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Spaþiul acestei conferinþe nu ne permite sã abordãm toatã problematica va-
riatã, nuanþatã ºi, de multe ori, complexã pe care o presupune realitatea Bise-
ricii în Faptele Apostolilor. De aceea, ne vom opri doar la patru aspecte: preci-
zãri terminologice, începuturile Bisericii, misiunea apostolilor ºi viaþa primei
comunitãþi creºtine aºa cum este prezentatã în rezumatele care îi aparþin sfân-
tului Luca.

1. Precizãri terminologice

În dicþionarele generale , cuvântul Åêêëåóßá are douã semnificaþii:1

1. Adunare popularã
2. Bisericã, 
din care primul sens este considerat ca profan, al doilea sens ca fiind biblic

ºi eclezial.
Dintre acestea, Dicþionarul Liddel – Scott , fãrã ca sã se depãrteze prea mult2

de schema obiºnuitã, înregistreazã ºi semnificaþia termenului prezent în LXX
ºi, de aceea, dã urmãtoarele sensuri:

1. Adunare convocatã în mod ordonat, mai puþin generalã decât termenul
óõëëüãïò.

2 a. În LXX – comunitatea ebraicã;
2 b. În NT – Biserica înþeleasã ca fiind creºtinii formând un tot unitar.
Dicþionarele Noului Testament menþioneazã aceste semnificaþii dar disting

în scrierile Noului Testament douã accepþiuni noi:
a. Biserica, în sens de comunitate universalã;
b. Comunitate, înþeleasã ca o unitate aparte, cu referinþã la comunitatea care

se adunã într-o casã.

 Cf. V. MAGNIEN –  M. LACROIX , Dictionaire grec-français, Librairie Berlin, Paris 1969,1

524.

 Greek-English Lexicon, Clarendon Press, Oxford 1968, 509.2
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Problema care se pune este aceea de a ºti care a fost sensul originar, cel de
Bisericã universalã sau cel de comunitate singularã, mai precis, dacã este vorba
de o simplã asimilare a celor douã semnificaþii sau dacã este vorba de o succe-
siune în timp. F. Zorell  explicã termenul în aceastã ordine: Coetus religiosus…3

universitas eorum qui ad societatem religiosam a Christo institutam pertinent,
e ecclesia aliqua particularis, i.e. alicuius regionis vel civitatis Christi fideles
suo episcopo subditi, fere dioecesis. Preuschen-Bauer  distinge: comunitatea4

formatã din creºtinii care trãiesc într-un loc ºi, în sens universal, Biserica, în
care intrã toþi credincioºii. De aceea, se face distincþie între Ecclesia localã ºi
Ecclesia universalã. Aceastã distincþie este reluatã în mod diferit de dicþionare
pentru cã sunt pasaje în care nu este chiar clar dacã este vorba de Bisericã sau
de comunitate. Aceste distincþii sunt necesare nu atât pentru sensul lexicografic
ºi biblico-teologic, cât mai ales pentru nuanþele confesiunilor sau a tendinþelor
religioase pentru cã (anglicanii, de exemplu, vorbesc despre åêêëçóéá înþele-
gând termenul ca unica Bisericã sau „totalitatea creºtinilor”. Protestanþii pozitivi
înþeleg comunitatea universalã, spre deosebire de protestanþii liberali pentru
care este vorba de comunitãþile individuale, dar de multe ori persistã confuzia)
toate aceste diferenþe se reflectã în traduceri ºi în comentarii.

Fãcând acum legãturã mai strictã cu folosirea lingvisticã veterotestamentarã
pentru care Åêêëçóéá indicã tot ansamblul comunitãþii poporului israelit, putem
înþelege cã termenul se referã la „comunitatea de mântuire neotestamentarã”
care apare, în primul rând, ca o comunitate universalã, iar apoi, ca aceeaºi co-
munitate neotestamentarã de mântuire „într-o delimitare localã” .5

În LXX, cuvântul desemneazã o adunare convocatã pentru un gest religios,
deseori de cult (de exemplu Dt 23; 1Rg 8; Ps 22,26). El corespunde ebraicului
qahal, folosit mai ales de ºcoala deuteronomistã pentru a desemna adunarea de
la Horeb (Dt 4,10), din câmpiile Moabului (Dt 1,30) sau din pãmântul fãgãdu-
inþei (Ios 8,35; Jud 20,2), iar de cãrþile Cronicilor pentru a desemna adunarea
liturgicã a lui Israel din timpul regilor (1Cr 28,8; pentru timpul de dupã exil,
cf. Neh 8,2). Dar dacã termenul Åêêëçóéá traduce întotdeauna termenul qahal,
acesta din urmã este uneori redat ºi de alte cuvinte, în special de óõíáãïãç care este

 Lexicon Graecum Novi Testamenti, Roma Biblical Institut Press 1978 , 398-399.3 3

4 Citat de K.L. SCHM IDT, „Åêêëçóéá”, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament

(= ThWNT), Ed. G. Kittel, trad. italianã, IV, 1492.

 Cf. K.L. SCHM IDT, „Åêêëçóéá”, 1491-1494; Cf. M.C. MATURA, „Le qahal et son contexte5

cultuel”, în L’Église dans la Bible. Communications présentées à la XVII  réunion annuellee

de l’Acebac: Studia 13, 9-18.



