
SCRIERILE LUCANICE - PROBLEMEISAGOGICE,

EXEGETICE §1TEOLOGICE

de Ciprian Terinte

Dupa cum se §tie, atenfia cercetatorilor Noului Testament s-a oprit

in ultima vreme (mai ales dupa 1950) asupra studierii confinutului operei

Sf. Luca. Rodul acestui efort consistent a fost sublinierea §i revelarea

problematicii complexe pe care o creeaza scriitorul sacru - Luca.

F. Duane Lindsey1 sintetizeza cafiva factori care confers carfilor

lucanice o importanta deosebita, a§a cum reiese din studiile recente de

teologie biblica.

Foarte important este, in primul rand, faptul ca scrierile lucanice

au in centru acele teme cruciate pentru religia cre§tina, cum ar fi

persoana §i lucrarea lui Hristos. Prima scriere prezinta evanghelia lui

Hristos prin insa§i persoana §i prin lucrarea Sa, in timp ce Faptele prezinta

evanghelia prin predicarea apostolica.

O alta caracteristica ce confera importanta carjilor lucanice consta

tocmai in lungimea lor. Cele mai extinse carji ale Noului Testament sunt

Evanghelia dupa Luca s_i Faptele, urmate imediat de Evanghelia dupa

Matei. Cele doua carji ale lui Luca acopera impreuna un sfert din Noul

Testament §i arata ca Luca are contribufia cea mai voluminoasa dintre to{i

scriitorii sacri, chiar mai voluminoasa decat toate epistolele lui Pavel la un

loc.

In al treilea rand, scrierile lucanice contin mult material care nu

se gase$te in alte car|i ale Scripturii. Evanghelia lui Luca, de exemplu,

1 F. Duane Lindsey, "Lucan Theology in Contemporary Perspective", Bibliotheca
Sacra, 125 (500), oct., 1968, p. 346.
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confine anumite aspecte unice despre na§terea lui Hristos §i evenimentele

dinainte §i de dupa ea, unele pilde, dar §i ultima calatorie la Ierusalim.

Cartea Faptele Apostolilor, in mod special, contine singurele relatari despre

evolutia Bisericii primare.

Data fiind importanta scrierilor lucanice si relevanfa lor pentru

teologia §i practica bisericii penticostale din Romania, ne propunem ca prin

articolul de fa{a sa identificam unele din subiectele abordate de scriitorul

sacru Luca, dar §i anumite caracteristici ale scrierilor lui, privite in

ansamblu.

Sigur ca nu intentionam sa intreprindem o analiza exhauzistiva a

problematicii abordate, ci doar sa deschidem cateva perspective mai noi in

cercetarea scrierilor lucanice. Aceasta nu atat prin identificarea unor teme

nemaiauzite, cat prin tratarea lor Tntr-o maniera relevanta si aplicabila in

contextul spiritualitatii penticostale romanesti. Men^ionam, de asemenea, ca

atingerea unui asemenea scop nu tine in primul rand de indemanarea §i

acribia interpretului, ci de profunzimea si fecunditatea Cuvantului divin.

Caracterul inepuizabil al Scripturii este dat nu doar de multitudinea de teme

teologice pe care le contine, ci mai ales de diversitatea nemarginita de

interpretari pe care Duhul Sfant o poate oferi prin iluminare, in functie de

contextul in care Cuvantul se cere a fi aplicat.

/. O PERSPECTIVA ISTORICA ASUPRA STUDIERII

CARTILOR LUCANICE

I. A. Primul stadiu al cercetarii

Din sec. II §i pana in sec. XVIII, cele doua carti ale lui Luca s-au

cercetat prin prisma Traditiei, intrucat nu s-a pus niciodata la indoiala locul

acestora in canonul carti lor Noului Testament. Conform acestei traditii,

Evanghelia dupa Luca alcatuie§te istorisirea vietii §i a operei lui Iisus
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Hristos, iar Faptele apostolilor istorise§te faptele urma§ilor Domnului §i

raspandirea cres.tinismului pana la marginile lumii cunoscute, avand ca

centru de plecare lerusalimul. Prin instaurarea Iluminismului insa, se naste

o tendinta criticista in cercetarea textului Noului Testament.

Incepand cu Griesbach §i Strauss inspira{ia divina a carjilor sfinte

este pusa la indoiala. Ei au fost urmaji de autori precum J.D. Michaelis,

care a spus ca in Fapte Luca urmareste doar sa demonstreze adevarul

religiei cre§tine si dreptul neamurilor de a intra in Biserica; R. Eckermann,

conform caruia Luca a optat in mod deliberat pentru acele evenimente care

dovedesc acfiunea supranaturala a lui Dumnezeu in vederea instaurarii

Imparajiei Lui pe pamant; K.A. Credner, dupa a carui parere, singurul scop

al lui Luca in Fapte a fost acela de a-i conferi autoritate maxima lui Pavel.2

I.B. §coala de la Tubingen

Predecesorul §colii de la Tubingen poate fl considerat K. Schrader,

care, in 1836, spunea ca in Fapte, minunile savar§ite de Pavel nu numai ca

sunt, in multe puncte, aceleasi cu cele savarsite de Petru, dar in linii

generale, Pavel eel din Fapte este prezentat mult diferit fata de Pavel eel

din epistolele sale.

In felul acesta Schrader trage concluzia ca adevaratul caracter al

car|ii Faptele Apostolilor este eel apologetic, intrucat se vede clar stradania

autorului de a-l apara pe Pavel in fata cre§tinilor iudaizanti.3

Pe Schrader l-a urmat Schneckenburg, care, fara ocolisuri, a

infirmat caracterul istoric al Faptelor. Scopul apologetic, insa, este dublu:

pe de o parte, acela de a linisti preconceptiile potrivnice lui Pavel ale

crestinilor iudaizanti, pe de alta parte sa demonstreze ca Biserica crestina

nu este primejdioasa pentru Imperiul Roman.

2 Christos Voulgaris, Studii de telogie biblica, Bucure§ti, Sfantul Gheorghe-Vechi,
2000, p. 58-60.

" K. Schrader, DerApostel Paulus, citat de Christos Voulgaris, op. cit., p. 60.
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Cu toate ca Schneckemburg sublinia tendin{ele apologetice ale lui

Luca, el credea §i in istoricitatea izvoarelor lui Luca si ca niciodata nu a

violat sau a distrus credibilitatea lor istorica, in favoarea intereselor

apologetice. Dupa parerea lui, singurul lucru rau este acela ca Luca a ales

fragmentele dupa bunul lui plac.

In orice caz, putem spune ca, in ciuda tuturor framantarilor,

caracterul istoric al cartii Faptelor nu a fost serios zguduit pana pe la

jumatatea sec. XIX. Aceasta se intampla putin mai tarziu in vestita §coala

de la Tubingen, sub conducerea lui F.C. Baur, care a susfinut primul ca

autorul Faptelor Apostolilor nu putea sa fie contemporan cu Pavel. Baur

analizeaza aceasta carte prin prisma puternicei opozifii dintre crestinii

iudaizanfi si cei proveniti dintre neamuri, primii avandu-1 ca reprezentant

pe Petru, iar ceilalfi pe Pavel. Astfel, cartea Faptelor este, dupa parerea lui,

un produs al secolului II §i lnfafiseaza stradania autorului de a uni Biserica

sfasjata, prin impacarea celor doua grupari opozijioniste. Pentru a realiza

acest lucru, Luca a contrafacut datele istorice. Totusj, spune el, aceste

tendinte apologetice ale lui Luca nu dizolva total istoricitatea izvoarelor, ci

doar le reduce §i le falsifica dupa cum convenea scopului sau.4

Opera lui Baur a fost continuata de ucenicii acestuia, A. Schwegler

§i E. Zeller, prin care se duce la apogeu scepticismul istoric. Conform

acestora, istoria expusa in Fapte constituie doar inveli§ul care acopera

scopul teologic al autorului. Prin urmare, evenimentele descrise de el sunt,

din punct de vedere istoric - fara baza. Faptele, ca istorie, nu sunt vrednice

de crezare, intrucat modul in care au fost redactate, precum §i con{inutul

sunt dictate de catre scopul lor apologetic.

Dar aceasta perspective nu a ramas netulburata pentru multa vreme.

In anii urmatori, cercetatori de mare prestigiu au atacat-o cu tnver§unare;

este vorba mai cu seama de cercetatori ai Istoriei Bisericii primare preucm

Bruno Bauer §i F.C. Overbeck.

F.C. Baur, Paul, London, 1873, p. 9-12, citat de Christos Voulgaris, op. cit., p.

62-63.
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Conform opiniilor lor, scriitorul Faptelor nu a contrafacut

intentionat istoria, pentru a prezenta o impresie falsa asupra armoniei

Bisericii si, in consecinfa, nu trebuie sa se puna la indoiala autenticitatea

istoriei car{ii. Atat Bauer cat si Overbeck au examinat cartea in corelafie cu

iudaismul. In timp ce Overbeck decripteaza in Fapte efortul scriitorului de

imp&ca originea Bisericii cu trecutul ei iudaic, Bauer distinge dorinta lui

Luca de a dezvolta un duh conservator iudaic in Biserica primara. Acest

duh nu apar^ine iudeilor increstinati, ci este acel duh care se exprima si in

Vechiul Testament - eel de impacare si universalist, capabil sa cuprindS

impreuna si mostenirea iudaismului §i invafatura evanghelica.5

I.C. Contribufia lui Martin Dibelius

In perioada de dupa Bauer §i Overbeck, eforturile cercetatorilor s-

au indreptat asupra definirii izvoarelor carfii Faptelor, dar, dupa cum

spunea si J. Dupont6, cercetarea in aceasta direcjie nu a adus nimic concret.

in paralel cu interesul pentru izvoare s-au exprimat si cateva puncte

de vedere asupra conjinutului teologic al carfii. Unul dintre cei mai

reprezentativi autori este Julicher, care a spus ca Luca §i-a propus sa scrie o

istorie despre lucrarea lui Dumnezeu prin Apostoli si despre eficienta

acfiunii divine.

