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DARUL PROFETIEI IN SCRIERILE LUI PAVEL SI

ALE PARINTILOR BISERICII DIN SECOLUL

AL II-LEA

- Studiu comparativ -

de Iuliu Ovidiu Leliuc*

Considerate preliminare

Nici unui cititor al scrierilor Vechiului si Noului Testament nu Ti

trebuie mult timp sa inteleaga ca termenii "profetie"/"profet" sunt adesea

Intrebuintati pentru a desemna unul dintre multele mijloace prin care

Dumnezeu a ales sa comunice cu poporul Sau. Apostolul Pavel vorbeste

despre protetie ca tiind o charisma si mediteaza mult asupra ei, atat

datorita importantei ei, cat si faptului ca de multe ori scopul acesteia era

gresit inteles.1

Analizele cercetatorilor asupra intelegerii pauline a profetiei ca o

charisma au dat nastere unor pretioase concluzii cu privire la

caracteristicile si scopurile danilui.2 Chiar daca acestea difera de la un

cercetator la altul, ele trebuie vazute ca indicatoare importante in aflarea

adevaratei Insemnatati a acestei charisme. O parte dintre aceste opere

stiintitlce ii vor fi de fblos autorului in realizarea scopului acestui articol,

si anume acela de a face o comparatie intre felul in care era Tnteleasa si

practicata profetia in secolul al Il-lea, si ceea ce se poate considera in

prezent perspectiva paulina. In mod inevitabil, o buna intelegere a

perspectivei pauline asupra darului profetiei poate dovedi cum era acesta

tolosit in secolul al Il-lea sau in orice alta perioada din istoria

crestinismului.

* Lector Univ. la Institutul Teologic Penticostal din Bucuresti, in specializarea

"Noul Testament".

1 Cf. 1 Corinteni 12-14

2 James Dunn, The Theology ofPaul the Apostle, (Edinburgh: T& T Clark,

1998), pp. 556-558.
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Totusi, intentia noastra nu este aceea de a prezenta o argumentare

detaliata a comentariilor critice cu privire la insemnatatea darului. Mai
degraba vom folosi acele concluzii in vederea prezentarii chintesentei a

ceea ce msemna pentru Pavel darul profetiei, si pentru a o compare cu

aspectele folosirii darului in secolul al Il-lea, acolo unde darul se
manifesta sau caracteriza o persoana. Parerea cercetatonlor este ca
darunle Sfantului Spirit au continuat sa se manifeste in mijlocul
comunitatii crestine chiar si dupa vremea apostolilor.3 Astfel, mtrebarea
fireasca care se ridica este daca manifestarea darurilor, mclusiv eel al
profetiei, au urmat acelasi traseu ori s-au dezvoltat difent ?

* Scrierile crestine care au urmat perioadei apostolice sunt

cunoscute ca scrieri ale Parintilor Apostolici. Contributia lor la studiul
dezvoltarii crestinismului timpuriu este considerata de catre unn ca tiind
de o mare important*, sau chiar unica. In secolul al Il-lea d.Hr. au aparut
opere ca Didahiile, Epistoln lui Barnaba, Pastoral din Hennas, Epistolele
lui frnatiu (Episcopul Antiohiei) si Odele (Psalmii) lui Solomon, in
special cu scopul de a rezolva problemele si crizele contemporary de
atunci.4' Aceste documente. ne spun Burgess5 si Kydd6, scot in fvidenta,
intr-o oarecare masura, lucrarea Stantului Spirit, dar nu sunt la fel de
profunde in tratarea acestui subiect, cum este Noul Testament. ^

Cu toate aceastea, autorul a fost cat se poate de selectiv in

privinta folosirii scrierilor crestine din perioada secolului al Il-lea, dm
doua motive: in primul rand, pentru ca nu toate sunt relevante pentru
subiect iar in al doilea rand, pentru ca dimensiunea acestui studiu nu

permite tratarea tuturor aspectelor temei abordate. Astfel, ne vom margmi

doar la Didahii, Pastorul Hennas si Epistolele lui Ignatiu (Episcopul
Antiohiei) Aceste documente vor fi discutate in parte, iar aspectele mai
.mportante, reteritoare la profetii si profeti, vor fi subliniate si comparate

mai apoi. cu corpusul scnenlor lui Pavel pnvitoare la profetie. Chiar daca
analiza nu va include tot ce se poate spune referitor la protetie in aceste

pasaje discutand aspectele mai importante, se va remarca faptul ca exista

asemanari semnificative si deosebiri intre cele doua categoru de scrieri.

'Ronald A N. Kydd, Charismatic Gifts in the Early Church. An Exploration into
the Gifts ofthe Spirit During the First Tliree Centuries ofthe Christian Church
(Peabodv: Hendrickson. 1984), p. 21.
M.B. Lightfoot si J.R. Hammer trans. Michael W. Holmes, eds. The Apostolic
Fathers. Second Edition (Leicester: Apollos. 1990), pp. 1-3.
'Stanley M. Burgess, The Holy Spirit: Ancient Christian Tradition (Peabody:

Hendrickson, 1994), pp. 12-14

6Kydd, pp. 3-4.
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a.Didahiile

Didahiile, Invataturile celor doisprezece apostoli sau Invatatura
Domnului catre neamuri dataprin cei doisprezece apostoli este un vechi

document descoperit in 1873 de catre Philotheus Bryennios.

Cercetatorilor nu le-a fost usor sa dateze acest document. Astfel,

Lightfoot considera ca scrierea manuscnsului a inceput in a doua

jumatate a secolului I, dar este posibil sa fi ajuns in forma finala doar In

jurul anului 150 d. Hr.7 Kydd8 pledeaza pentru jumatatea secolului I, iar

Burgess9, fara a intra in detalii, ii Tndruma pe cititorii sai catre o data

timpurie din secolul al II-lea.10
Dupa parerea lui Lightfoot, continutul reflects doua aspecte de

baza pe care autoru! Didahiilor ar fi vrut sa le sublinieze, si anume,

indrumari privitoare la CeJe douacai (1. 6-6. 2) si o sectiune ce se refera

la practica si ordinea din biserica (6. 3- 16.8). in cea din urma, de la 11. 3
-15, se dau sfatun comunitatii crestine cu privire la cum trebuie sa se

poarte fata de apostoli si fata de profeti (cf. Did. 11.3)." Prin urmare,
autorul raspunde la intrebarea: cum pot fi comparate invataturile

referitoare la profeti si profetie din aceasta scriere, cu sfaturile date de

Pavel ?

De aceea, uitandu-ne la primele versete din capitolul 11, mai

precis, vv. 3-6, care par sa fie introducerea in noua tema, este indicata

explicit o suprapunere aparenta a functiei profetului peste cea de apostol

(sau invatator, cf. 11. 1-3). Acest aspect este adesea discutat. De exemplu,

Selwvn a folosit aceste pasaje ca sa-si sustina punctui de vedere, conform

caruia un apostol nu este altceva decat un profet trimis ca misionar. ■ Dar,

Pavel nu se autointituleaza niciodata "profet" in epistolele sale si nu

foloseste interschimbabil cei doi temeni {apostol si profet). Cu toate

acestea. Hill13 II considera pe Pavel ca pe un profet a carui functie este

7Litihtrbot, pp. 145-146.

81 Kydd p. 6.

"' Burgess, p. 21.

iUScriitorul acesta sustine ca documentul a fost scris candva tntre a doua jumatate

a secolului I si prima jumatate a secolului al II-lea, datorita continutului care

retlecta o dezvoltare "pnmitiva" a bisericii.

•'Lightfoot. pp. 145, 155.

l2E.*Earle Ellis, Prophecy andHermeneutics in Early Christianity (Tuebingen:

Mohr, 1978), p. 141.