35ÎNCEPUTUL BISERICII DUPÃ FAPTELE APOSTOLILOR

mai des folosit pentru a traduce termenul sacerdotal ‘edah. Alegerea lui Åêêëçóéá
fãcutã de LXX a fost influenþatã de asonanþa qahal / Ecclesia, dar ºi de sugestiile
etimologice: acest termen provine din ’åê-êáëÝù (a chema din, a convoca), ce
indicã prin sine faptul cã Israel, poporul lui Dumnezeu, era adunarea unor
oameni chemaþi din iniþiativa divinã ºi se întâlnea cu expresia sacerdotalã în
care se cuprindea ideea de chemare: êëÞôç ’áãßá traducere literalã a expresiei
ebraice miqra qodeº („adunare sfântã”; Ex 12,16; Lev 23,3; Num 29,1) .6

Prima generaþie creºtinã, ºtiindu-se noul popor al lui Dumnezeu (1Pt 2,10)
prefigurat de „Biserica din pustiu” (Fap 7,38) a adoptat acest termen care, pro-
venind din Scripturi, era foarte potrivit sã o desemneze ca „Israelul lui Dumnezeu”
(Gal 6,16; cf. Ap 7,4; Iac 1,1; Fil 3,3) .7

2. Începuturile Bisericii

Biserica a fost pregãtitã multã vreme de Dumnezeu. În sensul acesta, se vor-
beºte despre Biserica de la Abraham, ba chiar de la Adam, întrucât Dumnezeu
a pregãtit adunarea fiilor sãi risipiþi (In 11,51), iar Biserica este comunitatea
oamenilor beneficiari ai mântuirii lui Isus Cristos (Fap 2,47), apãrutã la capãtul
planului divin de mântuire care culmineazã în aceastã comunitate ºi care a fost
conceput „înainte de întemeierea lumii” (Ef 1,4). Intrând prin credinþã în Bise-
rica lui Cristos, toate neamurile vor fi binecuvântate în Abraham (Gal 3,8-9 =
Gen 12,3 LXX; cf. Ps 47,10). Între Israel, posteritatea dupã trup a patriarhilor,
ºi Bisericã existã deopotrivã rupturã ºi continuitate. De aceea Noul Testament
aplicã noului popor al lui Dumnezeu numele celui vechi, dar folosindu-se de
transpuneri ºi contraste. Amândouã sunt Åêêëçóéá, însã cuvântul desemneazã
acum misterul necunoscut de Vechiul Testament, trupul lui Cristos (Ef 1,22-
23), iar cultul adus lui Dumnezeu este în întregime spiritual .8

Biserica se naºte o datã cu Paºtele lui Cristos, când el trece din aceastã lume
la Tatãl sãu (In 13,1). Cu Cristos eliberat din lanþurile morþii ºi devenit duh dã-
tãtor de viaþã (1Cor 15,45) apare o omenire nouã, o creaþie nouã. Pãrinþii Bise-
ricii au spus deseori cã Biserica, noua Evã, s-a nãscut din coasta lui Cristos în
timp ce dormea somnul morþii, dupã cum prima Evã ieºise din coasta lui Adam
care adormise; sfântul evanghelist Ioan, dând mãrturie despre strãpungerea cu

 P. TERNAN , „Bisericã”, Vocabulaire de Theologie Biblique, ed. X. LEON-DUFOUR, du6

Cerf, Paris 1970 , trad. românã, ARCB, Bucureºti 2001, 62.7

 P. TERNAN , „Bisericã”, 62.7

 Cf. P. TERNAN, „Bisericã”, 62-63.8
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suliþa (In 19,34º.u.), sugereazã aceastã imagine, dacã este adevãrat cã pentru
el sângele ºi apa simbolizeazã mai întâi jertfa lui Cristos ºi Duhul care însufle-
þeºte Biserica, ºi apoi sacramentele Botezului ºi Euharistiei, care îi transmit viaþa.
Însã trupul Bisericii nu este viu decât dacã este trupul lui Cristos cel înviat, re-
vãrsând Duhul (Fap 2,32). Aceastã revãrsare a Duhului începe în ziua de Paºti
(In 20,22), din momentul în care Isus suflã Duhul re-creator (In 20,22; cf. Gen
1,2) asupra discipolilor adunaþi de el, conducãtorii noului popor al lui Dumnezeu.
Luca situeazã în ziua Rusaliilor, zi în care iudaismul comemora împlinirea Paº-
telui ºi darul Legãmântului, marea revãrsare carismaticã (Fap 2,4) în vederea
mãrturiei celor doisprezece (Fap 1,8) ºi a manifestãrii publice a Bisericii. De
aceea, Rusaliile constituie pentru ea ziua oficialã de naºtere ºi reprezintã, într-un
fel, pentru Bisericã ceea ce fusese pentru Isus, zãmislit de Duhul Sfânt (Lc
1,35: „Îngerul i-a spus: «Duhul Sfânt se va coborî peste tine ºi puterea Celui
Preaînalt te va umbri. De aceea ºi Cel Sfânt care se va naºte din tine, Fiul lui
Dumnezeu se va chema»”), ungerea conferitã lui de acest Duh în zorii misiunii
sale mesianice (Fap 10,38: „Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt ºi cu putere
pe Isus din Nazaret care umbla din loc în loc, fãcea bine ºi vindeca pe toþi cei
ce erau apãsaþi de diavol; cãci Dumnezeu era cu el”; Mt 3,16: „De îndatã ce a
fost botezat, Isus a ieºit afarã din apã. ªi în clipa aceea cerurile s-au deschis ºi
a vãzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel ºi venind
peste el”) .9

3. Misiunea apostolilor: mãrturia

Din ziua de Rusalii, Biserica se va rãspândi cu repeziciune prin forþa Du-
hului Sfânt ºi prin activitatea apostolilor. În cele douã cãrþi ale sfântului Luca,
grupul celor Doisprezece discipoli ai lui Isus este prezentat a fi identic cu con-
ceptul de apostoli. Dupã Lc 6,13, Isus însuºi i-a numit apostoli pe cei Doispre-
zece. Despre cei Doisprezece ca despre un grup fix de ucenici ai lui Isus vor-
besc urmãtoarele pasaje: Lc 8,1 („Curând dupã aceea Isus umbla din cetate în
cetate ºi din sat în sat ºi propovãduia ºi vestea Evanghelia împãrãþiei lui Dum-
nezeu. Cei doisprezece erau cu el”); Lc 9,1.12 („Isus a chemat pe cei doisprezece
ucenici ai sãi, le-a dat putere ºi stãpânire peste toþi demonii ºi sã vindece bolile.
Fiindcã ziua era pe sfârºite, cei doisprezece s-au apropiat ºi i-au zis: «Dã dru-
mul mulþimii ca sã se ducã prin satele ºi cãtunele de primprejur sã gãzduiascã
ºi sã caute de ale mâncãrii; pentru cã aici suntem într-un loc pustiu»”); Fap 6,2

