
MISIUNEA IN BISERICA PRIMARA

de Emil Me§tereaga

Primele trei secole ale Bisericii Cre§tine constituie perioada in care

cresterea numerica, expansiunea geografica si impactul bisericii au fost

extraordinare. Avand in vedere condi 'e precare sj piedicile deosebite care

stateau in calea cresterii Bisericii, se poate afirma faptul ca aceasta a fost

perioada de aur a crestinismului.1 in repetate randuri, istorici ai Bisericii si

teologi s-au intrebat, si continua sa o faca pana azi, care a fost secretul unei

astfel de cresteri spectaculoase? In mod inevitabil, de fiecare data se ajunge

la termenul misiune, despre care s-au scris nenumarate studii si carti care au

umplut multe rafturi de biblioteca. Au fost formulate astfel diferite

explicajii si argumentari cu privire la misiunea Bisericii Primare.

Diferentele de opinie cu privire la misiunea Bisericii din perioada

aceasta primara nu se datoreaza atat de mult surselor sau metodologiilor

diferite ale cercetatorilor, cat mai ales scopurilor cu care s-a porn it in

studiul respectiv. Majoritatea teologilor au pornit in studiul misiunii

Bisericii Primare motiva^i fiind de nevoia acuta a bisericii contemporane de

o vitalizare si innoire in propria-i misiune. Din acest motiv studiile s-au

concentrat Tn mod deosebit pe acele aspecte ce pareau relevante pentru

perioada in care au fost scrise. Nimeni nu poate fi Tnsa foarte critic cu

privire la aceasta, deoarece este practic imposibil sa fie evaluata misiunea

Bisericii Primare fara a ajunge, in mod inevitabil, la Tntrebarea: de ce nu

este posibila o repetare a unui astfel de succes misionar in zilele noastre?

1 Kenneth Scott Latourette, A History of the Expansion of Christianity, Vol. I,
Grand Rapids, Zondervan, 1976, p. 114.
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Ne propunem sa analizam, in cele ce urmeaza, fara prejudecaji §i

fara concluzii anticipate, misiunea Bisericii din primele trei secole de

existenta, asa cum este prezentata in sursele scrise ale acelor vremi.

Pentru aceasta, ne-am structurat astfel cercetarea, meat in final

cititorul sa primeasca un raspuns clar la urmatoarele intrebari: (I) Ce

semnificafie avea misiunea in Biserica Primara? (2) Care aufost condi\iile

in care s-a desjasurat misiunea Bisericii Primare? (3) Ce rol a avut Duhul

Sfdnt in misiunea Bisericii Primare? (4) In ce a constat strategia misiunii

Bisericii Primare?

Sursele primare ce stau la baza studierii misiunii in Biserica

Primara sunt de natura istorica. Carjile Noului Testament si in mod

deosebit istoria lui Luca din Faptele Apostolilor2 si epistolele pauline sunt

surse esentiale la care vom apela pentru studiul propus. Desi mai pujine si

2 Caracterul istoric al carfii Faptele Apostolilor este pus la indoiala odata cu

dezvoltarea criticii biblice (sec. IX). Au fost elaborate studii in care s-a acreditat

ideea ca scrierea lui Luca are caracter teologic sau apologetic, si, prin urmare,

faptele si evenimentele relatate de el nu prezinta veridicitate istorica (Martin

Dibelius, Studies in the Acts ofthe Apostles, London, 1964; Hans Conzelmann, The

Theology of Saint Luke, Edijia Germana publicata in 1953; E. Haenchen, Die

Apostelgeschichte, 1956; C. K. Barrett, Luke the Historian in Recent Study, 1969).

Multt* teologi au continuat insa sa considere Faptele Apostolilor o istorie

competenta scrisa de Luca. Acestia au demonstrat ca, desj Luca nu este un istoric

critic, in sensul modern al cuvantului, el selecteaza si reda in Faptele Apostolilor

evenimente luate din surse scrise si orale demne de crezare. Chiar daca predicile

redate de Luca in Fapte sunt relatari prescurtate si selective din predicile

apostolilor, personaje apar si dispar din scena si unele evenimente sunt introduse

fara o explicable, Faptele Apostolilor ramanc o istorie demna de crezare, in care

Luca prezinta cu maiestrie crestcrea Bisericii de la un mic grup din Ierusalim la o

biserica a neamurilor in Antiohia si pana la o biserica in Capitala Imperiului

Roman (V. M. Ramsay, The Church in the Roman Empire, 1893; Adolf Harnack,

The Acts of the Apostles, Traducerea cnglezeasca 1909; C. H. Dodd, The Apostolic

Preaching, 1936; F. F. Bruce, The Speaches in Acts, 1943; H. N. Ridderbos, The

Speachesof Peter in the Acts of the Apostles, 1961; C. S. C. Williams, 77?<? Acts of

the Apostles, 1958; J. Munck, The Acts of the Apostles, 1965; I. H. Marshall, Luke

Historian and Theologian, 1970; G. E. Ladd, The Young Church, 1964; W. W.

Gasque, A History ofthe Interpretation of the Acts ofthe Apostles, 1989).
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nu atat de detaliate, de un deosebit interes sunt si informatiile din scrierile

Parintilor Apostolici ai primelor trei secole ale Bisericii3 si relatarile

istoricilor despre activitatea misionara a Bisericii Crestine in perioada

secolelor al II-lea si al Ill-lea. De asemenea, comentariile teologice

referitoare la sursele menjionate ne-au fost de un real folos in stabilirea

interpreterilor cele mai veridice a faptelor eviden£iate de acestea.

Metoda care sta la baza cercetarii noastre consta in prelucrarea si

evaluarea datelor, oferite de sursele amintite mai sus, din punct de vedere

istoric. Avand in vedere faptul ca aceste date au fost interpretate diferit de

catre cei care le-au studiat pana acum, vom face si un studiu teologic al

acestora.

I. SEMNIFICATIA MISIUNII In BISERICA PRIMARA

Raspunsurile cercetatorilor la intrebarea: Ce a insemnat misiunea

pentru primii crestini? sunt variate. Aceasta si pentru ca in stadiul de

inceput al Bisericii nu era timp de reflecjii teologice asupra termenilor si

semnificatiei lor.4 Crestinii primari au fost ucenici in adevaratul sens al

cuvantului. Ei faceau ceea ce au vazut pe Inva|atorul lor facand si vorbeau

ceea ce au auzit de la El. Din acest motiv definirea misiunii lor nu poate fi

stabilita decat din observarea lucrarii lor ca raspuns la insarcinarea data de

Mantuitorul.

Foarte clar si bine definit pentru crestinii primari era scopul

misiunii lor. Hristosul lui Dumnezeu si Domnul lor a fost trimis in lume cu

scopul precis: sa mdntuiasca pe popond Lui depacatele sale.5 insarcinarea

Didahia; Clement din Alexandria; Policarp; Papias; Pseudo-Barnaba; Ireneu;

Justin; Tertulian,Origen,Ciprian, in Patrologie, vol. I.

Lewis A. Drummond, Mesajul Cntcii. O teologie contemporary a evanghelizarii,

Oradea, Ed. Institutului Biblic ,,Emanuel'>, 2001, p. 213.

5 Acesta era mesajul transmis de inger lui Iosif cu privire la identitatea fiului
Mariei. Cf. Matei 1:21; Aceasta a vazut in Iisus loan Botezatorul. Cf. loan 1:29;

Astfel a privit Iisus lucrarea Sa. Cf. loan 3;17; 12:47; Luca 9:56; 19:10; Matei

18:11;
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pe care ei au primit-o de la El avea acelasi scop, mdntuirea.6 Raportata la

scopul ei, misiunea Bisericii Primare poate fi definita ca lucrarea bisericii

lui Hristos pentni cei pierdufi, cu scopul mdntuirii lor de pdcate.7 Insa

,,lucrarea bisericii", in definita aceasta, poate avea un sens atat de larg

meat lucrurile ramam aproape la fel de nelamurite ca la Tnceput, daca nu

poate fi delimitate intr-un fel semnificatia acesteia. Astfel, in drumul

definirii misiunii Bisericii Primare intervine o alta intrebare: ce sau cat din

lucrarea pe care cre§tinii primari au facut-o, poate fi identificat ca

reprezentand indeplinirea misiunii lor? Un raspuns simplist la aceasta

intrebare este acela ca tot cejacea Biserica Primara era misiune sau unul §i

mai general ca toata acfiunea lui Dumnezeu in lume trebuie definita ca

misiune.

John Stott nu este de acord cu un astfel de raspuns, socotind ca

,,misiunea nu poate fi considerate ca fiind tot ceea ce face Dumnezeu in

lume".8 Misiunea ii revine poporului rascumparat al lui Dumnezeu §i

consta in ceea ce El ii trimite sa faca in lume. Cu alte cuvinte, lucrarea

Bisericii numita misiime reprezinta acea lucrare pe care cre§tinii o fac in

raportul lor cu lumea necre§tina, in vederea salvarii ei. Ceea ce precizeaza

mai concret lucrarea Bisericii numita misiune este o analiza a termenilor in

care Biserica Primara a numit misiunea. De§i termenul misiune nu apare in

Noul Testament, exista o serie de cuvinte prin care este exprimata misiunea

in viafa primilor cre§tini. 0 definitie generala a misiunii Bisericii Primare

poate fi predicarea Evangheliei cu scopul mdntuirii oamenilor.9

Predicarea Evangheliei a fost esenjiala pentru misiunea Bisericii

Primare. Este evident aceasta atat din insarcinarea data de Hristos

6 Marcu 16:16.

7 Cornel Berea, ,,Cristos in centrul misiunii bisericii", in Dialog teologic, Nr 4,
(1999), p. 92.

8 John Stott, Christian Mission in the Modern World, Downers Grove, Inter Varsity
Press, 1975, p. 19.

9 Edward C. Pentecost, Issues in Missiology. An Introduction, Grand Rapids, Baker
Book House, 1982, p. 18.



Misiunca in Biserica primara 75

ucenicilor10, cat si din practica Bisericii Primare relatata in Noul
Testament". Desj5 majoritatea cercetatorilor Bibliei sunt de acord cu
aceasta, parerile lor sunt diferite atunci cand discuta aspecte legate de

forma si modul de prezentare, continutul si scopul Evangheliei.

Analiza semnificajiei evanghelismului in misiunea Bisericii

Primare trebuie sa porneasca de la studiul terminologiei biblice referitoare

la Evanghelie §i la vestirea ei. Cei mai relevant termeni bibliei, pentru

scopul propus, sunt: KT)pi>cF(jG), eiiayyeXiCw, SiSdaKW si jiapTUpea).

Substantivul kerygma este folosit deseori cu referire la con{inutul

propovaduirii apostolice, desi, in Noul Testament, eel mai frecvent este

mtalnit sub formele sale verbale (KTjpiicFCTG) si derivajii sai) cu sensul de a

propovadui, a vesti, a proclama, a declara, a predica. Lucrarea lui C. H.

Dodd, The Apostolic Preaching and its Development12, a deschis drum

cercetarii si dezbaterilor privitoare la diferen|ele dintre kerygma apostolica

si propovaduirea in Biserica contemporana. Ideea centrala a lucrarii lui

Dodd este distinc^ia clara intre kerygma §i didaskei in predicarea apostolica.

Prima se refera la proclamarea publica facuta de crestinii bisericii primare

in auzul oamenilor neconvertifi, evrei si neamuri, cu scopul convertirii lor

la credinta in Hristos. Cea de-a doua se refera la Tnvajatura, tndemnurile si

instruc^iunile date celor deja convertiti cu scopul maturizarii, sau cresterii

,,Duce(i-va in toata lumea si propovaduifi Evanghelia la orice japturd."
(Me. 16:15); ,,$i sa se propovaduiasca tuturor neamurilor, in numele Lui, pocainfa
si iertarea pacatelor... " (Lc. 24:47); ,,Duce(i-va si face(i ucenici din toate

neamurile, botezandu-i in Numele Talalui si al Fiului si al Sfantului Duh. §i
invatati-i sa pazeasca tot ce v-am ponmcit,..." (Mat. 28:19-20); Jisus ne-a
ponmcit sa propovaduim norodului... " (Fapte 10: 42).

11 Petru predica Evanghelia (Fapte 2: 14-41; 3: 12-26; 10: 34-43;); ceilalu* apostoli
predica (Fapte 4: 31; 5: 21, 42; 6: 2,7; 8: 4,5; 11: 19, 20.); Pavel predica
Evanghelia (Fapte 9: 20; 13: 5; 14: 7; 15: 35; 16: 10,32;
18:5;...).

C. H. Dodd, The Apostolic Preaching and its Development, London, Hodder &
Stoughton, 1936.
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lor spirituale.13 Argumentul forte in susjinerea tezei lui Dodd consta in

stabilirea a §ase elemente flindamentale ale kerygmei, regasite in predicile

din prima parte a cartii Faptele Apostolilor:

,,(1) Epoca implinirii eshatologice a inceput o data cu

venirea lui Mesia (2) lucrarea, moartea, invierea §i inaljarea lui

Iisus au avut loc, implinindu-se astfel profefiile Vechiului

Testament (3) datorita invierii Sale, Iisus a fost inaljat la dreapta lui

Dumnezeu, ca §i conducator mesianic al ,,noului Israel" (4) Darul

Duhului Sfant este dat ca semn al puterii §i gloriei actuale a lui

Hristos (5) parusia lui Hristos va insemna consumarea epocii

mesianice (6) un apel la pocainta, pentru iertarea pacatelor,

primirea darului Duhului Sfant §i asigurarea mantuirii in veacul

care va veni."14

Dodd admite faptul ca a existat un progres in kerygma lui Pavel,

aceasta conjinand elemente in plus fata de cele gasite in kerygma de la

Ierusalim, dar diferenja este datorata a doi factori: Pavel a predicat, cu

precadere, neamurilor, §i ispasjrea centrata in mesajul crucii, propovaduita

de Pavel, reprezenta o reflec|ie teologica de care nu poate fi vorba in zilele

proclamarii de la inceput, din Ierusalim. Din acest motiv, in kerygma lui

Pavel, Iisus este prezentat mai degraba ca Fiul lui Dumnezeu, decat Mesia

lui Israel15. In consecinta contrastul dintre kerygma de la Ierusalim §i cea

paulina este datorat faptului ca apostolii au pastrat elementele esentiale ale

kerygmei, cautand ca aceasta sa fie relevanta pentru cei carora le era

proclamata.

