Lui. Sfinţirea

lumii şi arătarea Treimii, aşa cum am mai spus, sunt îngemănate în liturghia bizantină. Vădindu-Şi

dumnezeirea  la  Iordan,  Hristos  îşi  incepe  misiunea  mântuitoare,  mărturisind  că  este  Fiul  lui

Dumnezeu. Or, tocmai această marturisire îl va duce la Cruce. Întreaga Sa lucrare, Paştele pe

care-l împlineşte de-a lungul Patimilor şi învierii Sale, este mărturie constantă a realităţii indicate

prin vocea Tatălui la Iordan : "Acesta este Fiul Meu cel iubit". În botezul lui Hristos, crucea este

deja prezentă. Ea este anunţată de vocea Tatălui Care-L numeste Fiu, şi apare şi ca act de curăţire

şi îndepărtare a răului prin apele sfinţite, ca binecuvântare şi izvor de sfinţenie pentru lume.
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4.4. Apa şi sângele – elemente euharistice

După cum Hristos S-a înfăţişat lumii după o viaţa anonimă timp de 33 de ani în Nazaret,

tot aşa Biserica primelor secole a cunoscut perioade de clandestinitate, în care ea a trăit închisă

în ea însăţi, şi perioade de mărturisire publică, în timpul persecuţiilor. Dar niciodată Biserica n-a

încetat să acţioneze asupra lumii, fie în taină, fie manifestându-se prin martirii ei. Căci sfinţind

apa botezului de fiecare dată când primea în sânul ei un nou creştin, ea binecuvânta şi sfinţea

întreaga lume. 

Aceeaşi lucrare de sfinţire şi binecuvântare a lumii au înfăptuit-o şi martirii,  alungând

stăpânirea răului din lume prin sacrificiul  vieţii  proprii,  răspândind prin sângele vărsat pentru

adevărul credinţei în Hristos, harul Sfântului Duh. Martiriul este, de altfel, socotit un botez; orice

om  care  moare  mărturisindu-L  pe  Hristos,  chiar  dacă  n-a  aparţinut  înainte  Bisericii,  este

considerat botezat prin sângele vărsat că marturisitor.

Ceea ce Biserica nu putea face, în pace, în văzul lumii, prin stropirea cu apă sfinţită, au

îndeplinit martirii la lumina zilei, în locurile unde prezenţa răului şi stăpânirea diavolului peste

lume erau mai vădite, în chiar locul martiriului lor. Ei au săvârşit astfel un fel de botez al lumii.

Prin  moartea  lor,  prin  suferinţele  cel  mai  adesea  atroce,  au  făcut  să  răsune  vestea  buna  a

mântuirii în cele mai de jos ale creaţiei, în cel mai profund întuneric.

Tainica înrudire între sânge şi apă este luminată de Sfântul Ioan în evanghelia sa, ca şi

într-una  din  epistolele  sale.  Este  singurul  care  dă  mărturie  despre  împunsătura  de  lance  a

ostaşului, oprindu-se asupra unui detaliu semnificativ: "Ci unul dintre ostaşi cu suliţa a împuns

coasta Lui şi indată a ieşit sânge şi apă. Şi cel care a văzut a mărturisit şi mărturia lui e adevărată

; şi acela ştie că spune adevărul, ca şi voi să credeti" (Ioan 19, 34-35) ".

Sfântul Chiril al Alexandriei ne spune că “Dumnezeu ne-a rânduit acest fapt ca pe un chip

şi început al Tainei Împărtăşaniei şi al Sfântului Botez. Căci Sfântul Botez a fost instituit de Hristos,

şi puterea Tainei Împărtăşaniei a pornit din Sfântul lui Trup.”60

Regăsim această menţionare în intâia epistolă a Sfântului Ioan, aici sângele şi apa fiind

asociate Sfântului Duh, într-un pasaj deosebit de dificil de interpretat : "Acesta este Cel Care a

venit prin apă şi prin sânge: Iisus Hristos; nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge; şi Duhul este

Cel Care mărturiseşte, că Duhul este adevărul. Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul şi

apa şi sângele şi aceşti trei mărturisesc la fel" (I Ioan 5, 6-8).