 Cf. P. TERNAN , „Bisericã”, 65.9
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(„Cei Doisprezece au adunat mulþimea ucenicilor ºi au zis: «Nu este potrivit
pentru noi sã lãsãm cuvântul lui Dumnezeu ca sã slujim la mese»”.). Când din
acest grup lipseºte Iuda, Luca vorbeºte de cei unsprezece (Lc 24,9.33: „La în-
toarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece
ºi tuturor celorlalþi”; Fap 1,26: „Au tras la sorþi ºi sorþul a cãzut pe Matia, care
a fost numãrat împreunã cu cei unsprezece apostoli” etc.). Din analiza lexicalã
a scrierilor sfântului Luca apare cu claritate cã termenii „martor”, „a da mãrtu-
rie”, „mãrturie” au o semnificaþie aparte. Termenul „ÌÜñôõò” apare în Luca de
douã ori iar în Faptele Apostolilor de 13 ori. În toate celelalte scrieri ale NT
apare numai de 20 de ori. La origine, martorul este cel care atestã un fapt din
experienþa proprie într-un ambient juridic, în special la tribunal .10

La fel ca în lumea greacã, ºi în NT termenul poate sã meargã dincolo de sen-
sul strict juridic, pentru a indica martorul care din convingere dã mãrturie despre
unele lucruri care nu sunt empiric demonstrabile . În Luca, pornind de la Lc11

11,48; Fap 6,13; 7,58, „martorul” este cel care dã mãrturie despre Cristos, mãr-
turie care trebuie sã se bazeze pe o experienþã proprie. Acest lucru se presupune
pentru majoritatea cazurilor, dar nu întotdeauna. În timp ce dupã Luca, cei Doi-
sprezece l-au vãzut pe Isus în activitatea sa publicã pe pãmânt ºi înviat, despre
Paul se poate spune cã l-a vãzut numai înviat. Nu este clar dacã ªtefan, pentru
„viziunea lui Cristos” (Fap 6,55-56), poate fi numit martor. Dupã Stratmann ,12

Paul nu este „martor al faptelor asemenea apostolilor în sensul de a putea fi ga-
rant al istoriei lui Cristos pe baza experienþei personale proprii”. El este totuºi
un martor al adevãrului. El acþioneazã ca un misionar dând mãrturie de credinþa
sa în Cristos. Rezultã, prin urmare, cã, în aplicarea conceptului de „ìÜñôõò” lui
Paul, prevaleazã sensul de martor al adevãrului în activitatea misionarã.

Regula cã numai cei doisprezece sunt consideraþi martori ai lui Cristos are
numai câteva excepþii Fap 22,15; 26,16 unde Paul este numit martor ºi Fap
22,20 unde ªtefan este numit martor. Aºadar, este justificat din punct de vedere
metodologic sã considerãm cã sfântul Luca aplicã de obicei ºi cu precãdere
conceptul de martor în special celor Doisprezece .13

 Cf. H. STRATHM ANN , „Ìáñôõò, ìáñôõñçù , ìáñôõñéá, ìáñôõñéïí”, în ThWNT, trad.10

italianã, VI, 1269-1391, în special 1273-1275.1292-1321.

 Cf. H. STRATHM ANN , „Ìáñôõò…”, 1310-1328; G. SCHNEIDER, Die Apostelgeschichte,11

I-Teil, Einleitung. Kommentar zu kap. 1,1 – 8,40, Herder, Freiburg 1980, trad. italianã, Paideia,

Brescia 1985, 306-307.

 „Ìáñôõò”, 1328.12

 Cf. SCHNEIDER, Die Apostolgeschichte, 307, în special nota 5.13
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Dacã avem în vedere cã Fap 1,8 („Ci voi veþi primi o putere când se va co-
borî Duhul Sfânt peste voi, ºi-mi veþi fi martori în Ierusalim, în toatã Iudeea,
în Samaria ºi pânã la marginile pãmântului”) are un caracter programatic pentru
structura globalã a Faptelor Apostolilor, apar unele probleme cu privire la înþe-
lesul conceptului „martor”. De fapt, nu cei Doisprezece au dus mesajul pânã
la „marginile pãmântului”. Paul este cel care a fãcut-o. Dacã sfântul Luca lasã
sã se înþeleagã chiar ºi numai sporadic cã îi atribuie ºi lui Paul caracterul de
Ìáñôõò, cum poate sã dezvolte un concept de martor, în sensul mãrturiei ocu-
lare atât de strict limitat la cei doisprezece apostoli? 

Este sigur cã în Fap 1,8 Luca înþelege „pânã la marginile pãmântului” în
sensul misiunii universale cãtre pãgâni (cf. Is 49,6; Lc 2,32; Fap 13,47). Însã
nu este clar dacã prin „marginile pãmântului” Luca se gândeºte la Roma (fãcând
în felul acesta sã coincidã programul din Fap 1,8 exact cu împlinirea lui în Fap
28) sau dacã se referã la o rãspândire succesivã de neoprit a mesajului lui
Cristos, pornind de la Roma. În orice caz, dupã ceea ce ne relateazã Faptele
Apostolilor, nu cei Doisprezece au ajuns acest obiectiv. Probabil nici Paul, dupã
modul de a vedea al lui Luca, nu a dus mesajul „pânã la marginile pãmântului”.
Trebuie sã þinem cont cã în Fap 1,8 li se spune celor Doisprezece cã vor fi mar-
tori în Ierusalim, în toatã Iudeea ºi Samaria; dar apoi nu se vorbeºte despre o
mãrturie „la marginile pãmântului”, ci se spune cã mãrturia apostolicã va ajunge
marginile pãmântului, probabil, în mod indirect.