13 C. H. Dodd, op. cit, p. 8. ,,Pentru Biserica Primara, predicarea Evangheliei nu

era deloc tot una cu oferirea unor instrucjiuni sau indemnuri morale. De§i biserica

era preocupata sa transmita invajatura Domnului, totusi nu acesta era modul in care

aceasta atragea convertiti. Pavel spunea ca lui Dumnezeu ii place sa mantuiasca pe

oameni prin kerygma, §i nu prin didaschei."

14 Ibidem, p. 24.

15 Ibidem, p. 25.
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La extrema opusa, teologii existen^iali§ti16, pornind de la premisa

ca proclamarea este doar o ,,experiere existenjiala dinamica" a Hristosului

eel viu, pretind ca elementele istorice ale kerygmei sunt lipsite de

important. Isus eel istoric nu merita o atenfie deosebita, ci prin proclamare

oamenii trebuie sa se intalneasca cu Hristosul viu al kerygmei; aceasta

constituie esenfa predicarii. Pentru acestia kerygma este ceva revelat direct

de la Dumnezeu, motiv pentru care nu poate fi vorba de un model sau de

elemente comune ale kerygmei In predicarea Bisericii Primare.17

Intre cele doua extreme s-au situat mai mulji cercetatori ai

confinutului s_i formei kerygmei apostolice,18 insa Michael Green19 prezinta

eel mai convingator felul in care crestinii bisericii primare au un acord

comun asupra elementelor proclamarii §i totu§i ei se deosebesc in detalii,

atunci cand, in contexte diferite, predica Evanghelia.

,,Suntem de acord ca exista o omogenitate de baza cu privire la

ceea ce era predicat, dar era, de asemenea, o mare varietate in felul in care

era prezentat mesajul (...) O mare parte a acestei varietaji era justificata de

nevoile si de intelegerea ascultatorilor."20

Desj nu este de acord cu o forma rigida a kerygmei apostolice

sustinute de Dodd, Green gase§te trei puncte esenfiale comune proclamarii

Evangheliei Tn Biserica Primului Secol:

16 Hans Conzelmann, An Outline of the Theology of the New Testament, London,
SCM Press, 1969, pp. 88-89.

17 Ibid.

18 R. C. Worley, Preaching and Teaching in the Earliest Church, Philadelphia,
Westminster, 1967; J. Munck, ,,1 Thessalonians 1:9-10 and the Missionary

Preaching of Paul", NTS 9, (1963); James S. Stewart, A Faith to Proclame, New

York, Charles Scribneris Sons, 1953. Desi nu este un numitor comun intre ace§ti

teologi, cu privire la elementele kerygmei, to^i sunt de acord cu faptul ca exista

elemente istorice esentiale, referitoare la lucrarea lui Hristos, regasite in

proclamarea Evangheliei Tn Biserica Primara.

19 Michael Green, Evanghelism in the Early Church, London, Highland Books,
1990, pp. 78-83.

20 Ibid.
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(1) Mesajul era hristocentric, accentuand tn mod deosebit moartea

si invierea glorioasa a lui Iisus; (2) Biserica proclama darul iertarii

si daru Duhului Sfant; (3) In urma proclamarii, biserica astepta un

raspuns, o decizie a ascultatorilor de a trece de partea lui Hristos.21

Crestinii Bisericii Primare au Tnjeles faptul ca misiunea Tncredintata

lor de catre Iisus insemna proclamarea Evangheliei Imparatiei lui

Dumnezeu. Proclamarea aceasta avea un scop bine definit: mantuirea din

pacat a oamenilor pierduti, de aceea kerygma lor trebuia sa contina solutia

lui Dumnezeu pentru mantuire.

Euaggelion este eel de-al doilea substantiv folosit Tn exprimarea

ideii de misiune a Biseicii Primare. Cuvantul grecesc este plurisemantic si

are mai multe semnificajii: rdsplata pentru vesti bune sau vesti de biruinfd,

anunfarea unei victorii asupra unorforfe ostile22. Termenul era folosit, de

asemenea, cu sensul unei comunicari a unei ve§ti bune din partea zeilor."

in Cultul imperial, la romani este folosit pentru a exprima ve§ti bune cu

privire la venirea unei ere noi de salvare, o data cu venirea noului Imparat.24

Posibil ca toate aceste semniflcajii sa fi contribuit la conturarea sensului

termenului euaggelion pentru Biserica Primara. Michel Green afirma acest

lucru spunand: ,,Noul Testament vorbeste in limbajul vremii sale.

Proclamarea este una realista si populara."25 Fara indoiala, vestea buna,

propovaduita de apostoli si de crestinii Bisericii Primare, era mantuirea,

insa nu una din opresiune politica realizata de catre Cezar, sau de catre un

alt imparat pamantesc, ci mantuirea din pacat §i moarte, realizata de Iisus

Hristos.

21 Ibid.
22 Gerhard Friedrich, ,,euayyeXiCop.ai kt\", in TDNT, Grand Rapids, Eerdmans,

1964, p. 714.

23 Plutarch, Sertorius, II, in Documents of the Christian Church, Oxford University

Press, 1976, p. 16.

24 Plutarch, De Fortuna Romanorum,6, Venirea domniei lui Caligula era socotita

ca o veste buna a unei mari Tmpliniri a Imperiului. Documents of the Christian

Church, p. 18.

25 Michel Green, op. cit. p. 66.
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Nu este intamplator faptul ca relatarile viefii si lucrarii Domnului

Iisus sunt numite de catre autorii lor euaggelion.26 Acestea II prezinta pe

Iisus ca solute a mantuirii oamenilor. Luca introduce termenul euaggelion

in redarea pasajului din Isaia 61, citat de catre Iisus in cuvantarea din

sinagoga din Nazaret. ,,Astazi s-au implinit cuvintele acestea din Scripturd,

pe care le-afi auzit."27 In Faptele Apostolilor este relativ pufin folosit

termenul euaggelion™ dar in conjinutul ei kerygma apostolilor este identica

cu acesta. Pentru Pavel, euaggelion este termenul preferat, prin care

exprima atat con{inutul vestii bune cat si efectul proclamarii ei-

mantuirea29 Evanghelia lui Pavel co.if ,e elemente istorice objective care

se refera la moartea, ingroparea si Tnvierea lui Iisus, ca Tmplinire a

Scripturilor Vechiului Testament. Acceptarea mesajului acestei Evanghelii

in credinfa si statornicie aduce iertarea pacatelor si mantuirea.30

Faptul ca Evanghelia sau kerygma constituia elementul esenjial in

misiunea Bisericii Primare poate fi observat si din interesul oponen|ilor de

a opri propovaduirea. Ceea ce Ti taia la inimd §i ii deranja foarte tare pe

ace§ti oponenti era tocmai proclamarea Evangheliei, care-L avea in vedere

pe Iisus Mantuitorul.31 De semenea, apostolii au simtit ca concentrarea

efortului si aten^iei lor trebuie sa fie catre vestirea cu indrazneala a

Evangheliei lui Iisus.32 Howard Marshall surprinde excelent acest fapt in

comentariul sau la Fapte.33 Opozi^ia fata de proclamarea Evangheliei nu a

existat numai din partea iudeilor, in perioada de inceput a Bisericii, ci si din

26Marcu 1:1.

27 Isaia 61:1-3; Luca 4: 16-21.
Fapte 11:20; 16:10; 14:7; Spre deoscbire de Marcu §i Pavel, Luca foloseste

foarte pujin substantivul euaggelion, insa folose§te frecvent verbul euaggelizomai.
Lewis A. Drummond, op. cit., p. 209.

30 1 Corinteni 15:1-4.
31 Fapte 4:18,21; 5:28;
1 ,,...Da putere rohilor tai sd vesteascd Cuvantul Tdu cu toatd indrazneala "
Fapte 4:29.

Howard Marshall, Acts. New Testament Comentary, Leicester, IVP 1989 on
107-108.
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partea oponenjilor romani de mai tarziu. Daca este real ceea ce traditia

Bisericii afirma, motivul principal pentru care cineva era acuzat ca fiind

crestin nu consta in faptul ca schimbari radicale avusesera loc in viafa lui in

urma convertirii, ci in faptul ca declara aceasta.34

Proclamarea Evangheliei in Biserica Primara nu a constat intr-o

kerygma rigida asa cum incearca sa demonstreze Dodd35. Didaskhei este o

alta forma sub care Biserica isi indeplinea misiunea de raspandire a

Evangheliei. Chiar §i in primele capitole ale carfii Faptele Apostolilor, unde

Dodd identifies elementele comune kerygmei, exista evident faptului ca

apostolii foloseau didaskei, pentru a-i convinge pe evrei ca Iisus era

Mesia.36 Mai degraba s-ar putea afirma ca, pentru o anumita perioada si in

anumite condifii, o forma sau alta era adecvata misiunii. Daca in Fapte,

didaskei era folosit pentru a dovedi ca Iisus este Mesia eel promis in

Scripturile Vechiului Testament, mai tarziu aceasta este folosita in apologia

impotriva conceptelor filosofice grecesti, care alterau Evanghelia.37

Spre sfarsitul secolului al II-lea si prima jumatate a secolului al III-

lea apologejii crestini, care par mai degraba filosofi decat predicatori, au un

important rol in misiunea Bisericii. Lui Grigore, episcop al Pontului, in

timpul studierii oratoriei ii este vestita Evanghelia prin invatatura lui

Origen. Convertit fund, s-a intors in Pont, unde alaturandu-se fratelui sau

Athenodorus devine episcop. Dupa treizeci de ani de slujire, se spune ca,

daca la revenirea sa in Pont, erau doar saptesprezece convertiji, la final,

numai saptesprezece oameni mai ramasesera pagani.38 Chiar daca afirmatia

de mai sus pare una mai mult oratorica decat una istorica, este clar ca

predicarea Evangheliei in Biserica Primara nu a fost facuta printr-o

34 Philip Schaff, History ofthe Christian Church, Vol I, pp. 30-41.

35 Dodd sus^ine ca kerygma apostolica este diferita si separata de didaskei, singura

care constituie unealta misionarilor Bisericii Primare fiind kerygma.

36 Fapte 5:21,42;
37Kenneth Scott Latourette, op. cit. pp. 111-114.
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kerygmd fixa, separata in mod categoric de didaskei. Argumentafia

ra^ionala conducea la esen^a kerygmei, prin care pacatosii erau mantuiji.

Oricat de important era confinutul mesajului Evangheliei in

misiunea Bisericii Primare, fara o dinamica spirituals puternica succesul

misiunii lor nu ar fi fost acelasi. Misiunea apostolilor era mult mai mult

decat o exprimare verbala a adevarului despre Hristos, Mantuitorul. Tofi cei

care au primit Evanghelia au avut o intalnire cu Dumnezeu in care au

primit incredintarea ca pacatele le sunt iertate si aparfin poporului Sau.

Pentru intelegerea acestui aspect este nevoie sa luam in discujie eel

de-al patrulea termen folosit in Noul Testament in legatura cu misiunea

apostolilor: martyria. Sensul acestuia este unul juridic: unul care depune

mdrturie pentru altul, care spune adevdrul cu privire la anumite fapte

comise, care confirma un adevdr. 39 In Vechiul Testament este folosit cu

privire la Dumnezeu40 marturisind despre El insusi oamenilor si cu privire

la oameni marturisind despre Dumnezeu, ca fiind singurul Dumnezeu.41 Cu

aceleasi sensuri este folosit si in Noul Testament.42 In Fapte este termenul

folosit de Iisus pentru misiunea pe care o vor face ucenicii dupa primirea

Duhului Sfant. Aceasta referinfa este in acord cu cea din Evanghelia lui

Luca.43 Deosebit de relevanta in Fapte 1: 8 este relajia dintre primirea
puterii Duhului si marturisirea ucenicilor. Duhul primit la Cinzecime era

factorul care imputernicea mdrturia lor. Dar care sunt lucrurile pe care le

vor marturisi ucenicii? In primul rand faptul ca Iisus era Mesia eel promis,

Scripturile s-au implinit in El, suferinjele si moartea Lui, invierea Lui,

A. A. Trites, The New Testament Concept of Witness, Cambridge, Cambridge
University Press, 1977, p. 17.

40 Dumnezeu marturisestc despre El insusi cand Se face cunoscut oamenilor. Astfel
apar foarte des in Vechiul Testament Cortul marturiei si chivotul marturiei ca
locuri in care se prezenta Dumnezeu. De asemenea, Legea lui Moise este numita
mdrturia lui Dumnezeu (Exod 25:16).

4lIsaia43:10-12;44:8.
Iisus insusi marturiseste despre Sine, precum si Tatal; loan Botezatorul

marturiseste, de asemenea, despre Iisus (loan 1:7,8, 15, 19,32, 34, 3:26)
43 Fapte 1:8; Luca 24:48.
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proclamarea pocainfei si credin{ei in numele Lui tuturor najiunilor,

incepand din Ierusalim. Michel Green observa corect ca nu era diferenta

intre kerygma, euaggelion si martyria.