"David Hill, New Testament Prophecy (London: Marshall, Morgan & Scott,

1979), pp. 110-113. Hill il considera pe Pavel profet pe temeiul definitiei
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indicate de mtrebuintarea termenului doulos (Rom. 1.1; Gal. 1.10; Fil.
l.l), de limbajul poetic si de descrierea chemarii si viziunii proprii (F.A.

26.12-18; Gal. 1. 15-16).
Mai mult, Grudem, raspunzand la intrebarea daca apostoln dm

Noul Testament sunt numiti vreodata profeti, ajunge la concluzia ca un

astfel de titlu functional li s-ar fi putut da apostolilor cand si-ar fi
exercitat mai mult slujba de profet, atunci cand profeteau. Celelalte titlun
functionale pe care apostolul Pavel le-a folosit pentru a se descrie pe sine

(ex. propovaduitor, apostol, invatator - cf. 2 Tim. 1.11), precum *i
afirmatia pe care a facut-o cu privire la sine si la profetie (cf. I Cor. 13.9;
14 6), Veprezinta pentru Grudem indicatii cum ca Pavel ar fi putut ti
numit profet. Totusi. ceea ce acest cercetator sublieniaza este ca daca
Pavel a avut darul profetiei, sau a fost considerat un profet, el niciodata
nu a apelat la darul sau pentru a-si impune autoritatea, dimpotriva, pentru

aceasta s-a folosit de tnmiterea sa apostolica. S-ar putea ca aceasta sa ne

arate ca, din punctui de vedere al lui Pavel, exista o distinctie clara intre

persoanele care lucrau ca apostoli si cele care slujeau ca profeti.
Reintorcandu-ne la afirmatia Didahiilor cu privire la profeti si

apostoli este posibil sa presupunem, bazandu-ne pe ceea ce s-a spus deja,
ca apostolii la care se refera autorul Didahiilor erau numiti si profeti,
deoarece profeteau. Nu se poate stabili cu exactitate daca aceasta a

intentionat autorul Didahiilor sa spuna sau daca acesta facea distinctie
intre termeni (apostol si profet). Oricum, in opinia iui Lightfoot, termenu

par a ti folositi alternative deoarece interesul autorului Didahiilor,
conform contextului, nu este acela de a rezolva problema distinctiei dintre
cele doua slujbe, ci acela de a accentua ceea ce este un adevarat profet,
tara a ti preocupat prea mult daca persoana care are darul protetiei este

apostol sau invatator.|S
De aseinenea, din contextul Didahiilor 11-15 rezulta ca ce. care

an darul preofetiei, sau care profetesc, sunt numiti profeti. Comparand
aceasta cu 1 Cor. 12.28; 14.29, 37 si Efes. 4.11 se poate trage o concluzie

pror'etului crestin: un crestin care funcrioneaza in cadml Bisencu.
ocaztonal sau cu reeulanrate. ca un vorbitor chematsi mspiratw moddivm.
care pnmeste descopehri inteligibile siautoritarepe care este nevoit sale

rosteasca . . ...

in public, m forma oralasau scrisa. indivizilor crestmi sau comwuta.pi

crestine. ^ , _ ,
!4Wayne Grudem, The Gift ofProphecy in the New Testamentand Today

(Eastbourne: Kinksway Publications, 1988), pp. 41-43.

l5Lightfoot, p. I55ff. TheDidacheW. 7ff..
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asemanatoare. Dupa Fee16, unii au argumentat (ex. Hill17) ca Pavel
foloseste in aceste referinte termenul de profet pentru a face trimitere la

un grup particular de oameni care aveau darul profetiei. Dimpotriva, Fee,

Dunn18 si Schatzmann19 sustin ca accentul pe care Pavel il pune este

intotdeauna pe slujba profetiei din comunitatea crestina si nu asupra unui

grup particular de oameni sau asupra vreunui oficiu, implicand faptul ca

orice credincios poate profeti. Cum usor se poate vedea, in Didahii (11-

15) se fac tot timpul trimiteri la "profet" si niciodata la cei care profetesc,

pentru a arata ca, asa cum sustine si Pavel, oricine poate profeti. Ideea ca

toti pot profeti, conform acestui autor, poate fi dedusa din Didahii 11.7, 8,

unde se spune ca nu toti cei care profetesc sunt profeti, insa chiar si acolo,

ca si in alte locuri, accentul care cade asupra catorva oameni care detin

slujba unui profet are un ecou mai puternic.

Scopul principal al autorului, in aceasta sectiune din Didahii

(11-15) este aceea de a stabili criterii pentru primirea, respingerea si

incercarea profetiilor, din moment ce ambele tipuri de profeti (adevarati

si falsi), par sa vorbeasca in Duhul. Este evident , din Didahii 11.3, ca

auiorul este preocupat in primul rand de profetul "itinirant", si nu atat de
mult de aceia din cadrul comunitatii crestine, iar profetul acesta nu

trebuie respins de catre comunitate inaite de a trece testul.

Si Pavel le cere credinciosilor carora le scrie sa testeze darul

profetiei! deoarece si in zilele acelea, ca de altfel in tate vremurile,
profetii falsi amenintau stabilitatea bisericilor.20

1 "Gordon D. Fee, The New International Commentary on the New Testament.

The First Epistle to the Corinthians (Grand Rapids: Eerdmans. 1991), pp. 620-

621, 694-695, 711-712. Vezi, deasemenea, G.D. Fee, God's Empowering

Presence. The Holy Spirit in the Letters ofPaul. Peabody: Hendrickson, 1994

pp. 192-193; 252; 260; 708 (pentru Efes. 4.11)

7Hill. pp. 120-121. Pentru Hill unprofetesie o persoana particulars dintr-o

congregatie. care detine slujba unui profet. El interpreteaza 1 Cor. 12.28 ca

referindu-se la slujbele sau la slujitorii trimisi de Dumnezeu (ex. apostoli,

profeti. mvatatori).
'MamesDunn'Jesus and the Spirit ( London: Xpress Reprints, SCM, 1995), pp.

290-291. Totusi, intr-o carte mai recenta (Dunn, James. The Theology ofPaul
the Apostle. Edinburgh: T & T Clark, 1998) Dunn pledeaza pentru ambele, atat

pentru slujba de profet, cat si intrebuintarea generala a profetiei de catre toti

credinciosii (pp. 565-598)

lvSiegfried S. Schatzmann, A Pauline Theology ofCharismata (Peabody:

Hendrickson, 1989), pp. 21-22.

:<lGerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, Daniel G. Reid, Eds. Dictionary of Paul

and His Letters (Leicester: Inter-Varsity Press, 1993), p. 760.



Conform lui Robeck, raspunsul lui Pavel referitor la problems

wmmim
plute cu Spiritul Stan., dm comumta.e s> nu doar profet.

sal

-Hill, p. 133.
-JFee, God'sEmpweingPresence, pp. ! /l-l '-•

Ii Alir^r, Ed. 71. ft*** Atofa» Jto«* O-eider, E. J. Brill
P 56. GeSg Scoellgen, "^Didache as , Church M^An
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Didahiilor foloseste termenul "orisicine" pentru a trece de la cele trei

slujbe, dorind sa indice spre crestinii de rand, care aveau dreptul de a fi
primiti de catre comunitatea crestina, testarea fiind, astfel, randuita pentru

a dovedi daca cineva este sau nu crestin. Cu toate acestea, atentia

scriitorului este retinuta de sintagma - fiindca veti fi luminati- care este

adevarat si care este mincinos26, care ar putea sugera ca autorul, ca de
alttel si Pavel, le reaminteste celor umpluti cu Duhul Sfant, de capacitatea

lor interioara (ce le-a fost data de Dumnezeu) de a deosebi intre adevar si
minciuna. Totusi, este clar ca nu se face nici o trimitere, directa sau

indirect*, la Duhul Slant ca fiind generatorul de yvaxjeaGc" (viitor

inediu indicativ, persoana a doua, pluralul de la yiixkiKu)28), si aceasta ar
deruta cu usurinta pe orice cititor tacandu-1 sa creada ca apelul este lansat

celor cu capacitatea fireasca de a judeca daca profetii sunt falsi sau nu.

