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in..p,rtul Bisericii

Faptele Apostolilor

Cartea Faptele Apostolihr este piatra unghiulari a Istoriei Bisericegti. Scrisi de Luca Evanghelistul, ca o continuare a Evangheliei sale, ne inftgigeazi primii ani ai Bisericii, primele evenimente din viaEa eil. Ea descrie prima
comunitate cregtini din Ierusalim gi persecuEiile acesteia din partea autoritigilor iudaice, predica Apostolilor gi mai ales cea a Sfbnrului Apostol Pavel - gi, in sflrgit,
rlspindirea cregtinismului, de la Ierusalim la Roma. Adesea, valoarea istorici a acestei relatiri a fost contestati;
intr-adevir, Ia prima vedere, poate plrea redusi in raport
cu concepgia moderni privind func,tiile gi metodele istorice. Sunt multe ,,pagini inscrise" in Faptele Apostolilor,
multe aspecte hsate in ticere. Uneori este mai mult un
comentariu decAt o simpll relatare de evenimente.
t
De cind referingele pronominale la adresa Bisericii in majoritatea
limbilor, altele decit engleza, sunt, de reguli, feminine, s-a produs un
compromis in aceastl lucrare, cu Biserica definiti ca ,ea" ln perioada ei
de inceput, gi ca,,ea" - in forma neutri, folositi pentru obiecte gi lucruri
in limba englezl, (n. trad.), incepiad cu dezvoltarea ei ca organism 9i cu
institutionalizarea ei. Cf The Churcb and the Greco-Roman World, pp.

25 qi urmitoarele.
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insl, in lectura ei, trebuie si ne aducem aminre ci,
dupi cum conginutul Evangheliilor nu esre exhaustiv in
lui Hrisros, nici carcea Falttele .:lpostolilor
nu a fost concepurl si 6e doar o cronologie istorici.
Aceasti relatare, mai tArziu o carte in corpusul A/azlui Testament, afostscrisl in timpul in care Biserica, dupi
iegirea din prima etapi de dezvoltare a ei gi fondarea in
rnulte cenrre importante ale Imperiului Roman, era deja
pe deplin congtientl de misiunea sa gi incepea sl-gi cristalizeze in scris primele ei experienge. Sfhntul Luca, mai
mult decAr ceilalEi autori ai scrierilor din Noul Testarnent,
a fost numit isroric, in sensul acrual al cuvAnului; totugi,
el nu gi-a concentrat atengia numai asupra aspectului istoric al relatlrii sau asupra istoriei in sine. Tema lui esre Biserica, punctul cuiminanr al Noului Testarnent, ca implinire in lume - adici in socierarea umani gi in istorie - a
lucririi lui Hristos, care s-a implinit.
Subiectul chgii Faptele Apostolilor nu esre simpla istorie a Bisericii, ci infhgigeazd. nartta ei esengiali gi modul
lorr de viaEi, aga cum s-au derulat in primii lor ani de activitate. Carrea cuprinde, de asemenea, docffina Bisericii,
ilustrati cu fapte din viaEa ei; de aceea, include doar fapte
descrierea vie,tii

care seryesc acestei invi;Ituri gi sunt vitale in ingelegerea
acesteia. Toate generagiile de cregtini ce au urmar, au in-

terpretat aceasti carte doctrinal, deoarece ei au vizut in
comuniratea din Ierusalini, in predica Apostolilor, ca gi in
viaga gi invlgiturile SfAntului Apostol Pavel, modelul care
a determinar standardul vieEii Bisericii penuu totdeauna
gi imboldul incepurului care a stabilit bazele lnrregii isrorii ce a urmat a Bisericii.
'

Al Apostolilo r (n. trad. ).
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O sTORIE A BISERICII DE RASARIT

Apostolilorigiincep relatarea cu evenimente care, pentru un istoric, rimin undeva la limita istoriei Bisericii: inilgarea gi Cincizecimea. insi, din perspectiva Sfinnrlui Luca, Biserica se fundamenteazl' tocmai Pe aceste
Faptele

doui evenimente; ele reprezintl ceea ce di sens existengei
Bisericii, a ceea ce urmeazi si fie inftEigat tn capitolele
urmlroare din Fapte.
Un mic grup de ucenici

-

pescari (,,oameni simpli,

fbri

pregltire intelectuali", ata cum descrie Sfintul Luca)' femei, citeva rude gi prieteni ai invlgitorului - in totaiitate,
,mica turmi" ce a rimas dupl Iisus din Nazaret. Ce este,
oare, acel ,,ceva" care-i va face propoviduitori neinfricagi
Pogo9i-i va cllluzi pAnI la marginile lumii? Este tocmai
rArea Duhului SfAnt, transformarea minunatl, dupi care
tot ceea ce a fLcut gi a invigat Iisus va deveni propria lor
forEl. Dupi aceea, El insugi va lucra prin ucenicii Sii ;i-$i
va face simqitl prezenga continuu, tn ei, pe pimAnt.
insi care este con,tinutul acestei mirturii? inainte de
a incepe istoria propriu-zisi a Bisericii, ar trebui sI ginem
cont