Printre cei care s-au ocupat serios de caracterul teologic al Faptelor

a fost Martin Dibelius, considerat, alaturi de Karl Schmidt, intemeietorul

criticii formei. In opinia lui Dibelius, Luca nu poate fi considerat un istoric,

in sensul deplin al cuvantului, ci mai degraba scriitor si predicator, iar

cartea Faptelor poate fi socotita ca cea mai literara din totNoul Testament.

Scriitorul Evangheliei §i al Faptelor este, dupa Dibelius, unul §i

acelasi, intrucat in ambele autorul doreste sa apara ca evanghelist,

5 Christos Voulgaris, op. cit., p. 66.
6 The Sources ofActs. London, 1964, citat de Christos Voulgaris, op. cit., p. 67.
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straduindu-se sa dovedeasca adevarul ca Dumnezeu este conducatorul

interioare §i lucratoare a Bisericii.7

Predica formeaza epicentrul interesului scriitorului. Aceasta

predica poate sa fie rezumata astfel: activitatea misionara a Bisericii la

neamuri constituie o acfiune divina, si nu omeneasca, in predica crestina

aflandu-si implinirea speranjele mesianice ale iudaismului. Prin urmare

aceasta scriere nu era destinata in mod exclusiv comunita^ii crestine, ci unui

cere social mult mai larg al epocii.8

I.D. Perioada contemporana

Dibelius a revigorat interesul pentru studiul Faptelor prin

importanta pe care a acordat-o caracterului literar al carfii, ideilor teologice

ale autorului, stilul si metoda literara, chestiuni care au format baza

cercetarii ulterioare.

Continuatorul lui Dibelius a fost Rudolf Bultmann. Marea

problema care 1-a preocupat pe Bultmann se referea la cum este. posibil sa

interpretam Noul Testament pentru lumea contemporana. Dat fiind faptul

ca imaginea pe care o dobandim despre lisus Hristos din Noul Testament

este una mitologica, opera cea mai importanta, conform lui Bultmann,

consta in "demitologizarea" revelatiei in Hristos, pentru ca aceasta sa

devina accesibila lumii contemporane.

Referitor la opera lui Luca, Bultmann credea ca aceasta exprima

ideile pe care le avea autorul despre cretinism. A§a cum vedea el.

crestinismul alcatuieste o parte a istoriei universale, intrucat acesta

paraseste caracterul initial al tradifiei ca propovaduire, transformand-o in

istorie. Nadejdea mantuirii nu-§i afla implinirea in evenimentul Invierii, ci

t§i continua existenja neintrerupta in cadrele istoriei. In timp ce pentru

7 H. Greeven (ed.), Studies in the Acts of the Apostles, London, 1956, citat de
Christos Voulgaris, op. cit., p. 69-70.

8 Christos Voulgaris, op. cit., p. 70.
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Pavel §i pentru Biserica primara Hristos constituie sfar§itul istoriei, pentru

Luca, Hristos reprezinta inceputul unei noi istorii, istoria Cre§tinismului.

Influemjat §i de A. Schweitzer, Bultmann considers ca Biserica a fost

?n§elata in a§teptarea unei veniri imediate a lui Hristos, de aceea a trebuit

sa-§i revizuiasca eshatologia. Luca a simfit aceasta nevoie a Bisericii din

timpul lui sj s-a angajat sa a§eze cre§tinismul ca religie in cadrul istoriei.

Prima reacfie impotriva acestei metode a fost dovedirea faptului ca

evangheli§tii nu erau doar ni§te colecfionari de izvoare, ci totodata §i

scriitori teologi. Aceasta reacfie a dus la conturarea criticii redactionale,

care are drept scop studierea premiselor teologice, a intereselor apologetice

§i, in consecinfa, a contribufiei lor personale.

Examinand cartea Faptelor, P. Vielhauer constata §i el faptul ca

Luca nu adopts nici una din ideile lui Pavel din epistole, diferenta

observandu-se mai cu seama in conceptiile eshatologice ale celor doi. Dupa

Vielhauer, eshatologia nu mai este epicentrul interesului Bisericii, deoarece

Luca ramane un istoriograf, al carui scop primordial este scrierea unei

istorii a mantuirii, scop pe care il urmare§te §i in evanghelie.

Aceasta idee a fost preluata de Kasemann, care va creea imaginea

Bisericii ca loc al mantuirii pe pamant, identificand la Luca si inten^ia de a

o prezenta in stransa legaturS cu Israelul Vechiului Testament.

Concep^ia descrisa a continuat sa domine cercetarea moderna, dar

in anul 1954 este reformulate de H. Conzelmann. Pentru el, perioada

activitatii publice a lui Hristos a fost timpul mantuirii prezente, in care

diavolul a fost dezarmat. Dar tema principals, pe care se sprijina teologia

lui Luca, in opinia lui Conzelmann, este Tntarzirrea celei de-a doua veniri a

lui Iisus. Continuandu-1 de Bultmann, el declara ca Luca §i-a asumat acest

rol de a revizui §i adapta teologia bisericii pentru situajia nou creata.

Caracteristica lui Conzelmann este in mod deosebit lmparjirea pe

care el o face istoriei mantuirii: perioada lui Israel pana la loan Botezatorul,

perioada lui Iisus, care constituie un fenomen irepetabil, §i perioada

Bisericii. Dupa inalfarea lui Iisus §i neimplinirea celei de-a doua veniri a
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Lui, Biserica dobande§te un loc unic in istorie, avand ca misiune

raspandirea evenimentului Hristos in toata lumea. In aceste conditii, cartea

Faptelor constituie urmarea Evangheliei, intrucat se vede ca mantuirea in

Hristos ajunge in lume prin Biserica §i prin conducerea si intarirea

Sfantului Dull. Prin trairea in Hristos, in cadrul Bisericii, suntem

transportafi in trecut (anamneza) si participam la toate evenimentele

mantuitoare care s-au realizat prin puterea lui Dumnezeu. Sfantul Duh,

dupa Conzelmann, este un izvor de putere si nu doar o harisma

eshatologica, si stapaneste in prezent mantuirea care urmeaza a se realiza

deplin in veacul viitor. Cu alte cuvinte, Sfantul Duh il inlocuie§te in prezent

pe Insusj Hristosul glorificat.9

In acelasj timp insa, al{i cercetatori au formulat o opinie contrara

lui Conzelmann, intre care §i W. Robinson jr. Conform opiniei lui, nu

putem vorbi de perioade, ci de un §ir uniform de evenimente, urmand un

traseu definit, in conformitate cu planul lui Dumnezeu. Astfel, Faptele

realizeaza apropierea dintre eshatologie §i istorie, care se intalnesc in
v - 10

aceea§i zona geograrica.

W.G. Kummel spune ca pentru Luca, implinirea a§teptarii

eshatologice incepe cu via^a, opera §i desavar§irea lui Hristos. Sfantul Duh

nu este inlocuitorul mintuirii care se va realiza in viitor, ci mai degraba este

garantul inceputului perioadei eshatologice a mantuirii. In felul acesta

Kummel contope§te epoca lui Hristos cu epoca Bisericii. Ambele constituie

epoca sfarsitului care a inceput cu predica lui Iisus despre Imparatia lui

Dumnezeu.11

O alta reac^ie impotriva lui Conzelmann a fost aceea a lui H.

Flender. Pentru el, evenimentul eel mai important al vietii lui Hristos nu

este invierea, nici cea de-a doua venire a Lui, ci desavarsjrea: parousia este

9 H. Conzelmann, Die Mine der Zeit. The Theology ofSt. Luke, N.Y., 1961, citat de

Christos Voulgaris, op. cit., p. 79-80.

10 W. Robinson jr., The Way ofthe Lord, citat de Christos Voulgaris, op. cit., p. 82.

11 W.G. Kummel, Introduction to the New Testament, citat de Christos Voulgaris,

op. cit., p. 82-83.



Luca-Fapte - probleme isagogice, exegetice $i teologice 63

cunoa§terea pe: pamant a desavar§irii in care a intrat Iisus in ceruri...

Aceasta desavarsjre este prezenta numai prin credinta, care va inceta la

revenirea vazuta a Iui Hristos prin eliberarea din trup.12

Cercetarea Evangheliei dupa Luca §i a Faptelor Apostolilor a atins

§i problema legaturilor pe care le-ar presupune aceste doua scrieri cu

gnosticismul. Doi dintre eereetatorii care au respins orice idee despre

influenfa pe care ar fi avut-o gnosticismul asupra Iui Luca au fost C.K.

Barrett s.i C. Talbert. Unul din cei care s-au opus lor, considerand ca Luca

nu a luptat impotriva ideilor gnostice, a fost W. Schmitals.

Constatam, a§adar, ca cercetarea asupra carfilor lucanice din

ultimele doua secole a creat o tensiune intre interesul istoric §i eel teologie

al Iui Luca. Acest lucru este, din nefericire, opera teologilor exegetici

protestantf. In aceste condifii, putem spune ca teologia moderna 1-a

descoperit pe teologul Luca, sacrificandu-1 insa pe istoricul Luca. Inainte de

Dibelius, atat cercurile teologice conservatoare, cat §i cele mai liberale il

considerau pe Luca in primul rand un istoric al Bisericii. Dibelius a vazut si

el in Luca un istoric, dar unul care a adaugat material propriu la narafiune,

material care reflects teologia Bisericii primare de la sfar§itul secolului I.

Astfel, Dibelius este puntea de legatura dintre eereetatorii timpurii, care

aeeentuau rolul de istoric al Iui Luca, §i eereetatorii moderni, care vad in el

in primul rand un teolog.