Mai mult, daca cineva adopta pozitia lui Burgess, Didahii 11.7, 8 Tl
condamna pe Pavel pentru a fi staruit prea mult asupra intrebuintarii

darului deosebirii duhurilor, din moment ce pasajul pare sa interzica orice

forma de judecata spirituals.29
Conform spuselor lui Burgess, singura asemanare dintre ideea

testarii profetilor si a profetiei, continuta in Didahii si cea a lui Pavel

poate tl restrJinsa la cea a caracterului personal.30
Dupa cum am afirmat anterior, cea de-a doua metoda de

deosebire a profetiei. oferita de Pavel, se tntemeiaza pe cateva aspecte

usor de obse'rvat, atat in conduita morala a profetului, cat si in continuftil
propriu-zis al profetiei.31 Argumentul adus in discutie este ca eel dintai
(profetul) trebuie sa aiba o viata dusa sub calauzirea Duhului, carac-

terizata de roada Duhului (cf. Gal. 5.22-23), fapt ce poate fi urmarit cu

este de acord cu Schollgen in privinta sensului cuvantului orisicine.

J1>Klaus Wengst. Ed. Schritien Des Urchristentums, zweiterteil. Didache
(Apostelllire). Banubasbrief. Zweiter Kkmnsbrief. Scriti an Diocnet
(Darmstadt: Wissenschafliche Buchgesellschaft. 1984), pp. 84-85. In
comparatie cu Lighfoot, Wengst prefera o traducere mai apropiata de cea
literala a textului^grecesc a Didahiilor. Dann abersollt ihrpniefen und each
Kenntnis ueber ihn verschatTen! Ihrhabtja Einsicht. lun rechts und links zii

unterscheiden ( mai apoi sa-l incercati si sa-l cimosteti ! Veti a vea, cu

siguranta. lumina sa deosebiti dreapta de stanza.)

rWenust, p. 84.
:sWilliam D. Mounce, The Analytical Lexicon to the Greek New Testament

(Grand Rapids: Zondervan, 1993), p. 127, 128.

29Burgess, p. 21.

wBurgess, p. 21.

"Gerald F. Hawthorne. Ralph P. Martin, Daniel G. Reid, Eds., pp. 760-761.
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usurinta, daca profetul provine din comunitate si nu este un "strain".
Profetia trebuie si ea sa oglindeasca, in toate aspectele ei, natura si
caracterul lui Dumnezeu. De exemplu, profetia trebuie sa aduca pace si
nu confuzie comunitatii (1 Cor. 14. 33), trebuie sa fie rostita in randuiala
(1 Cor. 14.40), sa fie judecata (adica, profwetul sa accepte^ venficarea

profetiei lui) (1 Cor. 14. 29), si, dupa cum sugereaza Turner", trebuie sa
contina eel putin caracteristicile enumerate in 1 Cor. 14. 3: sa fie spre

zidirea, imbarbatarea si mangaierea bisericii.
Dimpotriva, autorul Didahiilor nu pare sa acorde interes naturii

si caractensticilor profetiei de felul acesta, ci mai degraba are scopul de
a-i evalua, asa cum spune Niederwimmer, pe harismaticii itineranti. Una

dintre concluziile la care a ajuns Niederwimmer este ca tot felul de
impostori, care se pretindeau a fi apostoli sau profeti, reprezentau o

amenintare pentru comunitate, facand necesara, astfel, dezvoltarea unor

criterii de stabilire a autenticitatii si a caracterului persoanei si -in opinia
acestui scriitor- nu atat de mult a mesajului lor. Aceasta intentie
apologetica, si nu polemica, a Didahiilor este considerate de catre

Niederwimmer ca fiind alcatuita din doua parti: prima data autorul arata

drepturile si demnitatea harismaticilor itineranti (cf. 11. 4, 7; 13. 1) si
abia dupa aceea otera criterii specifice care sa ajute hi deosebirea intre

apostolii adevarati si pseudoprofeti sau pseudoapostoli.33
Criteriul elocvent de cercetare a unui profet, cum deja s-a spus,

vizeaza stilul de viata al protetului {Did. 11. 4, 7-12), care, pentru a trece

cu bine lestul, trebuie sa arate calea Donmului. Ceea ce vrea autorul sa
spuna atunci cand vorbeste despre a arata calea Domnu/ui este, probabiil,

respectarea legilor din vv. 9-12, si anume, ca, daca profetul comanda. In
Duhul. o masa, si mananca din ea, sau daca cere, in Duhul, bani pentru

sine, atunci este un profet mincinos. Concluzia marelui carturar merita

efortul de «n o cita: ...in timp cepastreaza valoarea vorbihi in Duhul, care
depaseste orice judecata siproba omeneasca, autorul vine cu criterii care
sa-i permita comunitatii sa depisteze folosirea mincinoasa a vorbirii in
Duhul de catreproorocii fa/si, cu ajutorul cercetarii stilului lor de viata, in

care criteriul folosirii daruluipentru beneficiipersonate

i:Max Turner. The Holy Spirit and Spiritual Gins. Then andNow ( Carlisle:

Paternoster. 1996), p. 205.
"Jonathan A. Draper, ed. The Didache in Modern Research (Leiden: -E. J. Brill,

1996), pp. 328-332. KurtNiedewimmer, An examination ofthe Development

ot'Itinemt radicalism in the Environment and Tradition ofthe Didache. (pp.

321-340.
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joaca un rol major?* T
Alte criterii de testare sugerate de Kydd sunt ment.onate n

Didahii 11 1-2 si 4-5, unde pasajul anterior pare sa indice ca invatatunle
aduse de lucratorul itinerant, fie el profet, invatator sau apostol trebuie
respinse sau acceptate pe temeiul a ceea ce acesta Ti inva|a pe altu: sunt
acele invataturi in concordant* cu cele ale DidahiiloP. Celalalt pasaj pare
sa trateze necesitatea de a ne impotrivi abuzului de ospitahtate, care, fara
indoiala, conform Didahiilor. era practicat de lucratorii care calatoreau
Pentru acest motiv au fost stabilite legi de sedere a unu. lucrator in cadru
comunitatii unde se stabilea, iar aceste legi se aphcau m special
apostolilor si nu atat de mult profetilor, care conform 13.1 aveau dreptul
de a ramane cu comunitatea si de a fi sprijiniti. •

Aceste legi privitoare la durata sederii, la mancare si la bam nu

constituie in scrierile pauline, un criteriu explicit de testare a
caracllrutui profetului, insa ele pot fi deduse din felul In care Pave,
intelegea umblarea unei persoane umplute de Duh; cu Domnul. n Gal. 5.
16-^5 apostolul prefera sa arate cateva caracteristici generale, si nu
exemple specifice. Mai mutt, Pavel, atunci cand vorbeste despre profeti,
nu se gandeste la cei itinerant^ ci la cei care fac parte din comunitate, si

al caror caracter si Invataturi sunt gata sa f.e puse la Tncercare,, tarai mci o
restrictie.36 Fara Tndoiala ca in ambele scrieri, atat in Didabiu cat si in
cele pauline38, profetii, indiferent daca sunt locali sau itmerat., sunt
subordonatt comunitatii unde functioneaza, chiar dac<x, uneon, ^ub cu

Prm^unnare, se poate spune ca Didahiile (11-15) confirma
existenta si practicarea darului profetiei in comunitatea de atunc. si ca
ex.sta asemanan intre modul de intelegere a acesteia si eel al lui favel

Aceste asemanan sunt vazute de catre noi ca fund vizibile mai
mult in escnta decat In detaliu. Spre exemplu, ambele opere promovcaza

ideea puncrii la tncercare a piofetului si a profetie. pentru stab.hrea
aulenticitatii, dar atunci cand incercam sa identif.cam exact ce doreasa
spuna f.ecare dintre autori. vom descoperi diferente intre cele doua

concepte.

