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             Cuvânt înainte 
 

 

 

Studiul Noului Testament poate deveni un studiu deosebit de 

captivant. Dincolo de introducerea obişnuită în contextul istoric al 

primului secol – care a ajuns să aibă un format standard, în 

majoritatea manualelor de specialitate, incluzând o serie clasică de 

repere tehnice (istorice şi metodologice), volumul de faţă încearcă să 

prezinte evangheliile şi cartea Faptele Apostolilor în aşa fel încât 

cititorul să reţină nu numai datele istorice ale compunerii lor (cine, 

când, unde şi cui a scris cartea, care este mărturia internă a cărţii şi 

mărturiile ei externe, din partea creştinilor din primele secole după 

Hristos), ci şi datele lor literare şi teologice (care este structura 

narativă a cărţii, care sunt principalele ei teme, care este specificul ei 

stilistic). În felul acesta, cineva poate înţelege Noul Testament ca 

operă de cultură, dar şi ca document al credinţei, ca lucrare umană, 

dar şi ca revelaţie divină, ca mărturie despre viaţa şi mesajul 

Mântuitorului Isus Hristos, precum şi ca mărturie despre începuturile 

Bisericii.    

Cele mai multe introduceri în studiul Noului Testament îşi propun 

să ofere o privire de ansamblu asupra contextului istoric al scrierii 

sale şi câteva date despre conţinutul cărţilor. 

Volumul de faţă care reprezintă primul volum dintr-o serie de două 

volume introductive în studiul Noului Testament (evangheliile şi 

Faptele Apostolilor; epistolele Noului Testament și Apocalipsa lui 

Ioan), a adoptat o abordare diferită a ideii de introducere şi îşi 

propune să meargă un pas mai departe, să îl familiarizeze pe cititor 

cu mesajul evangheliştilor, dar şi cu cultura lor elenistă, cu soluţiile 

lor culturale în vestirea evangheliei, cu teologia lor atât de proaspătă 

şi atât de relevantă şi astăzi, cu nuanţele lor stilistice, psihologice, cu 

sublinierile lor jurnalistice, sociale, cu reperele lor narative, etc.  
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Pe lângă aceste informaţii, volumul dedică un număr important de 

pagini studiului problemei sinoptice (asemănarea evangheliilor 

sinoptice), studiului relaţiei dintre evanghelia lui Ioan şi evangheliile 

sinoptice, discuţiei privitoare la portretul istoric al lui Isus şi 

provocărilor aduse de dezbaterilor contemporane, trecerii în revistă a 

metodelor misionare şi pedagogice folosite de primii evanghelişti şi 

apostoli (Petru, Pavel, Barnaba, etc.).  

Proiectul este, desigur, unul care suportă mereu îmbunătăţiri şi 

diverse revizuiri, şi aceasta este preocuparea constantă a autorului. În 

această perspectivă, dincolo de minusuri – pentru care autorul le 

recunoaşte şi îşi cere scuze, aşteptând în acelaşi timp o interacţiune 

cât mai fructuoasă cu cititorii săi, cartea este destinată trezirii 

interesului tuturor cititorilor cu privire la mesajul Noului Testament, 

cu privire la personajul ei principal, uimitor, mântuitorul Isus 

Hristos. 

 

 

Octavian D. Baban 

Octombrie 2016 

www.obinfonet.ro 
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6. Prima carte de istorie creştină: cartea 
Faptele Apostolilor  

  

 

Seria scrierilor istorice-narative din NT continuă cu cartea Faptele 

Apostolilor. Ea constituie prima prezentare istorică a vieţii Bisericii 

din primele decenii de după moartea, învierea şi înălţarea lui Isus.
1
 

Pe deoparte, ea se înrudeşte cu evangheliile ca text narativ. Pe de altă 

parte, reprezintă un nou tip de scriere, în NT: o scriere istorică şi de 

tip nuvelistic. Acest tip de scriere este unic în NT atât prin perioada 

studiată cât şi prin subiectele urmărite. Ea are un caracter de tranziţie 

iar poziţia canonică între evanghelii şi epistole confirmă această 

trăsătură. Prin reluarea evenimentului înălţării lui Isus ea se leagă de 

evanghelii, şi în plus, continuă cu istoria Bisericii, cuprinzând 

cuvântări ale lui Pavel şi Petru care, deşi poartă pecetea redactării lui 

Luca, dezvăluie gânduri şi sfaturi înrudite cu cele din epistolele NT. 

În mod evident, Faptele Apostolilor fac parte, ca stil şi tematică, 

dintr-un ansamblu de două volume, Luca-Fapte, prin care autorul lor 

descrie istoria Bisericii primare într-un stil viu, impresionist, 

focalizat pe prezentarea vieţii unor personaje majore din primul 

secol. 

6.1 Date istorice 

 

Perioada descrisă de Luca este relativ scurtă, aprox. 33 - 61, iar 

autorul foloseşte un stil variat, documentat - ca şi în Evanghelie, 

incluzând numeroase conexiuni cu volumul precedent, istorisiri 

indirecte dar şi relatări directe - ceea ce atestă participarea lui Luca la 

unele din evenimente, paralele literare, scurte comentarii, rezumate 

                                                 
1
 Unii comentatori consideră că prima istorie propriu-zisă a bisericii este cartea 

lui Eusebius din Cezareea, Istoria Bisericii, aprox. 260-340. Datorită cărţii lui 

Eusebius se cunosc multe din mărturiile părinţilor Bisericii (cf. Papias, etc.). 
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de predici şi cuvântări, prezentări condesate ale principalelor misiuni 

de evanghelizare şi călătorii misionare, incluzând o preferinţă 

evidentă pentru suspans, primejdii, naufragii, comploturi, judecăţi în 

tribunal, etc. Prologul este similar celui din evanghelia lui Luca iar 

stilul şi temele literare-teologice sunt aceleaşi. 

 

6.1.1 Relaţia cu operele istorice ale timpului, natura scrierii 
 

În limba greacă titlul este nearticulat: praceiv a0postolwn 

(aproximativ„fapte apostoleşti”, sau „fapte ale apostolilor”), şi acest 

detaliu a sugerat posibilitatea traducerii sale ca „unele fapte ale unor 

apostoli”, ceea ce este corect teologic, dar nu este şi corect din punct 

de vedere semiotic (lingvistic).
2
 Forma aceasta de titlu arată de fapt 

caracterul de carte de istorie al acestei lucrări. Theopompus, un 

istoric elenist preocupat de rolul personalităţilor individuale în 

istorie,
3
 este cel dintâi autor care a folosit termenul praxeis, „fapte”, 

ca titlu pentru o carte de istorie (el a scris istoria Greciei, intitulând-o 

Faptele lui Filip).
4
 Prin asemănare cu alte lucrări eleniste, cele două 

volume ale lui, Luca şi Fapte, urmează modelul elenist în două părţi, 

în care primul volum prezintă viaţa unui învăţător de seamă, iar al 

                                                 
2
 Un titlu potrivit ar fi şi „Cartea Faptelor Duhului Sfânt”, pentru că tot ceea ce se 

întâmplă are loc prin puterea şi prin inspiraţia Duhului lui Dumnezeu, cf. R.C. 

Tannehill, The Narrative Unity of Luke-Acts. A Literary interpretation, vol.1, The 

Gospel according to Luke, Philadelphia, PA: Fortress, 1986,  287; J.B. Shelton, 

Mighty in Word and Deed: The Role of the Holy Spirit in Luke-Acts, Peabody, 

MA: Hendrickson, 1991. 
3
  Pédech, Trois Historiens Méconnus: Théopompe - Duris - Phylarque, 

Collection d‟Études Anciennes (119), Paris: Les Belles Lettres, 1989, 8, 251-253; 

Pédech notează că „Il a créé l‟histoire psychologique, celle qui s‟attache a la 

peinture des hommes...” (p. 252). Comentariile recente includ şi referiri la aceşti 

istorici mai puţin cunoscuţi, de ex. B. Witherington III, The Acts of the Apostles. 

A Socio-Rhetorical Commentary, Carlisle: Paternoster, 1998, n. 114,  31; vezi şi 

studiul lui M. A. Flower, Theopompus of Chios. History and Rhetoric in the 

Fourth Century BC, Oxford: Clarendon, 1994,  150. G. S. Shrimpton, 

Theopompus the Historian, Montreal: McGill-Queen‟s UP, 1991. 
4
 Pédech, Trois Historiens,  248. 
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doilea arată cum a fost continuată lucrarea lui prin urmaşii săi. 

Astfel, ansamblul Luca-Fapte arată ca una din cărţile lui Plutarch, 

Vieţi paralele sau Diogene Laertius, Vieţile şi doctrinele filosofilor, 

sau chiar a lui Ieronim, Despre bărbaţii iluştri, pentru că se 

concentrează pe viaţa lui Isus, a lui Petru şi a lui Pavel (cu elemente 

din viaţa lui Barnaba, Filip, Ştefan, şi Sila).
5
  

 

6.1.2 Unitatea stilistică Luca - Faptele Apostolilor 
 

Scritorii bisericeşti timpurii îl menţionează pe Luca drept autor al 

evangheliei cât şi al cărţii FA (cf. canonul Muratori, 170; prologul 

anti-Marcionit al evangheliei lui Luca, 150-180; Ireneus, 130-202; 

Ieronim, 347-420, etc.).
6
  

Pe lângă aceste mărturii externe există trei mari tipuri de dovezi 

interne care arată că Luca este autorul cărţii: unitatea literară şi 

teologică, dovezile călătoriei lui Luca împreună cu Pavel, şi alte 

amănunte narative.
7
 

În ce priveşte unitatea volumelor Luca-Fapte, se poate observa că a) 

ambele volume sunt dedicate lui Teofil; b) autorul foloseşte referinţe 

încrucişate (în Fapte vorbeşte de „prima lui carte”); c) volumele 

                                                 
5
 C.H. Talbert, What is a Gospel? The Genre of the Canonical Gospels, 

Philadelphia, PA: Fortress, 1977, 77-79; 133-34. Cf. Plutarch, Vieţi paralele, 

trad. şi note de N.I. Barbu, vols. 1-5, Bucureşti: Editura ştiinţifică, 1960-1971; 

Diogenes Laertius, Vieţile şi doctrinele filosofilor, trad. C.I. Baluş, note A.M. 

Frenkian, Iaşi: Polirom, 1997 (1963).  
6
 Unii autori moderni cum ar fi M.-E. Boismard şi A. Lamouille, sugerează nivele 

diferite de redactare a cărţii Fapte, un nivel anterior lui Luca (Act I), altul care 

aparţine lui Luca (Act II), ca. 80, şi un al treilea, ulterior lui Luca (Act III), ca. 90 

(Les Actes des Deux Apôtres. Introduction - Textes, vol. 1). Rămâne de remarcat, 

însă, faptul că, oricum, Luca însuşi vorbeşte de folosirea mai multor surse de 

informaţie, de o cercetare prealabilă, şi de suprapunerea acestor informaţii într-o 

operă finală: poate fi, atunci, Act I, prima sursă a lui Luca? 
7
 D. Guthrie, New Testament Introduction, Leicester: Apollos, 1990 (ed.4), 115-

119. 
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prezintă acelaşi caracteristici stilistice (teme comune;
8
 paralelisme 

narative).
9
 Printre temele comune sunt tema părtăşiei la masă, 

accentul pe lucrarea Duhului Sfânt,
10

 motivul călătoriei şi al 

uceniciei,
11

 tema posesiunilor materiale (săraci şi bogaţi),
12

 

centralitatea şi decăderea Ierusalimului, etc.
13

 

                                                 
8
 B. Witherington III, „Editing the Good News: some synoptic lessons for the 

study of Acts”, în B. Witherington III (ed), History, Literature and Society in the 

Book of Acts, Cambridge: Cambridge UP, 1996, 324-347. El subliniază, ca şi 

Guthrie, că între Luca şi Fapte există corespondenţe la nivelul 1) prologului; 2) al 

unităţii narative (R.C. Tannehill); 3) al paralelismului structural (C.H. Talbert); 

4) al unităţii tematice (D. Juel); şi 5) al surselor folosite (G. Lüdemann). Cf. şi J. 

Dawsey, „The literary unity of Luke-Acts; Questions of style - A task for literary 

critics”, NTS 35 (1989), 48-66. 
9
 S. Praeder, „Jesus-Paul, Peter-Paul, and Jesus-Peter Parallelisms,” în SBL 

Seminar Papers, Chico, CA: Scholars, 1984, 23-39; D.P. Moessner, „”The Christ 

Must Suffer”: New Light on the Jesus-Peter, Stephen, Paul Parallels in Luke-

Acts”, Novum Testamentum 28/3 (1986), 220-256. Studii clasice în această 

privinţă sunt cele ale lui H.J. Cadbury, The Style and Literary Method of Luke, 

Cambridge: Harvard UP, 1920; idem, The Making of Luke-Acts, London: 

Macmillan, 1958 (1927); C. H. Talbert, Literary Patterns,’eological Themes and 

the Genre of Luke-Acts, Missoula, MT: Scholars, 1974; R. Morgenthaler, Die 

lukanische Geschichtsschreibung als Zeugnis. Gestalt und Gehalt der Kunst des 

Lukas, Zürich: Zwingli, vols. 1-2, 1948-1949. La ele se pot adăuga lucrări mai 

recente, G. Muhlack, Die Parallelen im Lukasevangelium und in der 

Apostelgeschichte, Frankfurt: Lang, 1979; W. Radl, Paulus und Jesus im 

lukanischen Doppelwerk: Untersuchungen zu Parallelmotiven im 

Lukasevangelium und in der Apostelgeschichte, Bern: Lang, 1975; G. W. 