De remarcat este §i faptul ca teologia biblica moderna nu este

preocupata de teologia perioadei apostolice, pe care el o prezinta, ci de

teologia Iui Luca insusi. In felul acesta, abordarea recenta a scrierilor

lucanice neaga calitatea Iui Luca de istoric demn de toata increderea,

presupunand ca el a fost selectiv §i creativ, ceea ce este contrar procedurii

de cercetare a adevaratei teologii biblice, a§a cum ne este inspirata de

traditia teologica a parintilor biserice§ti.

12 H. Flender, St. Luke, Theologian ofRedemptive History, Philadelphia, 1967, citat
de Christos Voulgaris, op. cit., p. 83-84.
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I.E. Cercetari asupra lui Luca in teologia ortodoxa

Incepand cu sfars.itul epocii Patristice si pana astazi, sectorul

ermineutic al teologiei ortodoxe a cazut pe un plan secundar, fiind umbrit

de studiile istorice §i dogmatice, sub influenza scolasticii medievale. In

aceasta perioada interesul teologilor ortodocs,i s-a fndretpat mai ales spre o

teologie apologetica menita sa sustfna, de fapt, aspecte de baza ale teologiei

biblice, cum ar fi inspirafia si autenticitatea Sfintelor Scripturi, in condijiile

in care teologia apuseana le ataca.13

Aceasta situatie incepe sa se schimbe incepand cu cea de-a doua

jumatate a sec. XIX, prin aparifia unor comentarii la diverse cartf ale

Noului Testament. Astfel, in 1883 se editeaza in Atena cartea lui

Bartolomeu Gheorghiade intitulata Erminie la cele patru Evanghelii. Opera

lui Gheorghiade este urmata in 1892 de lucrarea profesorului N. Damalas,

Erminie la Noul Testament.

Apoi, lucrari mai importante la carfile lui Luca avem comentariile

lui P. Trempelas la Evanghelii §i la Fapte. in opinia autorului amintit, opera

lui Luca are un caracter evident catehetic. Scriitorul sacru expune cu

exactitate lnvajatura despre viata Mantuitorului, iar cartea Faptelor ofera o

istorisire a evenimentelor minunate ale Bisericii primare. In opera

profesorului Trempelas este foarte evidenta cercetarea ermineutica in duhul

Sfinfilor Parin^i. In general putem spune ca exegeza sa este patristica,

intemeiata pe tradijia exegetica ortodoxa.

Cartea Faptelor a atras §i aten^ia profesorului George Galiti, de la

Universitatea din Tesalonic, care a scris doua studii: "Introducere in

cuvantarile lui Petru din Faptele Apostolilor" (Atena 1962) si "Hristologia

cuvantarilor lui Petru in Faptele Apostolilor" (Atena 1963). Dupa o analiza

amanuntita a textelor, prof. Galiti respinge teoriile conform carora in Fapte

s-ar afla compozitii libere ale lui Luca si, totodata, prin accentuarea

13 Christos Voulgaris, op. cit., p. 90.
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caracterului iudaic si a fondului veterotestamentar al Faptelor, se dovedeste

provenienfa prepaulina a conceptiilor lui Luca.

In anul 1971, Christos Voulgaris a publicat un studiu intitulat

Invafatura despre mdntuire a Evanghelistului Luca. Motivafia scrierii

acestui studiu, asa cum autorul o declara, a fost constatarea ca in cercetarea

contemporana din Apus, asupra cartilor lucanice, lipsea credinfa in

elementul supranatural al revelajiei divine, iar opera diversilor cercetatori

se rezuma doar la anumite rejete ale metodei gramaticale sau filosofice.14

Conform autorului mai sus amintit, caracterul triadologic al

mantuirii impune si examinarea contributiei Sfantului Duh. Acesta nu este,

pentru Sfantul Luca, o putere subiectiva, ci un ipostas obiectiv, care

supravegheaza lucrarea lui Hristos in sensul marturiei pe care o aduce cu

referire la persoana divino-umana a lui Iisus. Dupa inalfarea la cer a lui

Hristos, Sfantul Duh il va inlocui in lume, conducand si intarind Biserica in

lucrarea ei de evanghelizare a lumii. Un al factor de baza al mantuirii este

socotit de Luca realitatea Bisericii care se inscrie in cadrul planului divin.

Biserica va continua in lume lucrarea mantuitoare a lui Hristos.15

De asemenea, exegeza ortodoxa romana ofera o perspective

deosebit de valoroasa asupra cartilor lucanice atat prin metodele de

cercetare, cat si prin insasi interpretarea lor. Avand radacinile adanc infipte

in exegeza patristica, teologii biblicisti romani au efectuat o interpretare a

Scripturii care ne-ar putea tine mai departe de mostenirea iluminismului

ocidental in care radunea umana joaca rolul eel mai de seama, iar prin

metoda istorico-critica se ajunge la ,,singurul" sens al Scripturii, acela

intentionat de autorul uman. Ne vom referi in cele ce urmeaza la acele

nume (si la lucrarile lor) care domina prin valoarea si fecunditatea gandirii

teologice cea de-a doua jumatate a sec. XX si inceputul de sec. XXI, in

spiritul carora trebuie continuata traditia cercetarii biblice.

14 Ibid., p. 96-98.
15 Christos Voulgaris, op. cit., p. 98.
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Amintim in acest sens contribujia inestimabila a Parintelui profesor

Grigorie Marcu prin studii asupra cartilor lucanice, precum: ,,Marturii

documentare de procedure sinodala in cartea Faptelor Apostolilor", "Par{i

proprii Sfantului Luca in textul introductiv al Evangheliei a treia",

,,Episoade din viaja Bisericii crestine a veacului apostolesc in expunere si

interpretare lucanica". O contribute insemnata in cercetarea carfilor

Sfantului Luca reprezinta si lucrarile Parintelui profesor Vasile Mihoc,

precum: ,,«Decretul apostolic» §i valoarea istorica a cartii Faptele

Apostolilor" si Predici exegetice la duminicile de peste an. Apoi, studiul

intitulat ,,Organizarea Bisericii §i viaja primilor crestini dupa Faptele

Apostolilor" al parintelui profesor loan Mircea. Desigur, nu trebuie uitate

nici lucrarile mai recente precum cea a lui Constantin Preda, Credinfa $i

viafa Bisericii primare.

II. EVANGHELIA DUPA LUCA

II.A. Data scrierii Evangheliei dupa Luca

Datarea Evangheliei dupa Luca depinde, in general, de trei factori:

datarea Evangheliei dupa Marcu §i relatia dintre aceste doua evanghelii;

datarea cartii Faptele apostolilor si referirea la distrugerea Ierusalimului

din cap. 21.

n.A.l. Datarea Evangheliei dupa Marcu

In primul rand, trebuie spus ca datarea Evangheliei dupa Marcu

este relevanta doar daca acceptam faptul ca Luca a folosit aceasta scriere ca

pe una din sursele sale. Majoritatea cercetatorilor sunt de comun acord ca

Marcu a scris eel tarziu catre anul 60. Ipoteza ca Evanghelia dupa Marcu a

fost prima evanghelie scrisa este fondata pe cateva argumente. Cea mai

mare parte a materialului din Marcu (aprox. 93%) se gase§te in Matei si



Luca-Fapte - probleme isagogice, exegetice §i teologice 67

Luca. E mai usor de crezut ca Matei §i Luca au mai adugat material la ceea

ce au luat de la Marcu, decat ca Marcu a prescurtat materialul luat de cei

doi (sau unul dintre ei).

In unele locuri Matei §i Luca se potrivesc cu Marcu in privinfa

cuvintelor folosite, dar nu se potrivesc niciodata atunci cand difera de

Marcu. Asta inseamna ca Matei §i Luca au depins de Marcu in preluarea

informatiei.

Marcu dovede§te un fel de ,,primitivism" in anumite privinfe fa{a

de celelalte evanghelii. De exemplu, Marcu folose§te termenul Kupioc

(Kyrios - Domri) doar o singura data, pe cand Matei ll folose§te de 19 ori,

iar Luca de 16 ori. Aceasta arata o atitudine de reveren^a care s-a dezvoltat,

probabil, in evangheliile mai tarzii.

II.A.2. Datarea Faptelor Apostolilor

Mai complicate este tnsa problema datarii Faptelor. In cercetarea

acestei carfi s-au facut incercari Tnsemnate de a o data in functie de climatul

ei teologic §i ecleziastic. Cel mai remarcabil cercetator in acest sens a fost

Ernst Kasemann, tot el fiind §i eel care a dezvoltat nojiunea de ,,catolicism

primar" in legatura cu opera lui Luca. Dupa Kasemann, catolicismul primar

este acea perioada a Bisericii marcata de tranzi^ia de la cre§tinismul primar

la a§a-numitul cretinism vechi, care incepe odata cu disparifia a§teptarii

unei parousii iminente.16 A§adar, pentru Kasemann, catolicismul timpuriu

este caracterizat de teologia Bisericii in perioada post-paulina. Eshatologia

Bisericii este inlocuita cu istoria mantuirii, care i§i are originile in Vechiul

Testament, actul central in lucrarea lui Hristos §i apari^ia Bisericii primare,

iar a treia etapa o constituie formarea Bisericii catolice care are datoria de a

misiona pana in viitorul indepartat cand Hristos va reveni.17

16 Howard Marshall, «Early Catholicism» in the New Testament" in Richard N.

Longeneker and Merrill C. Tenney (eds.), New Dimensions in New Testament

Studies, Grand Rapids, Zondervan, 1974, p. 227.

17 Ibid., p. 222.
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Acestea fiind spuse, Biserica devine mijlocul mantuirii si nu

Cuvantul, mai ales in conditiile in care ea Tncepuse lupta impotriva

ereziilor, declarandu-se singura in masura sa interpreteze traditia.

Kasemann vede aceasta perioada ca fiind una regresiva in viafa Bisericii, ca

o indepartare de la invatatura paulina, care reprezinta cre§tinismul autentic.

A§adar, Kasemann Tl opune pe Pavel lui Luca §i de aceea, in viziunea lui, ei

nu puteau fi contemporani.