« Jonathan A. Draper Ed. The Didache in Modem Research (Leiden. E. J. Brill,
1996), pp. 54-55. Georg Schoellgen, TheDidacheas Church Order.

'h GeraWF Hawthrne. Ralph ?'. Martin, Daniel G. Reid, Eds., pp. 761.
-l^E.Z^ Prophecy in Early Christian^

World(Grind Rapids: Eerdamans, 1983), p.209.
J8 Gerald F. Hawthme, Ralph P. Martin, Daniel G. Reid, Eds., p. 761.
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In continuare, vom analiza o alta scriere din secolul al II-lea, in

care problematica deosebirii adevaratilor profeti de cei falsi este si aici

parte a argumentului.

b.Pastorul din Hermas

Pastorul din Hermas, lucrare numita de Lightfoot35 unul dintre
cele mai enigmatice documente dintre operele patristice, a fost o carte

bine cunoscuta printre bisericile crestine din secolele al II-lea -

al IV-Iea.40 Confonn lui Snyder, lucrarea a fost scrisa ia Roma, in mai

multe etape, candva intre 70 si 140 d. Hr., iar mesajul ei este acela de a

proclama Evanghelia intr-un mod simplu pentru credinciosii implicati In

treburile vietii romane.

Numeroase pareri s-au emis cu privire la autorul ei. Spre

exemplu, Schodde, spune ca apostolul Pavel ar fi autorul, bazandu-si

presupunerea pe textul din Fapte 14.12. Altii au spus ca este vorba despre

Hermas, bazandu-se pe lextul din Romani 16.14, care a fost mentionat de

Origene in comentariul de la Romani. Alte optiuni sunt: un frate de-al lui

Pius, episcop al Romei (cca. 140-145) - conform traditiei canonului

Muratorian, si un contemporan anonim de-al lui Clement din Roma.41
Structure exterioara a Pastorului...se imparte in trei parti

principale, cinci Vedenii. douasprezece Mandate (Porunci) si zece

Similitudmi (Parabole). Dar, urmarind structure interioara a cartii, se pot

distinge doar doua parti, si anume: Vedenile 1-4 si Pastorul propriu-zis

(Poruncife, Asemanarile si Vedenia 5, care este introducerea la Pastorul).

Dupa spusele lui Lightfoot, care este de acord si cu prima dintre afirmatii,

prima parte (Vedeniile 1-4) reflecta o apocalipsa iudeo-crestina, iar a

doua, o omilie iudeo-elenist«n (Porunci/e), dupa care urmeaza similitudini

alegorice, ce nu prea au mult de a face cu cele din evangheliile

sinoptice.42

<lf Lightfoot. p. 189.

■*" Alexander Roberts si James Donaldson, Eds. The Ante-Nicene Fathers vol. II.

Fathers ofthe Second Century: Hermas. Tntian. Athenacoras. Theophilus, and

Clement ofAlexandria (Entire) (Grand Rapids: Eerdmans, 1977), p. 6.

li Graydon F. Snyder, The Apostolic Fathers. A New Translation and

Commentary voi. 6. The Shepherd ofHermas (London: Thomas Nelson &

Sons, 1968), pp. 19-24. Snyder arata spre dovezile care II tnfatiseaza pe Pave!

ca autor. Este una dintre optiunile bazate pe cartea lui G. H. Schodde, Henna

Nabi (Leipzig, 1876), p. 5.

42 Lightfoot, p. 190. Snyder pp. 8-12.
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Relevanta pentru studiul de fata este Poruncall (Despre

incercarea proorocilor 43: 1-21), unde autorul Pastorului, ca si eel al
Didiahiilor, vrea sa ne spuna cum sa deosebim Tntre doua duhuri, Tntre
profetii adevarati si cei mincinosi.43 Autorul cartii, dupa porunca 11, nu
mai vorbeste depre profeti, acestia nefiind nici macar pomeniti printre
Donducatorii crestini din Vedenii III 5:1. Acest fapt poate indica, dupa
Aune, ca profetii nu erau priviti ca lideri ai comunitatiiior crestine, cum

erau apostolii, invatatorii, episcopii si diaconii, sau/si autorul a avut

intentia sa discrediteze tipul de profeti pe care il cunostea el. Aceasta, asa

cum spunea Reilling. se poate sa Tnsemne si faptul ca dorinta lui Henna,
omitand profetii, ar fi putut ii aceea de accentuare a profetiei
congregationale si nu slujba specialistului religios, pentru a discredita

ideea ca profetul detine vreo pozitie oficiala sau ca este vreun lider
crestin, fie el si unul neoficia). Totusi, Aune crede ca Reilling nu este

corect in presupunerea sa, deoarece pentru el Porunca 11 arata ca

profetul adevarat este un specialist religios, cu toate ca nu unul functional
in comunitate, care exerseaza darul profetiei.4"1 Daca afirmatia lui Reiling
mentine un element al adevarului, atunci P^o/i/yoglindeste si conceptul
lui Pavel, dupa cum sustine si Fee45, privitor la slujba unui profet in
comunitatea crestina, si anume ca ea este inexistenta, accentul fund pus

pe slujire si nu pe oficiu. termenul profet fiind doar unul functional.
Scriitoul Pastorului prezinta invatatura sa despre deosebirea

Intre profetii adevarati si cei mincinosi ca rezultat al experimentarii unei
vedenii. in aceasta vedenie, el primeste descrierea ambelor tipuri de
profeti, care pare sa dea nastere criteriilor de deosebire. Analizand
descrierea profetilor mincinosi (Por. XI 43:1-7; 11-15) este usor de
remarcat c«i acestia sunt asociati cu oamenii nestatornici din comunitatea

crestina, ale caror profetii due la ruina. Puterea lor de a profeti nu vine de
la Duhul Sfant, ci de la un spirit demonic, si inca de la unul care le da
abilitatea de a spune adevaruri despre cei carora le profetesc, tocmai

pentru a-i insela pe credinciosii adevarati. De asemenea, profetii doresc
sa le fie pe plac celor din audienta, si le spun lucruri pe care acestia vor sa

le auda, aspirand sa puna mana pe pozitiile de onoare. Ei sunt
caracterizati de mdrazneala. lipsa de rusine, multa vorbaraie si vieti traite
in placeri tiresti. in sfarsit, oamenii acestia profetesc in particular, cerand

43 Snyder, p. 86. Vezi si Burgess p. 22.
44 Aune, p. 209. J. Reilling Hermas and Christian Prophecy: A Study otthe

Eleventh Mandate (Leiden, 1973), pp. 124-125, 135-136.