În Fap 13,47, Paul este numit „lumina popoarelor” ºi, paralel, „mântuire pânã
la marginile pãmântului” (cf. Is 49,6); însã imaginea luminii folositã aici nu
vrea sã spunã cã Paul va ajunge fizic obiectivul sãu final. Dupã sfântul Luca,
misiunea specificã a lui Paul este aceea de a continua cauza celor doisprezece
apostoli în lumea pãgânã. În acest rol, ºi Paul este numit martor. În Fap 22,14-
15, Anania îi spune lui Paul: „El mi-a zis: «Dumnezeul pãrinþilor noºtri te-a
ales sã cunoºti voia lui, sã vezi pe Cel Neprihãnit, ºi sã auzi cuvinte din gura
lui. Cãci îi vei fi martor faþã de toþi oamenii pentru lucruri pe care le-ai vãzut
ºi auzit»”. Paul este, aºadar, martor ocular ºi auricular. El l-a vãzut ºi l-a auzit
pe Cristos. Cu toate acestea, este definit ca ìáñôõò, nu în acelaºi fel ca cei doi-
sprezece apostoli care îl vãzuserã ºi-l auziserã pe Domnul deja înainte de Paºti.
Paul primeºte misiunea specificã de a da mãrturie înaintea tuturor oamenilor.
Aºadar, aplicând lui Paul conceptul de martor, Luca este constrâns sã-i extindã
semnificaþia. Chiar ºi cel care nu l-a cunoscut pe Cristos în timpul vieþii sale
pe pãmânt poate sã fie martorul sãu. El vrea sã arate cã mãrturia apostolicã este
încã vie în Biserica timpului sãu ºi aceasta prin Paul. El este veriga de legãturã
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între „timpul apostolic” ºi prezentul lui Luca, cel care reprezintã a treia gene-
raþie creºtinã.

Însã Luca a extins la Paul nu numai conceptul de martor, ci ºi pe cel de apos-
tol. Totuºi, în Fap 14,14, Paul ºi Barnaba sunt numiþi apostoli nu în sens direct .14

La Iconiu, oamenii erau împãrþiþi: „unii erau cu iudeii, alþii cu apostolii”. Cine
citeºte la prima vedere, vede în „iudei” pe iudeii care fuseserã menþionaþi mai
înainte, care aveau sinagoga lor la Iconiu ºi, prin urmare, în „apostoli” pe misi-
onarii de care se vorbise în 13,50, adicã Paul ºi Barnaba. Este posibil, totuºi,
ca aici, Luca sã intenþioneze a spune cã unii au format un partid pentru iudei ºi
alþii pentru cauza apostolilor. În felul acesta, cei care cred din Iconiu, ascultând
de Paul ºi Barnaba, se pun de partea apostolilor, adicã de partea celor Doispre-
zece. „Domnul” nu numai cã este ºi el de aceastã parte, dar el însuºi „dã mãrtu-
rie pentru ei”, fãcând ca misionarii sã sãvârºeascã minuni. 

Dar dacã nu suntem siguri cã Luca le-a conferit ºi lui Paul ºi lui Barnaba titlul
de apostol, în ceea ce priveºte calificativul de „martori”, li-l atribuie cu siguranþã.
Dacã nu pot fi dubii cã ideea celor doisprezece apostoli ca martori ai lui Cristos
este o concepþie propriu lucanã, trebuie totuºi sã considerãm cã Luca nu a impus
aceastã concepþie a sa în mod violent ºi împotriva oricãrei tradiþii .15

Fundamentul tradiþional al pericopei despre alegerea lui Matia este contro-
versat. Oricum, scena îi aparþine lui Luca. Conceptul de apostol corespunde
exact cu ceea ce Luca vrea, ºi în altã parte, sã indice martorul apostolic ce face
parte din grupul celor Doisprezece. 

Se pune o întrebare: de ce se strãduieºte Luca atât de mult pentru restabilirea
numãrului celor Doisprezece ºi asta înainte de coborârea Duhului Sfânt la Ru-
salii? Pentru unii comentatori alegerea lui Matia înseamnã expresia unei credinþe
mesianice intacte faþã de Isus în cercul discipolilor sãi între înãlþare ºi Rusalii.
Nu trebuie uitat cã o astfel de credinþã este exprimatã cu ajutorul numãrului 12.

Integritatea numãrului 12 depinde pe de o parte de conceptul de martor din
Deutero-Isaia în care Israelul este considerat martor înaintea popoarelor de-a
lungul istoriei. De aceea, numãrul 12 trebuia sã fie refãcut înainte de Rusalii.
Coborârea Duhului asupra tuturor cere ca noul Israel reprezentat de cei Doi-
sprezece sã fie prezent în totalitate. Acest Israel primeºte Duhul ºi se prezintã
ca martor înaintea popoarelor pãmântului, prezente deja în mod potenþial în

 Pasajul nu este sigur pentru critica textualã. Poate cã este de preferat lectio mai dificilã,14

aceea din textul „occidental” din care lipseºte denumirea de „apostoli”. Cf. G. SCHNEIDER,

Apostolgeschichte, 315.