Exista, Tnsa, pareri diferite cu privire la apartenenja scrierii lui Luca

la aceasta perioada. Hans Conzelmann18 observa faptul ca, spre deosebire

de perioada Bisericii primare cand singura conditie pentru a fi mantuit era

credinja, iar singurul mijloc era Cuvantul predicat, in catolicismul timpuriu

mantuirea se obtine sub calauzirea Bisericii, preotul devenind mijlocitor in

relatia om-Dumnezeu, iar prezenfa lui Hristos era garantata prin

sacramente. El spune, totu§i, ca Luca nu se incadreaza in aceasta perioada.

De aceea§i parere este §i Haenchen19, care afirma ca in Fapte exista doar o

samanta a catolicismului timpuriu.

Observam dar ca o idee a sus{inatorilor catolicismului primar a fost

cea privitoare la superioritatea rolului Bisericii fa{a de eel al Cuvantului in

mantuire. In sprijinul acestei teze, Kasemann20 aduce in discufie epistolele

pastorale (2Tim. 1:12-14; 2:2), unde lui Timotei i se recomanda sa pastreze

adevarul de credin^a apostolic §i incredin^area acestui adevar unor oameni

de incredere, care, la randul lor, Tl vor transmite altora. Toate acestea

sugereaza ca Biserica este tnsarcinata cu pazirea Cuvantului de alterarile

eretice. Marshall21 remarca, insa, ca aceste date pot fi la fel de bine

interpretate prin cerinta ca Biserica sa se puna in lntregime in slujba

Cuvantului.

18 Conzelmann, NT Questions, citat de Marshall, op. cit., p. 223.

19 Haenchen, Die Apostelgeschichte, citat de Marshall, op. cit., p. 224.

20 Kasemann, NT Questions, p. 238, citat de Marshall, op. cit., p. 224.

21 Marshall, op. cit., pp. 229-230.
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Marshall22 argumeneaza, de asemenea, facand o analogie cu

gnosticismul. Cercetarile recente au ajuns la concluzia ca nu se poate vorbi

de gnosticism decat din sec. al II-lea, dar in Noul Testament putem gasi idei

pregnostice, care sunt combatute. Aceeasi poate fi si situatia catolicismului

primar.

Ideea de baza a incadrarii lui Luca in catolicismul primar este, insa,

cea legata de incercarea lui de a schimba optica Bisericii cu privire la

propria ei menire, anume de abandona asteptarea parousiei iminente in

favoarea construirii unei istorii a mantuirii. Consideram, insa, ca marea

gre§eala a acestei teze este aceea de a ignora conceptia eshatologica pe care

insu§i Iisus a poruncit-o. Asteptarea parousiei, a§a cum o porunce§te

Hristos, este una activa nu pasiva, cum considers Kasemann ca ar fi fost

aceea a Bisericii primare, reflectata in epistolele pauline. Interpreted

pildele Domnului Hristos, Joachim Jeremias spune ca majoritatea pildelor

sunt de natura eshatologica, chiar daca Biserica primara le-a mai schimbat

contextul. Un exemplu este pilda mergerii tnaintea judecatorului din Lc.

12:58-59. Ea este precedata de o serie de scrieri care vorbesc despre criza

prezenta §i semnele vremurilor. Iisus mustra cu severitate norodul ca nu-si

dau seama de gravitatea momentului. Acestuia i se spune: ,,in curand te vei

infa{i§a Tnaintea Judecatorului. Ac^ioneaza deci Indata, cata vreme esti

slobod, §i randuie§te lucrurile cat mai este cu putinta."23 A§adar, aceasta

este o pilda eshatologica, ce indeamna auditoriul la actiune in a§teptarea

parousiei.

In aceea§i categorie, Jeremias include §i pilda ,,robului netrebnic"

din Lc. 17:7-10. Concluzia textului este ca nu ni se cuvin laude, deoarece

,,am facut ceea ce eram datori sa facem". Autorul amintit grupeaza pildele

care vorbesc despre necesitatea de a acjiona sub titlul Cerinta

momentului.24

22 Ibid., pp. 225-226.
23 Joachim Jeremias, Parabolele lui Iisus, Bucure§ti, Anastasia, 2000, p. 49.
24 Ibid., p. 233.
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In afara de pildele enuntate cu acest scop, exista pasaje in care

Domnul Iisus Insu§i a exprimat aceasta criza cu privire la Sine. Dintre

acestea, poate eel mai relevant este loan 9:4-5, unde Mantuitorul spune ca

exista un timp (ziua) cand se poate lucra, timp care trebuie folosit cu

maximum de eficienta deoarece este limitat (de venirea noptii).25

S-a spus, asadar, ca exista o serie de idei specifice catolicismului

primar, precum ideea de misiune a Bisericii, care s-a dezvoltat destul de

tarziu, ceea ce se dovedeste a fi fals. Sperantele eshatologice ale bisericii

primare nu excludeau nicidecum ideea de misiune, ci dimpotriva stimulau

comunitatea cre§tina pentru misiune. Cu cat Biserica a accentuat iminenta

parousiei, cu atat eaa fost mai sarguincioasa in folosirea timpului pentru

misiune. Luca nu face altceva decat sa consemneze aceasta istorie a

Bisericii misionare si, deci, nu trebuie incadrat in perioada catolicismului

primar.

In aceste condi^ii, cartea Faptelor apostolilor trebuie sa fi fost

incheiata dupa evenimentele descrise de finalul ei (28:30). Evanghelia are

un final bine redactat, pe cand eel al Faptelor este abrupt. Nu ni se spune

nimic despre judecata si nici despre moartea lui Pavel. Atitudinea fata de

autorita^ile romane este una chiar prieteneasca, iar acest lucru nu s-ar fi

intamplat dupa persecu^ia de sub Nero care a inceput in anul 64. Nu se face

nici o aluzie la razboiul iudaic §i nici la daramarea lerusalimului (66-70).

Capitolele de la 1 la 15 descriu Ierusalimul inainte de asedierea sa. Unii

teologi sunt de parere ca printre scopurile cartii ar fi si acela de a informa si

influenta autoritatile romane cu privire la situa(ia lui Pavel, in aceste

conditii putem vorbi de o data intre 61-63.

25
Alte tcxte de genul acesta sunt: loan 5:19; 12:35.
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II.A.3. Distrugerea Ierusalimului §i

Discursul de pe Muntele Maslinilor

Un alt factor care a complicat datarea Evangheliei dupa Luca a fost

referirea lui Luca la distrugerea Ierusalimului. Mulji cercetatori moderni

considera ca aceasta parte a discursului de pe Muntele Maslinilor in

variants lucanica (21:20-36) este un vaticinium ex eventu - o ,,profe$ie"

rostita dupa implinire si de aceea Luca este singurul care mentioneaza

Ierusalimul in acest discurs. Este dovada principals a celor care plaseza

scrierea Evangheliei dupa Luca Tntre anii 80-90. Totusi, aceasta nu este

singura explicate care poate fi data diferentei dintre Luca si ceilalji doi

sinoptici (Me. 13; Mat. 24).

John Nolland sugereaza posibilitatea ca Luca sa fi folosit si o alta

sursa pe langa Marcu, de undeavem vv. 20; 21b,c; 22; 23b. El este de

parere ca nu exista motive de a banui ca versetele 20-24 au fost sense in

lumina razboiului iudaic din 66-70.26

Ca argument, se observa ca atat varianta marcana, cat si cea

lucanica incep cu discutia despre Templu. Luca schimba apoi accentul de

pe Templu pe Ierusalim (v. 20). Marcu tsi men^ine aten^ia asupra Templului

prin citarea profetiei lui Daniel (Dan. 12:11), punand astfel accentul pe

desacralizare si nu pe distrugere. In aceste conditii, Nolland emite ipoteza

ca aluzia la profetia lui Daniel sa fi fost o codificare apocaliptica anterioara

lui Marcu, si deci la Luca avem de a face cu propria sa interpretare a

profe{iei, nu ulterioara evenimentelor, ci cu o alta sursa, referitoare la

acelasi eveniment. De asemenea, daca pentru Marcu profanarea Templului

este un dezastru pentru intreaga Iudee (13:14), diferenta dintre el si Luca

devine si mai nesemnificativa.27

Cea mai clara dovada a faptiilui ca Luca a folosit si o alta sursa, pe

langa Marcu, o constituie modul in care eel dintai a frnbinat aceste doua

26 John Nolland, Word Biblical Commentary, Volume 35c: Luke 18:35-24:53,
Dallas, Word Books Publisher, 1993, p. 1000.
27

Ibid.
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surse. Propozifia finala din Marcu 13:14 (preluata cu exactitate), cu

perspectiva asupra Iudeii, a fost unita cu propozitiile 2 si 3 din Lc. 21:21,

care revin asupra Ierusalimului.25

In plus, Luca pastreaza avertismentul ca cei care sunt la camp sa nu

mai intre in Ierusalim, ceea ce arata ca el nu vorbea despre asediul propriu-

zis, ci despre perioada imediat anterioara. In timpul asediului e clar ca

nimeni n-ar fi putut intra in Ierusalim.

Se observa, de asemenea, faptul ca Luca nu a renuntat la celelalte

evenimente apocaliptice, neimplinite nici dupa anul 70, cum ar fi venirea

Fiului Omului. Pasajul despre distrugerea Ierusalimului este prea pu{in

modificat de Luca pentru situafia in care ar fi fost scris dupa consumarea

evenimentelor.

De ce este, totu§i, Luca singurul sinoptic care aminte§te

Ierusalimul? Luca manifests, insa, pe tot parcursul evangheliei sale un

interes special pentru acest oras.. Cartea incepe cu un episod ce se

desfa§oara in Ierusalim. Domnul Iisus isi face mereu de cunoscut scopul de

a ajunge la Ierusalim §i tot numai Luca include plangerea Mantuitorului

pentru cetate (19:41-44). In aceste condijii, Luca a considerat ca aplicarea

discursului de pe Muntele Maslinilor la viitorul Ierusalimului ar fi

interpretarea cea mai adecvata.