45 Cf. n. 15.
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bani de la ascultatori In schimbul profetiei. Autorului i se porunceste in

vedenie sa nu aiba mci un fel de tncredere in astfel de persoane.46

in scrierile lui Pavel nu exista o descriere asemanatoare, care sa
vorbeasca despre profetii mincinosi.47 Cu toate acestea, de vreme ce

pentru Pavel oricarei persoane umplute cu Duhul Sfant trebuie sa-i

lipseasca caracteristicile acestor profeti falsi, asa cum se spune in

PastoruU remarca lui cu privire la profetii mincinosi (cf. 2 Cor. II)48, sau

invatatori mincinosi (cf. Epistolele Pastorale)49, nu ar favoriza acest fel de

profeti crestini. De exemplu, observand trasaturile invatatorilor mincinosi

din 1 Tim. 1.3-7; 3.1-13; 6. 3-10, asa cum subliniaza Fee,

comportamentul lor arata ca sunt mandri, aroganti, si plini de lacomie

dupa bani.5" De fapt, punctul de vedere al lui Snyder este acela ca profetii

falsi despre care se vorbeste in Hermas (43.1-3) ar putea fl, mai degraba,

un invatator sau un conducator care sta la kathedra unei adunari

iudeo-crestine si slujeste ca profet. Acest profet mincions, sau profetia sa,

nu prezinta o amenintare mare pentru biserica, afirma Snyde, ci pozitia sa

de invatator il ingrijoreaza pe autorul Pastorului.^

Mai mult, In opinia acestui scriitor, Pavel insinueaza automat in

afirmatiile sale cu privire la rolul adevaratului profet, sau, mai precis, al

profetiei acestuia, din 1 Cor. 12-14, o descriere a profetului mincinos sau

a credinciosului fals, care se preface ca profeteste. De aceea, doar eel care

primeste darul profetiei de la Dumnezeu si-1 foloseste pentru a-i aduce

glorie Domnului. pentru beneticiul, si in mijlocul comunitatii, pentru

incurajarea, mangaierea si zidirea acelei comunitati, se poate numi profet

adevarat." Implicit, pentru apostol, eel care se poarta contrat acestor

norme, adica isi aduce lui tnsusi si diavolului glorie, nimicind si inseland,

4(> Snyder. pp. 86-89. Vezi si Burgess, pp. 22-23.

1 Dupa opinia noastia, descrierea profetului mincinos din Pastonileste

fonrte apropiata de cea din 2 Pet. 2.

4S Ralph P. Martin, Word Biblical Commentary. 2 Corinth/nans (Milton Keynes:

Word Books. 1991), p. 354. Una dintre caracteristicile acestor apostoli (2 Cor.

i 1. 13- i5). asupra careia Martin atrage atentia. este ca sunt oameni foiositi de

diavol pentru a face lucrarea sa, si anurpe. de a-i duce in ratacire pe

credinciosi, Indepartandu-i de Hristos. In felul acesta, acei oameni nu sunt cu

nimic dif'eriti de profetii falsi din Pa'stoml, care - conform Por. XI 43.3 - sunt

foiositi de diavol pentru acelasi scop.

49 Gordon D. Fee, New International Biblical Commentary. I and2 Timothy,

7/rt/s(Peabody: Hendrickson, 1993), pp. 7-14.

50 Fee. / and2 Timothy. Titus, p. 8.

^ Snyder, pp. 86-87.

52 Turner, pp. 205-206. Vezi si Schatzmann, pp. 38-41.
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protetind in particular, si facandu-i pe plac audientei, in loc sa spuna care

este voia lui Dumnezeu, este, fara indoiala, un profet mincinos. In sfarsit,

descrierea lui Pavel, din Gal. 5.19-21, a unei persoane care nu umbla in
concordanta cu Duhul, cuprinde tot ceea ce s-a spus despre stilul de viata
al unui profet mincinos, in Pastorul. De aceea, in concluzie, se poate

spune ca scrierile lui Pavel se potrivesc cu descrierea profetului fals dm

acest document din secolul al II-lea al carui autor, chiar daca nu citeaza

deloc din Noul Testament, se poate sa se fi inspirat atat din epistolele

pauline. cat si din alte parti din Noul Testament.*5 Totusi, dupa cum
sugereaza si Aune, doua lucruri trebuie tinute minte: 1) ca puternicul
averstismeiit dm Pastorul impotriva profetului mincions este doar

privitor la imoralitate, constituind o putemica arma de discreditare a unei

persoane, si ca exista si alte avertismente privitoare la sursa profetiei -ca

fiind rea, profetirea pentru bani si in particular, dar ca acestea sunt

subjective; 2) ci autorul nu se refera la continutul oracolelor profetului

mincinos ca fiind eretice/

Privind acum la descrierea profetului adevarat din Poruncile XI

43.8-10. pe care Hernias a primit-o de la pastor, nu este dificil sa
remarcam faptul ca ea este aproape in antiteza cu cea a profetului
mincinos. De aceea, profetul adevarat este plin de Slantul Spirit, tapt
observabil in caracterul sau, ca fiind bland, tacut. smerit, abttnandu-se de
la rau si de la placeri lumesti, slujindcomunitatea si neprofetind la cerere,

ci doar atunci cand Dumnezeu vrea sa o faca. Mai mult, el vine in tata

adunarii si-i vorbeste intregului grup de oameni, dupa cum vrea

Domnul.5f< Caracteristicile unui profet adevarat, in Pastorul, au multe in
comun cu ceea ce scrie Pavel despre prefeti/profetie in 1 Cor. 12-14,
pentru ca lucrarea sa era in contextul adunarii si directionata spre aceasta

>; Snyder. pp. 14-16. .
<A Aune. pp. 227-228. Conform lui Aune, Por. Xlesie o oghndire a conflictului

dimre cioua tradith protetice crestine, cea a divinatiei magice greco-romane,

impotnva careia scrie Hernias, si cea, aparata de autor, care se Tntemeiaza pe
profetia crestina traditionala, cand adunarea este plina de astfel de rostin. Mai
departe carturaml. pebaza trimiterilor biblice ca 1 Cor. 9.4-18 si altele,
considera ca acuzatiile aduse impotriva profetului mincinos, cele cu privire la
cerinteie sale financiare, nu sunt sutlcient de putenice, dar sunt justihcate, dm
pticina traditiei iudeo-crestine, care sta atat in spatele Pastom/u/, cat si a
Dmdahilor. Aceasta traditie, afirma Aune, ii condamna pe acei proteti care
cereau bani pentru profetii. Totusi, pentru acest scriitor, autorul Pastonihn
pare sa se ocupe de acelasi fel de sarlatani despre care a vorbit si Pavel in
Epistolele Pastorale, pe care ii detesta pentru doctrina si pentru caracterul lor.

S5 Snyder, pp. 87-88. Vezi si Aune p. 227, si Burgess p. 23.



124

(J Cor. 14.3), iar el era o persoana plina de Duhul, care vorbea spontan in

mijlocul comunitatii, dar numai cand Domnul ti spunea sa. vorbeasca.56
Mai mult, textul indica faptul ca profetul adevarat al lui Hermas este

membru al adunarii crestine, si nu se deosebeste de ceilalti credinciosi,

care, la fel ca el, au daruri ale Sfantului Spirit si profetesc, dupa cum le da

Domnul.57 Aceasta II face pe cercetator sa creada ca Hermas indica Tnspre

biserica, ca avand un potential de profeti si nu spre un grup anume de

profeti, sustinand astfel ca biserica insasi este un grup de potentiali

profeti. Prin urmare. conform lui Fee58, in 1 Cor. 12- 14, Pavel pare sa
promoveze ambele idei, si anume, ca profetia este o charisma congre-

gationala, si ca este potential disponibila pentru toti credinciosii plini de

Duhul.

Cu toate acestea, un aspect legat de felul in care profetul adevarat

primeste profetia pentru comunitatea crestina nu-si poate gasi echivalent

in scrierile pauline, si anume, sintagma: ingerul spirituJui profetic

desemnat lui if umplepe acest barbat {Ponmcih XI 43.9) Opinia lui Kydd

este ca aceasta referinta pare sa fie identica cu cauzala care urmeaza

imediat: fund umplut de Spiritul Sfant, dar cercetarorul este nesigur cu

privire la cele spuse, din moment ce nu vede nici o indicatie din text

despre felul in care cele doua expresii se potrivesc.59 Snyder, care crede
ca Pastoml este produsul crestin ismului iudaic, produs ce se aliniaza cu

alte scrieri, ca Iacov, 2 Clement, Enoh s.a., considera simtagma ingerul

spirituJui profetic ca pe o trimitere la ingerul Ramiel,care este mai marele

peste vedenii, inger mentionat in 2 Baruh 545.3,4; Ezra 4.36, si Enoh

20.8.°"
Totusi, dupa cum s-a precizat mai devreme, descrierea celor doua

tipuri de profeti este un criteriu de testare al acestora, pentru a distinge

identitatea lor. Punerea lor la incercare, cu asemanari in Didahii, este

regasita in Pasrorul ca punand un mare accent pe testarea vietii si

observarea faptelor profetului sau persoanei care profeteste. Cu toate

acestea, trebuie sa ne aducem aminte ca autorul Pastorulw\ dupa cum

s" Kydd, p. 20.
57 J. Reiling, Hernias and Christian Prophecy. A Study ofthe Eleventh Mandate.