Calitatea de manor al lui Iisus a fost legata de faptul ca acei care

depuneau marturie au fost martori oculari ai mortii si invierii lui. Pavel se

numeste pe sine si pe §tefan ca fiind martori ai lui Iisus.45 Conotajiile

termenului martyria in Biserica Primara nu se opresc aici. Calitatea vietii

spiritual este numita de Pavel si de loan, in epistolele lor, ca marturie a lui

Isus. Mai relevant, insa, pentru scopul propus, este conotajia substantivului

martyria legata de martiraj, care apare in Apocalipsa si mai tarziu la

Parintii Bisericii. In timpul persecu|iilor, proclamarea Evangheliei cu pretul

viejii era socotita ca marturie veritabila a lui Iisus.

Sub toate formele analizate anterior, misiunea Bisericii Primare are

ca esenta predicarea Evangheliei celor pacatosi, cu scopul convertirii lor la

Hristos §i pentru primirea mantuirii in numele Lui. Terminologia diferita

exprima mai degraba aspecte diferite care tin de con{inutul, de forma si de

dinamica evanghelismului in Biserica Primara.

In concluzie, misiunea Bisericii Primare insemna proclamarea

Evangheliei mantuirii prin Iisus Hristos. Termenii in care misiunnea este

prezentata in Noul Testament reflecta, in semnificatia lor, forma de

prezentare a Evangheliei oamenilor nemantuiti, cu scopul salvarii lor din

pacat §i primirea viefii vesnice.

John Stott sus^ine ca sensul misiunii in Biserica Primara este mai

larg, este holistic, mai ales atunci cand vedem aceasta in termenii in care

■ este prezentata de Iisus in loan 20: 21; 17:18. In pasajele respective Iisus

face din misiunea Sa modelul misiunii bisericii. Deoarece El a venit sa

44 Michel Green, op. ciu, p. 85.
45 Pavel lcaga calitatea sa dc martor, de experien^a convertirii lui §i il nume§te pe

$tcfan martor, facand referirc la martirajul acestuia (Fapte 22:13-21).
46 Apocalipsa 1:2,9; 2:13; 17:6; Martirajul lui Policarp 1:1, in Documents of the

Christian Church, pp. 9-10.
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slujeasca celor in nevoie, §i misiunea Bisericii ar trebui sa fie, pe langa

evanghelism, si slujirea celor nevoiasj.47

Este adevarat ca Iisus a slujit celor nevoiasi, dar nu trebuie uitat

faptul ca El a fost profund mahnit cand a realizat ca oamenii carora le

slujea au confundat aceasta cu misiunea pentru care El a venit in lume:

mantuirea din pacat §i acordarea vietii vesnice. Tot loan este eel care

prezinta cuvintele lui Iisus adresate celor ce le-a slujit: „ ...Lucrafi pentru

mdncarea care ramdne, pentni viafa ve§nica... " (loan 6: 27).

Asadar, semnificafia misiunii Bisericii Primare a fost indreptarea

oamenilor catre mantuirea sufletului §i viaja ves.nica, prin Evanghelia lui

Iisus Hristos. Aspectele holistice ale misiunii contemporane nu au constituit

parte a semnificajiei misiunii Bisericii in perioada primara.

II. CONDITIILE IN CARE S-A DESFA$URAT MISIUNEA

BISERICII PRIMARE

Pentru o in^elegere corecta a misiunii in Biserica Primara este

necesara cunoasterea condifiilor in care aceasta s-a desfasurat. In perioada

de inceput a Bisericii au fost condifii care au favorizat misiunea, dar au fost

§i unele care au impiedicat sau chiar s-au opus raspandirii crestinismului.48

1. Conditii de natura religioasa

a) ludaismul

ludaismul, leaganul in sanul caruia apare §i se dezvolta

cre§tinismul, este religia care a influenfat hotarator misiunea Bisericii

Primare. ludaismul secolului intai nu se limiteaza la teritoriul Palestinei.

Din vremea deportarii in Babilon (Sec. VIII i. R), iudeii sunt raspandifi,

mai intai forfa^i de exil, iar mai tarziu in mod voluntar, in afara granijelor

47 John Stott, op. tit., p. 23.
48 Michael Green, op. tit., p. 13.
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Jarii Sfinte, formand Diaspora?9 Luca mentioneaza, in cartea Faptele

Apostolilor, prezenja iudeilor in aproape toate locurile in care apostolii

ajung cu misiunea vestirii Evangheliei lui Iisus Hristos.30 In caracteristicile

religiei iudaice pot fi identificate lucruri care, pe de-o parte, favorizeaza

misiunea Bisericii Primare, dar pe alta parte, la anumite momente §i in

anumite circumstance, constituie piedici in calea misiunii.

Prima caracteristica a iudaismului care favorizeaza misiunea

Bisericii Primare este monoteismul iudaic. In contextul unei lumi politeiste,

faptul ca oriunde au ajuns, evreii au facut cunoscuta credin|a lor in Yehova,

singurul Dumnezeu adevarat, a deschis drum vestirii Evangheliei

Mantuitorului Iisus Hristos in misiunea Bisericii. Acest ,,avantaj" s-a

dovedit insa a fi o piedica in circumstance in care iudeii au respins

cre§tinismul, acuzandu-i pe cre§tini de politeism §i de blasfemie, deoarece

afirmau ca Iisus, Domnul, este Fiul lui Dumnezeu.51 Astfel din partea

iudeilor este declan§ata prima persecute a cre§tinilor, o data cu uciderea lui

§tefan.

A doua caracteristica a iudaismului care a influenjat misiunea

Bisericii Primare a fost spiritul misionar prin care evreii incercau sa castige

prozeliti.52 Iudaismul acestei perioade a fost caracterizat de un universalism

manifestat prin acceptare de prozeliti. Cand apostolii predicau Evanghelia,

a§teptand o decizie din partea celor ce ii ascultau, lucrul acesta nu mai

constituia o noutate pentru paganii politei§ti, care-L acceptau pe Iisus ca pe

49 Stelian Tofana, Introducere in studiul Noului Testament, vol. I, Cluj-Napoca,

Presa Universitara Clujeana, 2000, pp. 324-325.

50 Fapte 2:9-11 ttPar/i, Mezi, Elamifi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea,

Capadocia, Font, Asia, Frigia, Pamjilia, Egipt, Libia, Roma, Creta, Arabia."

Fapte 8:27; 11:19; 13:5; 13:14;14:1; 16:3; 17:1, 10, 17; 18:2, 12, 24, 26; 19:8, 9;

28:17.

51 Jack T. Sanders, Schismatics, Sectarians, Dissidents, Deviants. The First One

Hundred Years of Jewish-Christian Relations, London, SCM Press Ltd, 1993, pp.

2-3.

52 Idem. pp. 96-97.
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singurul Mantuitor. Parasirea ritualurilor, obiceiurilor §i practicilor pagane

era o cerinfa esenfiala pentru paganii convertifi la cretinism.

Traducerea greceasca (LXX) a Scripturilor a constituit un factor

esenjial pentru familiarizarea lumii primului secol cu conceptele religioase

monoteiste §i cu principiile moralei inalte propovaduite de catre Iisus si de

catre apostoli. Mai ales in prima parte a misiunii apostolilor, redata de catre

Luca, mesajul Evangheliei este sprijinit pe profetiile Vechiului Testament,

in mod deosebit pe cele mesianice. In stadiul dezvoltarii Bisericii in cadrul

iudaic, raportarea mesajului misionar este facuta intodeauna la profe{iile

biblice. Chiar §i atunci cand se adreseaza neamurilor, misionarii Bisericii

Primare fac referire la conceptele Scripturilor ebraice a creatiei, caderii in

pacat, inchinarii, la starea omenirii, judecata divina §i solufia mantuirii

omului.53

Inchinarea regulata si orgcmizata in cadrul Templului si al

Sinagogii a fost, de asemenea, un factor ce a condijionat misiunea Bisericii

Primare. Spre deosebire de religiile pagane in care inchinarea era mult mai

libera §i variata, inchinarea iudeilor legata de Templu §i Sinagoga se

desfa§ura intr-un cadru foarte bine organizat.54 Legile cu privire la sarbatori

si la ritualurile legate de acestea erau stabilite foarte precis. Este imposibil

de ignorat faptul ca pogorarea Duhului Sfant peste apostoli a avut loc pe

fondul unei sarbatori iudaice- Cincizecimea.

Locul in care continua sa se inchine apostolii sj cre§tinii primari din

Ierusalim este Templul. Dupa ce apostolii se raspandesc in cetatiile

Imperiului Roman, primul loc pe care ll frecventeaza si in care i§i

indeplinesc misiunea de vestire a Evangheliei este sinagoga. Este adevarat

ca, ulterior, institutia Templului este ,,marul discordiei" de la care se trage

martirajul lui §tefan si care a determinat arestarea lui Pavel, iar sinagoga

este adesea locul de unde se declan§eaza persecutarea apostolilor, dar este,

53 Max Turner, ,,Mission and Meaning in Terms of 'Unity' in Ephesians", Mission
and Meaning, London, BPC Wheatons Ltd., 1995, pp. 138-168.

Merrill C. Tenney, Privire de ansamblu asupra Noului Testament, Cluj-Napoca
BEE International, 1998, pp. 75- 79.
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de asemenea, evident ca inchinarea organizata a evreilor a constituit un

factor important in inaintarea misiunii Bisericii Primare §i un model pentru

primele adunari de inchinare ale crestinilor. Ziua speciala de inchinare, din

saptamana, Sabatul, a fost folosita de apostoli ca prilej de vestire a

Evangheliei §i model pentru Ziua Domnului, stabilita mai tarziu pentru

inchinarea Bisericii. $i aceasta a constituit, insa, si prilej de separare si

respingere intre iudei si crestini.

Este greu de estimat cat de mult a favorizat iudaismul misiunea

Bisericii Primare, dar este clar ca misiunea apostoli lor a fost socotita de

catre acestia parte inseparabila din planul lui Dumnezeu de mantuire a

oamenilor, descoperit in Scripturile evreilor si desfasurat in istoria lor.

b) Panteonul greco-roman

Extinderea Imperiului Roman, prin cucerirea unor noi state, in care

Panteonul grecesc inmanunchia o serie de zeitaji, a dus in mod inevitabil la

un sincretism religios al Imperiului. Aceasta cu atat mai mult in conditiile

in care, in mod oficial, romanii au permis statelor din provinciile nou

cucerite pastrarea zeita{ilor proprii si a obiceiurilor de inchinare aduse

acestora. Astfel se explica amestecul intre zeita^ile homerice grecesti si zeii

vechi ai Romei.56 In timpul domniei lui Augustus au fost ina^ate noi temple

si instaurate noi ordine preojesti in Imperiu.

Raportata la acest fond religios greco-roman, misiunea bisericii

primare este influenjata de doi factori esenjiali.

Primul este toleranfa religioasd in Imperial Roman, care a facut ca

in prima faza a desfasurarii misiunii apostolice sa nu fie o opozijie oficiala

55 Iustin, Dialogul cu iudeul Trifon, in loan Coman, Patrolqgie, Bucure§ti, Ed.

IBMBOR, 1984, pp.289-281

56 Zeul cerului Jupiter a fost identificat cu corespondentul grec Zeus; Juno, sotia

lui, cu Hera greceasca; Zeul marii Neptun , cu grecescul Poseidon; zeul lumii
subpamantene, Pluto cu Hades etc Merrill C. Tenney, op. cit., p. 55. si Stelian

Tofana, op. cit. p. 281.
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din partea Romei faja de cretinism. Crestinismul era privit ca o alta religie,

printre multele existente, deja, in Imperiu.

Cel de-al doilea factor care a influen^at misiunea Bisericii Primare

in contextul politeismului greco-roman a fost slabirea increderii oamenilor

in zeii lor. Caracterul imoral si depravat al zeilor si al ritualurilor inchinate

acestora §i neputinta de a-i ajuta sa reziste armatelor romane care i-au

cucerit au ridicat semne de intrebare si indoieli in minjile oamenilor, cu

privire la zeii lor.

Impreuna cu mulfi alfii, acesti factori au constituit o pregatire a

oamenilor pentru a lua aminte la m jul Evangheliei vestit de catre primii

cres.tini.

Chiar daca nu mai erau ata§amente putemice intre oameni si zeii

Panteonului greco-roman, gasim eel putin doua locuri in Fapte cand

misionarii interfereaza cu inchinatori ai acestora. In Listra, Pavel §i

Barnaba sunt identificati cu Jupiter si Mercur, dar Pavel folose§te prilejul

de a le Tndrepta privirile spre lisus Hristos.57 In Efes, Pavel si colaboratorii

sai sunt implica^i mtr-o rascoala provocata din ratiuni financiare de catre

argintarul Dimitrie, care facea mici obiecte de cult in cinstea zei^ei Diana

(Artemis).58

c) Religiile misterelor

Setea oamenilor de nemurire, experienta mistica tn apropierea de

divinitate, si toleran|a religioasa a Imperiului au deschis drum religiilor de

mistere, de origine orientala.

Specific acestor religii a misterelor59 era pretenjia ca impartasesc

adeptilor lor, prin anumite ritualuri sacre, cunoscute doar de catre cei

Vezi o tratare amanun{ita in Conrad Gempf, ,,Mission and Misunderstanding:

Paul and Barnabas in Lystra", Mission and Meaning, Editata de Antony Billington,

Tony Lane & Max turner, London, BPC Wheatons Ltd., 1995, pp.56-69.

58 Fapte 19: 21-41.

59 Religiile de mistere erau dezvoltate ca mituri in jurul diferi|ilor zei: in Eleusis,
Demetra §i fiica sa Persefona, Deonisos, zeul vinului, Cibela, ,,mama zeilor", zeita
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inijiati, o comuniune nemijlocita cu divinitatea.60 Ritualurile religiilor de

mistere au degenerat in orgii oribile,61 insa oamenii continuau sa-si

stampere setea religioasa implicandu-se in acestea. Dorinta de nemurire si

egalitatea sociala manifestata in cadrul ritualurilor62 au contribuit la

influenza pe care misterele au avut-o, in mod deosebit, asupra poporului de

rand, si uneori chiar asupra unei categorii sociale superioare din Imperiu.