Ramane, totu§i, de vazut daca avem de a face aici cu o interpretare

a lui Luca (poate doar preluata de el) sau chiar cu cuvintele Mantuitorului.

Chiar daca datarea evangheliei nu mai depinde §i de acest lucru,

consideram totu§i ca este o problema teologica ce merita a fi discutata.

Chiar in cazul in care acestea nu au fost cuvintele Domnului, ci o

interpretre mai tarzie, consideram ca spusele profetice ale Mantuitorului au

avut in vedere eel pu{in doua evenimente majore: distrugerea Ierusalimului

§i venirea plenara a Imparatiei Sale. Nu este nimic ciudat in acest procedeu,

intrucat era normal ca prima sa fie o imagine a celei de-a doua, si nu invers.

28
Ibid.
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A.P. Lopuhin2p observa ca evanghelistii nu au facut nimic altceva

decat sa puna accente diferite: Marcu s.i Matei pe evenimentul final, iar

Luca pe eel mai apropiat. Acelasj autor este deparere ca expresia ~mevo

#WQv (sjcut §omem) din Dan. 12:11 devenise un terminus tehnicus pentru

desemnarea profanarii Templului prin idolii pu§i in el. Despre acest lucru

se vorbe§te in IMacab. I, 54 cand Antioh Epifanul a profanat Templul: „

...regele a ridicat uraciunea pustiirii deasupra jertfelnicului §i a zidit capisti

idolesti in cetafile lui Iuda cele dimprejur".J<?

John E. Goldingay ajunge, de asemenea, la concluzia ca aceste

evenimente au avut loc tntre anii 168 si 164 T.H., adica v. 11 se refera la

perioada dintre 1 Mac. 1:54-59, cand templul a fost profanat, si 4:52-53,

cand jertfele la Templu au fost reluate.J/ In acest moment s-ar putea pune

intrebarea: de ce ar fi citat Domnul o profefie deja implinita, daca n-ar fi

vorba de impliniri multiple ale acestei profefii? Toma d'Aquino spunea in

acest sens: ,,Autorul tuturor lucrurilor nu poate doar sa potriveasca cuvinte

pentru a tnsemna ceva, ci poate randui si lucrurile sa fie figura altui

lucru".J2

A§adar, spune Lapuhin, aceasta expresie se putea referi si la

inchipuirea Cezarului, pe care Pilat a pus-o in Templu, lucru pe care tl

aminte§te si Sfantul Teofilact al Bulgariei, atunci cand comenteaza textul

evanghelistului Marcu (13:14).JJ Pe de alta parte, Josefus Flavius

interpreteaza profe^ia lui Daniel atat prin evenimentele din timpul lui

Antioh Epifanul, cat si prin distrugerea Templului de catre romani

29 A.P. Lopuhin, Biblia comentata, Evanghelia dupa Mateiu, Bucure§ti, Editura
secfiei culturale a Sfintei Arhiepiscopii a Bucure§tilor, 1948, p. 535.

30 Biblia sau Sfdnta Scrptura, redactata §i adnotata de Bartolomeu Valeriu Anania,
Bucuresti, IBMBOR, 2001, p. 1389.

31 John E. Goldingay, Word Biblical Commentary, Vol 30, Daniel, Dallas, Word
Books, Publisher 1989, pp. 309-310.

32 Quodlibet, IX. 7. a. 14, citat de Andrew Louth, Deslusirea tainei, Sibiu, Deisis,
1999, p. 203.

33 Sfantul Teofilact Arhiepscopul Bulgariei, Tdlcuirea Sfintei Evanghelii de la
Marcu, Bucuresti, Sofia, 2002, p. 139.
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(Antichitati X, 11, I).34 Sfantul loan Gura de Aur a interpretat textul

mateian (24:15) numai in lumina distrugerii Ierusalimului de catre romani,

aratand prin aceasta de ce Mantuitorul le-a spus ca nu vor trece din viafa

fara a vedea Tmplinirea acestor cuvinte/5

In concluzie, putem afirma ca discursul de pe Muntele Maslinilor

in varianta lucanica nu este un vaticinium ex eventu. Este, intr-adevar,

foarte posibil ca Domnul sa nu fi pronuntat numele cetatfi sfinte in acel

discurs, dar evenimentul eel mai apropiat la care s-a referit a fost

distrugerea Ierusalimului de catre romani. Faptul ca Luca nu a preluat exact

cuvintele Mantuitorului ci o tradifie a bisericii primare, care interpreta

cuvintele Lui, nu face relatarea scriitorului sacru mai putin credibila, dat

fiind rolul tradijiei Tn alcatuirea Sfintei Scripturi. Daca finem cont de

principiul hermeneutic al interpretarii Scripturii prin Scriptura, textul

lucanic al discursului de pe Muntele Maslinilor nu va mai fi privit ca o

discrepant sinoptica, ci ca o explicate; acest lucru mai ales Tn conditiile tn

care traditia respectiva s-a transmis, reflectandu-se sj mai tarziu in exegeza

patristica.

A§adar, nu avem nici un motiv sa credem ca Luca a scris dupa anul

70. Daca luam in considerare ca Faptele Apostolilor se termina inainte de

moartea lui Pavel §i ca acesta a fost executat intre anii 64-68, conchidem ca

Luca trebuie sa-§i terminat a doua carte prin 62/63 d.Hr. In acest caz,

Evanghelia poate fi datata intre 60-62 d.Hr.

Aceasta datare este in concordanfa §i cu alte observa^ii. Ea lasa loc

pentru activitatea de cercetare a lui Luca, despre care el insu§i vorbe§te in

primele 4 versete. In timpul detentiei lui Pavel in Cezareea, fiind insofitorul

acestuia, Luca a putut sa studieze timp de peste doi ani sursele de informatii

din Israel (F.A. 24:27). Cei doi ani de detente ai lui Pavel la Roma (Fapte

28:30 si urm.), in timpul carora Luca 1-a inso^it (2Tim. 4:11), i-au prilejuit

M Josefus Flavius, Antichitafi iudaice, vol. I, Bucure§ti, Hasafer, 2002, p. 596.
3> Sfantul loan Gura de Aur, Omilii la Matei, trad. Pr. D. Fecioru, Bucure§ti,
IBMBOR, 1994, p. 852.
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o noua ocazie pentru studierea istoriei apostolilor. In total, de la arestarea

lui Pavel in Ierusalim (56/57 d.Hr.), Luca a avut aproximativ 5 ani pentru

munca sa concentrate.

II.B. Caracteristidle limbajului lui Luca

Dupa cum afirma Pr. prof. dr. Grigorie Marcu36, Fericitul Ieronim

(sec. IV-V) a fost printre primii scriitori bisericesti care a remarcat ca

autorul Evangheliei a treia §i al cartii Faptelor ,,manuie§te o limba greaca

atat de curata §i de eleganta incat numai autorul necunoscut al Epistolei

catre evrei II intrece, ceilalji sfinji autori noutestamentari nereusjnd nici

unul macar sa-1 egaleze in aceasta privinfa. Spre deosebire de ace§tia - tofi

cei §apte de origine semita dovedita - autorul Evangheliei a treia scrie dar

§i cugeta grece§te. Ca atare, el trebuie sa fi fost elin de obar§ie - §i anume,

un elin cult, instruit, deoarece incadreaza la tot pasul expunerea sa in

contextul istoriei profane, sincronizand-o cu datele acesteia."

Oscar Cullmann observa chiar din primele trei versete ale

evangheliei ca avem de a face cu un intelectual metodic, preocupat de

istorie. Limbajul sau e relativ ingrijit, lipsit de barbarismele si neologismele

din celelalte evanghelii. El prefera termeni din greaca clasica; autorul are,

deci, si preocupari literare.37

Moulton, de asemenea, 1-a numit pe Luca ,,singurul om de litere

dintre scriitorii Noului Testament".38 El t§i explica formularea prin faptul

ca Luca a folosit foarte rar optativul. Pentru Moulton, Luca a fost un grec

cu talent Tnnascut nu doar pentru a scrie corect, ci si pentru a-si diversifica

stilul de la un episod la altul.

Pr. prof. dr. Grigorie Marcu, ,,P3rti proprii Sfantului Luca in textul introductiv al

Evangheliei a treia", Mitropolia Ardealului, XII, nr. 1-3, 1967, p. 9.

37 Oscar Cullmann, Noul Testament, Bucuresti, Humanitas, 1993, p. 54.
James Hope Moulton, A Grammar of New Testament Greek, citat de Frank E.

Gaebelein (ed.) The Expositor's Bible Commentary, [computer file], Zondervan
(c) 1989-2000.
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in ceea ce priveste stilul literar al lui Luca se mai poate observa o

combinatie intre caracteristicile literare grecesi si cele semitice. Acestea din

urma cuprind trasaturi ebraice, aramaice si chiar expresii din LXX. Unele

dintre acestea pot fi observate in construedi participiale de genul Kal

(foroKpiGelg eliT€V afao) - $/ raspunzand, i-a zis - (1:19; 4:12; 5:5, 22, 31)

sau in folosirea verbului kyevezo (ind. aor. al lui yivo\xa.i) - s-a tntdmplat

ca...-o construct specifics Septuagintei.

Aceste caracteristici sunt mult mai des intalnite in Lc. 1-2 si in

Fapte 1-15. Sunt mai rar intalnite in pasajele la I plural, ceea ce 1-a facut pe

unii cercetatori sa considere ca aceste pasaje sunt luate de Luca din propriul

sau jurnal, scris inainte de a-si redacta cardie canonice, adica inainte de a fi

intrat in contact cu expresiile Septuagintei auzite de la Pavel.