(LeidenrE. J. Brill, 1973), pp. 124-125. Argumentul lui Reiling este ca ^
profetia potential valabila pentru toti credinciosii din adunare este bazata pe

dovezi textuale. Faptul ca autorul PastoruJui, in descrierea adevaratului profet,

face trimitere la omul care are Spiritul divinix nu h profet, indica

cercetatorului ca nu se pune nici un accent pe vreo persoana individual!

58 Fee. God's Empowering Presence, pp. 217-221: 251-253.

M Kydd, p. 20.

60 Snyder, pp. 16-17,87.
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spune si Burgess61, indica doar spre Sfantul Spirit ca eel care il califica

pe profet (cf. Porunc/Xl 43.7, 16).

In concluzie, Pastorul a vorbit mai mult despre caracteristici,

folosite la autentificarea profetiei si a profetilor mincinosi si adevarati din

secolul al II-lea si legaturile lor cu comunitatea crestina. 62 Conform lui
Reiling, acest vechi document, in comparatie cu / Corinteni, reflects

lucrarea Spiritului Sfant. dar nu atat de elocvent ca in epistola lui Pavel.

Chiar si asa, afirma cercetatorul, in ambele documnete profetia este

prezentata ca functionand identic. De exemplu: ambele certifica faptul ca

stmctura functional^ a profetiei crestine este congregationalaP Ceea ce
lipseste din relatarea Pastoruluicu privire la profet si profetie, ca de altfel

si in DidaJui, este o descriere a continutului profetiei, care este un aspect

foarte important al functiei, pentru Reiling. Totusi, cercetatorul consider*

ca scopul autorului nu era sa trateze continutul profetiei, ci sa stabileasca

un criteiiu pentru deosebirea profetilor mincinosi de cei advarati.64 Aceste
criterii par sa aiba multe in comun cu functia profetiei descrisa de Pavel si

cu caracteristicile mentionate de el, privitoare la o persoana umpluta cu

Duhul. inclusiv un profet.

c.Ignatiu din Antiohia

Ultima, dar nu cea mai lipsita de importanta,dintre scrierile

secolului al II-lea d.Hr. care va fi luata in discutie, este cea a lui Ignatiu,

Episcopul de Antiohia. Ignatiu a fost un episcop timpuriu din istoria

Bisericii, care, in perioada dintre 98 si 117, in timp ce se indrepta spre

Roma unde trebuia sa moara ca martir, a scris sapte epistole65 (cinci
dintre ele adresandu-le bisericilor pe care le-a vizitat: Efes, Magnezia,

Trallia. Filadeltla, Smirna: una la Roma, si una a lui Policar, episcopul

Smirnei)/"* Aceste epistole, conform lui Lightfbol,"' ne ofera informatii
substantiate despre istoria si ideile Bisericii, mai ales privitoare la natura

si stmctura Bisericii, care au intluentat mai tarziu dezvoltarile teologice.

Scrierile acestea par a fi influentate de cele nou testamentale, si,

in special, de cele ale lui Pavel. Cu toate acestea, materialul paulin.

"! Burgess, p. 23.

;>: Reiling. pp. 14. 155.

(<1 Reiling, p. 148.

"* Reiling, p. 155.

wKydd,p. 15.

66Aune,p. 291.

67 Lightfoot, p. 79.
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conform lui Schoedel68, a fost conturat de catre doua dezvoltari, si anume,

aparitia unui crestinism mai mistic si schimbarea vietii si a conceptelor

crestine privitoare la disciplina si autoritatea lucratorilor.

Personalitatea distincta a autorului este proiectata din toate cele

sapte epistole, ea fiind o persoana devotata lui Hristos, respectata de

ceilalti credinciosi, calauzind cu blandete bisericile spre teologie si

ordine, in timp ce mergea sa moara ca martir.69 Modul in care el

abordeaza martirajul70 si accentul mare pe care II pune pe autoritatea

suprema a episcopului71 sunt doua aspecte pentru care Ignatiu este mult

controversat in cercurile si in lucrarile cercetatorilor. Singura trimitere pe

care Ignatiu o face la profetii crestini este aflata in scrisorile sale catre

cei din Filadelila (Filad. 5.2)72, unde Ti are in vedere pe profetii Vechiului

Testament73, iar in opinia lui Aune7"1 Ignatiu este el msusi un profet sau un

pneumatic. Conform lui Kydd75, faptul acesta este deseori trecut cu

vederea, insa mesajele pe care le-a rostit Ignatiu. in dorinta sa de a instrui

bisericile cu privire la ordine si disciplina, ll fac. categoric, sa fie

enchetar ca un profet al timpului sau.76

De aceea, in epistolele lui Ignatiu descoperim sfaturi cu privire la

continutul profetiei, pe cand nu la fel este si Tn cazul Didahiilor si al

Pastorului?1 Pentru discutia din studiul de fata, important este sa

raspundem la intrebarea: se aliniaza rostirile profetice ale lui Ignatiu

principiilor lui Pavel privitoare la profetie? Pasajul care ilustreaza eel mai

bine raspunsul la aceasta intrebare este Filadeifieni 7.1-2, insa, fara

Indoiala ca si alte texte sunt potrivite pentru aceasta: Policarp 2.2;

Romani 7.2, Trallians 4 si 5, Efeseni 20.1-2 - toate acestea contin

profetit."8

'* William R. Schoedel, Henneneia- A Critical and Historical Commentary on

the Bible. A Commentary on the Letters ofIgnatius ofAntioch. (Philadelphia:

Fortress Press. 1985), p. 10.

"" Schoedel, p. 10.

711 Schoedel, p. 10.

^' Aune, p. 291.

7J Aune. p. 291.

-•* Schoedel. pp. 201-202.
74 Aune. p. 291.

15 Kydd, p. 15. '

76 Aune, p. 291.

77Reiling,p. 158.

78 Aune, pp. 293-296. Vezi si Kydd p. 16 si Burgess p. 19.
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Pentru Kydd79, Filadelfieni 1. 1-2 este pasajul care confirma ca

Ignatiu a slujit ca profet. In acest context, Ignatiu consemneaza ceea ce a

rostit el insusi sub inspiratia Duhului Slant si a lui Dumnezeu, in timp

ce-i Tncuraja pe credinciosii din Filadelfia.

Prima sa incurajare viza comunitatea crestina care trebuie sa

acorde atentie epsicopului siprezbiterilor si diaconiolor; in al do/lea rand,

sa nu faca nimic fara episcop; sa-si pastreze trupul ca templu al lui

Dumnezeu, sa pretuiasca unitatea, sa fiiga de dezbinari, sa fie imitatoh ai

lui Hristos, asa cum El II imita pe Tatal.80
Primul aspect semnificativ, aratat de catre Aune, este acela ca

rostirea, sau cele doua oracole din Filadelfieni. 7.1-2, sunt exprimate intr-

un cadru congregational, in timpul programului de inchinare.81 Dupa

cum am mai mentionat in discutia privitoare la Pastor, pentru Pavel

profetia este pentru adunarea de crestini ( 1 Cor. 14.1-5), din moment ce

scopul ei precis este acela de a-i zidi pe cei carora li se adreseaza.82
In al doilea rand, Ignatiu este acuzat de filadelfieni ca primeste

dinainte informatii despre situatia lor, si, pentru a-si putea apara

atirmatiile profetice, el arata ca Duhul Sfant este Cel care da pe fata

tainele mimii(Filad. 7.1)83 Privitor la acest lucru, Aune vede o asemanare

foarte apropiata cu J Cor. 14. 15, unde profetia este inteleasa ca avand

scopul de a descoperi secretele din inimile oamenilor.