Cateva caracteristici specifice acestor religii entuziaste au

influen^at misiunea Bisericii Primare: atrageau atenfia oamenilor asupra

vinovafiei personate generate de pacat. Ritualul jertfelor in cadrul acestor

mistere exprima faptul ca raul trebuie pedepsit si vina ispasita. Acest

concept, alaturi de eel iudaic, a deschis drum doctrinei ispasirii prin Jertfa

Mantuitorului Hristos, propovaduite de catre apostoli.

Siguranfa si securitatea viefii intr-o lume ostila constituiau una

dintre problemele la care religiile misterelor incercau sa de-a solufii. Lumea

era un loc periculos in care spiritele rele, ostile oamenilor, influen{au

destinul acestora.63 Desi nu ofera raspunsuri satisfacatoare acestei dileme,

religiile misterelor ii pregatesc pe oameni pentru primirea Evangheliei vietii

vestite de misionarii Bisericii Apostolice.

Conceptul relafiei omului cu zeul eliberator. in ritualurile extatice

si a meselor sacre ale misterelor se incerca intrarea omului in comuniune

nemijlocita cu divinitatea.64 Evanghelia apostolilor aduce raspuns acestei

naturii, Attis, zeul frigian al naturii, zeii egipteni Osiris, Serapis si Isis, zeul persan

Mithras.

60 Stelian Tofana, op. cit., p. 283.
61 Senatul roman este nevoit sa ia atitudine impotriva unor astfel dc ritualuri

pseudo-religioase scandaloase §i periculoase pentru cetatenii Imperiului. Ibid. p.

284.

62 fn ritualurile misterelor, pentru oamenii de rand exista un sentiment de Tmplinire

emo^ionala. Un rob simjea un moment de libertate, un om liber incerca un

sentiment de egalitate sociala, un soldat deconectare, iar femeile o implinire.

Indeosebi, in cultul lui Isis femeile aveau un rol proeminent. Michael Green, op.

cit. p. 22.

63 Merrill C. Tenney, op. cit., p. 57.

64 Michael Green, op. cit., p. 23.
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probleme, prezentand un Mantuitor personal, care se apropie de om pentru

a-1 ridica din starea generata de pacat.65

Setea dupa nemurire, provocata de pretenfia acestor religii a

misterelor in afirma|ia ca cei initial, odata cu atingerea comuniunii cu

divinitatea, intra in nemurire, a contribuit la pregatirea lumii pentru

acceptarea mesajului crestin al vietii vesnice dobandite prin Hristos.

d) Cultid imperial

CultuI Imparatului s-a dezvoltat din ra^iuni mai mult politice decat

religioase.66 Inca de pe vremea lui Alexandru eel Mare §i a regatelor

eleniste ale Seleucizilor si Ptolemeilor, regii au inceput sa fie maltafi la

pozifii de zeitafi §i au primit denumiri de Soter, Kurios sau Epifanes.67

Faptul ca imparatul manifesta puteri remarcabile spre binele imperiului a

dat na§tere la sentimentul ca in el exista ceva divin. In Imperiul Roman,

Augustus a fost divinizat, dupa moartea sa ridicandu-se temple m cinstea

lui, in mai toate provinciile Imperiului.68 La Roma, zelul pentru divinizare

nu era insa foarte mare, Senatul numindu-1 nu pe Imparat, ci geniul

Imparatului ca fiind divin. Acest inceput este suficient ca ulterior Nero si
Domifian sa pretinda onoruri si inchinare ca adevara^i zei, din partea

supusjlor lor. 69

Refuzul crestinilor de a se inchina imparatului a dus la persecute si

la adoptarea unor legi de interzicere a Crestinismului in Imperiu.70 Din

65Efeseni2: 11-22
66 Stelian Tofana, op. ciu, p. 289.
67 Merrill C. Tenney, op. ciu, p. 56.

Dupa o perioada de razboaie civile §i dispute politice, Augustus a reusit sa
restabileasca pacea in Imperiu si a concentrat astfel toata puterea in mana

Cezarului. Nu este de mirare ca acesta a fost momentul in care romanii au inceput

sa priveasca spre Iraparat ca avand puteri divine. Cornelius Tacitus, Anale,
Bucuresti, Humanitas, 1995, pp. 36-38.

69 Cornelius Tacitus, op. cit., p. 44.
70 David W. J. Gill & Bruce W. Winter, ,,Acts and Roman Religion", in The Book
ofActs in its First Century Setting, vol. II, Grand Rapids, Paternoster Press, 1994,
pp. 93-103.
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timpul domniei lui Traian §i pana la Constantin au fost trei secole in care

credinta in Hristos era interzisa.71

Pentru romanii politeisti care puteau oricand sa mai adauge un zeu

la lista lor de zeita^i, refuzul cresjinilor de a se inchina Imparatului era

privit ca lipsa de patriotism §i un pericol pentru unitatea statului. Oamenii

de rand, care aveau conceptii politeiste, ii priveau pe cre§tini ca pe atei, fapt

pentru care acuzatiile false cu privire la pericolul pentru stat §i caracterul

obscur al adunarilor lor, precum §i atribuirea unor calamitati setei de

razbunare a zeilor datorata cre§tinilor, au starnit reac|ii de respingere §i

rezerve fata de mesajul cre§tin al acestora. Din cauza interdicfiei, adunarile

cre§tinilor nu mai pot avea loc decat in locuri secrete, iar prezen^a celor

neconvertiti era limitata §i controlata. Propovaduirea publica era imposibila

in perioada interdictiei.

Pentru misiunea Bisericii Primare, interzicerea cres.tinismului prin

lege §i consecinja acestei interdicjii - persecutia - a constituit o piedica in

calea extinderii libere a bisericii, dar parintii Bisericii din aceasta perioada

au socotit incercarea de exterminare a credinjei cre§tine din Imperiu ca pe

un mijloc al lui Dumnezeu de purificare a acesteia.

2. Conditii de natura culturala §i filozofica

Nu doar religiile, ci §i cultura §i filosofia primelor secole au

influentat misiunea Bisericii Primare. Este imposibil pentru cititorul

modern al rapoartelor misionare ale bisericii primare sa nu observe ca

limba greaca §i gandirea filosofica greceasca au influentat misiunea

primelor trei secole crestine. Mana in mana, limba §i cultura greceasca au

cucerit populajia Imperiului Roman, pregatind oamenii pentru mesajul

Evangheliei purtat de catre primii misionari.

71 Philip Schaff, History ofthe Christian Church, vol. 1, p. 18.

72 Martiriul Sfcintului Policarp, II. 1.

73 Philip Schaff, op. cit., pp. 35-37.
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a) Limba greaca

Din secolul al II-lea i.Hr., cand Imperiul Roman a cucerit teritoriile

grece§ti, limba greaca a rivalizat cu latina. Grecii §i-au cucerit cuceritorii,

asa cum Horajiu se plangea, in scurta vreme dominand lingvistic Imperiul.

Latina constituia limba curfii imperiale, ebraica era limba culticd

iudaica si aramaica era limba predominanta in Orientul Apropiat, dar

greaca era limba cidta a Imperiului, cunoscuta de persoanele educate, fapt

pentru care devine lingua franca (limba universal) in Imperiul Roman.

Interesul nobililor romani pentru cultura si filosofia greaca au determinat

adoptarea limbii grece§ti de catre ace§tia.74

Atat in comunicarea orala a Evangheliei, dar mai ales in scris,75

limba greaca, ca limba universala a Imperiului Roman, a constituit un

factor deosebit de important §i avantajos pentru misiunea Bisericii Primare.

b) Filosofia greceasca

De§i filosofia se bazeaza pe rajiune, incercand sa formuleze

intrebari cu privire la realitatea viejii §i sa caute raspuns la acestea, fara a se

raporta la divinitate §i ignorand revelajia76, gandirea filosofica a influentat

misiunea Bisericii.

Filosofia greceasca a constituit raspunsul rational al oamenilor in

fata unor religii manifestate prin ritualuri seci §i superstitii ignorante.

Principalele curente filosofice grece§ti pe fondul carora s-a desfa§urat

misiunea bisericii primare au fost: Platonismul si Neoplatonismul,

74 Merrill C. Tenney, op. cit., p. 45.
Folosirea Septuagintei, compunerea Epistolelor Noului Testament Tn limba

greaca si faptul ca intregul Nou Testament a circulat in limba greaca aproape de la
data scrierii lui, faptul ca scrierile primilor Parin|i ai Bisericii si primelc scrieri de

istorie a bisericii, au fost in aceeasi limba, constituie dovezi suficiente pentru
intelegerea valorii limbii grecesti ca limba universala pentru misiunea primilor
cre§tini.

Jacqueline Russ, Istoria filosofiei. G&ndirile fondatoare, Bucuresti, Univers
Enciclopedic, 1993, p. 20.
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Stoicismul, Epicureismul §i Gnosticismul.77 Fara a intra in detaliile

doctrinelor filosofice susamintite si fara a exagera rolul gandirii grece§ti in

pregatirea caii crestinismului, pot fi observate influente favorabile ale

acestora asupra misiunii.

In primul rand, interoga{iile filosofice au slabit increderea si

interesul oamenilor in zeita|ile carora se inchinau. Platon, prin sofi§tii care

propagau filosofia lui, a atacat statutul imoral al zeilor §i al ritualurilor in

cinstea lor. Cautarea asidua a ganditorilor greci, gandirea lor riguroasa §i

ridiculizarea zeilor din legendele mitologice a slabit reveren^a oamenilor de

rand fata de'acestia si a deschis drum in mingle lor pentru acceptarea

doctrinei crestine.78 Pe acest fel de gandire au cladit, ulterior, apologetii

crestini, in dorinja de a indrepta privirile oamenilor de la zeitafile

traditionale catre Dumnezeul eel Adevarat.

Filosofia greceasca a influenjat, de asemenea, deschiderea

drumului catre acceptarea din partea oamenilor politei§ti a monoteismului
on

iudeo-crestin. Ideile filosofice: Unul $i Multiplul, introdusa de Xenofon ,

Primul Mi$cdtor, a lui Aristotel,8lDem/wrgM/, sau Ideea unui dumnezeu

personal, la Platon82, pregatesc gandirea oamenilor pentru acceptarea ideii

unui singur Dumnezeu propovaduit de mesagerii credinfei cre§tine.

Este gresit, insa , a privi catre contextul filosofic grecesc doar ca la

un factor ce a favorizat misiunea. Multe dintre problemele intalnite in

Epistole si in Apologiile Parintilor Apostolici au fost generate de

77 Pentru o prezentarc mai detaliata a interferenjelor doctrinelor filosofice grecesti

cu doctrina cre§tina, vezi Jacqueline Russ, op. ciL, vol. I, pp. 19-97; Stelian Tofana,

op. cit., pp.252-282, §i Merrill Tenney, op. cit., pp. 62- 67.

78 Influen|a sofistilor asupra oamenilor de rand era atat de mare incat poate fi

comparata cu cea a Predicatorilor Reformatori ai secolelor XVI-XVm. Michael

Green, op. cit., p. 19.

79 Iustin, Apologia I, in loan Coman, Patrologie, vol I, Bucuresti, Ed. IBMBOR,

1984, p. 271.

80 Jacqueline Russ, op. cit. p. 24.

84 Ibid., p. 65.

S2 Ibid., p. 49.
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conceptele filosofice care alterau credinja crestina §i impiedicau astfel

desfasurarea misiunii Bisericii. Chiar atunci cand s-au folosit de principii

filosofice contermporane lor, Apostolii si Parintii Bisericii au avut de luptat

mult in lucrarea de conturare a dogmelor crestine si delimitarea lor de

conceptele eronate ale curentelor filosofice, in mod deosebit de eel

gnostic.

3. Conditii de natura politica si economica

Un alt factor deosebit de important care a influenfat misiunea

Bisericii Primare a fost politica Impt .ului Roman si sistemul economic al

primului secol. Michael Green afirma ca daca Iisus s-ar fi nascut cu o

jumatate de secol mai devreme, raspandirea crestinismului ar fi avut un cu

totul alt scenariu.84 Afirmapa aceasta o face Jinand seama de evolu^ia
politicii Imperiului Roman.

Dupa o suta de ani de razboaie civile §i framantari interne in

Imperiul Roman, in anul 44 I. Hr. domnia lui Claudius, numit de Senat

ulterior Augustus, restabileste pacea Imperiului {Pax Romano)?5 Poporul

epuizat dupa un secol de razboi ll priveste pe Augustus ca pe un salvator al

lumii, astfel supremafia lui in stat este nedisputata. Desi cu for^a armelor,

Augustus reu§este sa pastreze pacea pichetand granijele Imperiului cu

garnizoane de soldafi.86 Sistemul provincial din Imperiul Roman dadea o

semiautonomie provinciilor, acestea fund administrate de guverne locale

proprii, iar din partea Romei conduse de proconsuli sau procuratori

romani.87

Epistolele scrise bisericilor si scrierile Parin^ilor Apostolici sunt pline de

exemple in care autorii lor sunt nevoi^i sa intervina pentru a corecta abaterile si
ereziile strecurate in biserici de catre adepji ai gnosticismului.
84 Michael Green, op. cit., p. 14.
85 Cornelius Tacitus, op. cit., p.33.
86 ,p

In proviinciile pasnice romanii guvernau prin proconsuli (din aceasta catcgorie

fiind Ahaia), iar Tn cele mai turbulente prin procuratori numifi de Imparat (cazul
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88

In timpul domniei imparatilor care 1-au succedat pe Augustus ,

legile romane au fost tolerante, permi|and in provincii pastrarea propriilor

religii, exceptie facand acele religii socotite periculoase pentru securitatea

oamenilor §i a Imperiului, pana in timpul lui Traian, cand cre§tinismul a

fost declarat religio illicita™ Aceasta nu inseamna ca nu a existat opozi^ie

§i persecutie impotriva cre§tinilor pana la Traian. In timpul lui Nero a fost

declansata o aspra persecutie motivata de invinuirea de incendiere a Romei

adusa cre§tilor.90 Domitian, a pretins sa fie numit zeu si a declarat credinta

cre§tina o crima impotriva statului. Cruzimea §i nebunia lui au declan§at o

aspra persecutie.91 Secolele II si 111 au constituit o perioada de neagra

persecutie in care cre§tinii erau pedepsiti cu moartea §i cu confiscarea

averilor.92
Pax Roniana §i libertatea de mi§care in Imperiul Roman, in primul

secol, constituie conditii favorabile pentru apostolii §i misionarii acestei

perioade, in raspandirea Evangheliei in intreg Imperiu. Perioada

urmatoarelor doua secole este marcata de opozitie §i incercare de

exterminare a cre§tinilor din Imperiu.