De aceea, au fost enunjate mai multe teorii privitoare la ebraismele,

aramaismele si la influenza Septuagintei din stilul grecesc raftnat al lui

Luca. (1) Una ar fi aceea ca scriitorul sacru ar fi fost chiar evreu; (2) s-a

mai spus apoi ca ar fi provenit dintre pagani, dar a avut contacte numeroase

cu expresiile semitice; (3) este posibil sa fi fost grec si prin apropierea de

Pavel sa-si fi insusit involuntar stilul Septuagintei; (4) altii au sugerat ca

Luca a folosit expresiile semitice in mod artificial, doar pentru a da o nota

de autenticitate scrierilor sale; (5) o alta presupozifie a fost aceea ca din

cand in cand Luca a folosit ca surse anumite traditii formulate in stil

Semitic. Dintre acestea, eel mai bine argumentate sunt (2), (3) si (5).

In privinja modului in care Luca §i-a stilizat materialul, Cadbury39

a observat doua mai caracteristici. Prima a fost numita ,,repetitie" si se

refera la faptul ca Luca repeta anumite cicluri pe parcursul scrierilor lui. De

exemplu, motivul ,,cresterii pruncului" este aplicat unor personaje ca loan

Botezatorul (Lc. 1:80), Domnul Iisus (2:40; 2:52), fund continuat in

Faptele apostolilor de ideea cresterii Bisericii sub supravegherea lui

Dumnezeu (F.A. 2:47). Cea de-a doua trasatura a fost numita

39 Henry J. Cadbury, "Four Features of Lucan Style", citat de Frank E. Gaebelein,

op. cit.y [computerfile].
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,,concentrarea" si se refera la faptul ca Luca are tendinfa de a folosi foarte

frecvent un termen in cateva pasaje, pentru ca apoi sa nu-1 mai foloseasca

aproape deloc. Aceste considerafii stilistice constituie, in acela§i timp,

argumente pentru unitatea celor doua car{i, care au acelasi autor, §i,

implicit, pentru calitatea de autor a lui Luca.

II.C. Problema istorica a na§terii Domnului in

Evanghelia dupa Luca

In condifiile in care am vazut ca interesul eel mai contestat al lui

Luca este eel istoric, apare nevoia dezbaterii unor chestiuni care au dat

na§tere acestor divergenfe cu privire la obiectivitatea istorica a lui Luca.

Una dintre aceste probleme este cea legata de relatarea nasterii

Mantuitorului. Luca spune ca Maria (insarcinata) parase§te Nazaretul §i se

duce la Betleem, unde losif, soful ei, trebuie sa se prezinte la recensamantul

organizat pentru toata lumea de Quirinius, guvernatorul Siriei. Tot Luca

spune ca inceputul propovaduirii lui loan Botezatorul se petrece ,,in al

cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu" (ceea ce corespunde cu

sfarsitul anului 27 d.Hr. sau cu inceputul anului 28); si poate un an mai

tarziu, Iisus isj incepe viafa publica, pe cand avea cam 30 de ani.

Cum a putut Iisus sa se nasca in zilele lui Irod eel Mare, mort in

anul 4 i.e.n., §i cum s-a putut ca mama Lui sa fie inscrisa la recensamantul

ordonat de Quirinius, legatul roman, care, conform afirmatiilor lui Flavius

Josefus, a ocupat aceasta func^ie in anul 6 e.n.? Astfel, i s-a imputat lui

Luca o confuzie intre timpul nasterii lui Hristos §i recensamantul condus de

Quirinius.

Unii dintre cercetatorii care ii atribuie lui Luca aceste erori, cum ar

fi Gerard Mordillat §i Jerome Prieur40, aduc in discutie §i episodul in care

detractorii Domnului Hristos i-au spus ca nu avea nici 50 de ani si nu era

40 Ge"rard Mordillat §i Jerome Prieur, Corpus Christi, Bucuresti, Compania, 1999,
pp. 117-119.
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posibil sa-l fi vazut pe Avraam. Apoi ei leaga aceste spuse de semnul pe

care Domnul tl da tot oponentilor Sai, anume ca va ridica Templul in trei

zile, vorbind despre templul trupului Sail. Dar pentru construirea Templului

au trebuit sa treaca patruzeci §i sase de ani. De aici, autorii amintiti trag

concluzia ca Domnul ar fi avut patruzeci §i §ase de ani atunci cand rostea

aceste cuvinte. Concluzia lor este ca cei care au redactat Evangheliile nu

§tiau nimic despre na§terea Domnului §i au incercat sa-§i acopere ignoranta

prin utilizarea unor date aparent istorice. Incertitudinea §i fantezia

cronologica sunt viciile profunde ale haghiografiei.

Opinia acestor cercetatori este, insa, bazata pe ni§te speculatii

coroborate cu cateva date istorice. Este impropriu sa evaluam o afirmatie

biblica fara a o cerceta exegetic, folosindu-ne doar de ni§te date prin care,

punandu-le laolalta in mod matematic, sa cream o lista de calcule.

Pe baza unor inscrip^ii gasite la Tivoli, in Italia, si la Antiohia

Pisidiei, s-a presupus ca Quirinius ar fi fost legat al Siriei si in anii 4-1 t.Hr.

§i ca, inca mai tnainte, in anii 10-8 i.Hr. el ar fi condus un recensamant in

Palestina. Pe de alta parte, Tertulian (aprox. 220) atribuie recensamantul de

care vorbe§te Luca lui Sentius Saturninus, legat al Siriei intre anii 8 §i 6

i.Hr. Luca, de asemenea, spune ca aceasta inscriere s-a facut pentru prima

data (TTparm,) pe cand Quirinius carmuia Siria (2:2). Aceasta ar putea

indica faptul ca inscrierea la care el se refera - la care au participat Iosif si

Maria - nu este de fapt primul recensamant, ci reprezinta o continuare a

recensamantului ini{iat de Quirinius.41

As.adar, datele lui Luca si ale lui Josefus nu sunt ireconciHabile.

Concluziile celor mai mul{i exege^i situeaza na§terea Domnului lisus intre

anii 5 §i 7 i.e.n.

41 Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Introducere in studiul Noului Testament, vol. I,
Sibiu,Teofania, 2001, p. 105.
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II.D. Obiectivitatea lui Luca in calitate dc istoric -

prologul Evangheliei

Dovezile in favoarea corectitudinii istorice a lui Luca sunt destul de

multe, insa cea de la care trebuie pornit demersul acestei investiga^i este

chiar marturia scriitorului sacru. Cel mai relevant text in aceasta privinta

este prologul Evangheliei sale, adica 1:1-4:

(1)

1T€pL ||

(2) Ka0wg irap&oaav v^lv ol d-rr

ifc auToiruoa Kai (mripeTai Y€v6p.€voi tou Xoyou

(3) €6o^€v Kajiol TTapriKoXouGTiKOTL avcaGev TTaaiv

ool Ypa\|/at KpaxLare Oeo^tAe (4)

iT€p! cSv KaTTixil9T|<; A.6yo)v ttjv

Din acest text, Oscar Cullmann desprinde cu claritate faptul ca

Evanghelia dupa Luca este opera unui ,,cronicar". E vorba, neindoielnic, de

o evanghelie, adica de o create nascuta din credinta unei comunitati si

intemeiata pe traditie, mai degraba decat de o lucrare individuals.42

II.D. 1. Predecesorii lui Luca

Inca de la tnceput, autorul men{ioneaza ca inaintea lui, ,,multi"

(iroAAol) au tncercat (eirexcLpTioav) sa scrie pe acelasi subiect, anume viata

si invataturile Domnului Hristos. Cercetatorii au intampinat, insa, problema

interpretarii lui iroA,Xol. Se refera oare Luca la sursele pe care el le-a folosit?

Putem vorbi, in funcfie de teoria adoptata ca e vorba de Evanghelia dupa

Marcu, sursa Q si sursa proprie L? Robert Stein este de parere ca termenul

nu merita prea multa atentie, Tntrucat poate fi folosit ca figura de stil

42 Oscar Cullmann, op. cit., p. 51.
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specifics introducerilor retorice. Important este de retinut ca Luca a fost

precedat de alte persoane in privinja unei astfel de actfuni43

O alta serie de intrebari au fost ridicate in legatura cufolosirea

verbului 4mx€ipeio - a incerca. Intenjioneaza Luca sa spuna aici ca acele

incercari anterioare lui au esuat sau verbul are pur §i simplu un sens neutru?

In Fapte Tl intalnim de doua ori (9:29; 19:13) cu sensul de incercare esuata.

Totu§i, daca luam bine seama la modul in care Luca se raporteaza la ace§ti

antecesori, vom observa ca prin termenul contras Kcqiol (§i eu), scriitorul

pare a se inscrie in randul lor44. Observand atitudinea favorabila a lui Luca

fata de martorii oculari (§i in F.A. 1:8, 22; 2:32; 3:15; 26:16; etc.),

consideram ca termenul trebuie lnjeles in.sens pozitiv, §i nu peiorativ. Cu

toate acestea, Paul Felix45 observa o nota, nu de dezaprobare ci de

insuficienta, pe care Luca o arunca asupra lucrarilor anterioare lui.

Accentul pus pe important surselor folosite este o dovada in acest sens.

Mai mult, parinti biserice§ti ca Origen §i Ieronim au dat aceea§i explicatie.

Fitzmyer46 sugereaza, de asemenea, ca Luca nu a disprefuit munca

inainta§ilor lui, dar ace§tia s-au achitat de sarcini impuse de timpul §i locul

in care ei au trait.

In concluzie, Luca a constatat ca lucrarile de acest gen necesita

anumite imbunata^iri. Paul Felix47 pune o intrebare legitima in legatura cu

aceasta concluzie: se refera Luca in acest caz §i la Marcu? S-ar parea ca

Luca face o diferenfa intre cei care au scris pana la el sj martorii oculari, iar

Marcu ar face parte din aceasta a doua categorie, §i nu din categoria celor

care au scris pana la el. In acest fel, autorul amintit incearca sa demonstreze

independent literara a evangheli§tilor §i, in acest caz, ca Luca nu a folosit

43 Robert H. Stein. ,,Luke 1:4 and Traditionsgeschichte", Journal of the
Evangelical Society, 26/4 (December 1983), p. 422.