Aune nu discuta cat de apropiata este aceasta similitudine, ci,

contorm opiniei acestui autor, trebuie sa ne reamintim ca atunci cand

Pavel vorbeste despre dezvelirea secretelor oamenilor, in comparatie cu

Ignatius, el se refera la necredinciosii prezenti in adunare, care sunt

condusi la convertire prin actul acesta, si nicidecum la problemele

comunitatii crestine. Bineinteles c«i Duhul cunoaste tainile inimilor

credinciosilor (cf. Rom. 8.26)S4, dar scopul profetiei in scrierile lui Pavel

nu este acela de a descoperi secretele credinciosilor din comunitate.

Oricum, cineva ar putea spune ca daca scopul profetiei este de a

zidi, aceasta presupune si descoperirea unor anumite secrete, in loc sa

indrepte comunitatea spre voia lui Dumnezeu.85 Cu toate acestea, daca

% Kydd, p. 16.
M> Robert M. Grant, The Apostolic Fathers. A New Translation and Commentary

vol. 4. Ignatius ofAntioch (London: Thomas Nelson & Sons, 1996),

pp. 104"-105.
81 Aune, p. 292.
82 Fee, God's Empowering Presence, p. 215.

" Aune, p. 292. Vezi si Grant p. 105.

84 Fee, God's Empowering Presence, pp. 244-246.

x5Grudem, pp. 167-170
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Ignatiu vorbea despre Spiritul Slant ca despre Cel care ti descoperea cu

adevarat secretele privitoare la situatii speciale, sau ca Tncerca sa acopere

fraudulos actele sale de proorocie mincinoasa, nu se poate stabili cu

exactitate. Se poate doar presupune ca ceea ce a scris despre autoritatea

episcopala a facut-o cu sinceritate.86 Oricum, chiar daca afirmatiile

profetice ale lui Ignatiu nu au nici un accent eshatologic, din ele se

desprinde un element ziditor.87 De aceea, daca cineva accepta teoria lui
Grudem88 cu privire la ceea ce Pavel a gandit atunci cand a folosit
termenul azidim legatura cu scopul profetic (aceasta include totceea ce

contribuie la cresterea spirituals a cuiva in prezent, sau orice implica

zidirea, incurajarea si conso/area, cf. 1 Cor. 14.3), atunci profetiile lui

Ignatiu din Filad. 7.1-2 se califica aproape tn intregime pentru cadrul

paulin. Totusi. nu in totalitate, trebuind sa fie puse anumite intrebari

doctrinare in ceea ce priveste continutul: una dintre conditiile lui Grudem

este ca orice profetie postbiblica trebuie sa fie In acord cu Biblia.s9

Probabil cea mai serioasa chestiune de doctrina in profetiile din

cartea lui Ignatiu este accentul mare pe care el Tl pune pe autoritatea

episcopala. (cf. Smirn. 8. 1-2; Trail. 2.2; 7.2; Magn. 4.1; 7.1; Efes. 20.2),

pentru care nu se poate gasi o paralela in egala masura Tn scrierile

pauiine sau altundeva. Este adevarat ca Pavel sfatuieste bisericile sa-si

asculte conducatorii (1 Cor. 16.16; 1 Tes. 5.12; 1 Tim. 5.17-18), si ca

aceeasi idee este promovata si in alte scrieri biblice (ex. Evrei 13.17),90

dnr niciunde nu se pune semnul egalitatii intre conducatori si Dumnezeu

sau Hristos (cf. Mag. 2-4).91 Fara Tndoiala ca Ignatiu plaseaza de multe ori
autoritatea episcopala in sfera biblica (cf. Mag. 3.1)92, si este posibil,

dupa cum spune si Grant93, ca atlrmatiile lui Ignatiu despre ceea ce face si

este un episcop sa tie conditionate de propria lui afirmatie: episcopul nu

face nimic despartit de Dumnezeu. (cf. Polic. 4.1).

In afara de aceasta, toate celelalte atlrmatii profetice ale lui

Igantiu, cnre se gnsesc in Filadeltieni 7:1-2, par sa fie corecte din punct

*" Schoedel. p. 205

"* Aune. p. 293.

Si< Grudem. pp. 169-170. Vezi in special exemplele pe care el le orera cu privire
la implicatiile termenului zidire.

s<l Grudem, p. 308.

"° Donald A. Hanger, New International Biblical Commentary. Hebrews.
(Peabody: Hendrickson, 1990), p. 248. Vezi si Fee, 1 and2 Timothy. Titus.
pp. 127-129, 133-134.

"' Schoedel, p. 107.

n Schoede!, p. 107.s
"Grant, p. 105.



129

de vedere scriptural, putand, mai mult sau mai putin, sa-si gaseasca

paralele in sfaturile lui Pavel date bisericilor carora el le scrie. De

exemplu, prima afirmatie a lui Ignatiu, acordati atentie epsicopului,

prezbiterilor si diaconilor,9A seamana cu indemnul lui Pavel adresat celor

din Efes, de a-si respecta conducatorii (1 Tim. 5.17). Pastrati-va trupul ca

Templu al lui Dumnezeu este cu siguranta o expresie asemanatoare cu

cea a lui Pavel: voi sunteti Tempiul lui Dumnezeu, de unde deducem ca

trupui trebuie tinut slant '(cf. 1 Cor. 3. 16-17; 6. 19; 2 Cor. 6.19). Mai
mult, sintagma pretuiti unitatea si fugiti de dezbinari, constituie o parte

din tema epistolei lui Pavel catre Filipeni95. si in sfarsit, titi imitatori ai
lui Hristos. dupa cum si El este imitator al Tatalui, este, conform lui

Grant96, o combinatie a temei lui Pavel, din 1 Cor. 11.1, cu cea din loan

5.11. Pe scurt, dupa cum afirma Aune, incurajarile de ordin profetic ale

lui Ignatiu, lacute la modul imperativ, sunt apropiate de injunctiile

pauline aflate in ITes. 5.15-22. Diferenta este ca Pavel nu le eticheteaza

ca fund profetice, dar, chiar si asa, este posibil ca tesaloniceni sa fi

recunoscut mesajul de imbarbatare al apostolului ca pe unul profetic.

intr-o alta epistola, adresata efesenilor (2O.1-2)98, conform
spuselor lui Aune, Ignatiu dorea sa scrie despre noua faptura Iisus Hristos

doar cu conditia ca Domnul sa-i descopere lucruri exprimate de catre

credinta si inchinarea credinciosilor. In mod asemanator cu profetiile din

Filadeltieni 7.1-2, unde dezbinarea din adunare a constituit motivul
tnesajului lui Igantiu, aici, episcopul are probabil si incrediiitarea ca

Dumnezeu ii va descoperi starea credintei bisericii din Efes. Iata din nou

o dovada ca mesajele lui Ignatiu aveau scopul de a descoperi secretele

inimii oamenilor." Cu toate acestea, trebuie sa se tina cont, cum spune

Schoedel""1, daca revelatia asteptata de Ignatiu se refera la una privitoare

la subiectul despre care el doreste sa scrie {noua faptura umana Iisus

Hristos), sau situatia spiritunla a efesenilor, cum sugereaza Grant"" si
Aune!"".

u Grant. P. 105. Conform traduceni lui Grant.