Trompf, The Idea of Historical Recurrence in Western Thought: From Antiquity 

to the Reformation, Berkeley, CA: University of California, 1979; J. B. Green, 

„Internal repetition in Luke-Acts: contemporary narratology and Lucan 

historiography”, în B. Witherington, III (ed), History, Literature and Society in 

the Book of Acts, Cambridge: Cambridge UP, 1996, 283-299. 
10

 W.H. Shepherd, Jr., The Narrative Function of the Holy Spirit as a Character 

in Luke-Acts, SBL Dissertation Series 147, Atlanta, GA: Scholars, 1994. 
11

 D. Moessner, Lord of the Banquet, The Literary and Theological Significance 

of the Lukan Travel, Minneapolis, MN: Fortress, 1989, 307-308 „istorisirea 

despre călătoria lui Isus spre Ierusalim şi relatarea călătoriilor grupului Ştefan - 

Filip şi cele ale lui Pavel formează o relatare continuă...”. Continuitatea şi 

discontinuitatea acestei teme în Luca-Fapte o discută M.C. Parsons şi R.I. Pervo, 
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Pasajele la persoana întâi plural din Fapte (16:10-17; 20:5-15; 21:1-

18; 27:1-28:16), sugerează că autorul l-a însoţit personal pe Pavel în 

a doua şi a treia călătorie misionară, şi în călătoria spre Roma (Pavel 

este însoţit în aceste călătorii şi de Sila, Timotei, Sopater, Aristarh, 

Secund, Gaius, Tihic, Trofim; folosirea pluralului „noi” pare să-i 

excludă pe aceştia ca autori ai jurnalului de călători, pentru că sunt 

numiţi direct cu numele lor; posibili autori ai jurnalului ar rămâne 

doar Tit şi Luca). 

Şi alte pasaje din NT susţin părerea că Luca a lucrat în anturajul al 

lui Pavel. Coloseni 4:14 se referă la el ca Luca „doctorul preaiubit”, 

iar Filimon 24, ca „tovarăş de lucru”. El este amintit şi ca unul care a 

fost cu Pavel în Roma, în a doua întemniţare (2 Timotei 4:11). 

Un anume paralelism între scena judecăţii lui Isus (Luca 22:63-

23:24) şi scenele de judecată a lui Pavel (Fapte 23:1-7; 24-1-25; 

25:6-26:32), ca şi corespondenţa dintre felul de prezentare a vieţii lui 

Pavel şi a lui Isus, şi a vieţii lui Pavel şi Petru, sugerează că Luca a 

cunoscut creştinismul prin Pavel şi a fost influenţat profund de 

apostolul neamurilor.
14

 

                                                                                                                 
Rethinking the Unity of Luke and Acts, Minneapolis, MN: Fortress, 1993, 58, 80-

81, 126. 
12

 L.T. Johnson, The Literary Function of Possessions in Luke-Acts, Missoula, 

MT: Scholars, 1977. D.P. Seccombe, Possessions and the Poor in Luke-Acts, 

Linz: SNTU, 1982; H. Moxnes, „Social Relations and Economic Interaction in 

Lukeţs Gospel: A Research Report”, în P. Luomanen (ed), Luke-Acts: 

Scandinavian Perspectives, Göttingen: Vandenhoeck, 1991, 58-75. 
13

 W.L. Walker, Jesus and the Holy City. New Testament Perspectives on 

Jerusalem, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1996,  58. Pentru Wilson, Ierusalimul 

reprezintă pivotul pe care se centrează cele două lucrări (S.G. Wilson, The 

Gentiles and the Gentile Mission in Luke-Acts, Cambridge: Cambridge UP, 1973,  

95.). Lohfink consideră ca Ierusalimul este un simbol al continuităţii dintre Isus 

şi Biserică „ein Raumsymbol für die Kontinuität zwischen Jesu und der Kirche” 

(G. Lohfink, Die Himmelfahrt Jesu, Munich: Kösel, 1971,  263); cf. J.-M. 

Guillaume, Luc interprete des anciennes traditions sur la résurrection de Jésus, 

Paris: J. Gabalda, 1979,  7. 
14

 H.W. Tajra, The Trial of St. Paul: a Judicial Exegesis of the Second Half of the 

Acts of the Apostles, Tübingen: Mohr, 1989; W. Radl, Paulus und Jesus im 

lukanischen Doppelwerk. Untersuchung zu Parallelmotiven im Lukasevangelium 
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Există, însă, şi anume discrepanţe între portretul lui Pavel din 

Fapte, creionat de Luca, şi cel din epistolele lui Pavel. Schema 

vizitelor la Ierusalim ale lui Pavel (Fapte 9-28), pare să nu 

corespundă cu cea din Galateni (Gal. 2:11-21). În Fapte, Pavel este 

un misionar relativ echilibrat care nu intră în conflicte radicale pe 

tema harului şi a iudaizatorilor, sau a evangheliei, cum apare din 

epistolele sale (Galateni, Romani, cf. 1 Cor. 9:19-23, despre 

circumcizie, şi faptul că în Fapte 16:1-3, Timotei este circumcis). 

Cartea Faptele Apostolilor nu aminteşte, surprinzător, nici una din 

epistolele lui Pavel, iar cuvântările lui Pavel par să aibă alt ton decât 

cele din epistole - un ton caracteristic lui Luca (cu excepţia Fapte 

20:18-35, unde discursul de rămas bun din Milet corespunde bine cu 

tonul epistolelor Pauline).
15

 Toate aceste deosebiri sunt însă de 

                                                                                                                 
und in der Apostelgeschichte, Bern: Lang, 1975; F.F. Bruce, „Paul and the 

Historical Jesus”, BJRL 56 (1974), 317-35; R.E. Brown, The Death of the 

Messiah: From Gethsemane to the Grave. A Commentary on the Passion 

Narratives in the Four Gospels, London: Chapman, 1994, 2 vol. Ieronim 

menţionează că pentru unii contemporani ai săi “evanghelia mea” (a lui Pavel), 

din 2 Tim. 2:8: Rom. 2:16, 16:25, era privită ca o referire la evanghelia lui Luca 

(Bărbaţii iluştri, 7). 
15

 Guthrie, Introduction,  123, n. 5. Luca intervine stilistic în toate cuvântările din 

Fapte, cel puţin prin faptul că le redă în rezumat. Intenţia sa nu este de a reda 

cuvintele originale, ipsissima verba, ci tonul şi mesajul original, ipsissima vox, 

urmând modelul altor autori antici cum ar fi Tucidide şi Plutarch (exemplu, 

Tucidide, Istoria, 22.1-4; Plutarch, Vieţi paralele: Alexandru, 1.1-3). Cu privire 

la legătura dintre Luca şi Tucidide, cf. W. J. McCoy, „In the Shadow of 

Thucydides”, în B. Witherington III (ed), History, Literature and Society in the 

Book of Acts, Cambridge: Cambridge UP, 1996, 3-32. B. Witherington III, Acts,  

24-39. Vezi şi C.J. Hemer, „The Speeches of Acts II. The Areopagus Address”, 

TynB 40 (1989), 239-259; M. Wilcox, „A Forward to the Study of the Speeches 

in Acts”, în J. Neusner (ed), Christianity, Judaism and Other Greco-Roman 

Cults, Leiden: Brill, 1975, 207-225. În acelaşi timp, R.N. Longenecker subliniază 

că aceleaşi situaţii, discursuri, sau personaje puteau fi rezumate diferit în funcţie 

de scopul de ansamblu al autorului (Longenecker, „The Acts of the Apostles”, 

The Expositor’s Bible Commentary, vol. 9, Grand Rapids, MI: Zondervan, 1981, 

226-227). Exemplul lui se referă la familia romană Gracchus pe care Plutarch şi 



14 

 
 

înţeles având în vedere genul literar al Faptelor, selectivitatea istorică 

normală pentru o lucrare de tipul acesta.
16

 

 

6.1.3 Naţionalitatea lui Luca: era evreu sau grec? 
 

Conform Coloseni 4:10-14 s-ar părea că Luca era grec, pentru că este 

menţionat separat de iudeii Aristarh şi Marcu, şi alături de Epafra şi 

Dima. În Fapte 16, după o secţiune la plural - „noi” (16:11-17), se 

spune că Pavel şi Sila au fost arestaţi în Filipi cu privire la vindecarea 

sclavei cu duh de ghicire (16:19) şi se precizează, în 16:20-21, că cei 

arestaţi sunt iudei - în vreme ce Luca nu este inclus în grupul acesta 

restrâns. 

În ce priveşte limba, deşi în mod inconsistent, întregul complex 

Luca-Fapte prezintă caracteristicile unui autor educat.
17

 Limba 

folosită este cea a unui „artist conştient”, „cel mai priceput din toţi 

autorii NT”.
18

 Cum s-a menţionat şi în studiul referitor la evanghelie, 

această exprimare elegantă în greceşte stă adesea alături de 

semitisme (ebraisme, expresii aramaice) datorate fie surselor, fie 

folosirii Septuagintei sau imitării stilului ei.
19

 S-a spus, astfel, că, 

                                                                                                                 
Appian o descriu diferit, primul cu accent pe influenţa ei politică, cel de-al doilea 

subliniind realizările ei militare. 
16

 Aşa cum s-a mai amintit, lungimea obişnuită a unui sul de papirus, volumen, 

era de aprox. 11 m. Evangheliile şi Faptele Apostolilor se încadrează fiecare în 

lungimea unui sul, cu 7.5 m, fiecare. Cf. B.M. Metzger, The Text of the New 

Testament. Its Transmission, Corruption, and Restoration, Oxford: Oxford UP, 

1992 (3 rev), 7-8. Acest detaliu poate fi privit şi ca o dovadă a unei redactări 

timpurii a cărţii Faptele Apostolilor, deoarece curând creştinii vor adopta codexul 

ca mijloc de transmitere a cărţilor NT (formatul de carte, cu pagini). 
17

 Cadbury, Style, 4-39,  8; Trocmé, Livre des Actes, 105-106; Creed, Gospel, 

lxxix-lxxxii; H. Koester, History, Culture, and Religion of the Hellenistic Age, 

Philadelphia, PA: Fortress, 1980,  108. 
18

 N. Turner, „The Quality of the Greek of Luke-Acts”, în J.K. Elliot (ed), Studies 

in New Testament Language and Text, Leiden: Brill, 1976,  387. 
19

 H.F.D. Sparks, „The Semitisms of the Acts”, JTS ns 1 (1950), 16-28; cf. A. 

Plummer, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to 

Saint Luke, Edinburgh: T&T Clark, 1981 (1896), i, xlix. 
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deşi „Faptele Apostolilor este foarte apropiată de proza attică,” şi de 

stilul istoricilor elenişti,
20

 ea nu se ridică, totuşi, la nivelul literaturii 

culte, Hochliteratur, sau artistice, Kunstliteratur, ci reprezintă o 

formă educată de literatură populară, Kleinliteratur, sau 

intermediară, Zwischenliteratur.
21

 Adesea, stilistic, Luca scrie ca un 

autor elenist cultivat; prezenţa semitismelor, însă, şi a citatelor din 

VT conduce la sugestia că el era fie un prozelit grec din Siria sau 

Asia Mică, fie un iudeu elenizat, din aceleaşi teritorii. 