Trebuie să notăm accentul pus de Sfântul  Evanghelist Ioan pe relaţia între mărturie /

mărturisire, apă, sânge şi Sfântul Duh. În Biblie întâlnim aceste asocieri strânse, "apă/Duh", mai

60 Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Editura Institutului Biblic

şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2000, p.1134.
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ales cu privire la simbolismul eshatologic al apei. Aici aceeaşi asociere este îmbogăţită printr-un

alt simbol, al sângelui (simbol deosebit de important în gândirea iudaică), şi aceasta se face într-

un context cu totul special,  acela al mărturiei. Faptul că din coasta lui Hristos răstignit a ieşit

sânge şi apă se alătură mărturiei Duhului la Iordan, despre adevărul mântuirii omului prin Fiul lui

Dumnezeu făcut om, Care a propovăduit în lume şi S-a răstignit pe cruce din iubire şi supunere

faţă de Tatăl.

Sfântul  Duh dă marturie  despre divinitatea lui  Hristos  ca Fiu al  lui  "Dumnezeu,  de-a

lungul întregii Sale lucrări mântuitoare, şi la Iordan şi pe Cruce. De asemenea El perpetuează

această  adeverire  prin  lucrarea  Bisericii,  în  sfinţirea  apei  la  taina botezului  şi  prin  sângele

martirilor. 

 

4.5. Apa materia sfinţitoare a Bisericii

Biserica se manifestă în univers, sfinţind apa şi stropind universul cu ea. Însuşi faptul că

această slujbă se săvârşeşte în afara lăcaşului de cult indică semnificaţia ei cosmică. Biserica iese

din lăcaşul Sfânt, consacrat, separat şi diferit de restul lumii, pentru a se duce acolo unde se află

apa, acolo unde se manifesta esenţa vieţii omului şi lumii, potrivit perspectivei spirituale pe care

o ofera Biblia.

Greşit s-a crezut că Liturghia se traieşte numai în lacasul de cult, că ea trebuie să se

separe cu totul de o lume care-i este străina, printr-o strângere temătoare în ea insăşi. Separarea

de lume este într-un fel necesară la săvârşirea Sfintei Euharistii, dar nu trebuie să uitam că, dacă

Biserica este "în lume", fără a fi "a lumii", menirea ei este să dea mărturie asupra identităţii sale

în faţa oamenilor, revărsând darurile lui Dumnezeu în diversele locuri unde ea ia fiinţă. Există

oare în zilele noastre, în afara martiriului, o modalitate mai puternică şi mai profundă de a aduce

lumii vestea cea bună a mântuirii decat cea a binecuvântarii şi revărsării darurilor lui Dumnezeu

asupra ei ?

Nicicând lumea n-a avut mai multă nevoie de sfinţire şi binecuvântare ca acum. Şi tot aşa

ea are nevoie de mărturia Bisericii, de harul pe care ea e datoare să-l răspândeasca asupra lumii

prin apa sfinţita.  

Binecuvântând apele şi prin ele locaşul bisericii,  casele şi întreaga lume, preotul cântă

troparul  sărbătorii,  aducând  aminte  de  arătarea  Dumnezeirii  Care  face  cu  oamenii  un  Nou

Legământ:  "În  Iordan  Botezându-Te,  Tu,  Doamne,  închinarea  Treimii  s-a  arătat;  că  glasul

Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te; şi Duhul în chip de porumbel a adeverit

întărirea cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, mărire Ţie".
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Concluzii

Lucrarea “Natura  şi semnificaţia apei. Perspectivă teologică şi ştiinţifică” se  împarte în

patru capitole. În primul capitol “Apa în univers şi pe pământ” observăm cum apa este prezentă

la toate nivelurile creaţiei, fiind principiul fundamental al creaţiei, aşa cum ne spune Părintele

Dumitru Stăniloae. 