Sistemul de drumuri §i industria mercantila au constituit, de

asemenea, factori importanti pentru deplasarea cu u§urin^a a misionarilor in

scopul vestirii Evangheliei. David Franch gaseste o stransa legatura intre

sistemul roman de drumuri din Asia Mica §i rutele calatoriilor misionare ale

Iudeii in care Pilat era procurator). In aceste provincii adesca erau stagnate trupc

romane de intervenjie in caz de revolta. Merrill C. Tenney, op. cit., p. 11.

88 Tiberiu (14-37 d. Hr.), Caligula (37-41 d. Hr.), Claudiu (41-54 d. Hr.), Nero (54-
68 d. Hr.), Galba (68 d. Hr.), Otho, Vitelius (69 d. Hr.), Vespasian (69-79 d. Hr.),

Titus (79-81 d. Hr.), Domitian (81- 96 d. Hr.), Nerva (96-98 d. Hr.), Traian (98-
117 d Hr) Adrian (117-138), Antonius Pius (138-161), Marcus Aurelius (161-
180), Septimus Severus (181-193), Filip (193-249), Decius (249-253), Valerian

(253-260), Dioclitian (303-311), Corneliu Tacitus, Anale.

89 Philip Schaff, op. cit., vol I, p. 24.

90 Ibid., p. 23.

91 Ibid.

92 Ibid., p. 24-39.
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lui Pavel din Fapte.93 Relajiile comerciale au constituit un factor avantajos

pentru raspandirea Evangheliei. Multe locuri in care crestinismul este

prezent in primele secole cre§tine §i despre care nu se §tie cum au fost

misionate, este foarte probabil sa fi ajuns in contact cu Evanghelia prin

comercian|ii care se deplasau din cetate in cetate in scopuri economice, dar

au luat asupra lor si misiunea impartasirii solujiei mantuirii oamenilor cu

care ajungeau in contact.

III. DUHUL SFANT IN MISIUNEA BISERICII

PRIMARE

Misiunea Bisericii Primare este in stransa relate cu promisiunea

Mantuitorului cu privirc la venirea Duhului Sfant. Dupa ce in Evanghelia

sa, Luca prezinta misiunea lui Iisus savarsita ,,prin puterea Duhului

Sfant"94, in Fapte, ii prezinta pe ucenicii lui Iisus continuand misiunea Lui

prin aceeasj putere a Duhului. Acelasj Duh, care L-a insojit pe Iisus in

lucrarea Sa este dat Bisericii la Cincizecime in vederea implinirii misiunii

ei.95

Majoritatea teologilor sunt de acord ca Luca pune un accent

deosebit pe rolul misionar al Duhului Sfant in teologia sa. Parerile se

diferenfiaza atunci cand pneumatologia lucana este evaluata in raport cu

cea ioanina sau paulina si este discutat rolul Duhului Sfant in viaja

credinciosului.

James D. G. Dunn96 susl;ine ca darul Duhului Sfant, in teologia

lucana, are in primul rand, un rol soteriologic, fiind condijie de baza in

93 David French, ,,Acts and Roman Roads of Asia Minor" in David W. J. Gill &
Conrad Gempf, op. cit., pp. 49- 58.

94 Coborarea Duhului Sfant peste Iisus la botez Luca 3: 22; dus de Duhul in pustie
ca sa fie ispitit- 4: 1; citarea pasajului din Isaia 61 cu adaugarea ,,astazi s-au

implinit cuvintele acestea- 4: 18-20; minunile savarsite prin puterea Duhului Sfant.

95 David Wells, God the Evangelist, Grand Rapids, Paternoster Press, 1997, p. 45.
96 James D. G. Dunn, The Christ and the Spirit, vol. II., Grand Rapids, Eerdmans,
1998, p. 241.
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procesul de inijiere-convertire a credinciosului. Chiar daca iese in evidenfa

rolul misionar al Duhului, aceasta nu Tnseamna ca Luca minimalizeaza sau

este dezinteresat de lucrarea Sa launtrica.

Roger Stronstad97 si Robert Menzies98 pornesc de la ideea ca

pneumatologia lucana este diferita si complementary pneumatologiei

ioanine si celei pauline. In timp ce loan si Pavel se ocupa de aspectiil

soteriologic, launtric al lucrarii Duhului, Luca se ocupa de lucrarea Sa

misionara, exterioara, cu credinciosii. Acestia considera, de asemenea, ca

Darul Duhului promis de Iisus si primit de catre ucenici la Cincizecime si

in alte ocazii prezentate Tn Fapte (samariteni, casa Lui Corneliu, Pavel,

ucenicii din Efes), reprezinta un clonum superadditum sau o experien^a

separata si ulterioara mantuirii, avand drcpt scop inzestrarea credinciosului

cu abilitati harismatice pentru misiune.

Max Turner99, pledand pentru o imitate de fond a pneumatologiilor

autorilor Noului Testament, sustine ca Luca prezinta darul Duhului ca

dimensiune harismatica a vietii si misiunii fiecarui crestin. Darul Duhului,

care-1 abiliteaza pe crestin pentru misiune nu este, Tnsa, o experienja

separata de procesul convertirii si initierii in crestinism.

John M. Pennyllx> considera pneumatologia lui Luca Tn tntregime

orientata catre misiune, dar ca ,,acelasi Duh Sfant care aduce mantuirea, si

imputerniceste biserica, atunci cand aceasta se roaga."

Diferentele de detaliu in argumentative teologilor men|ionati sunt

mult mai multe decat cele prezentate, insa este evident ca toti acestia sunt

de acord cu faptul ca darul Duhului Sfant, promis de Iisus si dat ucenicilor,

incepand cu Cincizecimea, are un rol deosebit pentru misiunea lor.

97 Roger Stronstad, The Charismatic Theology of Luke, Peabody, Hendrikson,

1984, p. 87.

98 Robert Menzies, Empowered for Witness, Shefield, Shefield Academic Press,

1991,p.ll2.

99 Max Turnner, Powerfrom on High, Sheffield, Sheffield Academic Press, 1996,

p. 38.

100 John M. Penny, The Missionary Emphasis of Lukan Pneumatology, Sheffield,

Sheffield Academic Press, 1997, p. 123.
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Noi consideram ca in promisiunea facuta de Iisus, rolul acesta este

unul de important deosebita: Cand Duhul Sfant se va cobori peste voi

,,ve{i primi o putere" prin care veti duce marturia voastra despre Mine in

Ierusalim, in Iudeea, in Samaria si pana la marginile Pamantului.101 In

interpretarea lui Luca, ceea ce s-a intamplat la Cincizecime a fost

implinirea acestei promisiuni. Intrebarea care se ridica este cum

manifestarile de la Cincizecime se identified cu puterea promisa de

Mantuitorul?

Ceea ce a atras atenjia celor prezenfi la Ierusalim pentru praznic a

fost auzirea vorbirii lucrurilor minunate ale lui Dumnezeu, de catre ucenici,

in limbile lor, limbi pe care acestia nu le invatasera. Mesajul Evangheliei

transmis de catre Petru celor prezenji este insa in limba aramaica cunoscuta

de el si infeleasa de ei. Practic, pentru comunicarea mesajului Evangheliei

nu a fost nevoie de o minune a limbilor. Xenolalia sau vorbirea

supranaturala a ucenicilor in limbile cunoscute de iudeii prezenji este doar

o dovada care confirma impreuna cu semnele anterioare (sunetul ca vajaitul

unui vant puternic si niste limbi ca de foe) implinirea promisiunii lui Iisus

si marcheaza, totodata, momentul primirii darului Duhului Sfant. Pentru

Petru si pentru ceilalfi apostoli, acestea reprezentau faptul ca misiunea lor a

inceput in puterea Duhului.

Misiunea in puterea Duhului nu a constat numai in manifestarile

harismatice. Este adevarat ca pe cand vorbea Petru cei prezenji au fost

strapun§i in inima si s-au pocait acceptand ca Iisus era solufia mantuirii lor,

dar nu se poate spune ca tot ceea ce s-a petrecut miraculos, prin puterea

Duhului Sfant, a fost inspirafia si indrazneala lui Petru, manifestate in acea

predica. Lucrarea Duhului Sfant este de natura spirituals si nu poate fi

limitata la ceea ce se poate vedea sau percepe cu simfurile umane. Pe langa

ceea ce s-a vazut si auzit la Cincizecime a avut loc lucrarea spirituala

nevazuta din inimile celor ce ascultau predica lui Petru. Puterea men^ionata

de Iisus in promisiunea data ucenicilor nu poate fi identificata, in

101
Parafrazarea noastra a vcrsctului din Fapte 1:8.
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exclusivitate, cu manifestarile harismatice evidente la Cincizecime, ci §i cu

lucrarea nevazuta a Duhuiui de convingere a celor pacatosj ca au nevoie de

Iisus ca mantuitor. Acelasj Duh care il inspira pe predicator lucreaza la

inimile celor ce aud Evanghelia.102

Dupa cum la Cincizecime darul Duhuiui sau puterea promisa de

Iisus nu poate fi identificata in exclusivitate cu manifestarile harismatice

vizibile, acelasj lucru se poate spune si despre pasajele ulterioare din

Faptc. Experien{a samaritenilor (8: 14-19), convertirea lui Pavel (9: 17-18),

casa lui Corneliu (10: 44-46) §i ucenicii din Efes (19: 1-7). Exegetii se

deosebesc in interpretarea acestor pasaje dupa felul in care stabilesc rolul §i

momcntul primirii darului Duhuiui.

James Dunn sustine ca in cazul in care cineva a crezut dar credinta

lui nu este urmata de primirea darului Duhuiui, trebuie clarificat motivul

pentru care se intampla asa. Daca Duhul nu a venit in ciuda credintei si

botezului samaritenilor, ceva era in neregula cu credinta lor.103

,,In cazul lui Pavel §i a casei lui Corneliu este clar ca primirea

Duhuiui a semnificat finalul convertirii lui, respectiv, imputernicirea celor

dintre neamuri de a experimenta mantuirea."104

Menzies afirma ca toate cazurile de primire a darului Duhuiui in

Fapte confirma ideea ca primirea Duhuiui in intelegerea lui Luca nu are rol

soteriologic, ci reprezinta o experien^a ulterioara mantuirii, cu scopul de a-1

inzestra pe credincios cu abilitaji de vorbire profetica in vederea indeplinirii

misiunii de predicare a Evangheliei.105

Fata de cele doua opinii mentionate mai sus, semnifica|ia darului

Duhuiui se situeaza undeva intre acestea, ambele fiind extremiste. Darul

Duhuiui nu este separat de procesul soteriologic al cre§tinului, dar nici nu

se limiteaza la acest rol. Rolul Duhuiui in misiunea predicarii Evangheliei

este atat pentru inzestrarea predicatorului cu inspirajie §i indrazneala in

102 James D. G. Dunn, op. cit., p. 238.

103 James D. G. Dunn, ..Baptism in the Spirit", in JPT3 (1993), p. 25.

104 James D. G. Dunn, ,,Baptism in the Spirit", p. 28.

105 Menzies, op. cit., pp. 48-62.
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vorbire cat §i pentru atingerea si sensibilizarea inimilor celor ce asculta

mesajul. Max Turner exprima acest echilibru spunand ca in toate cazurile

din Fapte este prezentat darul Duhului ca o inzestrare profetica, dar sensul

acestuia este mai larg decat se in|elege printr-o vorbire inspirata

supranatural. ,,Cand ne referim la inzestrare profetica trebuie sa avem in

vedere semnifica|ia iudaica a acesteia. Slujba profetica in gandirea iudaica

implica nu numai o vorbire extatica, ci o relafie apropiata cu Dumnezeu a

profetului, o viafa sfanta §i o participare la Legamantul lui Israel.106

Cele doua aspecte ale puterii Duhului in marturia cre§tinilor nu pot

fi separate, in timp ce Duhul Tnzestreaza pe misionari cu ability de

comunicare a Evangheliei si cu Tndrazneala, lucreaza si la inimile celor ce

asculta Evanghelia determinandu-i sa accepte mesajul ei. In perioade §i in

condijii diferite poate fi observat mai accentuat aspectul exterior sau eel

launtric al lucrarii Duhului Sfant in misiune. In Fapte este adesea evident

aspectul exterior, harismatic al manifestarii Duhului in misiune, dar in

perioada urmatoare, a persecutiei Bisericii, harismele nu mai sunt atat de

evidente, desj Duhul Sfant, in mod incontestabil, Isi continua misiunea si

martori prezenfi la executia martirilor se convertesc la credinta in

Hristos.107

In desfasurarea misiunii Bisericii Primare, Duhul Sfant conduce §i

direcfioneazd activitatea misionara. Odata cu promisiunea darului Duhului

Sfant, ucenicii primesc de la Iisus si planul misiunii lor: „... §i-Mi vefiji

martori in Ierusalim, in toata Iudeea, in Samaria, §i pdnd la marginile

Pdmdntului. "108 Desfasurarea misiunii Bisericii, relatata de Luca in Fapte,

urmareste desfasurarea acestui plan. La fiecare faza noua a extinderii

misiunii, Duhul Sfant inijiaza si direcjioneaza aceasta. Duhul 1-a trimis pe

Filip sa-i vorbeasca famenului etiopian109 (8:29-39), s.i pe Petru in casa

106 Max Turnner, op. cit., pp. 88-89.
107 Philip Schaff, op. cit., vol. II, p. 18.
108 Fapte 1:8.

109 Calauzirea lui Filip spre etiopian s-a facut printr-un ,,inger al Domnului", dar
conform referinjelor ultcrioarc (vv. 29, 39) nu ar trebui sa ezitam in identificarea
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unuia dintre neamuri (10:19). Duhul a calauzit biserica din Antiohia sa-i

trimita pe Pavel si Barnaba ca misionari la neamuri (13: 2-4).