 

6.1.4 Variante, datare şi localizare 
 

Două forme ale textului 

 

Înainte de observarea diviziunilor textului, trebuie remarcat, la 

nivelul analizei textului, că există două forme ale textului grecesc al 

Faptelor Apostolilor, una scurtă, denumită varianta alexandrină 

(sprijinită de codexurile Vaticanus B, Alexandrinus A, Efraim C, şi 

papiruşii p45, p47, precum şi de citatele Părinţilor Bisericii) şi una 

lungă, cu un număr de adăugiri, numită varianta vestică (sprijinită de 

codexurile Beza D, traducerile latine vechi, papiruşii p38, p41, p48, 

                                                 
20

 D.L. Mealand, „Hellenistic Historians and the Style of Acts”, ZNW 82 (1991), 

42-66,  42. Vezi idem, „The Phrase “Many Proofs” in Acts 1:3 and in Hellenistic 

Writers”, ZNW 80 (1989), 134-135; idem, „Luke-Acts and the Verbs of 

Dionysius of Halicarnassus”, JSNT 63 (1966), 63-86, etc. 
21

 Termenul îi aparţine lui K.L. Schmidt, cf. C.F. Evans, „Speeches in Acts”, în 

A. Descamps şi R. de Halleux (eds), Mélanges Bibliques en hommage à R.P. 

Béda Rigaux, Gembloux: Duculot, 1970, 287-302. Variantele moderne ale teoriei 

genului popular sunt dezvoltate de A. Wifstrand, L’Eglise ancienne et la culture 

grécque, Paris: Cerf, 1962,  46 (idem, „Lukas och Klassicismen”, Swensk 

Exegetische Arsbock 5 (1940), 139-151) şi L. Rydberg, Fachprosa, vermeintliche 

Volkssprache und Neues Testament: Zur Beurteilung der sprachlichen 

Niveauuntershiede im nachklassischen Griechisch, Uppsala: Academia, 1967, 

177, 187-190; şi L. Alexander, The Preface to Luke’s Gospel: Literary 

convention and social context in Luke 1.1-4 and Acts 1.1, Cambridge: Cambridge 

UP, 1993. 
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precum şi de traducerile siriace şi de Părinţii latini).
22

 Deşi chiar şi a 

doua variantă este considerată ca o variantă veche, foarte probabil tot 

din primul secol, manuscrisele majoritare ale NT conţin prima 

variantă. 

 

Datare şi localizare 

 

Ipotezele datării sunt legate de datele cu privire la autor şi de datarea 

evangheliei lui Luca, precum şi de soluţia adoptată pentru problema 

sinoptică (semnificaţia relaţia literare dintre evangheliile după Matei, 

Marcu şi Luca.
23

 De asemeni, un rol important joacă şi interpretarea 

cuvântării lui Isus de la înălţare (consemnare recentă sau referire 

ulterioară, vaticinium ex eventu), şi interpretarea finalului abrupt al 

cap. 28.
24

 

Cei mai mulţi comentatori consideră că Faptele Apostolilor a fost 

scrisă în jurul 70-90, bazându-se pe presupunerea că varianta finală a 

Faptelor Apostolilor a fost compusă ulterior evenimentelor, în Grecia 

sau Asia Mică. Alţii, însă, propun perioada 61-62, şi localizarea 

Roma sau Cezareea, deoarece discursul de la înălţare este vag 

(proorociile vizează un viitor neprecizat), nu există referiri la căderea 

Ierusalimului (66-70, ca împlinire a proorociilor apocaliptice ale lui 

Isus), iar cartea se încheie cu prima întemniţare a lui Pavel la Roma 

(în ideea că sfârşitul naraţiunii reflectă timpul scrierii, şi nu este o 

opţiune stilistică: altfel, sfârşitul brusc al naraţiunii reprezintă nu o 

reflecţie a momentului istoric ci o decizie literar-teologică a lui Luca, 

                                                 
22

  W. Strange, The Problem with the Text of Acts (SNTS (71); Cambridge: CUP, 

1992). Rius-Camps, Josep, and Jenny Read-Heimerdinger. The Message of Acts 

in Codex Bezae: A Comparison with the Alexandrian Tradition. Vol. 1: Acts 1.1-

5.42: Jerusalem, JSNTS 257. London: T & T Clark, 2004. Cf. E.J. Epp, The 

Theological Tendency of Codex Bezae Cantebrigiensis in Acts, SNTSMS 3, 

Cambridge: CUP, 2005, etc. 
23

 R. Orlet, „An Influence of the Early Liturgy Upon the Emmaus Account”, 

CBQ 21 (1959), 212-219. 
24

 A.J. Mattill, „Date and Purpose of Luke-Acts: Rackham Reconsidered”, CBQ 

40 (1978), 335-350. 
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o deschidere, de exemplu, spre evanghelizarea lumii, subliniind că, 

deşi era în lanţuri, Pavel continua să vestească neîngrădit 

Evanghelia).
25

  

Pe ansamblu, totuşi, teologia şi terminologia din Fapte au un 

caracter timpuriu (conflictele esenţiale şi persecuţiile au loc între 

iudei şi creştini, nu între creştini şi păgâni, Biserica este numită 

„Calea”, nu se accentuează puternic caracterul de ispăşire al morţii 

lui Isus, etc.), nu sunt menţionate persecuţia creştinilor sub Nero (64) 

şi moartea lui Pavel (66-67). 

 

Destinatar 

 

Atât evanghelia cât şi Faptele Apostolilor sunt adresate aceluiaşi 

„Teofil”, un nume care admite un destinatar mixt, generic, iudeo-

grec (Teofil poate însemna „iubitor de Dumnezeu”, o posibilă 

etichetare a prozeliţilor, dar şi „iubit de Dumnezeu”, şi atunci, era fie 

o aluzie evanghelistică, fie o recunoaştere că destinatarul este deja 

credincios).
26

  

Este foarte posibil ca Teofil să fi fost, totuşi, o persoană reală, un 

prozelit cu poziţie socială şi materială deosebită (nu neapărat un 

aristocrat), în stare să finanţeze cercetarea la faţa locului, 

consemnarea surselor şi, în final, accesul la lucrarea completă Luca-

Fapte, prin multiplicare sau plasarea ei în biblioteci.  

Formula de introducere, „prea puternice Teofile” sau „prealesule 

Teofile” (Lc. 1:3, kratiste Qeofile, cf. Fapte 1:1) are paralele 

                                                 
25

 J.A.T. Robinson, Redating the New Testament, Philadelphia, PA: Westminster, 

1976, 89-90. 
26

 S.J. Joubert, „The Jerusalem Community as Role-Model for a Cosmopolitan 

Christian Group. A Socio-Literary Analysis of Luke‟s Symbolic Universe”, 

Neotestamentica 29 (1995), 49-59). La fel, F. W. Danker, „Graeco-Roman 

Cultural Accommodation in the Christology of Luke-Acts”, în SBL 1983 Sem. 

Pap., 22, K. H. Richards (ed), Chico, CA: Scholars, 391-414,  391. I. Bunaciu îl 

înţelege pe Teofil ca pe un destinatar generic (I. Bunaciu, Istoria Sfintelor 

Scripturi, vol. 2., Bucureşti: UCCB-RSR, 1976,  32-33, 50; idem, Studiu exegetic 

asupra cărţii Faptele Apostolilor, Bucureşti: UCCB-RSR, 1981,  8). 
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apropiate în literatura istorică epocii (de exemplu, Josephus Flavius, 

Contra Apionem, 1.1.1 (kratiste a0ndron  0Epfrodite „prea 

puternice Epafrodite”), şi 2.1. (timiotate moi  0Epafrodite, „prea 

onorate Epafrodite”), şi lasă impresia că se dorea publicarea oficială 

a cărţii. 

 

6.4.3 Ocazie şi scop 
 

Pe ansamblu, semnificaţia cărţii Faptele Apostolilor este legată de 

cele trei ipostaze ale lui Luca, de istoric, teolog şi scriitor 

(nuvelist).
27

 Conform acestei înţelegeri „Luca este istoric cel puţin în 

sensul că înţelege istoria din punct de vedere teologic”, şi scrie 

kerugmatic şi retoric, cu scopul de „a proclama şi a convinge”.
28

 

Ocazia scrierii este dată de o presiune literară şi teologică simţită de 

Luca („mulţi s-au apucat să scrie”...) şi, se pare, şi de comanda fermă 

a lui Teofil.
29

 Din ambele direcţii se resimte nevoia de a alcătui o 

lucrare demnă de încredere despre începutul creştinismului într-o 

situaţie când existau deja multe mărturii sau descrieri de felul acesta, 

dar nu erau suficient de bine cercetate, ori suficient de bine 

structurate. Cu Faptele Apostolilor, Luca acopere o lipsă în apologia 

şi proclamarea bisericii (existau doar evangheliile standard, fără o 

                                                 
27

 I.H. Marshall, Luke: Historian and Theologian, (Exeter, Paternoster, 1970); E. 

Richard, „Luke - Writer, Theologian, Historian: Research and Orientation of the 

1970‟s”, Bib.Th.Bul. 13 (1983), 3-15; D.W. Palmer, „Acts and the Historical 

Monograph”, TynB 43 (1992), 373-388; F. S. Spencer, „Acts and Modern 

Literary Approaches”, în W. Bruce, D. Andrew (eds), The Book of Acts in Its 

Ancient Literary Setting (menţionată de acum ca Ancient Literary Setting), 

BAFCS 1, Carlisle: Paternoster, 1993), 381-414; E. Satterthwaite, „Acts Against 

the Background of Classical Rhetoric”, Ancient Literary Setting, 337-380; L.C.A. 

Alexander, „Acts and Ancient Intellectual Biography”, Ancient Literary Setting, 

31-64, etc. 
28

 J. Jervell, „Retrospect and Prospect in Luke-Acts Interpretation”, în E.H. 

Lovering, Jr. (ed), SBL 1991 Seminar Papers, Atlanta, GA: Scholars, 1991, 383-

403,  387, n. 25. 
29

 F. Esler, Community and Gospel in Luke-Acts: The Social and Political 

Motivations of Lucan Theology, Cambridge: Cambridge UP, 1987. 
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legătură foarte clară între lucrarea lui Isus şi misiunea ulterioară a 

ucenicilor), şi acordă, în acelaşi timp, atenţia cuvenită unui apostol 

de tip nou, Pavel, care, nefiind unul din cei doisprezece, ajunge prin 

puterea miraculoasă a harului lui Dumnezeu din persecutor apostol, 

şi încă unul de talia lui Petru şi a celorlalţi. 

Scopul lucrării este complex. În primul rând, Faptele Apostolilor 

are un scop intern: ea continuă perspectiva evangheliei lui Luca şi 

descrie mersul mai departe al evangheliei, dincolo de graniţele 

Palestinei.
30

 Apoi, Luca scrie o istorie a primelor decade din viaţa 

bisericii,
31

 cu problemele ei şi cu dezvoltarea multiplă a slujirii ei, o 

evanghelie a faptelor Duhului Sfânt prin care apără identitatea 

Bisericii ca nou popor al lui Dumnezeu, o carte a continuităţii dintre 

Isus şi ucenici - în lucrare şi mesaj, o carte a continuităţii domniei lui 

Isus Mesia – şi a gloriei acestei domnii după înviere şi înălţare, un 

compendiu de modele misionare variate, de modele de conducere a 

Bisericii, o apologie (apărare) a mersului înainte al evangheliei şi a 

fidelităţii cetăţeneşti a creştinilor faţă de imperiul roman, o apărare a 

lui Pavel în faţa detractorilor săi.
32

 

Cu privire la Pavel, trebuie subliniat că una din intenţiile clasice 

atribuite lui Luca încă din sec. 19, este că Faptele Apostolilor ar 

constitui o încercare de mediere, un catholic eirenicon, o carte a 

„împăcării generale” între două facţiuni opuse din biserica primară, a 

                                                 
30

 Cadbury este primul care atrage atenţia (1927) asupra delimitării palestiniene a 

programului evanghelistic din evanghelia lui Luca (Making,  254; la fel cred şi 

Jervell, Sanders, Wilson, cf. Wilson, Gentiles, 29-56). Luca, spre deosebire de 

alţi evanghelişti „nu are nevoie să includă în evanghelie o temă pe care o tratează 

extensiv în al doilea volum” (R. Maddox, The Purpose of Luke-Acts, Edinburgh: 

T&T Clark, 1982,  55; vezi H.E. Dollar, A Biblical-Missiological Exploration of 

the Cross-Cultural Dimensions in Luke-Acts, Lewiston, NY: Edwin Mellen, 

1993, 39, 43-44, 57).  
31

 R. Maddox, The Purpose of Luke-Acts, Edinburgh: T&T Clark, 1982. 
32

 Guthrie, Introduction,  365. 
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creştinilor dintre neamuri şi a creştinilor iudei, primii fiind partizani 

ai lui Pavel, ceilalţi ai lui Petru şi Iacov.
33

 

Luca scrie ca un autor roman, unind scopul istoric cu cel 

evanghelistic, în sprijinul unei noi ideologii, hristocentrice, care 

implicit se substituie ideologiei imperiale, deoarece îl afirmă pe 

Hristos ca rege.
34

 În Fapte întâlnim un asediu creştin asupra lumii 

eleniste din spaţiul mediteraneean, sub călăuzirea Duhului Sfânt la 

fiecare pas, iar lucrarea are, implicit aerul unei epopei de anvergura 

Odiseei lui Homer şi a Eneidei lui Virgil, prin care, la sfârşitul unei 

călătorii în necunoscut, dar petrecute sub călăuzire divină, se 

întemeiază un imperiu şi se proclamă o nouă dinastie (Isus Hristos).
35

 

                                                 
33

 Cf. F.C. Baur, Paul the Apostle of Jesus Christ, His Life and Work, His 

Epistles and His Doctrine, London: Williams & Norgate, 1876; E. Renan, Les 

évangiles et la seconde génération chrétienne, Paris: 1877; A. von Harnack, The 

Acts of the Apostles, London: Williams & Norgate, 1909; O. Pfleiderer, Der 

Paulinismus, Leipzig: Hinrichs, 1873; H.J. Holtzmann, Lehrbuch der historisch-

kritischen Einleitung in das neue Testament, Freiburg: J.C.B. Mohr, 1885; cf. 