-

in termeni foarte generali, bineingeles

-

de faptul

cl

Evanghelia sau,Vestea cea Buni'este bazavieEii in Biserici
gi in propoviduirea cregtini adresati lumii. in zilele misiu-

pimAnt, Iisus a proclamat implragia lui Dumnezeu pentnr oameni. Iar sensul propoviduirii gi al lucririi
Sale a fost acesta: ci venirea Sa reprezinti, in acelagi timp'
inceputul acestei impiri,tii, ci Fiul lui Dumnezeu avenit si
descopere oamenilor impiragia 9i si le-o diruiasci. Cu toa-

nii

te

Sale pe

ci

au fost rupgi de Dumnezeu prin picat, au fost supugi

diavolului gi morgii gi gi-au piendut adevirata lor via91, prin
credinga in Hristos oamenii pot veni din nou la cunoatterea
singurului Dumnezeu adevlrat 9i a iubirii Sale pentru iu-
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me; in comuniune cu El, ei pot mogteni viaga cea noui gi
vetnici penffu care au fost creati. Iisus a invigat cI lumea
nu primegre implrigia lui Dumnezeu, deoarece lumea
,,zacein riu" gi a iubit intunericul mai muh decit lumina.
De aceea, Fiul lui Dumnezeu nu a adus numai invltltura
gi cunogtinEa despre impirlgie, ci gi mAntuirea. El, Liroit
riul gi picatul care au stlpAnit neamul omenesc.
Prin intreaga Sa viaEi, El ne-a arLtet modelul omului
desivArgit, adicl omul supus deslvArgit lui Dumnezeu.
Autoriratea gi puterea prin care a iertat picatele, a vinde_
car bolile gi a inviat din morgi au srar numai in aceasti iubire gi ascultare.

in propria-I persoani, El a descoperit implrlEia ca desivirgiti comuniune cu Dumnezeu, caputere a iubirii jerc_
fei pentru Dumnezeu gi om. El a fost dat morgii celei mai
injosiroare gi plrisit de toEi; cu roare acesrea, a rimas ima_
ginea intrupati a renungirii la sine, a iubirii desivArgite, a
smereniei absolute. Prin aceastl renungare la sine, iubirea
a triumfir asupra urii, gi viaga abiruit moartea, pentru cL

Dumnezeu L-a inviat din morgi pe Hristos.

Rlul din lu-

me gi forgele dezintegririi care o guvernau s-au dovedit ne_
putincioase gi, intr-un singur Om, au fost biruite. intr-trn

Om, implrigia lui Dumnezeu - a iubirii, a bunitl,tii a
9i
vie,tii vegnice - a stripuns regatul picatului gi al morgii.
Hrisros nu a cAgtigat ageasti victorie penrru El insugi,
ci pentru oameni - penffu a-i salva pe togi gi a-i duce in
acea implririe in care i-a adus la exisientil.

-l

I" p,ld, -l*frlor, cei ce au lucrat voia lui Dumnezeu, laJudecati,
vor h chemagi cu binecuvintarea: ,,Venigi, binecuvAntagii %tnl"i
M.",
Impir.igia cea pregititi voui de la lntemeierea lumii,, (Mati
3ot{:Tigi
2t' 34), ceca ce lnseamni cr lumea insrsi, universul a fosr inremeiat pe
Impirigia lui Dumnezeu; cu atit mai mulr, omul , f"r. ,a", t".*i.r#i

pe temelia acestei

impirlEii (n. nad.).
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me; in comuniune cu El, ei pot mogteni viaga cea noui gi
vetnici penffu care au fost cread. Iisus a invlgat ci lumea
nu primegte implrigia lui Dumnezeu, deoarece lumea
,,zace in riu" gi a iubir intunericul mai mult decit lumina.
De aceea, Fiul lui Dumnezeu nu a adus numai invitirura
gi cunogtinEa despre impirigie, ci gi mintuirea. El, Liroit
riul gi picatul care au stlpAnit neamul omenesc.
Prin intreaga Sa viagi, El ne-a ariltat modelul omului
desivArgit, adicl omul supus deslvirgit lui Dumnezeu.
Autoriratea gi puterea prin care a iertat picatele, a vinde_
cat bolile gi a inviat din morgi au srar numai in aceasti iubire gi ascultare.

in propria-I persoani, El a descoperit implrLEia ca desivXrgitl comuniune cu Dumnezeu, capurere a iubirii jerc_
fei pentru Dumnezeu gi om. El a fost dat morgii celei mai
injosiroare gi pirisit de toEi; cu roare acesrea, a rimas ima_
ginea intrupari a renungirii la sine, a iubirii desivArgite, a
smereniei absolute. Prin aceastl renuntare la sine, iubirea

triumfat asupra urii, gi viata a biruit moartea, pentru cL
Dumnezeu L-a inviat din morgi pe Hristos. Rlul din lume gi forEele dezintegririi care o guvernau s-au dovedit neputincioase gi, intr-un singur Om, au fost biruite. intr-trn
Om, impirigia lui Dumnezeu - a iubirii, a bunitl,tii gi a
a

vie,tii vegnice

-

a

srripuns regatul pi.catului

gi al morgii.
Hrisros nu a cAgtigat ageasti victorie penrru El insugi,
ci pentru oameni - penffu a-i salva pe toEi gi a-i duce in
acea implririe in care i-a adus la exisiengi,.

'1" p,ld*dqrlor, cei ce au lucrat voia lui Dumnezeu, laJudecati,
vor h chemaEi cu binecuvAntarea: ,,Veniqi, binecuvAntagii %tll"i
M.",
Impir.igia cea pregititi voui de la lntemeierea hmii,, (Mati
3.t{:iigi
2t' 34), ceca ce inseamni cr lumea insrsi, universul a fosr inremeiat pe
Impirigia lui Dumnezeu; cu atit mai mult, omul f"r. ,a", t".*i.i#i
"
pe temelia acestei impirigii (n. nad.).