Fapte 16:6-10 este un pasaj deosebit de relevant pentru modul in

care Duhul direcfioneaza misiunea apostolilor. Duhul conduce misiunea,

mai intai prin interdicfie si limitare, apoi prin chemare si incurajare. De

doua ori Luca relateaza faptul ca Duhul le-a interzis lui Pavel si

insotitorilor sai sa vesteasca Cuvdntul in Asia, respectiv sa intre in

BitiniaV1 Dupa cele doua interziceri, Duhul li cheama in Macedonia printr-

o vedenie a lui Pavel, interpretata de ei drept chemarea Domnului de a

predica in acea regiune.

Interven^ia miraculoasa a Duhului in conducerea misiunii este

manifestata §i in momentele in care anumite obstacole se opun desfa§urarii

ei. Duhul indeparteaza obstacolele care limiteaza lucrarea misionarilor.

John Stott"2 este de parere ca in Fapte nu se observa numai

lucrarea Duhului in misiunea apostolilor, ci si opozitia Diavolului. In mod

constant Satan se opune Bisericii prin amenintare (4:18), persecute (7:51,

55), imoralitate in interiorul bisericii (5:1-11), deturnarea atenjiei

apostolilor de la predicarea Evangheliei la probleme administrative (6:1-6)

etc. De fiecare data Duhul este eel care invinge aceste obstacole permi^and

bisericii sa inainteze in indeplinirea misiunii ei.113

acestui ,,inger" cu Duhul Domnului, identificare facuta destul de frecvent in

gandirea iudaica a vremii. David J. Williams, Acts, Peabody, Hendrickson, 1990, p.

160; F.F. Bruce, The Books ofthe Acts, Grand Rapids, Eerdmans, 1977, p. 186.

110 Paul E. Pierson, Themes ofActs, Ventura, Regal Books, 1982, p. 121.

111 Luca nu prezinta in detaliu cum anume a acjionat Duhul Sfant in interzicerea

apostolilor de a predica cuvantul in Asia si de a intra in Bitinia, ins a el arata ca

Pavel si cei ce-1 insofeau au fost convinsi ca aceasta era calauzirea Duhului pentru

misiunea lor.

112 John Stott, The Spirit the Church and the World. The Message ofActs, Downers

Grove, Intervarsity Press, 1990. p. 105.

113 Duhul se coboara peste apostoli dandu-le indrazneala (Fapte 4:31); plin de

Duhul, §tefan rezista in fa^a persecujiei (Fapte 7:55), Duhul descopera minciuna
lui Anania si a Safirei (Fapte 5:9); Duhul ofera solutia problemei administrative

ivite in biserica (Fapte 6:2, 3) etc.
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In atentia Duhului Sfant nu era numai indepartarea obstacolelor

exterioare, ci chiar si tnvingerea ideologiei exclusiviste a ucenicilor, care se

opuneau, in ei insisi, extinderii misiunii in afara iudaismului. In cazul lui

Filip, modul miraculos in care Duhul tl pune in contact cu famenul

indeparteaza orice ezitare a misionarului la cererea etiopianului de a-1

boteza (Fapte 8:36-38). Vedenia lui Petru sj semnificatia ei (Fapte 10: 11-

15), Tmpreuna cu revarsarea darului Duhului, in mod similar cu cea de la

Cincizecime (10:44-48), 1-au determinat pe apostol sa-1 boteze pe Corneliu

si pe cei din casa lui.114

Peter Wagner este de parere ~n Luca prezinta in Fapte, trei faze ale

revarsarii cu putere a darului Duhulu. ofant.

,,Fiecare faza marcheaza un nou stadiu de avansare

transculturala a misiunii. Faza I, in Fapte 2, unde Evanghelia

depas.es.te bariera dintre iudeii palestinieni §i iudeii eleni§ti. Faza a

Il-a, in Fapte 8, unde bariera dintre iudei §i samariteni este

indepartata si faza a Ill-a, in Fapte 10, cand bariera dintre iudei si

neamuri este indepartata."ll5

Hotararea Conciliului din Ierusalim, cu privire la condijiile

acceptarii in Biserica a celor dintre neamuri, este justificata de catre

apostoli ca fiind determinate de Duhul: ,,S-apamt nimerit Duhului Sfdnt §i

noud... "(Fapte 15:28).

In cazul ezitarii lui Anania, obstacolul temerilor acestuia de a se

Tntalni cu persecutorul iudeu, Saul din Tars, este indepartat de Duhul, prin

114 Nu toji comentatorii sunt de parere ca rolul manifestarii darului Duhului ca la
Cincizecime este acela de a indeparta obstacolul care-1 oprea pe Petru sa accepte

extinderea Bisericii la neamuri, insa din modul in care Luca prezinta lucrurile este

evident ca acesta a fost rolul prioritar al manifestarii harismatice. Concluzia redata

de Luca se desprinde din intrebarea retorica a lui Petru: ,,Se poate opri apa sa nu fie

botezaji cei ce au primit Duhul Sfant ca si noi?" James Dunn, op. cit., p. 87.

115 C. Peter Wagner, Acts ofthe Holy Spirit. A Modern Commentary on the Book of
Acts, Ventura, Regal, 2000, p. 233.
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convingerea lui Anania ca Saul nu mai era acelasj ca mai Tnainte (Faptc 9:

10-18).116
Se poate concluziona foarte bine cu afirma^ia lui Tannehill:

,,Domnul a poruncit martorilor Sai sa predice Evanghelia tuturor

neamurilor, dar Duhul Sfant este eel care a condus misiunea lor dincolo de

toate obstacolele.""7

Conducerea Duhului in misiunea Bisericii Primare a determinat

siguran^a acesteia ca, indeplinind porunca Domnului ei, in orice

circumstante sj cu orice pret, Evanghelia va avea roade §i Imparatia lui

Dumnezeu va cre§te. Aceasta s-a adeverit atat in perioada apostolica, cat §i

in cea urmatoare, cand in ciuda persecutiei si a prigoanei, cresterea Bisericii

a fost numeric spectaculoasa.

Cel de-al treilea aspect al rolului Duhului Sfant in misiunea

Bisericii Primare se refera la semnele §i minunile ce au insojit predicarea

apostolilor118 in acea perioada.

Urmatorul eveniment prezentat in Fapte, dupa Cincizecime, este

vindecarea miraculoasa a cer§etorului olog de la poarta Frumoasa. Minunea

vindecarii a determinat uimirea oamenilor §i strangerea lor in jurul

apostolilor, in Pridvorul lui Solomon din Templu (3:1-11). Petru a predicat

Evanghelia, cei prezenti au crezut si numarul credincio§ilor a crescut la

aproape cinci mii. In urmatoarea zi, conducatorii, batranii §i carturarii din

Ierusalim nu au indraznit sa spuna ceva rau despre apostoli, fiindca 1-au

116 !n vedenia sa Anania a primit prin Duhul catcva indicafii precise care au

contribuit la indepartarea temerilor sale cu privire la Saul din Tars. Duhul i-a

indicat locul precis unde se gasea Saul, identitatea prccisa a acestuia, ce face in

momentul acela §i vedenia pe care el insusi a avut-o. in plus Duhul ii face cunoscut
ce va deveni Saul in urma acestei experience. John Stott, The Spirit the Church and

the World, p. 175; C. Peter Wagner, op. cit., p. 194.

117 R. Tannehill, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. IT, Minneapolis, Fortress

Press, 1991, p. 135.

118 Fapte 2:43.
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vazut pe eel vindecat stand impreuna cu ci si nu puteau sa se faca de ras in

ochii oamenilor, negand minunea (4:14-16).'l9

$irul minuni lor cu acelasi efect (adica accla de a-i strange pe

oameni in jurul apostolilor pentru a auzi mesajul Evangheliei lui Iisus

Hristos) continua in Fapte, cu Petru (9: 31 -35), §tefan (6:8), Filip (8:4-8),

Saul si Barnaba (14:3; 14:8-18; 19:11-12; 28:7-10), si a continuat in

Biserica Primara, eel putin in primele doua secole.120 Scrierile Parintilor

Bisericesti consemneaza miracole in timpul pcrseculiei sec. al II-lea si al

Ill-lea, care au uimit pe insisi persecutori, determinandu-i sa tie interesafi

de mesajul Evangheliei vestite de acest:~ l21

Exista mai multe categorii uo minuni manifestate in Biserica

Primara. Minuni ale inspirajiei divine manifestate prin vorbirea in limbi

neinvafate si necunoscute de catre cei care le vorbeau sau prin profetie si

vedenii, minuni de vindecare divina, minuni de protecfie sau izbavire

divina, minuni de manifestare a justifiei divine. Esenfial pentru infelegerea

misiunii Bisericii Primare este in^elegerea rolului acestor miracole in

misiunea acesteia.

J. Wimber afirma ca semnele si minunile au avut un rol

determinant in misiunea apostolilor, astfel incat cre§terea bisericii a fost

rezultatul prezenjei minunilor in misiunea lor.122 De aceeasi parere este P.

Wagner, care spune ca inso{irea cu semne si minuni a predicarii apostolilor

a constituit un factor important in misiunea plina de succes a Bisericii

Primare.123

119 Everett F. Harrison, Interpreting Acts, Grand Rapids, Zondervan, 1986, p. 94.
Craig S. Keener, The Spirit in the Gospels and Acts. Divine Purity and Power,

Peabody, Hendrickson Publishers, 1997, p. 198.

Martiriul Sfdntului Policarp, Martiriul Sfantului Ignatie Teoforul, Actele

martirelor Perpetua si Felicitas, in loan G. Coman, Patrologie, vol. I, Bucuresti,

Ed. IBMBOR, 1984. Philip Schaff, op cit. Vol. I, pp. 19-41.

122 John Wimber, Power Evangelism, London, Hodder & Stoughton, 1992, pp.78-
80.

Peter C. Wagner, Spiritual Power and Church Growth, London, Hodder &
Stoughton, 1986, p. 116.



104 Misiunea in Biserica primara

John Stott nu este de acord cu acestia afirmand ca o astfel de

legatura intre minuni si cresterea Bisericii este facuta de Wimber si nu de

Luca, in cartea Faptele Apostolilor.124

Este adevarat ca Luca atribuie cresterea numarului credinciosilor ca

efect direct al puterii mesajului Evangheliei lui Hristos, dar a spune ca nu

este nici o legatura intre miracolele savarsite de apostoli si eficienfa

misiunii lor nu este posibil decat ignorand dovezile din text. Petru ll

prezinta pe Iisus ca pe un ,,...om adeverit de Dumnezeu inaintea voastra

prin minunile, semnele si lucrdrile pline de putere, pe care le-a jacut

Dumnezeu prin El" (Fapte 2: 22). In acelasi fel in care Iisus §i-a adeverit

misiunea Sa, Biserica s-a rugat: „...#* intinde-Ji mdna, ca sd se facd

tdmdduiri, minuni si semne prin Numele Robului Tdu celui Sfdnt,

Iisus."(Fapte 4: 30). Minunile apostolilor continua, slujind aceluiasi scop ca

si in lucrarea lui Iisus: confirmarea faptului ca misiunea nu era de la

oameni, ci de la Dumnezeu.

Miracolele savarsite in misiunea bisericii primare nu au constituit

misiunea insasj, dar au fost parte a marturiei depuse de apostoli in misiunea

lor.

Miracolul inspirajiei divine manifestat la Cincizecime prin

xenolalie a confirmat celor prezehji faptul ca apostolii erau misionarii lui

Dumnezeu, constituind implinirea profefiei biblice (Fapte 2:16-21). In

Samaria, casa lui Corneliu si in Efes miracolul glossolaliei are rol dublu de

confirmare: in primul rand apostolilor le este confirmat ca mantuirea este

acordata tuturor neamurilor si nu in exclusivitate evreilor, iar in al doilea

rand a confirmat celor ce au experimentat miracolul, faptul ca si ei sunt

cuprinsi in planul lui Dumnezeu de mantuire.

Minunile de vindecare in misiunea Bisericii Primare nu au

determinat preocuparea apostolilor de a vindeca pe tofi bolnavii intalni{i in

misiunea lor. Tinta lor a ramas vestirea Evangheliei pentru mantuirea celor

pacatosj. Vindecarile savarsite in Samaria (8: 4-8), in Lida §i in lope (9: 32-

124 John Stott, The Spirit, the Church and the World, p. 102.
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35; 36-42), vindecarea lui Enea si Tnvierea Dorcai dovedesc o legatura

directa intre minuni s.i convertire. In Iconia (14: 3) minunile lui Payel §i

Barnaba au slujit misiunii lor prin a confirma apostolia lor in fa{a

oamenilor.125

Minunile de izbavire (Fapte 5:17-21; 12: 1-19; 16: 16-24) au fost

mai mult decat interventia lui Dumnezeu pentru eliberarea celor inchi§i sau

amenintaji sa nu mai predice Evanghelia. Lucrul acesta este evident atunci

cand, in cazul lui §tefan, acesta cade ucis de pietrele impotrivitorilor sai

(Fapte 7:58-59), iar in anii marilor persecujii cand martirii, in mare numar

sunt ucisj in moduri oribile. In minunile de izbavire este insa confirmata

puterea mantuitoare a lui Hristos, mai presus decat puterea de impotrivire a

Diavolului. Se dovede§te prin acestea ceea ce Gamaliel spunea in Consiliu:

,,...Daca lucrarea aceasta vine de la Dumnezeu n-o vefiputea nimici. Sd nu

vapomenifi ca luptafi impotriva lui Dumnezeu" (Fapte 5: 39).