 Cf. G. SCHNEIDER, Apostolgeschichte, 315.15
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iudeii din diaspora prezenþi la sãrbãtoare, pentru a da mãrturie în favoarea lui
Cristos. Pentru acest început al activitãþii de martori care trebuie sã aibã loc în
mod necesar la Ierusalim, trebuie ca numãrul celor Doisprezece sã fie complet.
Dupã moartea lui Iacob (Fap 12,2) nu se mai pune problema de a completa nu-
mãrul .16

De fapt, sfântul Luca nu expune o idee complet nouã când vorbeºte de cei
Doisprezece apostoli. El nu are nevoie sã impunã aceastã idee accentuând-o în
chip deosebit. Iniþiativa sa este aceea de a lega aceastã idee cu funcþia de mar-
tori pe care o au apostolii. Atribuindu-i lui Paul atât caracterul de martor cât ºi,
probabil, ºi pe cel de apostol, el aratã cu claritate continuitatea între cei Doi-
sprezece ºi marele misionar al pãgânilor. În felul aceasta, este indicatã ºi exis-
tenþa unei continuitãþi între Isus ºi prezentul Bisericii. Unicitatea celor Doispre-
zece dupã Luca constã în legãtura lor cu Isus al istoriei. Ei au fãcut experienþa
lui ca martori oculari, de aceea predica lor nu e ceva adus de ei în lume, ci este
continuarea misiunii lui Isus în istoria care continuã. În acelaºi timp, spunem
cã tradiþia Bisericii despre Isus oferã o interpretare credibilã a evenimentului
lui Cristos pentru faptul cã este fondatã pe mãrturia apostolilor (Lc 1,1-4): 

Fiindcã mulþi s-au apucat sã alcãtuiascã o mãrturisire amãnunþitã despre lucrurile
care s-au petrecut printre noi, dupã cum ni le-au încredinþat cei ce le-au vãzut cu
ochii lor de la început, ºi au ajuns slujitori ai cuvântului, am gãsit ºi eu cu cale,
prea alesule Teofile, dupã ce am fãcut cercetãri cu de-amãnuntul asupra tuturor
acestor lucruri de la obârºia lor, sã þi le scriu în ºir, unele dupã altele, ca sã poþi
cunoaºte astfel temeinicia învãþãturilor pe care le-ai primit prin viu grai.

Scopul lucrãrii sfântului Luca este tocmai acela de a retransmite aceastã
mãrturie. Sfântul Luca ºtie cã între generaþia lui, pe de o parte, ºi cea a lui Isus
ºi a celor doisprezece apostoli, pe de altã parte, existã o distanþã istoricã. De
aceea, cautã sã le comunice cititorilor sãi certitudinea care le poate fi datã. Cre-
dibilitatea tradiþiei ecleziale despre Isus este garantatã de cei doisprezece apos-
toli a cãror predicare continuã sã fie vie în Bisericã. Ei au fost martori ai lui
Cristos. 

Dar faptul cã Luca intenþioneazã sã ofere cititorului garanþii nu înseamnã cã
el se gândeºte cã credinþa creºtinã poate fi comunicatã printr-o demonstraþie ra-
þionalã ºi istoricã, fapt care este clar din douã aspecte ale conceptului de mãr-
turie. Mãrturia apostolilor se naºte ºi este provocatã de Duhul pe care martorii

 Cf. K.H. RENGSTORF, „Die Zuwahl des Matthias (apg 1,15 ss)”, StTh 15 (1961) 35-67;16

G. SCHNEIDER, Die Apostolgeschichte, 315-326.
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oculari l-au primit în ziua de Rusalii. Mãrturia martorilor (inclusiv Paul ºi ªtefan)
este mãrturia pentru Cristos în faþa unui public care opune rezistenþã. Însã rezis-
tenþa care se concretizeazã în chip special în persecuþii, constituie, în cele din
urmã, o ocazie pentru a da mãrturie ºi a rãspândi cauza Evangheliei în lume (cf.
Lc 21,13; Fap 8,4; 9,1-31; 11,19; 21,27-2,31) .17

4. Viaþa primei comunitãþi creºtine

Desigur, toatã cartea Faptelor Apostolilor relateazã viaþa primei comunitãþi
creºtine. Ne vom opri numai asupra rezumatelor pe care le face sfântul Luca în:

2,42-47

Ei stãruiau în învãþãtura apostolilor, în legãtura frãþeascã, în frângerea pâinii ºi în
rugãciuni. Fiecare era plin de fricã ºi prin apostoli se fãceau multe minuni ºi
semne. Toþi cei care credeau erau împreunã la un loc ºi aveau toate de obºte. Îºi
vindeau ogoarele ºi averile ºi banii îi împãrþeau între toþi, dupã nevoile fiecãruia.
Toþi împreunã erau nelipsiþi de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasã ºi
luau hrana cu bucurie ºi curãþie de inimã. Ei lãudau pe Dumnezeu ºi erau plãcuþi
înaintea întregului norod. ªi Domnul adãuga în fiecare zi la numãrul lor pe cei care
erau mântuiþi. 

4,32-35

Mulþimea celor ce crezuserã era o inimã ºi un suflet. Niciunul nu zicea cã averile
lui sunt ale lui, ci aveau toate de obºte. Apostolii mãrturiseau cu multã putere
despre învierea Domnului Isus. ªi un mare har era peste toþi. Cãci nu era niciunul
printre ei care sã ducã lipsã; toþi cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau
preþul lucrurilor vândute, ºi-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împãrþea
fiecãruia dupã cum avea nevoie. 

ºi 5,12-16 

Prin mâinile apostolilor se fãceau multe semne ºi minuni în popor. Toþi stãteau îm-
preunã în pridvorul lui Solomon, ºi niciunul din ceilalþi nu cuteza sã se lipeascã
de ei; dar poporul îi lãuda în gura mare. Numãrul celor ce credeau în Domnul,
bãrbaþi ºi femei, se mãrea tot mai mult; pânã acolo cã scoteau pe bolnavi chiar pe
uliþe ºi îi puneau pe paturi ºi pe aºternuturi, pentru ca, atunci când va trece Petru,
mãcar umbra lui sã treacã peste vreunul din ei. Mulþimea de asemenea alerga la
Ierusalim, din cetãþile vecine ºi aducea pe cei bolnavi ºi pe cei chinuiþi de duhuri
necurate: ºi toþi se vindecau.