Bunaciu, Scripturi,  52; Faptele, 10, 11-12. 
34

 J. M. Scott, Paul and the Nations: The Old Testament and Jewish Background 

of Paul’s Mission to the Nations with Special reference to the Destination of 

Galatians, Tübingen: J.C.B. Mohr, 1995,  3; idem, „Luke‟s Geographical 

Horizon”, în D. W. G. Gill and G. Gempf (eds), The Book of Acts in Its Graeco-

Roman Setting, Carlisle: Paternoster, 1994, 483-544. Geografia şi ideologia erau 

ades împletite, în mod creator, în literatura greco-romană, cum se poate vedea din 

scrierile lui Polemos din Ilium (aprox. 400 d.H., care a compus Acropole din 

Atena, Oraşele Spartane, Aşezări din Italia şi Sicilia, Ghidul Troiei, Calea Sacră 

[din Eleusis la Atena]), sau Pausanias (Descrierea Greciei, 160-180; cf. Casson, 

Travel, 294, 298-299). 
35

 L. Alexander, „In Journeying Often: Voyaging in the Acts of the Apostles and 

in Greek Romance”, în C.M. Tuckett (ed), Luke’s Literary 

Achievement.Collected Essays, Sheffield: Sheffield AP, 1995, 17-50, 38-39; S.P. 

şi M.J. Schierling, „The Influence of the Ancient Romance on Acts of the 

Apostles”, The Classical Bulletin, 54 (1978), 81-88, K. Berger, 

Theologiegeschichte des Urchristentums. Theologie des Neuen Testament, 

Tübingen und Basel: Francke, 1994. Eusebius din Cezareea pare să confirme 

acuzaţiile de „campanie creştină”, Eusebius, Demonstrarea evangheliei, 

3.5.114d.1-2, „Să mergem în ţările străine, să le răsturnăm instituţiile...”, sau 

idem, 3.5.115c.5-7 „cine ar putea crede că oameni săraci şi neînvăţaţi ar fi putut 
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Planul misionar din Fapte se bazează, în acest scop, pe o mişcare 

centrifugă a misiunii creştine, pornind din templul din Ierusalim şi 

ajungând la Roma.
36

  

În ce priveşte nuanţele biografice, se poate că Luca a intenţionat şi 

să atragă atenţia asupra nevinovăţiei lui Pavel şi asupra nevoii de a fi 

ajutat să scape din închisoare (Fapte 28:30).
37

 

În final, trebuie subliniat că Faptele Apostolilor oferă o relatare 

detaliată şi selectivă a începuturilor Bisericii, care are o natură 

descriptivă nu prescriptivă. Ignorarea acestui aspect creează 

primejdia de a face doctrină sistematică pe un text istoric, narativ, de 

a trata subiecte teologice majore cum ar fi relaţia dintre botez şi 

primirea Duhului Sfânt, ori punerea mâinilor, etc., pe baza unor texte 

care nu îşi propun să ne explice o legătură cauzală între aceste 

evenimente, ci ne prezintă, simplu, mozaicul variat al realităţii aşa 

cum a fost ea, cu variaţiile şi inconsistenţele ei. Ca să ne exprimăm în 

termeni medicali, Luca oferă cititorilor o anatomie a primilor ani ai 

bisericii, nu o fiziologie a funcţionării ei supranaturale. Pe aceasta din 

urmă o găsim mai ales în textele doctrinare, adică în epistolele NT, şi 

în Apocalipsa. 

Cartea este străbătută de o mulţime de teme pe care Luca le 

urmăreşte cu pasiune, încă din primul său volum – Evanghelia. 

Astfel, între aceste teme se pot enumera: tema părtăşiei la masă, 

                                                                                                                 
inventa asemenea relatări, şi să înceapă o conspiraţie ca să invadeze imperiul 

roman?”... 
36

  W. Walaskay, “And So We Came To Rome”: The Political Perspective of St. 

Luke, Cambridge: Cambridge UP, 1983; S. Safrai, „Pilgrimage to Jerusalem at 

the End of the Second Temple Period”, în O. Michel et al. (eds), Studies on the 

Jewish Background of the New Testament, Assen: Gorcum, 1974, 184-215. 
37

 Pentru unii, naufragiul din Fapte 27 probează nevinovăţia lui Pavel, cf. D. 

Ladouceur, „Hellenistic Preconceptions of Shipwreck and Pollution as a Context 

for Acts 27-28,” HTR 73 (1980) 435-49; G.B. Miles şi G. Trompf, „Luke and 

Antiphon: The Theology of Acts 27-28 in the Light of Pagan Beliefs about 

Divine Retribution, Pollution and Shipwreck,” HTR 69 (1976) 259-67. A. N. 

Sherwin-White, Roman Society and Roman Law in the New Testament, Oxford: 

Oxford UP, 1963, 108-119.  
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accentul pe lucrarea Duhului Sfânt, motivul călătoriei şi al uceniciei, 

tema posesiunilor materiale a săracilor şi bogaţilor, centralitatea şi 

decăderea Ierusalimului, universalitatea mântuirii, puterea rugăciunii, 

eficienţa cercetării Scripturilor în recunoaştera mesianităţii lui Isus, 

importanţa autorităţii apostolice şi a rapoartelor către apostoli ori de 

câte ori este vorba de validarea unei direcţii noi sau a unei revelaţii 

noi, tema Noului Exod al Bisericii, tema conflictelor şi a călăuzirii 

divine prin încercări, tema validării evangheliei prin minuni, tema 

confruntării între credinţele false în zei şi domnia reală a lui Hristos, 

etc. Din punct de vedere teologic, una din caracteristicile cele mai de 

seamă ale Faptelor Apostolilor este că ea constituie o importantă 

carte a începuturilor, lucru care se reflectă şi în structura ei narativă.  

 

6.2 Text literar şi teme teologice 

 

Ca mărturie a unităţii lor literare şi teologice, cele două volume ale 

lui Luca, evanghelia şi Faptele Apostolilor, sunt legate printr-o 

introducere similară şi printr-o dedicaţie către Teofil, şi prin pivotul 

istoric al învierii şi înălţării mântuitorului Isus.
38

 Înălţarea reprezintă 

articulaţia teologică şi narativă comună a celor volume,
39

 secondată 

în fundal de motivul călătoriei (al pelerinajului şi misiunii) şi al 

centralităţii Ierusalimului (Lc. 24 - Fapte 1). Conţinutul cărţii poate fi 

organizat pe baza paralelismului dintre personaje, pe baza motivelor 

geografice-teologice şi a paşilor progresivi în dezvoltarea misiunii. 

 

                                                 
38

 Guillaume, Luc interprete,  7. 
39

 E. Franklin, „The Ascension and the Eschatology of Luke-Acts”, SJT, 23 

(1970), 191-200; idem, Christ the Lord, London: SPCK, 1975, 29-41. Relatarea 

înălţării reafirmă locul misiunii şi importanţa Scripturilor unind orizontul 

evanghelizării iudeilor, missio ad Judaeos, cu cel al evanghelizării neamurilor, ad 

gentes (Prior, Liberator, 55-56). Talbert subliniază corespondenţele dintre Lc. 1-

2 şi Acts 1-2: aceste secţiuni sunt „vehicolele teologiei evanghelistului, mai mult 

decât [simple] afirmaţii istorice” (Talbert, Patterns,  49). 
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6.2.1 Structură literară 
 

Din punct de vedere al personajelor, cea mai clară împărţire a cărţii 

este în (1) Faptele lui Petru (Fapte 1-12), şi (2) Faptele lui Pavel 

(Fapte 13-28).
40

 De fapt, acestea sunt personajele majore. Există şi 

inserţii mai scurte cu Faptele lui Filip, ale lui Ştefan, ale lui Barnaba, 

Acuila şi Priscila. O împărţire sugestivă ar fi cea bazată pe tipul de 

lucrători implicaţi în lucrare:
41

 

 

 
   Fapte 1-5           Misiunea comunităţii de la Ierusalim (Petru) 

   Fapte 6:1-15:35 Misiunea iudeilor elenişti:  

            Ştefan, Filip, Barnaba, Pavel  

   Fapte 15:36-28:31 Misiunea lui Pavel. 

 

Din punct de vedere geografic, se observă că Fapte 1:8 oferă o 

schemă generală a dezvoltării misiunii: (1) din Ierusalim, în Iudeea, 

(2) prin Samaria, (3) până la marginile pământului. Unii autori au 

propus o structură geografică pentru întregul complex Luca-Fapte, 

evidenţiind două tranziţii importante în Luca 9:1-50 şi Fapte 6:1-9:31 

(evanghelizările lui Filip şi a lui Saul):
42

 

 
Anticiparea mântuirii     Împlinirea mântuirii   Extinderea mântuirii 

 

Lc. 1:1-----Lc. 9:1-50---- Lc. 24 -Fap. 1----- 6:1-9:31------ 28:31 

Naşterea  Transfigurarea:   Înălţarea:   Pivot misionar:    Finalul? 

lui Isus   pivot spre cruce   articulaţie    spre neamuri    tot pământul 

 

                                                 
40

 Alţi autori dezagrează cu această împărţire, de ex., H. Menoud, „Le Plan des 

Actes des Apôtres,” NTS 1 (1954), 44-51. El propune, în schimb, împărţirea 

Fapte 1-15:35 şi 15:36-28. 
41

 Charpentier, Să citim NT,  22. 
42

 D.  Moessner, Lord of the Banquet: The Literary and Theological Significance 

of the Lukan Travel Narrative, Minneapolis, MN: Fortress, 1989, 304-305; 296-

297. 
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Alternanţele Ierusalim - călătorie şi paralelismul naştere - suferinţă, 

sunt, de asemenea, structuri de bază în Luca-Fapte:
43

 

 
I1. Naşterea lui Isus (Ierusalim) Luca 1:5-4:3 

  

  C1. Călătorie spre Cruce   Luca 4:14-19:44 

 

I2. Jertfa pe cruce (Ierusalim)  Luca 19:45-24:33 

 

I3. Naşterea Bisericii (Ierusalim) Fapte 1:4-7:60 

    

 C2. Călătorii misionare   Fapte 8:1-21:17 

 

I4. Judecata lui Pavel (Ierusalim) Fapte 21:18-26:32 

 

   C3. Călătorie spre temniţă  Fapte 27:1-28:31 

 

În baza unor astfel de observaţii, se poate propune pentru Faptele 

Apostolilor o schemă de felul următor, bazată pe tema 

„începuturilor”: 
 

(1) Fapte 1:16-5:42   Începutul Bisericii, în Ierusalim 

 

(2) Fapte 6:1-9:31   Filip şi începutul misiunii  

   (A): în Samaria, Gaza 

 

(3) Fapte 9:32-12:25   Petru şi începutul misiunii  

   (B): în Cezareea 

 

(4) Fapte 13:1-28:31   Pavel şi începutul misiunii  

   (C): în Antiohia, Grecia, Roma, etc. 

  4.a. 13:1-15:35,   ucenicie: Pavel, Barnaba. 

                                                 
43

 R. Morgenthaler, Lukas und Quintilian. Rhetorik als Erzälkunst, Zürich: 

Gotthelf, 1993, 353, 351-352; idem, Die lukanische Geschichtsschreibung als 

Zeugnis. Gestalt und Gehalt der Kunst des Lukas, Zürich: Zwingli, vol. 1-2, 

1948-1949, vol. 1,  163. 
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  4.b. 15:36-19:20, maturitate: Pavel, Sila. 

  4.c. 19:21-28:31, întemniţare: la Roma. 

 

Fiecare dintre aceste secţiuni este unitate tematică şi se încheie cu 

rezumate ale călătoriilor, în Fapte 5:42; 9:31; 12:24-25; 15:35; 19:20; 

28:30-31.
44

 

Există, aşadar, două tranziţii importante. Prima tranziţie este 

reprezentată de înălţarea lui Isus şi de completarea echipei de 

doisprezece apostoli necesară mărturiei de la Cincizecime, când 

începe Biserica. Ea face legătura între Evanghelie şi Faptele 

Apostolilor. Cea de a doua tranziţie introduce misiunea către 

neamuri, care este prefaţată de Filip (Samaria şi evanghelizarea 

etiopianului), este începută oficial de Petru (evanghelizarea 

centurionului roman Corneliu), şi este dezvoltată la nivel 

internaţional de Pavel (călătorii misionare bazate pe iniţiativa 

bisericii din Antiohia, continuate până la Roma, deşi, aceasta din 

urmă Pavel o întreprinde în stare de arest): 

 
Fapte 1:1-1:12  Tranziţie: prologul mărturiei apostolice. 