Minunile de judecata divina (moartea lui Anania §i a Safirei sau

moartea lui Irod), desj contrare minunilor de vindecare §i izbavire, slujesc

confirmarii §i adeveririi misiunii divine a apostolilor, prin puterea Duhului

Slant.

In concluzie, semnele §i minunile prezente in misiunea Bisericii

Primare au avut rolul de a confirma faprul ca misiunea era incredintata de

Dumnezeu, era savar§ita in puterea si sub controlul lui Dumnezeu §i nu

putea fi oprita de nici un fel de impotrivire sau opozitie. De aceea in studiul

misiunii Bisericii Primare, in loc de a neglija rolul miraculosului ar trebui

recunoscut §i in{eles rolul legitim al semnelor si minunilor in marirea

increderii oamenilor acordate Cuvantului predicat.

IV. STRATEGIA MISIUNII iN BISERICA PRIMARA

Natura lui Dumnezeu cerea o misiune universal! Daca exista un

singur Dumnezeu, care vrea ca to{i oamenii sa fie mantuifi, atunci

125
F.F. Bruce, The Book ofthe Acts, Downers Grove, IVP, 1995, p. 69.
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predicarea Evangheliei trebuie sa fie in intreaga lume. Porunca lui

Dumnezeu prezinta o misiune universala: ,,Merge{i tn toata lumea si

predica{i Evanghelia la orice faptura."126 Evanghelia este universala: ,,Atat

de mult a iubit Dumnezeu lumea meat a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca

oricine crede in el sa nu piara, cisa aiba viafa vesnica. "

Daca misiunea este mondiala, intrebarile care se ridica sunt: prin

cine se va realiza acesta? O astfel de sarcina unde va incepe si care vafi

harta desjasurarii ei? Ce metode vor fi folosite pentru indeplinirea unei

misiuni mondiale?

Strategia misiunii se refera la modalitatea practica stabilita

dinainte pentru atingerea unui obiectiv propus, la modul de aplicare al

planului propus, astfel ca eficienta sa fie cat mai mare, cu costuri cat mai

reduse.

Referirile la strategia de misiune a Bisericii Primare nu pornesc de

la premisa ca apostolii au stat la sfat inainte de a-§i incepe misiunea, sfat Tn

care sa stabileasca Tn detaliu strategia misiunii lor. Nu gasim Tn relatarea lui

Luca si nici ulterior o astfel de referire la un conciliu de stabilire a strategiei

misiunii Bisericii Primare. Conciliul de la Ierusalim, ale carui hotarari au o

anumita influenza asupra misiunii la neamuri, nu a avut loc cu scopul

stabilirii unei strategii de misiune, ci mai degraba pentru rezolvarea unui

conflict intre iudei §i neamuri. Studiul strategiei misionare a Bisericii

Primare are Tn vedere observarea modului de lucru al primilor crestini Tn

Tndeplinirea misiunii lor §i conturarea unei strategii dupa modul Tn care

ace§tia au ac^ionat. Cu alte cuvinte procesul este invers, de la actiune la

strategic §i nu de la strategic la acfiune. Michael Green este de parere ca ar

fi o mare gre§ala a presupune ca apostolii au stat la o masa rotunda

stabilind un plan §i o strategic de aplicare a lui: ,,Raspandirea cre§tinismului

a avut loc prin misionari care nu au avut o pregatire formala §i care au

acjionat, Tn cea mai mare parte, spontan §i la Tntamplare"

126 Marcu 16: 15; Matei 28: 19; Fapte 1: 8;

127 loan 3:16

128 Michael Green, op. cit. p. 310.
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In continuarc ne vom indrepta atenjia tnspre trei factori: cine au

fost misionarii in Biserica Primara, locul ales pentru misiune si metodele

de misionare.

Misionarii in Biserica Primara

Primul raspuns la intrebarea cine au fost misionarii Bisericii

Primare este: apostolii Domnului. Dupa trei ani de pregatire alaturi de

Inva£atorul, ucenicii lui Iisus au primit insarcinarea de a predica Evanghelia

pana la marginile Pamantului. In Fapte, insa, nu ne este relatata activitatea

tuturor celor doisprezece apostoli. Despre unii, din surse destul de tarzii,

aflam ca au misionat in diferite parti ale lumii129. In Fapte nu gasim decat

pe Petru, Filip, Pavel, Barnaba, loan Marcu, Sila §i Apolo, care pentru o

perioada s-au dedicat predicarii Evangheliei din loc in loc, parasindu-§i

propriile ocupatii. To{i ace§tia au devenit misionari ,,profesioni§ti", mai

degraba chema{i de Dumnezeu, decat alesi de oameni. Chiar si in Antiohia,

alegerea lui Saul §i a lui Barnaba a avut loc la initiativa Duhului Sfant.

Didache menjioneaza pe unii care umblau din cetate in cetate

predicand Evanghelia130, iar Origen vorbeste de unii care si-au facut o

profesie din a predica Evanghelia nu numai din oras. in oras., ci chiar din sat

in sat131
A

In concluzie, in Biserica Primara au existat acest fel de misionari

profesioni§ti, care nu au avut o pregatire formala pentru o astfel de slujba,

dar au fost chemafi de Dumnezeu la aceasta sj s-au dedicat cu totul misiunii

predicarii Evangheliei din loc in loc. Calificarea lor ca apostoli a constat in

faptul ca au umblat cu Domnul si au fost martori la moartea §i invierea Sa.

Eusebiu in Istoria Bisericii (2:3-3:1) preia ideea din Evanghelia lui Toma,

conform careia cei doisprezece apostoli au tras la sor{ pentru a se indrepta fiecare

inspre o anumita regiunc cu Evanghelia.

m Didache XL 3.

131 Origen, Contra Celsius 111. 9, apud, loan Coman, Patrologie, vol. I, p. 118.
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Profetii au constituit o categorie de misionari, care mai ales in

primul secol au fost prezen^i in misiunea Bisericii. In secolele urmatoare,

prezenja lor nu mai este menjionata decat in randul montani§tilor, dar fara

un rol semnificativ in misiunea Bisericii.

O alta categorie de misionari profesionisti, din sec. al II-lea si al

Ill-lea, se refera la oamenii invafati, tefilosofii, care s-au dedicat misiunii in

randul oamenilor eleva^i ai societajii. Fie in prelegeri publice sau desbateri

filosofice, fie in scrierile lor, ace§tia s-au dedicat cu trup si suflet, ca§tigarii

de suflete pentru Imparatia lui Dumnezeu. Datorita pozijiei lor §i a

argumentelor aduse au avut o influenza deosebita in misiunea Bisericii

Primare132.

De§i au existat acest fel de misionari profesionisji, misiunea

deosebita a Bisericii Primare a fost realizata cu participarea toturor celor

credinciosj. Fiecare convertit injelegea ca are datoria de a imparta§i

Evanghelia si altora care nu erau mantui^i. In Fapte gasim ca cei care se

imprastiasera din cauza prigoanei propovaduiau Cuvantul.133 Marturia

personala a fiecarui credincios a constituit un factor deosebit pentru

raspandirea Bisericii Primare. Mai ales in timpul persecu^iei, nu atat

mesajul verbal, cat marturia vie a vie{ii cre§tinilor a dus la convertirea

prigonitorilor insi§i.

De§i au existat apostolii, evanghelistii, profejii §i inva|atorii, iar

mai tarziu episcopii, care erau consacrati pe deplin misiunii, misiunea nu a

fost realizata doar de catre ace§tia, ci de Biserica in ansamblu, cu

participarea activa a fiecarui credincios.

Locul desfa§urarii misiunii Bisericii Primare

in Ierusalim, in primele zile ale Bisericii formate la Cincizecime,

locul predicarii Evangheliei este la Templu. Primii cre§tini nu au socotit

132 Kennet Scott Latourette, op. cit. p. 116. Philip Schaff, op. cit. Vol. II, pp. 11-12.

133 Fapte 8:4; 11:19; 13:49.
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credinja crestina ca separata de iudaism si de centrul acestuia-Templul din

Ierusalim. Apostolii erau nelipsiji de la Templu, dar preocuparea lor In

Templu nu mai tinea de un anume ritual, ci de vestirea Evangheliei. Reactia

iudeilor de respingere §i prigoana a crestinilor a dus la indepartarea lor de

Templu.

Sinagoga era primul loc in care misionarii vesteau Evanghelia, in

cetatile in care era o comunitate iudaica134. Iudeii, prozelitii §i simpatizantii

religiei iudaice erau primii destinatari ai Evangheliei in cetatile in care era o

sinagoga. Dupa ce Evanghelia era vestita, aproape intotdeauna, iudeii care

nu acceptau aceasta interziceau conti area propovaduirii in sinagoga.

In Atena, Pavel folosea alternativ Sinagoga, predicand iudeilor si

oamenilor tematori de Dumnezeu sj Agora unde statea de vorba cu paganii

pe care ii intalnea135. In acest fel ajunge in Areopag unde are prilejul sa

predice Evanghelia celor preocupati de filosofie136.

In cetatile in care nu exista o sinagoga, Pavel propovaduia cu

prioritate in locul de adunare pentru inchinare publica. Aceasta se

intampla in Filipi, unde Pavel predica grupului de femei adunate pentru

rugaciune pe malul unui rau.137

Urmatorul loc in care era predicata Evanghelia era in casele celor

care acceptau aceasta sj deveneau ei in§i§i cre§tini. Adunarile in case sunt

cele mai frecvente prilejuri de predicare a Evangheliei, adunari la care erau

invitaji oameni neconvertij;i. Lucrul acesta nu mai este posibil dupa ce

prigoana se intej:e§te §i prezenja oricarui strain in adunarile cre§tinilor

constituia un pericol de denunjare a lor.

Din primele zile ale Bisericii, Luca relateaza faptul ca in case

ucenicii se intalneau pentru frangerea painii §i parta§ia frateasca138. Petru

ramane la lope in casa lui Simon Tabacarul (9: 43), predica in casa lui

134 Fapte 13: 14; 14: 1; 17: 2, 10, 17; 18:4; 19: 8.
135 Fapte 17: 17.
136

Fapte 17: 19-34.

137 Fapte 16: 13.
138 Fapte 2: 46; 5: 42.
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Corneliu (10: 27), in casa lui loan Marcu (12: 12), Pavel predica in casa

Lidiei (16: 15,40), in casa temnicerului din Filipi (16:33-34), in casa lui

lust la Corint (18: 7-8) §i la Roma timp de doi ani (28: 30-31). De

asemenea, Pavel trimite salutari bisericilor din case, in epistolele sale.

Bradley Blue este de parere ca in primele trei secole ale Bisericii in case era

locul de inchinare a cre§tinilor §i numai din sec. al IV-lea poate fi vorba de
• i- 139

ta*7ica-locul pentru adunare, cu o arhitectura speciala.

In consecinja, primii cre§tini §i-au deste§urat misiunea de

predicare a Evangheliei in Templu, in Sinagoga, in locurile publice de

inchinare, in Areopag, in pietele publice, in case, §i in orice loc unde se

iveaunprilej.

Intrebarea celor mai multi cercetatori referitoare la locul

desfa§urarii misiunii este: a avut sau nu Biserica Primara o strategie prin

care sa decida asupra localitatilor in care au predicat Evanghelia? Faptul ca

Duhul a calauzit misiunea nu exclude o viziune strategics a primilor

cre§tini in irftplinirea misiunii lor. Roland Allen afirma ca Pavel a fost

calauzit de Duhul Sfant, dar a ales, de asemenea, centre strategice de unde

Evanghelia sa fie raspandita mai departe. El a ales centre in care era

administrate romana, civilizajie greaca, influenfa iudaica si importanta

comerciala.140

Michael Green susfine ca Pavel a avut in misiunea lui o strategie

personala, urbana, provincials, dar §i globala.

James Scott este de parere ca in prezentarea misiunii Bisericii

Primare, de catre Luca, este urmarita o harta geografica traditional-iudaica

139 Bradley Blue, ,,Acts and the House Church" In David W. J. Gill & Conrad
Gempf, edts, Acts in the First Century Setting, Grand Rapids, Williams B.

Eerdmans Publishing Company, 1994, pp. 120-124.

140 Roland Allen, Missionary Methods, p. 16.

141 Pavel a folosit orice prilej de a imparta§i Evanghelia personal, celor cu care

ajungea in contact, a folosit centrcle urbane ca locuri de infuenja, de unde
Evanghelia sa poata fi raspandita cat mai mult, a fost preocupat ca in toate

provinciilc sa ajunga mesajul salvarii s_i a dorit ca toti oamenii sa aiba ocazia sa

auda Evanghelia lui Hristos. Michael Green, op. cit. pp. 316-321.
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dupa care misiunea se desfa§oara. Pornita din Ierusalim, misiunea avea sa

se extinda pina la marginile Pamantului, lucru care in orizontul geografic

iudaic insemna atingerea natiunilor reprezentate de urmasii fiilor lui Noe:

Sem, Ham si Iafet. Iudeea §i Samaria reprezinta nafiunile semitilor, famenul

etiopean reprezinta misiunea la natiunile hamitilor, iar cetatile din Europa s. i

Asia in care Pavel a misionat reprezinta na^iunile iafitilor142.