44 John Nolland, op. cit., p. 9.
45 Paul W. Felix, ..Literary Dependence And Luke's Prologue", in Master's
Seminary Journal, V.8:l (Spring 1997), pp. 69-70.
46

Fitzmyer, Luke I-1X, pp. 291-92, citat de Paul W. Felix, op. cit., p. 70.

47 Paul Felix, op. dr., p. 71.



Luca-Fapte - probleme isagogice, exegetice gi teologice 81

Evanghelia dupa Marcu. Insa, dupa cum afirma Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc,

Luca s-a intalnit la Roma cu cei mentionafi in Col. 4:10-14, printre care §i

Marcu, a carui evanghelie ii va sluji ca sursa.48 Deci, Marcu este pentru

Luca un martor ocular, fie prin evanghelia sa, fie prin relatari verbale.

Aceasta presupune atat dependenfa lui Luca de Marcu, cat si ihcluderea lui

Marcu printre martorii oculari.

Un alt termen care a intrat in atentia exegejilor a fost 8liiytioiv

(narafiune). Dat fiind faptul ca evanghelia trebuie sa fie o proclamare (asa

cum este Marcu), Luca a fost acuzat de unii teologi de o istoricizare a

evangheliei. Stein considera ca aceasta abordare nu este una exegetica, ci e

bazata pe o hermeneutica existentialists. Luca foloseste termenii KTipuooco si

6iT|Yeouai interschimbabil. In Lc. 8:39 demonizatului vindecat i se spune sa

povesteasca (8ltiyou) ce i-a facut Domnul, iar el a inceput sa vesteasca

(KTipuoowv) acest lucru ,49

Relatarile la care se refera evanghelistul sunt privitoare la ,,lucrurile

care s-au petrecut" atunci. Termenul 7r€TrA.r|po(j>opr||i£vG)v poate avea fn

vedere Tmplinirea profefiilor din Vechiul Testament, dar nu trebuie limitat

doar la atat. Verbul poati fi tradus §i prin aufost experimentate50, insa toate

aceste experiente sunt aratate de scriitor ca o parte a planului lui Dumnezeu

in istorie. De cine au fost ele experimentate? Versetele 1-2 ne trimit la doua

grupuri distincte: cei care au experimental ca martori oculari acele lucruri si

cei carora le-au fost transmise. In nici un caz nu poate fi vorba de acelasi

grup. Verbul irapeSooav semnifica, de obicei, transmiterea unei traditii cu

autoritate. In plus, ce rost ar mai avea transmiterea traditiei unor martori

oculari? Robert Stein ajunge la concluzia ca in vv. 1-2 pronumele personale

la I plural se refera la Biserica. Lucrurile care s-au petrecut sunt

48 Vasile Mihoc, op. cit., p. 140.
49 Robert H. Stein, op. cit., p. 423.

Paul W. Felix este de parere ca termenul se poate referi la planul lui Dumnezeu

in general, mai ales in condittile in care Luca urmareste in ambele carfi sa descrie

Tmplinirea planului divin.
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evenimentele Noului Legamant, pe care Biserica le tmparta§e§te prin

martorii oculari.

S-a discutat, de asemenea, §i despre cei vizafi de Luca prin

cuvintele oi dir dpxn? afaoiTTai ical umpecai y&/6y£voi toO Aoyou. Au

fost ace§tia de la Tnceput atat martori oculari cat §i slujitori ai Cuvantului

sau au fost doar martori §i apoi au devenit slujitori? Pentru aceasta a doua

interpretare s-a spus ca verbul yev6\ievoi sugereaza mai degraba devenirea.

Cadbury51 argumenteza in favoarea primei interpretari pe baza faptului ca

ambele substantive - afaoirrai §i i>im.peTai - sunt precedate de unul §i

acelas. i articol (oi). Acest lucru sugereaza, insa, ca Luca se refera la acela§i

grup de oameni prin ambele substantive (martori §i slujitori), §i nu neaparat

ca acestia au fost de la inceput §i martori si slujitori. Compara^ia cu F.A.

26:16, pe care o sugereaza Cadbury, nu este cea mai potrivita pentru

interpretarea textului nostru. In v. 2, substantivul &p%f\Q sugereaza doua

planuri temporale diferite: la inceput au fost martori, apoi au devenit

slujitori ai cuvantului. Totusj, factorul temporal nu trebuie exagerat, a§a

cum a facut Joseph B. Tyson52 cand a presupus ca Evanghelia a fost scrisa

intre anii 80-85 pe baza marturisirii autorului ca nu a fost martor ocular al

celor relatate. Pentru Luca, martori sunt cei care ,,au vazut cu ochii lor"

(trad. Cornilescu), §i nu orice contemporan. A§adar Luca nu s-a considerat

martor, pentru ca nu fusese martor ocular (de la inceput - &n apx^)> §i nu

pentru ca scria la mult timp dupa aceea.

In privin^a numarului acestora, cu siguran^a Luca nu se refera doar

la cei doisprezece. Este indicat sa-i includem aici chiar pe cei §aptezeci,

care au umblat cu Domnul, iar in privin{a car^ii Faptelor chiar pe unii ca

Pavel §i §tefan.

51 citat de Robert Stein, op. cit., p. 425.
52 Joseph B. Tyson, Lukey in Paul J. Achtemeier (ed.), Harper's Bible Dictionary,

San Francisco, Harper & Row, 1985, p. 583.
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II.D.2. Scopul si metodologia lui Luca

Pentru identificarea scopului si metodologiei scriitorului sacru, este

necesara analizarea versetelor 3 si 4. In v. 3 el mentioneaza patru lucruri

privitoare la procedura sa. fn primul rand, Luca a facut investigate i:

irapT|KoA.ou9r|K6Ti avcoGev. Sensul literal al lui TrapaicoXouBea) este de a

insofi, a urma cu fidelitate, ceea ce i-a fa"cut pe unii exegefi sa creada ca

Luca se considers un martor ocular. Cuvantul ftvuGev, la randul lui poate

tnsemna fie ,,de cEtva timp", referindu-se la perioada de cercetari a lui

Luca53, fie ,,de la inceput", referindu-se la Tnceputul lucrurilor ,,care s-au

petrecut". Robert Stein considers ca traducerea ,,de la inceput" (cu referire

la cele petrecute) este cea mai potrivita, avand in vedere ca evenimentele

relatate dupa prolog sunt cele mai timpurii lucruri pe care le putem afla

despre Mantuitorul. AceastS parere este impartasita si de Paul W. Felix,

care considers cS verbul amintit trebuie luat in sens figurat, acela de a

urmari mental, prin investigafii anumite evenimente. In acest caz, #vo)8ev

este sinonim cu dtiT apxifc. Asadar, scriitorul biblic a investigat

evenimentele de la originea lor.

in al doilea rand, el a investigat ,,totul" (iraoiv), adicS ,,lucrurile

care s-au petrecut printre noi", dar si scrierile predecesorilor lui cu privire

la aceste evenimente.

In al treilea rand, Luca a facut aceasta investigate ,,cu de-

amanuntul" (dKpLpcot;), adverb care determina participiul TrapTiicoAxjuGiiKOTi

si nu infinitivul ypataL- Aceasta este o alta dovada a interpretarii figurate a

acestui participiu, deoarece este impropriu sS spunem cS cineva a insojit cu

de-amanuntul anumite fapte, in schimb se poate spune ca cineva le-a

investigat cu de-amSnuntul. Adverbul se refera nu doar la sursele orale

folosite de Luca, ci si la atitudinea lui fa{a de scrierile anterioare.

In al patrulea rand, Luca se apropie de enuntarea scopului sau

afirmand necesitatea relatarii acestor fapte in ordine (KaQeEfc ooi ypai|/ai).

Despre ce ordine, insa, vorbeste Luca? Parerile se despart in acest punct in

53 John Nolland, op. cit., p. 9
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doua mari directii de interpretare: (1) una ar fi aceea ca Luca intentioneaza

o ordine cronologica a evenimentelor, (2) alta ar fi ca autorul i§i propune sa

puna materialul mai degraba intr-o ordine logica. Steiner susjine aceasta a

doua variants speculand o diferenfa de exprimare dintre textele din F.A.

10:44-45, unde se spune ca Duhul s-a coborat dupa ce Petru a vorbit, §i

11:15, potrivit caruia Duhul venit imediat dupa ce Petru a inceput sa

vorbeasca. Argumentul nu este nici pe departe satisfacator, deoarece

ambele texte arata ca Petru nu-si terminase cuvantarea cand cei din casa lui

Corneliu au primit Duhul.

In schimb, este bine stiut, asa cum afirma si W. Hendriksen, ca nici

o carte istorica nu isi propune sa epuizeze evenimentele din perioada la care

se refera, ci le prezinta in acelasi timp selectiv §i in ordine cronologica. Cu

atat mai mult in aceasta evanghelie, care nu a fost conceputa ca un manual

de istorie, putem urmari evenimentele in succesiunea lor cronologica, chiar

daca uneori Luca mai intercaleaza §i alte fapte, in stransa legatura cu cele

care constituie firul narativ.54 G. Schneider55 este de parere ca Luca se

refera aici la ordinea acelor lucruri care s-au implinit, adica revelajia

planului lui Dumnezeu in istorie. Doar in felul acesta demonstratia

existentei acestui plan ar fi fost demna de crezare pentru destinatarul

car^ilor lucanice.

In plus, termenul Ka0€^f|; apare doar in caitile lui Luca (de 5 ori) si

de fiecare data, in mod direct sau indirect, face referire la o succesiune

temporala a unor evenimente (Lc. 8:1; F.A. 3:24; 11:4; 18:23).