Fapte 1:13-7    Începuturile bisericii, în Ierusalim. 

Fapte 8:26-9:31  Tranziţie: prolog misionar, Filip, Pavel. 

Fapte 10-12     Începutul misionării neamurilor: Petru. 

Fapte 13-28     Continuarea misionării neamurilor: Pavel. 

 

Cu aproximativ aceeaşi împărţire a textului, am putea folosi o 

formulare în limbaj contemporan a diviziunilor naraţiunii: 

 
Fapte 1:1–1:12  Tranziţie: cei unsprezece redevin doisprezece 

 

Fapte 1:13–8:4  Începe Biserica, în ziua cincizecimii, la Ierusalim: 

     1:13-4:37  - Biserica în „luna de miere”: Petru şi Ioan; 

                                                 
44

 Moessner, Lord, 296-297; F. V. Filson propune, în mare, aceeaşi diviziune a 

călătoriei („The Journey Motif in Luke-Acts”, în W. Gasque şi R. Martin (eds), 

Apostolic History and the Gospel: Biblical and Historical Essays Presented to F. 

F. Bruce on His 60th Birthday, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1970, 68-77). 
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     5:1-6:6   - Biserica revine la realitate (I):  

   probleme interne: Anania şi Safira; văduvele, etc. 

 6:7-8:4    - Biserica revine la realitate (II):  

   persecuţiile (Petru, Iacov, Ştefan). 

  

Fapte 8:5–9:31  Tranziţie: apar lideri noi:  

   Filip, Pavel (un diacon, un fost securist) 

 

 Fapte 10–12    Începe misiunea, în mod oficial, la Cezareea:  

   Petru şi Corneliu. 

 

 Fapte 13–28    Misiunea continuă: Pavel, apostolul neamurilor. 

 

Alţi autori propun o împărţire alternativă pe 7 „cărţi” misionare 

care descriu naşterea şi extinderea Bisericii primare (D. B. Wallace): 

 
Cartea 1:  Naşterea Bisericii în Ierusalim (1:1-2:47) 

Cartea 2:  Dezvoltarea Bisericii în Ierusalim (3:1-6:7) 

Cartea 3:  Extindere misionară în Iudeea şi Samaria (6:8-9:31) 

Cartea 4:  Extindere misionară în Antiohia (9:32-12:24) 

Cartea 5:  Extindere misionară în Asia mică (12:25-16:5) 

Cartea 6:  Extindere misionară în Marea Egee (16:6-19:20) 

Cartea 7:  Extindere misionară în Roma (19:21-28:31) 

 
 

6.2.2 Teme teologice şi literare 
 

În ce priveşte temele literare şi teologice, aşa cum s-a observat, 

Faptele Apostolilor continuă multe dintre subiectele şi motivele 

anunţate, sau tratate mai pe larg, în evanghelia lui Luca.  

 

Tema uceniciei 

 

Tema uceniciei continuă ideile prezente în evanghelie, dar în formă 

nouă. Urmarea lui Isus, în călătoriile sale de predicare a evangheliei, 

şi în ultimul drum, spre cruce, se transformă în ucenicie în echipe de 
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lucrători (Pavel-Barnaba, Barnaba-Ioan Marcu, Pavel-Sila-Luca, 

etc.), în ucenicie exprimată în misiune, în organizarea bisericii, în 

timpul călătoriilor misionare. Motivul uceniciei şi evanghelizării, al 

misiunii, este legat, în acelaşi timp, de tema rapoartelor de lucru 

către conciliul apostolic, de motivul autorităţii spirituale a 

apostolilor (Barnaba îl prezintă pe Pavel, Petru cercetează mersul 

evanghelizării între samariteni, etc.). Colegiul apostolic este 

important, în Fapte, nici o iniţiativă nu porneşte în Biserică fără a fi 

cunoscută şi validată de unul sau mai mulţi dintre cei doisprezece 

apostoli. 

Responsabilitatea credincioşilor bogaţi este adesea luată în discuţie 

(Barnaba, Anania şi Safira; cf. Zacheu, parabola fiului risipitor, etc.). 

 

Repetiţia literară, ca mijloc de comunicare 

 

Repetiţia evenimentelor importante şi fenomenele de „ecou” literar, 

paralelele între personaje, apar destul de des în Faptele Apostolilor. 

Pavel şi Petru sunt prezentaţi parcă potrivit unei scheme generale 

(predică evanghelia, sunt eliberaţi în mod miraculos din închisoare, 

fac minuni, învie persoane decedate – aşa cum făcea şi Isus, sunt 

implicaţi în misionarea neamurilor, apar în faţa instanţelor de 

judecată cu mărturii clare, prin Duhul Sfânt – cum s-a întâmplat şi cu 

Isus). Pavel este, astfel, un apostol de aceeaşi magnitudine ca şi 

Petru, dar, totuşi, nu unul dintre cei 12 apostoli (cf. Fapte 1). 

Convertirea lui Pavel apare istorisită de trei ori (Fapte 9, 22, 26), 

predica lui Petru către Corneliu şi familia acestuia, convertirea lor şi 

manifestarea Duhului Sfânt peste neamuri ca la Cincizecime (Fapte 

2-3), sunt şi ele amintite de trei ori (redundanţă literară, cf. Fapte 10-

12). Oprirea împotrivirii faţă de Hristos a lui Saul (Pavel) şi a lui 

Elyma, vrăjitorul, este descrisă pe baza unor asemănări literare: 

ambii se împotrivesc Căii lui Hristos, ambii sunt judecaţi prin 

pierderea vederii, şi sunt conduşi de mână, de alţii, acasă 

(disimilaritatea apare, însă, în faptul că nu ştim nimic despre o 
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posibilă pocăinţă a lui Elymas, în urma acestei experimentări a 

puterii divine).  

 

Psihologia mulţimilor, portrete ocazionale  

 

Luca rămâne un observator fin al impactului evangheliei asupra 

mulţimilor păgâne. În Fapte 2:7-17, este surprinsă reacţia variată a 

mulţimilor în ziua Cincizecimii, la pogorârea Duhului Sfânt (unii 

sunt uimiţi, alţii sunt batjocoritori: „[apostoli] sunt plini de must!”). 

Luca surprinde, de asemeni, reacţia exagerată şi influenţabilă a 

locuitorilor din Listra (14) care sunt gata să se închine lui Pavel şi 

Barnaba, şi să le aducă jertfe după cei aceştia au vindecat în numele 

lui Isus un olog din naştere, pentru că pe ambii îi iau drept zei: pe 

Pavel, drept Hermes (Mercur), iar pe Barnaba, drept Zeus (Jupiter). 

Nu mult mai târziu, însă, aceiaşi oameni sunt gata, la instigarea 

iudeilor, să-i omoare cu pietre pe cei doi apostoli. În Fapte 19, 

mulţimea întărâtată de argintarul Dimitrie împotriva lui Pavel şi a 

tovarăşilor săi (Gaius, Aristarh, Alexandru), începe să strige, timp de 

ore în şir „mare este Diana efesenilor”: „unii strigau una, alţii alta, 

căci adunarea era în învălmăşeală, şi cei mai mulţi nici nu ştiau 

pentru ce se adunaseră” (19:32). Pavel dezbină adunarea care voia 

să-l judece pentru credinţa sa în Isus, observând că aveau orientări 

diferite: unii erau farisei, alţii saduchei (Fapte 23:1-7). Între păreri 

diferite oscilează şi barbarii din insula Malta, care fie îl cred pe Pavel 

un răufăcător condamnat la moarte chiar şi de zei, fie îl socotesc pe 

el însuşi un zeu (Fapte 28:1-6). 

Soldaţii şi funcţionarii romani apar în mod constant înfăţişaţi în 

culori pozitive. Primul prozelit care se întoarce la Hristos este 

căpitanul Cornelius (sutaşul). Un funcţionar, „logofătul” 

(grammateus), dovedeşte înţelepciune şi tact când îl salvează pe 

Pavel din mâna efesenilor întărâtaţi de afrontul pe care, după cum, 

înţelegeau ei, îl aducea evanghelia lui Pavel la adresa credinţei în 

zeiţa Diana (Fapte 19; Luca îl caracterizează magistral pe acesta prin 

limbaj: atent, precaut, politicos, lucrând nu atât cu afirmaţii directe 
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cât cu diverse conotaţii şi concluzii implicite, spuse doar pe 

jumătate). Căpitanul Lysias îl ascultă pe Pavel şi îi asigură paza 

militară pe drumul spre Cezareea, în fortăreaţa dregătorului Felix, 

ferindu-l, astfel de capcana pe care i-o întinseseră iudeii, ca să-l 

omoare în timpul unei ambuscade (Fapte 23). Este aceasta o 

încercare de a mărturisi, indirect, romanilor, că poporul creştin vrea 

să beneficieze, în continuare, de un tratament drept, şi că, în esenţă, 

ei nu ameninţă în niciun fel imperiul roman? 

 

Tema judecăţilor  

 

Tema confruntărilor judiciare, este, de asemenea, o temă îndrăgită de 

Luca. Ca şi în cazul lui Isus, înainte, în evanghelie, adevărul lui 

Dumnezeu iese în evidenţă în timpul 

proceselor intentate creştinilor. Petru şi 

Pavel trec prin nenumărate astfel de 

confruntări, în Ierusalim, Cezareea, 

Asia Mică, Atena, Corint. Aplecarea 

lui Luca spre dezbateri, argumente, 

prezentări elocvente, reflectă clar o 

educaţie elenistă cât şi natura deschisă, 

argumentabilă a evangheliei mântuirii prin Isus Hristos. Într-un fel, 

Luca reflectă prin astfel de pasaje învăţătura pe care o dă Isus în 

Matei 10:16 -42. Legată de tema aceasta este şi tema eliberărilor 

miraculoase: apostolii sunt eliberaţi din închisoare prin intervenţia 

unui înger (Fapte 5:17-41); Petru este şi el izbăvit din temniţă şi de la 

o moarte prematură (Fapte 12:1-19); Pavel şi Sila sunt eliberaţi 

printr-un cutremur, iar temnicerul din Filipi devine creştin (Fapte 

16:16-40); Pavel este ferit de complotul iudeilor (Fapte 23:12-33); 

Pavel şi cei ce călătoreau cu el supravieţuiesc în urma naufragiului în 

Mediterana (Fapte 27-28). 
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Modelul istoric- nuvelistic 

 

Se remarcă faptul că Luca dovedeşte o anumită familiaritate cu 

anumite „modele literare”, sau, în particular, cu anumite tipuri de 

aventuri, de exemplu, călătorii pe mare, istorisite des în literatura 

antică.
45

 Aceasta sugerează faptul că Luca însuşi a călătorit adeseori 

pe mare,
46

 dar şi că el cunoaşte, destul de bine, literatura de agest 

gen, nuvelele timpului. Astfel, Pervo scrie că „dacă este dificil să 

găsim monografii istorice cu afinităţi convingătoare cu Faptele 

Apostolilor... nuvelele similare cu ea sunt... relativ numeroase.”
47

  

În lumea comentatorilor biblici, nuvelele eleniste au fost 

considerate ca material de comparaţie cu NT când s-a arătat că în loc 

să fi fost scrise târziu, începând din sec. 4-6,
48

 multe au fost scrise în 

aproximativ aceeaşi perioadă cu NT: Romanţa lui Ninus (BC 100), 

Callirhoe de Chariton (25 BC - AD 50), Babyloniaka de Iamblichus 

(aprox. sec. 2 AD), şi chiar Ethiopika lui Heliodorus, şi Viaţa lui 

Apollonius din Tyana, de Philostratus (sec. 3-4 AD).
49

 Ele s-au 

dezvoltat în timpul unei perioade lungi şi prospere, când estul elenist 

                                                 
45

S. M. Praeder, „Acts 27:1–28:16. Sea Voyages in Ancient Literature and the 

Theology of Luke-Acts‟, CBQ 46 (1984), 683-706, esp.  705. 
46

Rapske, „Acts, Travel‟,  47. Secţiunile de jurnal la plural (aşa-zisele secţiuni la 

plural “noi”, the “we”-sections) din Fapte, sunt o mărturie oculară, pusă însă în 

scris mai târziu, ex tempore (Gilchrist, „Historicity‟,  29). 
47

Pervo, Profit,  137 (şi 101, 102, 111). 
48

E. Rohde, Der griechische Roman und seine Vorläufer, W. Schmidt (rev), 

Leipzig: Breitkopf, 1914 (1876). 
49

Vezi, Pervo, Profit,  87; S.P. şi M.J. Schierling, „The Influence of the Ancient 

Romance on Acts of the Apostles‟, The Classical Bulletin 54 (1978), 81-88; J. R. 

Morgan, „Introduction‟, în J. R. Morgan and R. Stoneman (eds), Greek Fiction. 