 Cf. G. SCHNEIDER, Die Apostolgeschichte, 311-320.17
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Cu siguranþã, Luca însuºi este autorul acestor informaþii sumare. Ele conþin
materiale disparate în care informaþiile se adunã ºi se împletesc. Funcþia acestor
rezumate în interiorul compoziþiei este aceea de a lega între ele pasajele narative
în formã episodicã ºi de a lãsa impresia unui timp petrecut între aceste eveni-
mente. Din punct de vedere al conþinutului, pe autor îl intereseazã o descriere
generalã ºi idealizatã a comunitãþii primare.

Elementele comune în cele trei rezumate sunt urmãtoarele: 
– semnele ºi minunile sãvârºite prin apostoli (2,43; 4,33; 5,12);
– perseverenþa unanimã a creºtinilor în templu, în porticul lui Solomon

(2,44.46a; 5,12b);
– uimirea lumii din exterior faþã de comunitatea creºtinã (2,43a.47a; 5,13);
– creºterea comunitãþii (2,47b; 5,14)
– punerea bunurilor în comun;
– bolnavii sunt aduºi la apostoli;
– vine lume ºi din împrejurimile Ierusalimului care aduce bolnavi ce-ºi gãsesc

vindecarea.
Prima informaþie pe care o avem despre prima comunitate din Ierusalim este

aceea cã toþi erau perseverenþi în învãþãtura apostolilor ºi comuniune, la frân-
gerea pâinii ºi la rugãciune.

Jeremias  susþine cã cele patru expresii: învãþãtura apostolilor, comuniunea,18

frângerea pâinii ºi rugãciunile ar descrie desfãºurarea slujirii liturgice a comu-
nitãþii primare în toate fazele sale. Interpretarea acestei expresii trebuie sã în-
ceapã de la participiul ðñïóêáñôåñïØíôåò (erau perseverenþi). Aceastã expresie
aratã cã prin Botez, neofiþii ºi-au asumat angajamente permanente. Este proba-
bil cã Luca voia sã propunã timpului sãu o imagine cu valoare de exemplu.
Într-o inscripþie de mânã de la Pantikapaeum de pe malul Mãrii Negre datatã
în jurul anului 80 se aflã un cuvânt rar ðñïóêáñôåñÞóéò care înseamnã vizitarea
regulatã a sinagogii. Acest lucru corespunde modului în care este folosit verbul
ðñïóêáñôåñåÃí în Faptele Apostolilor unde de multe ori înseamnã: „a aduce
cult în mod regulat” (în 2,46 înseamnã cultul de la templu; în 1,14 înseamnã
rugãciunea comunã; în 6,4 înseamnã rugãciune ºi slujirea cuvântului) . Prin19

urmare, cele patru expresii pe care le întâlnim în douã perechi ºi depind direct

 Cf. J. JEREM IAS, Die Abendsmahlsworte Jesu, Goettingen 1967 , trad. englezã SCM Press18 4

LTD, Londra 1966, 115-152.

 Singurele excepþii sunt în 8,13 ºi 10,7 unde sensul cuvântului este de a se ataºa de o19

persoanã.
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de ðñïóêáñôåñïØíôåò descriu succesiunea unei slujbe creºtine timpurii: mai
întâi, învãþãtura apostolilor ºi comuniunea (la masã), apoi frângerea pâinii ºi ru-
gãciunile. Aceastã concluzie este susþinutã de mai multe observaþii:

1. Întâlnirile comunitãþilor creºtine timpurii începeau cu învãþãtura, lucru
evidenþiat direct de Fap 20,7-12:

În ziua dintâi a sãptãmânii, când eram adunaþi pentru frângerea pâinii, Paul, care
trebuia sã plece a doua zi, le vorbi ºi prelungi cuvântul pânã la miezul nopþii. Erau
lãmpi multe în încãperea de la etaj, unde eram adunaþi. Un tânãr, numit Eutih, care
stãtea aºezat pe fereastrã , fu cuprins de un somn adânc, în timp ce Paul vorbea
mereu. Biruit de somn, cãzu de la al treilea etaj ºi fu ridicat de jos mort. Paul co-
borî, se plecã asupra lui ºi luându-l în braþe zise: „Nu vã speriaþi, cãci sufletul lui
este în el”. Apoi urcã, rupse pâinea ºi, dupã ce mâncã, mai vorbi îndelung pânã în
zori... 

ºi indirect de îndemnul pentru îmbrãþiºarea sfântã pe care o gãsim în mai multe
scrisori ale Noului Testament (Rom 16,16; 1Cor 16,20; 2Cor 13,12; 1Tes 5,26;
1Pt 5,14). Acest îndemn aratã clar cã celebrarea cinei, introdusã de îmbrãþiºarea
sfântã urma îndatã dupã lectura scrisorii (atunci când scrisoarea apostolicã a
luat locul învãþãturii apostolilor).

2. Celebrarea se sfârºea cu psalmi ºi rugãciuni, lucru evidenþiat în Fap 2,46-47
ºi confirmat de liturgiile euharistice din toatã Biserica anticã (Roma, Egipt,
Africa), precum ºi în mod indirect de rugãciunea de searã a comunitãþii (Fap
12,12).

3. Contextul în care Fap 2,42 este plasat permite interpretarea expresiei în
termenii cultului creºtin timpuriu fãrã nici un fel de dificultate. Dupã relatarea
din 2,41 cã la Rusalii au fost botezaþi 3000 de oameni, în 2,42 se adaugã cã noii
botezaþi luau parte în mod regulat la adunãrile comunitãþii.