Singura planetă din sistemul solar în care apa se află în formă lichidă, singura stare de

agregare care permite apei să întreţină viaţa, este planeta noastră, în toate celelalte planete şi-n

restul universului apa se află în stare de vapori sau de gheaţă. Acest lucru face ca planeta noastră

să fie foarte specială în Sistemul Solar şi în întreg Universul. Acest lucru face evident faptul că

planeta noastră este  unică  în  Univers,  pentru că pe  ea trăieşte  omul  –  făcut  după  chipul  şi

asemănarea lui Dumnezeu. Priceperea aceasta a lui Dumnezeu de a lăsa viaţa doar pe Pământ ne

face  foarte  speciali  în  Univers,  ne  arată  că  lucrurile  nu  sunt  întâmplătoare,  că  Dumnezeu,

Creatorul nostru, în mod special a făcut cerul cu pricepere.

Aşa cum sângele irigă toate ţesuturile trupului  dându-i  viaţă aşa şi  apa circulă în tot

pământul (atmosferă, plante, animale, oameni) dând viaţă. Pământul este întărit pe ape pentru

că  nu poate avea viaţă  la  nici  un  nivel;  de  la  reglarea temperaturii  în  atmosfera  sa  până  la

reglarea proceselor celulelor vii, apa este cu adevărat sângele Pământului.

Apa  se  găseşte  oceane,  mări,  râuri,  acvifere,  în  peşti,  păsări,  animale,  flori,  copaci,

legume, fructe, în orice formă de viaţă de pământ. Apă e prezentă peste tot. Apa este singura

substanţă care se găseşte în mod natural în toate cele trei stări de agregare. 

Apa  defineşte  viaţa  în  orice  organism,  dar  nu  apa singură  ci  apa  unită  cu Duhul  lui

Dumnezeu.  Aşa  cum  energiile  necreate  ale  lui  Dumnezeu  sunt  prezente  în  întreaga  creaţie

susţinând-o tot  aşa  apa  este  prezentă în  toate  vieţuitoarele  întreţinând procesele  bio-fizico-

chimice de la nivelul  oricărei celule. Apa prin circuitul  ei  în natură este determinantă pentru

climă şi pentru întreaga existenţă.

În  capitolul  II  “Apa  în  oameni  şi  pentru  oameni”  vedem  cum  apa  determină  toate

procesele  şi  funcţiile  corpului  uman.  Apa  este  solventul  care  elimină  nutrienţii,  hormonii,

anticorpii şi oxigenul prin curgerea sângelui şi prin sistemul limfatic. Apa este lichidul de răcire al

corpului regularizând temperatura corpului prin traspriraţie. În concluzie apa participă la toate

procesele bio-chimice ale  trupului  nostru având un rol  decisiv  în  menţinerea vieţii.  Apa este

prezentă în trupul nostru în fiecare celulă aşa cum Duhul Sfânt este prezent în noi înca de la

naştere însufleţindu-ne fiecare mişcare, în fiecare secundă a vieţii noastre.
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În capitolul III am analizat pasajele cele mai importante din Sfânta Scriptură unde apare

cuvântul “apă”. În majoritatea ocurenţelor apa apare în relaţie directă cu Duhul Sfânt  (apa vie,

apa sfinţită, botezul, etc.) ca mijloc de curăţire a plăgii întregii omeniri care a venit în creaţie

numai prin păcat. În Noul Testament apa capătă o valoare eshatologică culminând ca importanţă

la Botezul Domnului în Iordan, când Iisus Hristos sfinţeşte întreaga creaţie.

Intrarea  lui  Hristos  în  apă  Iordanului  este  cu  adevărat  o  coborare  în  sânul  creaţiei

decăzute. În icoana Teofaniei noi îl vedem pe Hristos în picioare în mijlocul apei cu picioarele

sprijinite pe porţi: sunt porţile Iadului, cărora le va sparge zăvoarele la coborârea Sa în iad, după

moarte şi  inainte de inviere.  Această coborare a  lui  Dumnezeu incepe deja  la  Naştere,  când

Hristos îşi asumă o natură care-I este străina, ca şi starea de suferinţă şi de mortalitate a omului.

Această  coborare  se  continuă  în  botezul  din  Iordan.  Situându-se  printre  păcatoşi  şi  primind

botezul în Iordan, nu El este cel purificat, "căci Dumnezeu n-are nevoie de a se curăţi", - cum

cânta Biserica în mai multe rânduri la slujba sărbătorii - ci creaţia întreagă, cuprinsă în ape, se

curăţeşte de păcat.