The Greek Novel in Context, London: Routledge, 1994, 1-12; B. E. Perry, The 

Ancient Romances: A Literary Historical Account of Their Origins, Los Angeles, 

CA: University of California, 1967; B.P. Reardon, The Form of Greek Romance, 

Princeton, NJ: Princeton UP, 1991; idem, Collected Ancient Greek Novels, 

Berkeley, CA: University of California, 1989.  
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şi-a revenit din ravagiile războielor de la începutul imperiului 

roman.
50

 

Contextul era unul elenizat, mai degrabă decât unul elenic,
51

 un 

contextul multirasial: unii novelişti faimoşi erau sirieni, de exemplu 

Heliodorus, Lucian şi Iamblichus, iar Achilles Tatius era originar din 

Alexandria.
52

  

Nuvelele sunt produsul unei societăţi cosmopolitane dinamice,
53

 

înfloritoare economic, active militar şi mobilă social, iar motivul 

călătoriei şi aventurilor de călătorie,
54

 este unul din cele mai populare 

motive literare. Ele includeau de obicei „povestea unei aventuri 

imaginate, de obicei scrisă în proză, şi de cele mai multe ori, bazată 

pe istorisirea unei iubiri şi a unei călătorii”.
55

 O încercare poetică, 

                                                 
50

Pervo, Profit, 111-112. 
51

Pervo, Profit,  110. 
52

Morgan, „Introduction‟,  7. 
53

Pervo, Profit,  111. 
54

Cf.„aventurile, poveştile de dragoste şi călătoriile sunt prezente şi în cele mai 

timpurii producţii literare greceşti‟, i.e. în Iliada şi mai ales în Odiseea 

(Schierling, „Influences‟,  81). Tradiţiile populare au asociat de obicei figurile 

liderilor importanţi cu relatări de călătorii victorioase, cf. Moise, Iosua, în VT; 

Xenophon şi întoarcerea sa în Grecia – în Anabasis; Alexandru cel Mare şi 

războaiele sale, în Alexandria; Caesar în Bellum Gallicum, etc. (K. Berger, 

Theologiegeschichte des Urchristentums: Theologie des Neuen Testament, 

Tübingen: Francke, 1994,  707). 
55

Tema dragostei şi a călătoriei sunt două din cele mai cunoscute caracteristici ale 

nuvelelor greceşti. Ele, totuşi, admit multe variaţii, şi pot chiar lipsi, nedefinind 

genul literar al nuvelei, ca atare. De exemplu, nuvela Daphnis şi Chloe a lui 

Longus, nu descrie călătorii, iar Povestea lui Apollonius, regele Tyrului nu 

include o poveste de dragoste (Pervo, Profit, 88–90; Perry, Ancient Romances,  

28; Schierling, „Influence‟,  81). Motivul călătoriei, însă e cel mai bine 

reprezentat în toate nuvelele: se călătoreşte pe uscat şi pe mare, în Callirhoe de 

Chariton; se pluteşte pe Nil, legat de o cruce, în nuvela lui Xenophon, O poveste 

efeseană; sau pe mare, într-un coşciug, în nuvela Apollonius, regele Tyrului, etc. 

Nuvelele lui Achilles Tatius, Xenophon din Ephes, Chariton, Pseudo-Lucian, 

Pseudo-Callisthenes, Heliodorus, Apuleius, şi Petronius sunt toate scrise despre 

aventuri întâmplate în timpul unei călătorii (Schierling, „Influence‟, 81, 82). 
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lăsată de un anume Nicetos Eugemiamus, un nuvelist bizantin, 

descrie bine subiectul şi intriga picantă a nuvelelor:  

 

Evadări, pelerinaje, capturi, răscumpărări, mări înfuriate, 

Tâlhari şi temniţe, piraţi, înfometări;  

Întunecate închisori, unde nicicând nu poate  

Măcar o rază de soare să pătrundă-n genuni,  

Cătuşe şi butuci, şi încercări de negândit,  

Amare despărţiri. Dar în final, aflăm cu toţi 

Că-i happy end, căsătorie - deşi târziu, iubirea  

Sună din clopote a cununie.
56

 

 

Astfel, de exemplu, Callirhoe de Chariton, respectă destul de bine 

modelul acesta cu aventuri, călătorii pe mare, şi final fericit (o 

recăsătorire).
57

 Se călătoreşte prin Mediterana, din Syracuza la 

Babilon, prin Milet şi Cipru, şi înapoi. Callirhoe o tânără drăguţă 

(numele ei înseamnă „izvor plăcut”), supravieţuieşte unei morţi 

aparente, atunci când fusese pedepsită, în mod eronat, de soţul ei 

gelos, Chaereas.
58

 Ea este salvată de nişte tâlhari şi piraţi care vin să 

                                                 
56

Nicetos Eugemianus, citat de Schierling, „Influence‟,  81. Multe nuvele eleniste 

au supravieţuit doar în fragmente, iar rezumatele multora, chiar poveşti întregi au 

fost păstrate prin dragostea de literatură a unui patriarh bizantin (sec. 9, 

Bibliotheca lui Photius, patriarh al Constantinopolelui, c. 820-891 AD). 
57

Cf. comentariul lui Goold asupra operei lui Chariton, Callirhoe, LCL, 1, 10-12, 

23. Iân timp ce E. Rohde credea că a fost scrisă în sec. 6, W. Schmidt susţine că a 

fost compusă „cel mult spre sfârşitul primului secol BC‟. Bazat pe argumente 

lingvistice A.D. Papanikolaou (1973) a ajuns la aceleaşi concluzii cu Schmidt: a 

fost scrisă nu mai târziu de a doua jumătate a sec. 1 BC. Pentru Goold „perioada 

25 BC - AD 50 pare să convină cel mai mult, chiar dacă nu e precisă, ca perioadă 

în care se plasează compunerea nuvelei Callirhoe‟; acţiunea, însă, aparţine 

perioadei 404-332 BC (op.cit., 10-12). 
58

Morţile aparente, cu suspensul lor senzaţional, dramatic, erau o adevărată 

caracteristică a nuvelelor (Schierling, „Influence‟,  83). Schierling menţionează 

mai multe exemple: soţia lui Apollonius pare să fi murit în clipa naşterii copilului 

lor dar este resuscitată de doctorul casei (Apollonius, regele Tyrului); Anthia, din 

opera lui Xenophon din Efes, O poveste efeseană, supravieţuieşte otrăvirii prin 
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jefuiască mormântul, călătoreşte până în Babilon, la curtea regelui 

Artaxerxes şi este capturată la asediul Tyrului, de armatele greceşti, 

în care lupta şi fostul ei soţ, Chaereas (şi ea îl credea mort, după cum 

şi el credea că ea a murit). Ei se regăsesc, într-o foarte interesantă 

scenă de recunoaştere finală, iar povestea iubirii lor pline de gelozie, 

are un final fericit: cei doi se întorc în Siracuza şi se recăsătoresc.
59

  

Chiar dacă nu urmăreşte aceeaşi linie narativă, trebuie observat că 

Luca are şi el, în Faptele Apostolilor, călătorii pe mare, naufragii, 

scăpări miraculoase, comploturi, audieri incitante la Tribunal, 

evadări din închisoare, învieri, minuni şi vindecări, coborârea 

Duhului sfânt cu multe semne, etc. Din punct de vedere literar, Luca 

împleteşte bine teologia, naraţiunea istorică şi prezentarea 

nuvelistică.  

  

6.2.3  Sugestii pentru discuţii extinse 
  

Cartea Faptele Apostolilor se remarcă prin caracterul ei practic, 

aplicabil, prin istoria misiunii care, de fapt, continuă şi azi. Ea trebuie 

înţeleasă nu doar ca o mărturie despre începuturile Bisericii, ci şi ca o 

încurajare la noi iniţiative, sub călăuzirea Duhului şi în ascultare de 

Isus, ca o atenţionare asupra greutăţilor reale ale lucrării creştine şi a 

împotrivirii stârnite de proclamarea evangheliei, asupra diferenţelor 

de caracter şi opinii între diverşi lideri creştini, etc. Temele care 

urmează propun mai multe explorări teologice şi exerciţii de 

                                                                                                                 
faptul că a luat mai puţin decât doza letală; în Măgarul, de pseudo-Lucian, o 

poţiune adormitoare este luată drept otravă (op.cit.,  84; cf. în Reardon, Collected, 

Anonymous, Apollonius, regele Tyrului, trad. G. N. Sandy, 736-772; Xenophon 

din Efes, O poveste efeseană, trad. G. Anderson, 125-169; Pseudo-Lucian, 

Măgarul, trad. J.  Sullivan, 589-618). 
59

G. Sandy sugerează că o astfel de ficţiune elenistă a fost scrisă mai ales pentru 

cititoarele imperiului („New Pages of Greek Fiction‟, in J. R. Morgan and R. 

Stoneman (eds), Greek Fiction. The Greek Novel in Context, London: Routledge, 

1994, 130-145,  133). De exemplu, după Photius, nuvela este dedicată de 

Antonius Diogenes către „prea învăţata sa soră, Isidora” (Reardon, Collected,  

781; Sandy, op.cit.,  134). 
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descoperire a caracterului practic, contemporan, al Faptelor 

Apostolilor. 

 

Tema 1. Faptele Apostolilor ca o carte a începutului 

Bisericii. 

 

Faptele Apostolilor, ca o carte a începuturilor, nu este singura carte 

din Biblie care merită acest titlu: prin definiţie, Geneza este o carte a 

începutului creaţiei, a începutului devastării aduse de păcat, a 

începutului istoriei lui Israel. Exodul vorbeşte despre începutul 

eliberării din Egipt şi despre începutul Legii. Judecători ne scrie 

despre începutul vieţii în Canaan. 1 Samuel, despre începutul 

regalităţii ca sistem politic, în Israel; 2 Împăraţi (cap. 17) - despre 

începutul robiei asiriene; Neemia - despre începutul întoarcerii din 

exil; Ioan, despre începutul Întrupării şi al istoriei mântuirii; 

Apocalipsa, despre sfârşitul istoriei şi începutul creaţiei noi. În 

particular, cartea Fapte vorbeşte despre începutul Bisericii, începutul 

misiunii, începutul persecuţiilor, începutul trăirii prin călăuzirea 

zilnică a Duhului Sfânt. 

 

Începutul Bisericii. Autoritatea mărturiei despre Isus, a NT, se 

bazează pe autoritatea Duhului Sfânt şi a celor 12 apostoli. Începutul 

Bisericii a implicat, astfel, aşteptarea cu credincioşie a iniţiativei lui 

Dumnezeu, prin coborârea Duhului Sfânt la Cincizecime, şi mărturia 

apostolică. De asemeni, Dumnezeu a ridicat la momentul potrivit 

biserica din Antiohia, unde echipa pastorală capătă o viziune 

misionară şi pun deoparte pe Barnaba şi Pavel (viziunea unei misiuni 

europene apare în a doua călătorie misionară a lui Pavel, cf. 16:6-10, 

Macedonia).  

 

Începutul predicării creştine, din perspectiva bucuriei şi confirmării 

primite de Paşti, prin învierea lui Isus şi înălţarea sa. Se pot, întâlni, 

astfel, predicarea lui Petru, a lui Ştefan, a lui Pavel. Rezumatele 

predicilor (căci aceasta a fost consemnat) sunt asemănătoare şi 
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reflectă predicarea primară aşa cum o reţine şi redă Luca: 

proclamarea jertfei lui Isus (El a murit pentru păcatele noastre), 

recurs la istorie (istoria lui Israel mărturiseşte despre voia lui 

Dumnezeu, despre har şi despre venirea lui Mesia), avertizarea 

(respingerea lui Isus înseamnă judecată, şi reflectă răzvrătirea de 

veacuri a omenirii, reactualizată). 

Istoria pocăinţei începe cu întoarcerea lui Israel. Acesta este 

răspunsul iniţial, în contrast, însă, cu răspunsul final: evanghelia este 

primită cu bucurie la început, dar este urmată, apoi, de respingere, de 

opoziţie (o opoziţie evreiască, religioasă, şi o opoziţie politică: a fost 

sau nu a fost creştinismul destabilizator pentru Ierusalim, pentru 

Roma?). 

 

În acest context, se desfăşoară şi începutul organizării Bisericii: se 

stabilesc principiile organizării, ale administrării, ale coordonării; ale 

alegerii locului de închinare, a formei de închinare (care este forma 

cea mai potrivită de organizare a Bisericii? dar a misiunii?). Printre 

principiile de organizare a misiunii, în timpul bisericii primare, se pot 

observa următoarele: biserica înţelege că predicarea evangheliei 

merge până la marginile pământului; ea înţelege nevoia de dezvoltare 

a misiunii, de diversificare; de asigurare a legăturii între misiuni, de 

coordonare a echipelor diferite; de asigurare a raportului către 

biserică, şi la început, către apostoli (darea de seamă, 

responsabilitatea faţă de biserici şi lucrătorii lor); să organizeze o 

participare largă, descentralizată (cf. Filip), iniţiativa (folosirea 

darurilor, a chemării). 