4. Un ultim argument provine din faptul cum a ajuns sã fie cunoscutã Cina
Domnului ca „frângerea pâinii” (Fap 2,42.46; 20,7.11). În iudaism, „frângerea
pâinii” nu se referea niciodatã la întreaga cinã, ci numai la acþiunea de împãrþire
a pâinii sau la ritul cu care se deschidea cina.

Dacã luãm în consideraþie cu atenþie cele patru expresii din Fapte (învãþãtura
apostolilor, êïéíùíéá, frângerea pâinii, rugãciunea) trebuie sã ne punem
urmãtoarea întrebare: la ce se referã în mod exact êïéíùíßá atunci când termenul
este folosit pentru a descrie o parte dintr-o întâlnire creºtinã pentru cult? Cineva
ar putea sã facã referinþã la Rom 15,26 unde êïéíùíéá este folosit în sens de
contribuþie sau donaþie sau sã se gândeascã la colecta pentru distribuþia zilnicã
(Fap 6,1) care avea loc dupã învãþãtura apostolilor. Însã poate e mai bine sã fie
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tradus êïéíùíéá ca o „comuniune la masã”. Dacã aceastã êïéíùíéá din Fap
2,42 se referã la ’ÁãÜðç atunci „frângerea pâinii” trebuie sã se refere la Euha-
ristia care urmeazã (cf. Lc 24,35). Desemnarea „frângerii pâinii” era apropriatã
pentru Euharistie ºi în conformitate cu folosirea expresiei în mod curent, întrucât
aceasta nu se referea la o masã, ci, mai degrabã, consta într-un ritual cu care în-
cepea masa. De aceea, trebuie sã ajungem la concluzia cã Cina Domnului ca frân-
gere a pâinii a venit ca o consecinþã a separãrii Euharistiei de masa propriu-zisã.
Dacã acest lucru este corect, atunci Faptele Apostolilor presupun cu adevãrat
aceastã separare (20,11: Euharistia dupã miezul nopþii este evident) .20

Prin äéäá÷Þ  (învãþãtura apostolilor) Luca nu înþelege numai instruirea co-21

munitãþii, ci se referã la toatã predicarea apostolilor înþeleasã în sens normativ .22

Trebuie sã ne gândim la êïéíùíéá ca la comuniunea bunurilor ºi la reuniunile
de fiecare zi. Celelalte concepte menþioneazã activitãþi particulare în care se
concretizeazã viaþa comunitãþii.

Este accentuatã perseverenþa „în fiecare zi”, lucru care, probabil, se referã
numai la vizita de fiecare zi la templu (cf. 3,1). Perseverenþa cotidianã ºi unanimã
la templu se referã atât la liturgia rugãciunii (2,42; 3.1; Lc 24,53), cât ºi la pre-
zenþa la învãþãtura apostolilor (2,42; 4,2; 5,12.21.42). Menþionarea frângerii
pâinii (cf. v. 42) êáôïéêïí face aluzie la mesele proprii luate din casã în casã
în locuinþele private. Credincioºii iau hranã cu veselie ºi în simplitatea inimii.
Ei îl preamãresc pe Dumnezeu ºi se bucurã de respectul întregului popor iudaic.
ªi Domnul adãuga în fiecare zi la numãrul lor persoane care primeau mântuirea.
Participiul óïæþìåíïé lasã deschisã problema momentului precis al mântuirii,
dar cel puþin lasã sã se înþeleagã cã pentru cei convertiþi aceastã mântuire despre
care s-a vorbit în c. 2,21.40 a început deja. Expresia „în fiecare zi” dã ideea unei
creºteri fãrã încetare a comunitãþii.

Privind în ansamblu situaþia comunitãþii din Faptele Apostolilor, o parte
destul de importantã a exegezei, începând deja din secolul trecut, vorbeºte des-

 Aceastã interpretare o gãsim în J. JEREM IAS, Din Abendsmahlsworte Jesu, 118-121.20

Împotriva acestei interpretãri se situeazã G. SCHNEIDER, Die Apostolgeschichte, 395-399; H.

CONZELM ANN , Die Apostolgeschichte, 1972 , trad. englezã, Fortres Press, Philadelphia 1987,2

23; H. ZIM M ERM ANN , „Die Sammelberichte der Apostolgeschichte”, BZ 5 (1961) 71-82.

 În Luca, Didahé este vestirea cãtre exterior. În Lc 4,32 Didaché îi aparþine lui Isus. În21

Fap 2,42 ºi 5,28, la fel ca ºi în 4,18, aparþine apostolilor. În 13,12 este „a Domnului” prin Paul.

La fel ºi verbul didasco are sensul de a vesti.

 Cf. H. CONZELM ANN , Die Apostolgeschichte, 23: „În menþionarea învãþãturii apostolilor22

accentul este pus pe conþinut, tradiþia pe care Luca însuºi o transmite în cãrþile sale”.
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pre o aºa-numitã poziþie „protocatolicã”  în scrierea sfântului Luca . În timp23 24

ce pentru Käsemann protocatolicismul lucan constã în „teoria tradiþiei ºi a legi-
timãrii”, pentru S. Schultz  protocatolicã nu este numai prezentarea lucanã a25

figurii, a istoriei ºi a teologiei lui Paul, ci ºi întreagã teologia celor douã volume
a lucrãrii sale. Aceastã tezã este dezvoltatã în ºase puncte specifice: 

1. Luca nu mai cunoaºte aºteptarea iminentã a Împãrãþiei lui Dumnezeu; ca
o consecinþã logicã, el refuzã teologia apocalipticã a creºtinismului primar ºi
în locul acesteia apare „schematismul istoric” a cãrui coloanã vertebralã este
constituitã de ideea planului salvific al lui Dumnezeu.