Botezul lui Hristos este prefigurarea propriului nostru Botez, in¬stituirea şi fundamentul

său istoric. Botezându-Se în Iordan, primind apoi Duhul Sfânt la ieşirea din apele acestuia, Hristos

a curăţit şi sfinţit întreaga natură umană pe care o recapitula în Sine, şi aceasta a făcut-o spre

instituirea Bisericii şi a Tainelor ei.

Naşterea cea de-a doua a omului, naşterea cea pentru împărăţia cerurilor se face din apă

şi  din Duh. De aici provine covârşitoarea importanţă a apei în tot cosmosul.  Apa arată văzut

lucrarea Duhului lui Dumnezeu în lume. Dacă vrem să vedem cum lucrează Duhul lui Dumnezeu

în chip nevăzut în lume, putem să ne uităm cum lucrează apa în toată lumea, şi apoi vom înţelege

mai bine. Apa lucrează şi modifică şi văzut şi nevăzut, aşa cum şi Duhul lui Dumnezeu lucrează şi-

n chip vizibil şi-n chip nevăzut.

În ultimul capitol  apa este prezentată ca izvor al  vieţii  în Biserică.  Apa este harul  lui

Dumnezeu care se revarsă peste om şi  peste întreaga creaţie. Tot aici observăm cum botezul

creştinilor se fundamentează pe Botezul Domnului în Iordan dar şi pe jertfa şi învierea Domnului.

Învierea Mântuitorului face ca din trupul Său să izovarasc apa cea vie a mântuirii, apa cea vie cu

care Biserica sfinţeşte totul.

 

66



Natura şi semnificaţia apei. Perspectivă teologică şi ştiinţifică.                     

Bibliografie

A. CĂRŢI

1. Balca Nicolae,  Istoria filozofiei antice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă,

Bucureşti, 1982.

2. Bartolomeu Valeriu Anania, arhiep., Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţia Jubiliară a Sfântului

Sinod, Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2001.

3. Bartolomeu  Valeriu  Anania,  arhiep.,  Apa  cea  vie  a  Ortodoxiei,  Editura  Arhiepiscopia

Clujului (Renaşterea), 2005.

4. Branişte, Preot Prof. Dr. Ene, Liturgica specială, ediţia a treia, Ed. Nemira, 2002.

5. Branişte,  Pr.  Prof.  Dr.  Ene;  Niţoiu,  Arhim.  Prof.  Ghenadie;  Neda,  Pr.  Prof.  Gheorghe,

Liturgica teoretică, EIBMBOR, Bucureşti, 2002.

6. Casian Crăciun dr.,Episcopul Dunării de Jos, Poarta Cerului, Editura Episcopiei Dunării de

Jos, 1999.

7. Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, Dan Sluşanchi,  Septuaginta,

volumul 1, Editura Polirom, Colegiul Noua Europă, 2004.

8. Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri, partea a patra,  Comentariu la Evanghelia Sfântului

Ioan, EIMBOR, Bucureşti 2000.

9. Dorondel Ştefan,  Moartea şi apa, Editura Paideia, Bucureşti 2004.

10. Dragoi  Florin,  pr., Sfânta  Taină  a  Botezului  şi  alte  slujbe  legate  de  naşterea  omului,

Editura Partener, 2008.

11. Sf.  Grigorie  de  Nyssa,  Despre  viaţa  lui  Moise  sau  despre  desăvârşirea  prin  virtute,

“Scrieri”, partea I, trad. Dumitru Stăniloae, Ioan Buga, PSB vol.29, Ed. IBMO: 1982.

12. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, EIMBOR Bucureşti 2003.

13. Sfântul Ioan Gură de Aur, Cateheze Baptismale, Editura “Oastea Domnului” Sibiu 2003.

67



Natura şi semnificaţia apei. Perspectivă teologică şi ştiinţifică.                     

14. Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Evanghelia de la Matei, Editura Pelerinul Român,

Oradea, 2003.

15. Sfântul Ioan de Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, Editura Sofia, Bucureşti 2005.

16. Jurca, Pr.Lect. dr Eugen, Ritualul Sfântului Botez, Editura Marineasa, Timişoara 2005.

17. Justinian Patriarhul, Cazania, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe

Române, Bucureşti  2005.