Eusebiu, dupa cum am vazut deja, spune ca cei doisprezece

apostoli au aruncat sortul pentru a decide in care parte a lumii sa se indrepte

fiecare in misiunea sa. Astfel fiecare sa indreptat catre o anume regiune

pentru a imparta§i Evanghelia tuturor na|iunilor.143

Este sigur faptul ca nici una c *tre strategiile mentionate nu a fost

stabilita de Biserica Primara pentru misiunea ce a facut-o. De strategic se

poate vorbi ulterior, dupa ce misiunea a avut loc.

Ce se observa din istoria Bisericii relatata in Fapte este contrar ideii

ca misiunea ar fi fost gandita strategic inainte de a se desfa§ura. Apostolii

au avut nevoie de intervenfia divina pentru a iesj din Ierusalim, apoi din

cultura iudaica - la samariteni cu propovaduirea Evangheliei. Urmatorul

pas, Evanghelia vestita la neamuri, a trebuit sa fie, de asemenea, determinat

de Duhul Sfant. Vestirea Evangheliei neamurilor din Antiohia este facuta

de cre§tini anonimi care au impartas.it credinta lor §i grecilor din cetatea

aceasta. Trimiterea lui Pavel §i a lui Barnaba in misiune se face, iara§i, la

intervenfia Duhului Sfant. Cel mai probabil, din acest punct de vedere poate

fi indreptarea lui Pavel catre ceta^i de important strategics in raspandirea

crestinismului. Nici de aici inainte, cetajile in care Pavel predica

Evanghelia nu pot fi socotite toate de importanta strategics, dupa

In pcrcepfia lui Scott, desfasurarea misiuni in Fapte are trei faze: cap. 2:1 - 8: 25

misiunea in najiunile seminUei lui Sem; 8:26-40 misiunea in cadrul natiunilor lui
Ham; §i 9:1 - 28:31 desfa§urarea misiunii in randul nafiunilor descendente din

Iafet. Scott argumenteaza faptul ca orizontul geografic iudaic, pe care-1 urmareste
Luca in expunerea sa din Fapte, este cel fondat pe harta najiunilor din Genesa 10.

James Scott, ,,Luke's Geographical Horizon", in David W. J. Gill & Conrad Gempf
edts, op. cit. pp. 530-535.

143 Eusebiu, Istoria Bisericii, IV. 12.
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standardele misiologilor moderni. In mod evident, insa, cele mai multe

dintre acestea sunt cetaji de influenza deosebita pentru dezvoltarea Bisericii.

Antiohia Siriei a fost o cetate importanta in Imperiu, posibil

capitala a provinciei Siria144; Filipi, colonie romana si cetate importanta

pentru administrajia provinciei Macedonia145; Corint, capitala Greciei sub

administrate romana; Tesalonic, principala metropola a Macedoniei; Pafos,

central conducerii Romane in Cipru; Efes, principala cetate a provinciei

Asiei146; Roma, capitala Imperiului Roman; sunt cateva dintre cetajile

aflate in pozijii cheie ale Imperiului Roman, in care Pavel a predicat.

Din debutul Epistolei lui Petru aflam ca in Pont, Galatia,

Capadocia, Asia si Bitinia, existau biserici, despre care nu se stie exact de

cine au fost infiintate. De asemenea, din Apocalipsa lui loan aflam ca pe

langa Efes, in cetajile Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia si

Laodicea erau biserici cre§tine. Alexandria era un centra important de

raspandire a crestinismului intre sec. al II-lea si al Ill-lea. India, Armenia si

Europa de vest sunt locuri in care in aceeasi perioada crestinismul se

dezvolta foarte mult.147

Prezenja crestinismului in toate aceste mari §i influente centre

urbanistice in primele trei secole ale Bisericii, dovedesc faptul ca a existat o

strategic conform careia misionarii au ales aceste centre ca puncte de

influenza in evanghelizarea lumii, dar eel pu|in in primul secol, istoria

Bisericii confirma feptul ca mai degraba orientarea Duhului, decat

formularea unei strategii anticipate, a determinat extinderea Bisericii.

144 Robin Tracey, ,,Siria", in David W. J. Gill & Conrad Gempf edts, op. cit. pp.

237-239.

145 David W. J. Gill, ..Macedonia", in David W. J. Gill & Conrad Gempf (edts.),

op. cit. pp. 411-412.

146 Paul Trebilco, ,Asia", in David W. J. Gill & Conrad Gempf (edts.), op. cit. pp.

302-303.

147 Kenneth Scott Latourette, op. cit., Vol. I, pp. 90-95.
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Metode misionare in Biserica Primara

Cea dintai forma de prezentare a Evangheliei in misiunea Bisericii

a fost proclamarea publica. Petru, in ziua Cincizecimii148 si in zilele

urmatoare149, §tefan15(), Pavel, in cele mai multe ocazii prezentate in Fapte
si ceilalti apostoli au folosit proclamarea publica a Evangheliei.

Pavel vorbeste in Epistolele sale despre slujbe date de Dumnezeu

in biserica, pentru indeplinirea misiunii ei. Listele din Efeseni 4:11 §i cea

din ICor. 12: 28, cuprind slujbe care folosesc Tmplinirii misiunii Bisericii

de proclamare a Evangheliei celor nemantuiji.

Intarirea opozitiei fa|a de Biserica si mai ales declansarea prigoanei

au facut ca proclamarea publica sa nu mai constitue o metoda la mdemana

pentru proclamarea Evangheliei.

Marturia personala §i comunicarea de la om la om a constituit o

alta metoda de misiune in Biserica Primara. Industria comerciala,

mobilitatea oamenilor datorata sistemului de drumuri in Imperiul Roman au

facut din evanghelizarea personala un mijloc deosebit de eficient in

indeplinirea misiuni Bisericii Primare.

Latourett este de parere ca ar fl gres.it sa consideram ca fiecare

cre§tin al Bisericii Primare a fost un luptator agresiv in cautarea de suflete

pierdute, care sa fie castigate pentru Imparajie.151 In mod sigur

evanghelizarea personala nu s-a desfasurat astfel. Mai degraba, modul de

viata §i marturia vie a schimbarii produse la convertire au constituit

elemente esenjiale in deschiderea drumului pentru vestirea Evangheliei de

la om la om. Cu atat mai pujin Tn timpul prigoanei, cre§tinii nu se grabeau

sa spuna ce cred, daca nu erau intrebafi.

0 a treia metoda de raspandire a Evangheliei in misiunea Bisericii

Primare a fost prezentarea scrisa a Evangheliei. Prin acasta metoda

148
Fapte 2

149 Fapte 3-4
Fapte 7

Kenneth Scott Latourett, op. cit., p. 117.
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misionara au ajuns in forma scrisa Evangheliile, Epistolele si intreg Noul

Testament, pana in contemporaneitate. Scrlse ca material misionar pentru

comunitati din primul secol acestea au ramas parte a misiunii apostolilor

pana astazi.

Dialogul scris al apologefilor sec. al Tl-lea si al Ill-lea a continuat

misiunea in forma scrisa a Evangheliei. Opozitia scrisa faja de crestinism a

determinat apararea cre§tinilor in acelasi fel. Atat iudei (Iosifus Flavius,

iudeul Trifo si Talmudul), cat si pagani (Tacitus, Pliniu) au scris impotriva

crestinilor si au determinat replica acestora. Mai tarziu, disputele cu

autoritati romane si cu filosofi au determinat scrierea apologiilor Parintilor

Apostolici.

Apologiile lui Quadratus din Atena, Aristide din Atena, Claudius

Apollinaris au fost primele scrieri apologetice in timpul domniei lui Traian.

Au urmat apologe{ii filosofi Iustin Martirul, Tatian, Atenagoras, Teofil din

Antiohia, Hermias si Origen. Cei mai importanti apologefi latini ai sec. al

Ill-lea au fost Tertulian si Minucius Felix.

Mesajului scris de crestinii Bisericii Primare a fost nu doar o

modalitate eficienta de misiune a vremii lor, ci a ramas o unealta de

misiune pentru toate timpurile. Reforma protestanta si trezirile spirituale ce

au urmat au fost declansate de la mesajul scris al Scripturilor, reafirmat ca

Evanghelia Domnului, de mantuire a tuturor oamenilor.

CONCLUZII

Biserica Primara s-a angajat sa continue misiunea lui lisus, aceea

de salvare a oamenilor din pacat si moarte vesnica. Preocuparea Bisericii in

indeplinirea misiunii ei si sensul dat misiunii este lucrarea de vestire a

Evangheliei mantuitoare a lui lisus Hristos oamenilor. Termenii folositt de

autorii Noului Testament in prezentarea misiunii Bisericii Primare, atat in

insarcinarea data de lisus, cat si in implinirea ei de catrc apostoli, sunt cu

sensul de proclamare, predicare, invatare sau marturisire a Evangheliei,

oamenilor nemantuiti.
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Adunarile Bisericii pentm tnchinare si partasie frateasca,

Tmplicarea sociala si ajutorul material acordat celor saraci din Biserica,

reprezinta mai degraba consecinja misiunii Bisericii. Acestea sunt efectele

mantuirii celor ce au acceptat mesajul Evangheliei.

In Tndeplinirea misiunii lor, primii crestini s-au folosit de

facilitate, condi£iile, mijloacele si oportunitatile pe care le-au avut la

Tndemana. Dar, chiar §i atunci cand Tmprejurarile lc-au fast ostile misiunii

lor, acestia au continuat marturisirea Evangheliei. In ciuda obstacolclor, a

opozitiei inversunate si a Tnterziccrii din partca autoritajilor rcligioase si

politice, Biserica a continuat sa misioreze, iar rczultatcle misiunii ei au fost

evidente. Din acest motiv, succesul misiunii Bisericii nu poate fi atribuit

conditiilor prielnice din perioada primelor secole crcstine. Folosindu-se de

oportunita|ile existente, ori sfidand impolrivirile, Biserica Primara a

continuat sa predice Evanghelia, Tmplinindu-si misiunea in puterea Duhului

Sfant.

Rolul Duhului Sfant, fn misiunea bisericii primare, a constat Tn

imputernicirea misiunii, conducerea misiunii si autentijtcarea sou

confirmarea misiunii.

Puterea Duhului in misiune s-a manifestat atat Tn Tnzestrarea

misionarilor cu indrazneala si persuasiune in predicarea Evangheliei, cat si

Tn lucrarea miraculoasa de transformare a inimilor celor cc ascultau

predicarea lor. Semnificafia puterii Duhului, promisa de Iisus si manifcstata

Tncepand cu revarsarea Duhului la Cincizecime, nu poate fl limitata la

aspectele miraculoase vizibile, ci ea sc refera si la lucrarea tainica despre

care Iisus Ti vorbeste lui Nicodim152. Desi este launtrica si deci invizibila,

lucrarea aceasta estc evidential prin efectele puterii Duhului Tn inimile

oamenilor.

In conducerea misiunii, Duhul vegheaza la Tmplinirea ponincii lui

Iisus, asa cum a fost data, lndepiirtand baricrele care se opuneau acestei

impliniri. Modul dc calauzire arc loc fie prin calauzire spirituals, atunci

152 loan 3: 8.
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cand misionarii sunt gata a urma indrumarca Duhului, fie prin interventia

miraculoasa a Duhului, atunci cand aceslia nu sunt dispusi sa asculte de

Duhul. Duhul asigura continuarea misiunii dupa planul lui Dumnezeu.

Cand misionarii se conformeaza acestui plan, se bucura de biruinta

Duhului, cand se fmpotrivesc planului, suporta consecintele neascultarii lor

si misiunea lor devine dificila.

Confirmarea misiunii, prin puterea Duhului, manifestata in mod

miraculos, are menirea de a contribui la convingerea oamenilor ca misiunea

era a lui Dumnezeu, ca opozi^ia fata de Evanghelie inseamna opozitie fata

de Dumnezeu, si acceptarea Evanghelici inseamna partasie cu Dumnezeu.

Chiar daca nu a fost stabilita o strategic a misiunii, Tntr-un sfat al

apostolilor, acestia au fost preocupa^i sa misioneze astfel ca porunca lui

Iisus sa fie implinita. Evanghelia trebuia sa ajunga pana la marginile

Pamantului. Cine putea sa faca aceasta? Apostolii au Tnceput sa predice

public, dar curand si-au dat scama ca in modul acesta misiunea nu va putea

ajunge la ceea ce a poruncit Iisus. Astfel a fost transmisa porunca fiecarui

crestin de a marturisi Evanghelia celor de langa el.

De asemenea, apostolii au fost constienji ca nu vor putea ajunge in

toate locurile cu Evanghelia. Evanghelia trebuia vestita la toate nafiunile,

dar pentru ca apostolii nu puteau ajunge pretutindeni au ales cetatile

strategice, de influenta de unde cei care primeau Evanghelia o purtau mai

departe in locurile de unde ei veneau. Acesta a fost motivul pentru care

Pavel a predicat in cetati cu influenta religioasa, culturala, politica si

comerciala, cetati de unde Evanghelia a fost purtata de oameni in alte

locuri.

Un alt mod de a face posibila implinirea misiunii era transmiterea

Evangheliei de catre apostoli la distanta, la mult mai multi oameni, in

acelas timp. Scrierea Evanghelilor, si a Epistolelor catre biserici, a

constituit solutia aleasa de primii crestini de a implini misiunea lor pe o arie

si mai larga, atat ca spatiu, cat si ca timp. Ceea ce a fost scris va ramane, iar

misiunea apostolilor va continua §i dupa moartea lor.
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Apologetii cre§tini, urmand modelul apostolilor, si-au scris

Apologiiie, facand astfel posibila citirea lor de mult mai multi oameni decat

Ie-ar fi putut asculta.

Analizata de aproape, misiunea Bisericii Primare se dovedeste a fi

misiunea Iui Dumnezeu de mantuire a oamenilor, prin Evanghelie, savarsita

de oameni consacrati ascultarii de porunca Iui lisus, sprijiniti §i

imputerniciti de Duhul Sfant, care au indraznit sa foloseasca tot ce le-a stat

la indemana, pentru tndeplinirea misiuriii lor.