 

Începutul călăuzirii prin Duhul Sfânt. Faptele Apostolilor este o 

carte a lucrării Duhului Sfânt. Iată câteva date statistice cu privire la 

referinţele asupra Duhului Sfânt: Fapte: 67; - Luca: 36; - Romani: 33; 

- Ioan: 18; - Deuteronom: 4; - Exod: 3; - Isaia: 28; - Judecatori: 9; - 

Levitic: 2; - Neemia: 2; - Numeri: 11; - Osea: 2; - Psalmi: 16; - 1 

Corinteni: 42; - Marcu: 28; - Matei: 19; - Proverbe: 7, etc. 
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Potrivit cărţii Faptelor, darul Duhului Sfânt este un dar al lui 

Dumnezeu Tatăl, promis ca un semn al sfârşitului, al împlinirii 

vremurilor (Ioel), şi promis din nou prin Isus. Ca o împuternicire 

pentru mărturie. Nu există mărturie fără puterea Duhului Sfânt. Toţi 

creştinii, copii ai lui Dumnezeu prin credinţă au Duhul Sfânt. 

Ucenicii cei mai eficienţi din Fapte, însă, erau plini de Duhul Sfânt. 

A fi plin sau umplut de Duhul Sfânt este o expresie des întâlnită în 

Luca-Fapte: Luca 1:41; 1:67; 4:1; 4:14: Fapte 2:4; 4:31; 5:3; 5:8; 

6:3-5; 7:55; 8:39; 11:24; 13:9; 13:52. 

Printre domeniile clare de manifestare a Duhului Sfânt în Faptele 

Apostolilor sunt: predicarea; îndrăzneala mărturiei; eliberarea din 

greutăţi; curăţirea (sfinţenia); călăuzirea. Faptele Apostolilor este o 

carte a plinătăţii, în general, de mai multe feluri: plinătate în Duhul, 

de ironie („must”... 2:13), de frică (5:43; 9:6), de învăţătură (5:28), 

de înţelepciune (6:3), de credinţă (11:24), de râvnă (21:20; 22:3), de 

pizmă (invidie; 5:17, 13:45), de fiere amară (8:23), de răutate, 

viclenie (13:9), de mânie (19:28), de bucurie (8:39; 13:52; 14:17), de 

uimire (3:10).  

 

Tema 2. Faptele Apostolilor, o galerie a portretelor de 

seamă 

 

Faptele Apostolilor este o carte realistă. Luca este recunoscut drept 

un autor cu o înţelegere profundă a psihologiei mulţimilor, priceput 

în observarea detaliilor de caracter individual ale personajelor. El ne 

arată cum sunt oamenii în realitate, dar şi cum îi poate schimba 

Hristos. 

Una dintre cheile cărţii este asemănarea dintre Isus şi Pavel, între 

Isus şi Ştefan, Pavel şi Petru (vindecare olog: Listra, 14:8-11; 

Ierusalim, 3:2-11; vindecări: 5:15-16, 9:33-35; 14:3, 19:11-12, 28:8; 

înviere, 9:36-42, Tabita; 20:9-12, Eutih; închisoare, Ierusalim, 12:1-

19; Filipi, 16:23-40; viziune şi misiune: Ioppa, 10:10-21; Troas, 

16:9; 18:9-10, Corint, 27:23, pe mare; pogorârea Duhului: 10:44-47, 

19:1-7, Efes). Luca construieşte un paralelism între călătoriile şi 
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procesele lui Isus şi Pavel, şi un alt paralelism între minunile şi 

cuvântările lui Petru şi Pavel. Important este, de asemenea, 

paralelismul dintre Pavel şi Barnaba.  

 
Portrete esenţiale: Ştefan, Filip, Barnaba 

 

Ştefan este un diacon priceput şi la administrare şi în predicare. Ca 

unul ales în echipa de 7 diaconi din Ierusalim, el este un om vorbit de 

bine, plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, de har şi putere. Are o 

predicare clară şi curajoasă, de o înţelepciune imbatabilă - biruind în 

orice dezbatere. Lucrarea lui este validată prin semne şi minuni. În 

timp ce moare, lovit de pietre, el vede slava lui Dumnezeu şi pe Isus 

la dreapta Tatălui, întâmpinându-l, şi se roagă pentru prigonitorii săi. 

Este posibil ca el să fie omul care l-a impresionat pe Pavel şi de la 

care Pavel a învăţat predicarea dinamică, cu care şi îl va vesti pe Isus 

bazat pe argumentele din VT (cf. Fapte 6:5-10; 7: 54-60; acest fel de 

proclamare a fost folosit şi de Petru la Cincizecime şi este în mod 

deosebit preferată de Luca în scrierile sale). 

 

Filip este evanghelistul proiectelor de avangardă. Şi el face parte 

din grupul de 7 diaconi, fiind descris ca un om plin de Duhul Sfânt şi 

înţelepciune, vorbit de bine. Devine cunoscut ca un om al ascultării 

de Duhul Sfânt, al iniţiativelor de avangardă (Samaria, Etiopianul). 

Este un bun cunoscător al Scripturii şi un om cu o exprimare aleasă. 

A dat importanţă egală şi familiei şi misiunii, ori lucrării în biserică. 

Şi-a educat bine copiii, cele 4 fete, chiar dacă au crescut într-o 

societate de tip patriarhal, şi le-a încurajat să înveţe cuvântul lui 

Dumnezeu, să-l interpreteze, să înţeleagă proorociile, să se pună în 

slujba lui Dumnezeu Este primitor de oaspeţi, de misionari, prooroci, 

învăţători. Este un evanghelist cu o predicare clară, sănătoasă 

doctrinar (vezi predicarea din Samaria) pe care Dumnezeu l-a 

binecuvântat cu semne şi minuni de rang apostolic (Fapte 6: 3-6; 8: 

5-13; 8:26-40; 21: 9-12). 
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Barnaba - sau Iosif Barnaba, este omul care îi încurajează pe 

apostoli. Om credincios, bun învăţător, bun exemplu, activ în 

biserică, plin de iniţiative bune, Barnaba era de neam Levit bogat din 

Cipru, împresionant la înfăţişare (este asemănat cu Jupiter). El este 

descris ca un om darnic, implicat în slujiri de caritate, cinstit, moral, 

un bun exemplu urmat de mulţi (cf. unii care nu l-au urmat, Anania şi 

Safira). El i-a încurajat pe apostoli să considere atent proiectele 

sociale, şi-a manifestat deschis încrederea în ei. Este interesat de 

creşterea şi maturizarea tinerilor lucrători creştini, precum şi de 

reabilitarea lor, de integrarea lor, atunci când aveau probleme cu 

curajul, cu perseverenţa, cu pregătirea, cu recunoaşterea de către 

ceilalţi (cf. Ioan Marcu, Pavel iş-Tarsis). Bun mediator, curajos, el 

dovedeşte un interes constant în dezvoltarea prieteniilor, a relaţiilor 

personale prin care îi ajută pe alţii. Încurajează bisericile la o viziune 

nouă asupra lucrării în echipă şi în misiune (în biserica din Antiohia 

Siriei este cunoscut drept om de bine, plin de Duhul Sfânt şi de 

credinţă, contribuie la completarea echipei pastorale prin chemarea 

lui Pavel, face parte din prima echipă misionară). Bun psiholog, vede 

omul potrivit la locul potrivit, cu o inimă pastorală. Se dovedeşte om 

de echipă, atât în Antiohia cât şi în misiune. Îi face loc treptat lui 

Pavel la conducere misiunii şi în iniţiative. Este un învăţător bun, cu 

argumente, bine pregătit, gata de atitudini drastice: face declaraţii 

tăioase, alege adeseori o confruntare „vie”, pe faţă. Un om de 

principii, gata să şi le apere, şi gata să formeze altă echipă, când nu s-

a înţeles cu Pavel (este posibil ca Pavel să fi învăţat de la el forţa 

principiilor creştine, ca şi de la Anania - ascultarea de Hristos). 

Continuă să crească şi să reabiliteze tineri misionari. Printre tinerii 

ajutaţi se numără: Pavel, apostol şi autor, plantator de biserici; Ioan 

Marcu, secretar şi evanghelist, purtător de cuvânt şi om de legătură. 

Cu ajutorul lui cresc în credinţă atât Pavel, un om activ, de prim plan, 

cât şi Ioan Marcu, un om de plan secund, dar un suplinitor de talent 

(locţiitor). Se pare că Barnaba însuşi era în stare să adopte ambele 

roluri, ca parte din metoda sa pedagogică (Fapte 4: 36-37; 9: 26-27; 

11: 19-30; 12: 24-25; 13: 1-5, 43-46; 14:1-5; 15:1-2, 35-41). 



                                                                                                                       

                  Introducere în NT, 

39 

 
Paralele majore între Pavel şi Petru  

 

Citiţi următoarele texte reprezentative: vindecarea ologului: Listra, 

14:8-11; Ierusalim, 3:2-11; vindecări: 5:15-16, 9:33-35; 14:3, 19:11-

12, 28:8; înviere, 9:36-42, Tabita; 20:9-12, Eutih; închisoare, 

Ierusalim, 12:1-19; Filipi, 16:23-40; viziune şi misiune: în Ioppa, 

10:10-21; în Troas, 16:9; 18:9-10, în Corint, 27:23; pe mare; 

pogorârea Duhului Sfânt: 10:44-47, 19:1-7, în Efes. 

 

Petru - pescarul inteligent şi hotărât, cu vocaţie de lider. Avea 

propria corabie, Luca 5:3-8,9. Era temător de Dumnezeu, inteligent, 

şi era cunoscut pentru reacţiile sale 

prompte (Lc. 5:8-9). Recunoaşte şi 

are îndrăzneala să spună că Isus 

este Domnul, Mesia, Fiul lui 

Dumnezeu. Domnul îi dă revelaţie 

şi înţelegere. Face parte din grupul 

select al celor trei (Petru, Ioan, 

Iacov). Era, adesea, purtătorul de cuvânt al celorlalţi. Este om de 

iniţiativă (motivator eficient, de exemplu, îi mobilizează pe toţi 

ucenicii când zice: haideţi la pescuit!), dar este şi uşor de dezamăgit, 

de descumpănit. A îndrăznit să îl dojenească pe Isus (cf. întrebarea 

lui Isus „cine m-a atins”, întâmplarea cu vindecarea femeii care avea 

o hemoragie; la fel, dojana privitoare la moartea lui Isus, în urma 

marii mărturisiri a lui Petru). Este mereu pregătit de acţiune armată: 

îl atacă cu sabia pe Malhus, robul marelui preot, gata să-i taie capul. 

Vine cu Isus până în curtea marelui preot, dar acolo îl trădează. Se 

teme, se jură, plânge, apoi se întristează. În final, se întoarce la 

pescuit. Isus îl reabilitează complet, prin harul Său. Rămâne uşor 

nesigur de el, oscilant, dar generos şi umil: un sanguin temperat. Se 

investeşte în cei tineri (Ioan Marcu). Are o evanghelie clară, chiar 

dacă nu atât de sofisticată ca a lui Ioan.  
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Pavel: rabinul-politician care ajunge un apostol eficient, învăţat, 

gata de jertfă, plin de iniţiativă. Este un om îndrăzneţ, ambiţios, un 

om de carieră. Critic direct şi nemilos al oricărei persoane care nu se 

ridică la nivelul standardelor proclamate şi acceptate de sine, este 

dominat de ideologie, adesea sacrifică oamenii şi salvează 

principiile. Este curajos, ascultă de revelaţia dată şi se pocăieşte, 

punându-şi viaţa la dispoziţia lui Dumnezeu. Independent, el vrea să 

înţeleagă singur evanghelia şi de aceea merge trei ani în Arabia, să 

mediteze în singurătate. Apoi, se întoarce în Damasc. Aici, 

consecvent, predică şi mărturiseşte cu convingere că Isus este 

Hristosul, şi va trebui să fugă de teama iudeilor. În Ierusalim nu 

reuşeşte să-i convingă pe creştini de intenţiile sale bune şi continuă 

să-şi atragă şi mai tare duşmănia iudeilor. Este trimis la Tars. Aici 

vizitează, probabil, sinagogile locale şi creşte în părtăşia cu 

credincioşii creştini din regiune. Va pleca 

din Tars după aproximativ 12 ani (aproape 

15 ani de la convertire), chemat de Barnaba 

la Antiohia ca să devină acolo păstor - 

învăţător în echipa pastorală din Antiohia (al 

cincilea din echipa de 5 păstori - învăţători). 