"' Ben Witherington III, Friendship andFinances in Phi/ippi. The Letter ofPaul

to the Pliilipp/nns (valley Forge: Trinity Press International, 1994), p. 27.

g" Grant, p. 105

1)7 Aune, p. 293.

Mfl Vezi apendicele 3

"" Aune, p. 294.

""' Schoedel, pp. 95-96.

11)1 Grant, p. 52.

lo: Aune. p. 294.
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in concluzie, intre afirmatiile profetice ale lui Ignatiu si
caracteristicile profetiei desprinse din scrierile lui Pavel, exista o legatura:

si Jgnatiu vorbeste de descopen'rea inimii oameni/o?03 ca Pavel (1 Cor.

14.25).

Chiar daca profetiile episcopului au si un caracter usor de

identificat in incurajarile aproape identice cu cele din scrierile pauline,

Ignatiu greseste atunci cand subliniaza supunerea adunarii in fata

autoritatii nelimitate a episcopului.

Concluzii

Asa cum am precizat ia Tnceputul acestui studiu, ne-am propus sa

comparam - pentru a pune In lumina asemanarile si deosebirile - cateva

dintre scrierile catorva autori din secolul al H-lea si scrierile apostolului

Pavel.

De aceea, in principal, ne-am concentrat atentia asupra a trei

scrieri semnii'icative din secolul al Il-lea, care ne ofera suficiente

informatii privitoare laprofetie considerate drept charisma.

Din analiza iacuta asupra celor doua categorii de texte, am ajuns

la concluzia ca exista, in mod invederat, dovezi dare care ne permit sa

afirmam ca profetia ca si charisma a existat si in secolul al Il-lea in

comunitatile crestine, iar practicarea ei in timpul acestei perioade a

crestinismului timpuriu pare sa mentina caracteristici asemanatoare cu

cele pe care le gasim in scrierile lui Pavel cu privire la profetie. Mai

precis, eel putin urmatoarele aspecte merita a fi subliniate:

- in primul rand, in ambele categorii de scrieri, persoana care

proteleste este numita protet, iar accentui, cu exceptia Didahiilor, este pus

mai mult pe slujirea persoanei decat pe slujba pe care persoana o detine;

- in al doilea rand, darul profetiei era folosit atat pentru a sluji

scopului dai de Domnul. cat si in scopuri negative (chiar si acest fapt

ponte tl perm is de Dumnezeu, in suveranitatea Sa).

Pe de o parte, in scrierile din secolul al Il-lea, se poate observa cu

clnritate faptul ca darul profetiei este folosit gresit: abuzul de ospitalitate

(in Didahii), iar in Pastoruf, posibil si la Ignatiu, darul profetiei este

folosit pentru interese personale. Si la Pavel, in scrierile sale, aceste

"* Aune, pp. 292-294. Conform opiniei acestui scriitor, Aune pare sa sublinieze

acest aspect al profetiei destul de puternic. In afara de Fil. 7.1-2 si Efes. 20. 1-

2, pentru cercetator. Trail. 4 si 5 indica faptul ca la Ignatiu, functia primara a

profetiei este de a descoperii tamele inimii oamenilor.
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aspecte negative sunt prezente chiar daca nu in mod atat de evident ca la

^^"Vetiltfp^t an^categorii de scrieri sunt
explicite si identice104 privitoare la folosirea corecta a profetiei, mai exact,
in cadmf adunarii, in beneficiul credinciosilor si pentru gloria liu
Dumnezeu. Asa bunaoara, incurajarile profetice ale lui Ignat.u pastreaza

atat de bine acest scop de zidire a Bisericii, s. acela de a descopen
secretele inimii oamenilor, asa cum se specifica in 1 Cor. 12-14.

- in al treilea rand, pentru a preveni folosirea gresita a profetiei,
este promovata, atat de catre Pavel, cat si de catre autorii celeila te
categorii de texte, ideea testarii profetiilor. Apostolul Pavel sugereaza trei

cntern e ^^ de q ^ charismi care dd posibilitatea credin-

ciosului de a decide asupra autenticitatii profetiei (darul desosebin.

duhun or ^ trebuie g. fje tegtatft pe baza continutului revelatiei,

anume. sa-i zideasca pe credinciosi (zidire, imbarbatare, mangaiere) si

sa-L glorifice pe Dumnezeu;

c) caracterul profetului: arata el calea Domnului?

Probabil ca cineva poate sa identifice toate aceste aspecte aratate

de Pavel si In scrienle prezentate, insa lucrul eel mai adesea subhruat este
testarea profetilor dupa caracterul lor. Fara indoiala, exista si alte aspecte
in tratarea subiectului profetiei, care sunt intr-o puternica antiteza cu
invatatura lui Pavel. Un exemplu: in Didahii, apare apelul, catre comun,-

tatea crestina. de a nu examina profctul care vorbeste pnn Duhul un
astfelde"act fund un pacat de neiertat. Ma. mult, tot in Didjihn este
evident ca slujba profetului este tot mai mult subliniata. In Pastoml, este
folos.ta o sintagma mislica pentru a descrie felul in care incepe sa-s,

Ixers ze darul profetiei cineva care are Duhul Sfant {ingerul spmtuiu,
profetic desemnnt lui It umple pe ncest barbaf), sintagma care nu are

echivalent in scrierile lui Pavel. i™*:,,
In cele din urma, se poate pune intrebarea de ce Ignatm,

care este considerat ca slujeste ca profet si pare sa se aspire dm
materialul paulin, in mesajele sale profetice accentueaza ceva care.este in
atara Scripturii, si anume, supunerea fata de ep.scop ca faja de
Dumnezeu Cu toate aceste deosebiri existente In scnenle cerce^t^>t^
deTxtul Scriptuni. nadajduim ca studiul nostru II va ajuta pe credmciosul

• Mai ales in fHsftwu/fln descrierea profetului adevarat) ?i incurajarile profetice

ale lui Ignatiu.
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contemporan sa mediteze profund la evolutia si experimentarea darului
profetiei sau a altor charisme mentionate in Sfanta Scriptura.

Asa cum s-a putut vedea, profetia, ca si charisma, a fost prezenta

si in secolul al H-lea, unde a avut scopul pe care Dumnezeu 1-a
intentional, dar a si fost folosita abuziv si gresit, in care ajunsese sa se

dezvolte inca de pe vremea lui Pavel.
Este posibil ca asa sa stea lucrurile cu oncare alt dar

duhovnicesc, insa a gasi si a pastra ceea ce este bun va contribui in mod
pozitiv la mintile si inimile celor care nu accepta in prezent lucrarea
Domnului prinDuhul, asa cum a tacut-o El, dintotdeauna, si o va mai

face. 105

The puipose of the article is to compare the second century ideas

on prophecy and its practice with Paul's concept on this gift. The study
takes into account three important writings: The "Didache , "The
Shepherd" of Hernias and the letters of Ignatius of Antioch. ^

There are some similarities between the "Didache and Paul s

writings concerning the tests for prooving the authenticity of the prophet
and his prophecy. "The Shepherd" presents more features of good and
false prophet / prophecy in order to make the difference between them
and Ignatius wrote about the prophecy as a message by means of which

people's secrets are laid bare.
In conclusion, the author claims that there is enough evidence to

demonstrate that prophecy existed in the second century as a charisma,
and that it maintained the same features as those found in Paul's letters.

'•'" ii avem m vedere. indeosebi, pe cei care continua sa sustina, constient sau
inconstient, teologia cesationalista promovata de Benjamin B. Warfield (in

Counter/let Miracle, 191S, si alte scrieri) si urmasii sai.
Pentru un studiu polemic asupra "vechii" dezbateri a cesationahsmului, a se

vedea cartea lui Jon Ruthven, On the Cessation ofthe Charismata: The
Protestant Polemic on Postbiblical Miracles (Sheffield: Sheffield Academic

Press, 1993), care cuprinde si o bibliografie completa, privitoare la

cesationalism.