2. În felul acesta, se ajunge la o „deplasare tipic protocatolicã”: în centru
apare ecleziologia cu tradiþia ºi succesiunea apostolicã, chiar dacã Luca nu dez-
voltã un sistem complet cu ierarhie clericalã, slujire episcopalã monarhicã ºi
sacramentalism.

3. Pentru prima datã, viaþa lui Isus este înþeleasã în mod logic ca un fenomen
al istoriei trecute.

4. Conceptului protocatolic de Bisericã îi corespunde neînþelegerea mesa-
jului paulin al îndreptãþirii. Îndreptãþirea se dobândeºte prin fapte meritorii.

5. Opera sfântului Luca este „o iniþiativã antientuziasticã”, a cãrei intenþie
antignosticã este evidentã.

6. În sfârºit, etica sfântului Luca este protocatolicã întrucât conþinutul etic
este prezentat în mod substanþial prin exigenþe ºi învãþãturi ale lui Isus. Jude-
cata viitoare motiveazã conduita ºi viaþa nu prin urgenþa ºi apropierea ei, ci prin
realitatea ei ineluctabilã.

În descrierea „protocatolicismului” în sensul unui prim stadiu (nu a unui
moment pregãtitor), al principiilor teologice pe care Biserica mare universalã
din secolul al II-lea le-a precizat, mai avem urmãtoarele caracteristici: o regula
fidei foarte bine delimitatã, oficii ministeriale fixate în mod stabil, distincþia
dintre preoþi ºi laici, o interpretarea autoritativã a Sfintei Scripturi, concepþia
despre Bisericã ca instituþie salvificã ºi culegerea „scrierilor apostolice”.

În sfârºit, putem spune, ca o concluzie a acestei prelegeri, cã Faptele Apos-
tolilor ne relateazã istoria Bisericii în timpul anilor care au urmat dupã moartea

 Termenul protocatolicism  a fost folosit pentru prima datã înainte de primul rãzboi mon-23

dial pentru a caracteriza o epocã din istoria anticã a Bisericii.

 Iniþiatorul acestei poziþii este F.CH . BAUR ºi ªcoala de la Tübingen. Reprezentanþii cei24

mai de seamã au fost: E. KÄSEM ANN , Amt und Gemeinde im Neuen Testament, 1949; IDEM ,

Exegetische Versuche und Besinnungen etc; PH . V IELHAUER, Zum Paulinismus, 1950 etc.

 S. SCHULTZ, 25
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ºi învierea Mântuitorului. Gãsim aici întemeierea Bisericii începând de sub cruce
ºi ziua de Paºti pânã în ziua Rusaliilor prin coborârea Duhului Sfânt asupra
apostolilor, investirea acestora cu o putere de la Duhul Sfânt pentru a da mãrtu-
rie despre Cristos în faþa tuturor oamenilor pânã la marginile pãmântului.
Efectul predicãrii lor este constituit de convertiri ºi de botezarea acelora care
se deschid cuvântului. Aceºtia iau parte cu asiduitate la învãþãtura apostolilor,
la frângerea pâinii, la rugãciunea comunã ºi trãiesc în caritate reciprocã, deve-
nind semn ºi provocare pentru cei din jur.

Riassunto

Il presente lavoro non intende esaurire tutti gli aspetti complessi della nascita e
della strutturazione della Chiesa negli Atti. Esso parte dall’analisi della terminologia
e dai dibattiti suscitati da questa negli ambiti teologici già noti. Presenta poi gli inizi
della chiesa secondo gli Atti e analizza poi i sommari lucani (At 2,42-47; 4,32-35;
5,12-16) sottolineando gli elementi fissi degli incontri dei cristiani. Sono dati che
possono appoggiare l’ideea di un protocattolicesimo di Luca.



IMN LA DEDICAREA BISERICII1

Vespere
Urbs Ierusalem beata

O cetate prea frumoasã eºti în cer Ierusalime,
Eºti cetatea pãcii sfinte ºi-a extazelor sublime.
Mâini divine, pricepute, te-au zidit cu mãiestrie;
Construitã eºti din piatrã, însã piatra este vie.
Îngerii din înãlþime, în iubirea lor aleasã,
Împletitu-þi-au cununã, te-au gãtit ca pe-o mireasã.

Stau pe ziduri, sã vegheze, îngeri, duhuri pururi treze,
ªi cetatea-i aur toatã: ziduri, turnuri, metereze.
Neatinsã de vreo patã, casta, gingaºa fecioarã,
Pregãtitã pentru nuntã, pe pãmânt din cer coboarã,
Strãlucind cum nu pot ochii îndeajuns sã o admire,
Iar Cristos în cale-i iese, cãci Cristos îi este mire.

La cetatea minunatã pe un singur drum se vine,
Dum pavat, cum se cuvine, cu smaralde ºi rubine.
La intrarea în cetate e o poartã care are,
Admirabil încrustate, ºiruri de mãrgãritare.
Pe aceastã poartã intrã numai cei ce-n viaþã poartã
Crucea Domnului, cu dânsul îndurând aceeaºi soartã.

Suferinþa ºi prigoana e ciocanul ºi e dalta,
Este mâna de maestru cum pe lume nu e alta
Care taie, ºlefuieºte, ºi din suflete creºtine
Face pietre preþioase, netezite, drepte, fine,
Ce fiind apoi zidite ºi mereu adãugate,
Fac din ce în ce sã creascã sfânta Domnului cetate.

Preamãrire ºi-nchinare þie, veºnicule Tatã.
Þie, Fiule, mãrire îþi aducem totodatã.
Sã-þi aducã tot pãmântul slavã Duhule Preasfinte,
Tu ce eºti îmbrãþiºarea ºi iubirea lor fierbinte.
Inefabilã Treime, pe vecie sã te-adore,
Sfinþi ºi îngeri laolaltã în a cerului splendoare.

 Cf. Jubilate Deo, 323-324.1