E implicat în ajutorare, alături de Barnaba – 

încurajatorul apostolilor. Merge apoi ca 

misionar, trimis de Duhul şi de biserică, şi e 

gata să-şi dea viaţa (Barnaba nu e lovit cu 

pietre, Pavel, însă, este lăsat aproape mort în 

Listra). Când vine vorba de principii, echipă şi viziune, ţine mai mult 

la viziunea proprie decât la prietenia şi recunoştinţa datorată lui 

Barnaba, ori înţelegerea necesară în cazul Ioan Marcu. Gata să-l 

mustre pe Petru, ori să-l contrazică pe Barnaba, să-i mustre pe preoţi, 

să-i învrăjbească pe farisei şi iudei, să-l blesteme pe Elima, vrăjitorul, 

să discute aprins cu iudaizatorii (cf. Galateni).  
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Paralele majore între Pavel şi Barnaba 

 

Incidentul din Fapte 15:36-41 nu prezintă cititorului două agende 

misionare diferite ci, mai degrabă, două accente diferite în cadrul 

unei viziuni misionare comune, aceea a bisericii din Antiohia. Dacă 

de la bun început, Pavel şi Barnaba au fost trimişi ca misionari 

dedicaţi aceleiaşi viziuni, se pare, totuşi, că ei lucrau în conformitate 

cu două priorităţi sau metode diferite: Barnaba socotea important să 

formeze echipe în care tinerii creştini pot să se maturizeze, să câştige 

experienţă, să îşi clarifice chemarea, şi lua în considerare nevoia de 

reabilitare a celor care dăduseră înapoi (Ioan Marcu „dezertase” din 

prima misiune); prin contrast, Pavel se concentra pe afirmarea unor 

standarde etice ferme, chiar rigide, din dorinţa alcătuirii unei echipe 

solide, mature, dedicate, care să facă bine faţă persecuţiei şi lipsurilor 

de tot felul.  

Conform lui Luca, se pare că biserica din Ierusalim a sprijinit 

ambele viziuni şi metode, acceptând să-l gireze şi pe Barnaba şi 

echipa sa, şi pe Pavel şi Sila. Luca, însă, deşi s-a dovedit cu 

prisosinţă un admirator al lui Barnaba, până în Fapte 15, ia decizia 

însă să urmărească în continuare doar programul misionar al lui 

Pavel, la care, se pare că a şi participat, în persoană (cf. Fapte 16-28). 

Această observaţie pare să indice că Fapte 15 reprezintă un pivot 

misionar important în cartea Faptelor Apostolilor.  

Decizia lui Barnaba de a rămâne cu Ioan Marcu reafirmă paradigma 

misionară „a mângâierii” (a „încurajării”), pe care Luca o dezvoltă în 

Fapte: acest creştin exemplar rămâne de-a lungul cărţii în mod 

constant un „fiu al mângâierii, al încurajării, al apărării”, om de 

prestigiu şi influenţă apostolică, a cărui lucrare se desfăşoară sub 

semnul slujbei de parakletos, pe care au exercitat-o şi o exercită 

mântuitorul Isus Hristos şi Duhul Sfânt (cf. Ioan 14:16. 26). De fapt, 

chiar Pavel însuşi a beneficiat de această slujire misionar-pedagogică 

a lui Barnaba. După ce a stat aproape 9 ani în Tarsus, unde fusese 

trimis (?) de fraţii din Ierusalim, uitat de cei mai mulţi, el a fost adus 

în final în echipa de învăţători a bisericii eleniste din Antiohia de 
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acelaşi Barnaba, omul deciziilor riscante şi al recuperării slujitorilor 

tineri, care promit deşi sunt respinşi de comunitate datorită unui 

trecut discutabil (Fapte 11:25-26, cf. 9:27).  

Chiar dacă Barnaba rămâne un personaj secundar în cartea Faptelor 

Apostolilor, în comparaţie cu Petru şi Pavel, Luca îl prezintă 

consistent într-o lumină foarte pozitivă (formulează, de exemplu, 

două rezumate foarte pozitive cu privire la el, în Fapte 4:36 şi 11:24) 

şi prin aceasta îl pune pe un pedestal imposibil de ignorat. Prin 

referinţele sale la Barnaba, Luca subliniază în mod constant nevoia 

de standarde etice ridicate, în viaţa bisericii, nevoia de calitate 

morală a creştinilor, precum şi limitările lor omeneşti în ce priveşte 

relaţiile umane. Harul lui Dumnezeu se manifestă glorios, însă, chiar 

în mijlocul acestor limitări.  

Paradigma misionară a lui Barnaba, în comparaţie cu misionarea 

extensivă a teritoriilor străine, neevanghelizate încă - care este 

viziunea lui Pavel, merită să fie pusă şi ea în valoare. În contrast cu 

metoda lui Pavel, metoda lui Barnaba se bazează pe o înaintare 

misionară „cu paşi mici”, pe vizitarea teritoriilor cunoscute, 

familiare, şi pe încurajarea şi asistarea tinerilor misionari, lipsiţi de 

experienţă (această metodă aduce aminte de metoda misionară a lui 

Isus, cf. B.3, studiul practic, p. 130). Aceeaşi grijă pe care Barnaba a 

dovedit-o cu privire la Pavel, la început, se manifestă mai târziu cu 

privire la Ioan Marcu. Dacă proiectul „Saul, viitor misionar” care 

demarează în Fapte 9, a mers bine, se pare că şi proiectul „Ioan 

Marcu, viitor evanghelist, misionar şi secretar” s-a bucurat, în final, 

de succes (Col 4:10). Proiectul acesta a continuat, se pare, şi după 

moartea lui Barnaba (aproximativ în 61-62), prin contribuţiile lui 

Petru şi Pavel, al căror secretar a ajuns Ioan Marcu să fie, în timp. 

Referinţa lui Pavel cu privire la Barnaba în 1 Cor 9:5-6 ar părea să 

indice, în acest context, că prietenia lor a continuat în ciuda 

neînţelegerii din Fapte 15 ( 49-50).
60

 

 

                                                 
60

 Cf. discuţia mai detaliată în O. Baban, „Conflicts in Acts: Luke‟s Style and 

Missionary Paradigms”, Journal of European Baptist Studies 2001 (1/3), 19-38. 
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Tema 3. Metoda misionară a lui Pavel. 

 

Studiaţi următoarea trecere în revistă a metodei misionare a 

apostolului Pavel. Care aspecte vă atrag atenţia şi care credeţi că sunt 

relevante şi pot fi aplicate şi azi? 

 

a. Pavel pleacă în misiune având încredinţare personală, şi la 

îndemnul Duhului Sfânt, în echipă, prin trimiterea bisericii din 

Antiohia (sub autoritatea bisericii). 

b. El merge mai întâi în zone familiare, apropiate, şi doar apoi 

încearcă să viziteze zone mai depărtate (în prima călătorie misionară, 

sub conducerea lui Barnaba, a mers mai întâi în Cipru, oraşul lui 

Barnaba, apoi în împrejurimile Tarsului, de unde era Pavel). 

c. Revizitează bisericile înfiinţate, ţine legătura cu noii convertiţi, 

scrie scrisori, ţine legătura cu pastorii locali. 

d. Urmăreşte călăuzirea „din mers” a Duhului Sfânt (în a doua 

călătorie misionară, după revizitare, încearcă două direcţii de 

misiune, dar înţelege opoziţia Duhului Sfânt: va sta apoi în Troas 

până primeşte viziunea Macedoneanului). S-ar părea că o viziune 

iniţială e bună pentru a te pune la treabă până ce vei primi o nouă 

viziune de la Dumnezeu, care să o continue şi să o completeze pe 

prima: Pavel pleacă la lucru cu viziunea lui Barnaba, dar în funcţie 

de călăuzirea specifică este gata să o ajusteze „din mers” la o viziune 

care include Macedonia, Grecia, Roma. 

e. Pavel caută să meargă în oraşe mari unde există deja sinagogi şi 

iudei, şi caută şi alte posibile locuri de închinare a prozeliţilor (de 

exemplu, Lidia şi grupul de rugăciune de pe malul râului). Din 

oraşele mari ale imperiului se putea influenţa o regiune mai intinsă. 

Întrebare: ce strategie misionară ai? în ce fel vrei să afectezi un oraş / 

sat cu evanghelia, prin adaptare specifică la problemele sociale, 

nevoile spirituale, obiceiurile oamenilor? 

f. Pavel merge în echipă: pe lângă colegi şi însoţitori, ea cuprinde şi 

tineri creştini care câştigă experienţă pe lângă el, ca nişte ucenici 

misionari (Timotei, Ioan Marcu). 
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g. Pavel cunoaşte legile romane (drepturi, obligaţii, cetăţenie) şi se 

foloseşte de ele. 

h. Pavel se adaptează la cultura oamenilor misionaţi: în Atena 

predică cu referiri la filosofii greci; în Palestina şi Asia mică merge 

cu Timotei, pe care a insistat să îl circumcidă. 

i. Pavel înfiinţează biserici şi le organizează (pune păstori, 

prezbiteri, episcopi). Nu a botezat el însuşi pe prea mulţi. 

j. Pavel se întreţine pe sine, cât mai mult posibil, ca să nu fie povară 

bisericilor de curând înfiinţate şi caută sprijinitori financiari doar în 

bisericile care îl cunosc bine, de mult, şi îl preţuiesc. Cu toate 

acestea, el învaţă bisericile noi să-şi susţină financiar pastorii şi 

învăţătorii, precum şi lucrarea de evanghelizare şi misionarii. 

k. Pavel se ocupă de învăţarea scripturii şi de creşterea de lucrători 

(„seminarul” din şcoala lui Tiran, din Efes). 

l. Încercaţi să comparaţi metoda misionară a lui Pavel şi metoda 

misionară a lui Isus (lucrarea pământească, în Palestina). Ce 

asemănări şi deosebiri observaţi? 

 

Tema 4. Contextualizarea culturală a bisericii primare 

 

Cartea Faptele Apostolilor rămâne un reper major în probleme de 

adaptare culturală a bisericii la ieşirea dintr-un context tradiţional şi 

intrarea într-un context nou, lipsit de o cunoaştere prealabilă 

profundă, a lui Dumnezeu. Conferinţa de la Ierusalim, predicarea 

evangheliei în Asia Mică, Macedonia, şi Grecia scot la iveală 

principii importante privitoare la vestirea evangheliei şi afectarea 

(influenţarea, modificarea) culturii locale. 

1. Care sunt paşii prin care a crescut biserica din Ierusalim? Dar cea 

din Antiohia? 

2. Discutaţi legătura dintre motivul părtăşiei la masă şi 

evanghelizare în Luca-Fapte. 

3. Propuneţi o explicaţie teologică-literară pentru faptul că Luca 

repetă de trei ori întoarcerea lui Pavel pe drumul Damascului. 
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4. Studiaţi diversele tipuri de conflicte misionare şi soluţiile lor în 

Luca-Fapte; clasificaţi-le şi comentaţi relevanţa lor pentru biserica de 

astăzi. Cazuri concrete: Anania şi Safira; văduvele evreilor elenişti; 

Pavel şi Barnaba. 

5. Analizaţi cuvântarea lui Pavel din Atena şi subliniaţi detaliile de 

adaptare culturală a evangheliei. A avut Pavel succes cu această 

cuvântare? 

6. Discutaţi contextul conferinţei din Fapte 15, dinamica întâlnirii - 

vizavi de relaţiile între apostoli şi de autoritatea ierarhică; analizaţi 

principiile hotărârii finale. Alegeţi un caz contemporan de 

controversă evanghelistică şi discutaţi în ce fel se pot aplica 

principiile menţionate mai sus. 

8. Observaţi ocaziile în care se vorbeşte despre arătările zeilor în 

Faptele Apostolilor, sau când oamenii sunt confundaţi cu zeii. Ce 

credeţi că vrea Luca să scoată în evidenţă prin astfel de relatări? 

 

Tema 5. Prezentarea adecvată a evangheliei 

 

La sfârşitul acestei prezentări a evangheliilor şi a Faptelor 

Apostolilor, este timpul considerării unei întrebări importante. Cum 

ar trebui vestită evanghelia lui Hristos azi, după modelul 

evangheliştilor din NT? În linii generale, se poate contura următorul 

răspuns: 

a) Prin sublinierea realităţii istorice a vieţii lui Isus, a valorii 

învăţăturii sale, a mesianităţii şi divinităţii sale, a importanţei jertfei, 

învierii şi înălţării sale. 

b) Printr-o comunicare adaptată cultural (metafore, parabole, 

elemente de aventură, călătorie, prin argumentare juridică, 

apologetică, portrete de oameni importanţi, limbaj adecvat, popular). 

c) Prin evidenţierea unor teme actuale: persecuţii, viaţă sfântă, 

supremaţia lui Dumnezeu, prietenie, conflicte în biserică, principii de 

slujire, de misiune, etc. 

d) Prin raportare constantă la Vechiul Testament, la împlinirea 

profeţiilor, etc. 
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e) Prin sublinierea dinamicii Duhului Sfânt în Biserică, a 

echilibrului între ordine şi iniţiativă în Biserică, etc. 

Încercaţi să completaţi această listă cu propriile observaţii din NT.  
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