18. Lemeni Adrian, Sensul Eshatologic al Creaţiei, Editura ASAB, Bucureşti 2007.

19. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, Editura Institutului Biblic şi de misiune al Bisericii

Ortodoxe Române, Bucureşti 1983.

20. Molitfelnic, Editura Institului Biblic şi de Misiune a Bisercii Ortodoxe Române, Bucureşti

2002.

21. Penticostar, Editura Institului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti

1999.

22. Pişota, Ion; Zaharia Liliana şi Daniel Diaconu, Hidrologie, Editura Universitară, Bucureşti

2005.

23. Pop  Gheorghe,  Introducere  în  meteorologie  şi  climatologie,  Editura  Ştiinţifică  şi

Enciclopedică, Bucureşti 1988.

24. Schmemann Alexander,  pr.,  Din apa si  din Duh. Un studiu liturgic al botezului Editura

Sophia, 2009.

25. Stăniloae, Pr.prof.dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă (I), Editura Institutului Bibilic

şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2003.

26. Stăniloae,  Pr.prof.dr.  Dumitru,  Teologia  Dogmatică  Ortodoxă (III),  Editura  Institutului

Bibilic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2003.

27. Sfântul Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei,  Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei, Editura

Sophia, Bucureşti 2007.

28. Sfântul Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Marcu, Editura

Sophia, Bucureşti 2008.

68



Natura şi semnificaţia apei. Perspectivă teologică şi ştiinţifică.                     

29. Tihon Ieromonahul, Arhiereul, Editura Marineasa, Editura Timişoara 2004.

30. Sfântul Vasile cel Mare, PSB 17,  Omilii la Hexaimeron, EIMBOR Bucureşti 1986.

B. DICŢIONARE

1. Branişte,  Pr.  Prof.  Dr.  Ene;  Branişte,  Prof.,  Ecaterina,  Dicţionar  Enciclopedic  de  Cunoştinţe

Religioase, tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Laurenţiu Episcopul Caransebeşului, Editura

Diecezană Caransebeş, 2001.

2. Bria,  Pr.  Prof.  Dr.  Ion,  Dicţionar  de  teologie  ortodoxă  A-Z,  tipărit  cu  binecuvântarea  Prea

Fericitului  Părinte Iustin Patriarhul Bisericii  Ortodoxe Române, Editura Institutului  Biblic  şi  de

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,  Bucureşti, 1981.

3. Dicţionar  Enciclopedic  al  Bibliei,  transpunere  românească  de  Dan  Sluşanschi,  Humanitas,

Bucureşti.

C. SITE-URI:

1. Site-ul oficial NASA (National Aeronautics and Space Administration):

http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/961107a3.html.

http://spaceplace.nasa.gov/en/kids/ice/index.shtml#

2. Gazeta  Universităţii  Harvard,  Water,  water,  everywhere  de  Lee  Simmons

http://www.hno.harvard.edu/gazette/1999/02.25/telescope.html.

3. Circuitul apei, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a Statelor

Unite:  http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleromanian.html#global

4. Olivier Clement, Tâlcuire la rugăciunea “Împărate Ceresc”:

http://www.nistea.com/clement_duh.htm

5. Robert R. Stewart, Oceanography in the 21st Century, An online text book.

Departamentul  de  Oceanografie,  Texas,  Universitatea  A&M:

http://oceanworld.tamu.edu/resources/oceanography-

book/oceansandclimate.htm

6. Japan  Meteorology  Agency  Atlas:

http://ds.data.jma.go.jp/gmd/jra/atlas/eng/atlas-tope.htm

69



Natura şi semnificaţia apei. Perspectivă teologică şi ştiinţifică.                     

7. Martin  Chaplin  BSc  PhD  CChem  FRSC,  Water  Structure,  Professor  of

Applied  Science  Water  and  Aqueous  Systems  Research.  Head  of  the  Food

Research Centre London South Bank University:

http://www.lsbu.ac.uk/water/

8. Matthew  Henry,  Commentary  on  the  Whole  Bible,  Unabridged:

http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc.i.html

9. Ierodiaconul Gabriel, Simbolismul apei în Teofanie:

http://www.crestinortodox.ro/editoriale/70092-simbolismul-apei-in-teofanie

70