In v. 4 Luca enunfa clar scopul scrierii sale, acela de a-1 asigura pe

Teofil de temeinicia invataturilor primite. Daca termenul Ka0e#V; are

conotajie cronologica, asa cum am dovedit, autorul car^ii intenfioneaza sa-1

convinga pe Teofil de exactitatea atat istorica cat §i teologica a faptelor

expuse. Pe de alta parte, daca termenul amintit nu ar include factorul

54 William Hendriksen, Luke, Edinburgh, The Banner of Truth Trust, 1984, p. 57.
55 G. Schneider, .^e^fy;" in Horst Balz & G. Schneider (eds.), Exegetical
Dictionary ofthe New Testament, vol 2, Grand Rapids, Eerdmans, 1994, p. 221.
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cronologic, atunci Luca nu-§i propune decat demonstrarea realitatii vie{ii

lui Hristos. In acest caz, lucrarea lui are doar valoare kerygmatica, §i nu

istorica. Dar aceasta concluzie este una de natura exitenfialista s.i o gasim la

exege{ii din sec. al XX-lea. Diferenja dintre istorie §i istoria mantuirii n-a

fost nicidecum in gandirea lui Luca.

Un alt ternien care ridica intrebari este verbul KtLvc\xv^x\^ care

inseamna atat a informa, cat §i a instrui, a mvafa (pe cineva). In funcfie de

traducerea pe care o adoptam, tl consideram pe Teofil ca fiind necre§tin,

conform primei variante, sau cre§tin, conform celei de-a doua.

John Nolland56 observa ca §i folosirea cuvantului aafyakeiav

tradeaza limbajul unui istoric. Luca dore§te ca Teofil sa cunoasca temeinic

cele petrecute. Din nefericire, apar din ce in ce mai multe opinii care spun

ca Luca a creat aceasta siguranta pentru Teofil nu atat prin prezentarea

obiectiva a evenimentelor, cat prin propria lui prezentare a acestora. Totu§i,

scriitorul biblic §tie ca evanghelia trebuie prezentata cu dovezi istorice

puternice, iar prima dovada de credibilitate era obiectivitatea lui ca istoric.

In concluzie, constatam ca obiectivitatea lui Luca in calitate de

istoric este dovedita de catfva factori. in primul rand, scriitorul sacru a

folosit surse demne de incredere, informa|iile sale de baza provenind de la

martori oculari. In al doilea rand, Luca a investigat cu de-amanuntul

evenimentele pe care le relateaza. fn al treilea rand, el este se ocupa de

aceste evenimente incepand chiar de la originea lor. in al patrulea rand,

Luca afirma ca a cuprins evenimentele majore care dovedesc Tmplinirea

planului lui Dumnezeu in istorie (ir&oiv), prezent^ndu-le in ordine

cronologica, chiar daca uneori, anumite pasaje grupeaza tnvafaturi de

aceeasj natura (pildele) sau cu acelasj subiect.

56
John Nolland, op. cit., p. 11.
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H.E. Hristologia Evangheliei dupa Luca

Evanghelia dupa Luca incepe cu seria relatarilor despre nas.terea

Mantuitorului §i a lui loan Botezatorul. De la bun inceput, Domnul Iisus

este prezentat ca Fiul lui Dumnezeu, nascut din fecioara (1:26-33). De fapt,

in capitolele 1-2 Iisus este prezentat, Tntr-o atmosfera ,,vechi-testamentala",

in termeni mesianici (1:32b 33, 68-75). Simeon si Ana marturisesc despre

mantuirea lui Dumnezeu care isi arata zorile prin venirea Celui care este

,,Lumina" neamurilor §i ,,Slava" lui Israel (2:25-38). La virsta de

doisprezece ani, Iisus avea constienta filia^iei divine (2:49).

II.E.l. Iisus Profetul

De asemenea, in Evanghelia dupa Luca se gasesc afirmatii potrivit

carora Domnul Iisus a venit ca profet (4:24; 13:33; 24:19). In 4:24

Mintuitorul Insusi se numeste pe Sine proroc §i se numara printre cei pe

care evreii i-au prigonit. Comentind acest verset, SfTntul Teofilact spune ca

,,patria prorocilor" este sinagoga iudeilor, in care tocmai prorocii n-au fost

primi^i. Vaduva care 1-a primit pe Hie, pe care Domnul o aminte§te apoi, a

prefigurat Biserica, pentru ca ea ii prime§te pe proroci.

Frank Gaebelein observa ca Luca, spre deosebire de Marcu, trece

direct de la intrebarea lui Irod (,,cine este oare acesta despre care aud astfel

de lucruri" - 9:9) la tnmultirea piinilor (9:10-17) si apoi la afirmatia lui

Petru (9:20), pentru a demonstra mesianitatea Domnului Iisus.57

Prezentarea pe care Luca I-o face Domnului Iisus ca profet se

caracterizeaza in mod special prin asocierea dintre puterea cuvintelor §i a

ac^iunilor Mantuitorului pe de o parte si respingerea Lui de catre popor si

suferinta pe de alta parte. In felul acesta Luca il Tncadreaza pe Mantuitorul

in tiparul scriptural al sortii tuturor profe^ilor vechi-testamentali. Aceasta

trasatura iese in evidenfa mai ales in cap. 9. Imediat dupa marturisirea lui

Petru (v. 20), Mantuitorul declara ca suferinta Sa este inevitabila (v. 22), iar

57 Frank E. Gaebelein, op. cit., [computerfile].
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lucrul acesta este redat in aceea§i fraza, legatura fiind facuta cu versetul

precedent prin participiul elirwv. Asta Tnseamna ca mustrarea, porunca de a

pastra secretul mesianitatii Sale §i vestirea suferinfei constituie laolalta

raspunsul la marturisirea lui Petru.58

Un alt pasaj relevant pentru aceasta idee este 9:28-45, care prezinta

transfigurarea Mintuitorului §i un miracol de exorcizare. Pe munte, Iisus

vorbeste cu Moise si Hie despre sfarsjtul Sau in Ierusalim (^Aeyov tx\v

&;oSov autoO). Dupa miracolul exorcizarii, ,,pe cand to{i se mirau",

Mintuitorul veste§te din nou patimile ce-L a§teptau (vv. 43-45).

II.E.2. Iisus - vestitorul Evangheliei

Episodul din Lc. 4:18-19 este unul definitoriu pentru prezentarea

lui Iisus in calitate de vestitor al Evangheliei. Incepand cu acest moment,

Luca urmareste sa arate ca aceasta era misiunea de baza a Mantuitorului. A

doua zi dupa activitatea din Capernaum, mul{imea incearca sa-L refina, dar

El le-a raspuns: ,,Trebuie sa vestesc Evanghelia (tixiyyetioo(.oQa.i)
A

Impara^iei lui Dumnezeu §i in alte cetati, fiindca pentru aceasta am fost

trimis (direoTdXuiu)" (4:43). Apoi a plecat sa propovaduiasca (flv

KTipwowv) in sinagogile Galileii (v. 44).

Tannehill59 observa ca textul difera de varianta paralela a lui Marcu

prin notarea a doua cuvinte cheie: €uaYYeA.taaa8ai si direoTaAfiai, cuvinte

folosite si in citatul din Isaia redat in 4:18. Autorul amintit trage de aici

urmatoarele concluzii: (1) Luca intenfioneaza sa arate ca misiunea pe care

Domnul si-a asumat-o in Nazaret va continua in toate tinuturile iudeilor. (2)

Verbul euayytkiZonai este un termen cheie pentru descrierea misiunii lui

Hristos. In sprijinul acestei afirmatii avem si faptul ca, spre deosebire de

Matei si Marcu care folosesc o singura data verbul euaYY^Copm (Mt.

11:5), Luca il foloseste foarte des. Tot a§a, Luca foloseste rar substantivul

58 Robert C. Tannehill, The Narative Unity ofLuke-Acts. A Literary Interpretation,
vol. I, Philadelphia, Fortress Press, 1991, p. 99.

59 Ibid., pp. 77-78.
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ehfVfykXiov (niciodata in evanghelie §i doar de doua ori in Fapte), pe cand

ceilalti doi sinoptici folosesc adesea substantivul. (3) Din moment ce

naratorul biblic descrie initial (4:43) activitatea Domnului prin verbul

eixx.yyekiaa.oQai, apoi, in versetul urmator, prin Krjpuoao), iar in 4:31 prin

5i5doKO), inseamna ca in gandirea lucanica cele trei verbe sunt sinonime. (4)

Comparand citatul profetic din 4:18-19 cu 4:43-44, observam ca locul

eliberarii, al vindecarii si al anului de indurare din textul lui Isaia este luat

de sintagma Imparafia lui Dumnezeu, o tema des intalnita in cartile

lucanice.

II.E.3. Iisus vindecatorul

Implinirea misiunii asumate in 4:18-19 continua cu lucrarile

miraculoase ale lui Hristos, in special cele de vindecare §i de exorcizare

cuprinse in cap. 4. Versetele 38-39 ne spun despre soacra lui Petru ca era

prinsa (r\v awexouivri - era apasata, dominata) de friguri. Mantuitorul insa

,,a.y>tpiax (eTretCjirioev) (jjpiyupi^eV. Verbul acesta este folosit si in 4:35,

cand Domnul mustra un demon, ceea ce inseamna ca febra soacrei lui Petru

este aici personalizata. In acest caz, Iisus face o eliberare (d:c|>f|ic€v), asa cum

adeclaratin4:18.

Tot in timpul activitatn din Capernaum, iese in relief autoritatea si

puterea cuvantului lui Hristos. La intalnirea cu El, demonii il recunosc ca

fiind: ,,Sfantul lui Dumnezeu" (4:34), ,,Hristosul" si ,,Fiul lui Dumnezeu"

(4:41). Autoritatea Cuvantului lui Iisus nu este vizibila doar in exorcizari, ci

si in invatatura (4:32). Iar folosirea repetata a termenului A6yo<; (4:22, 32,

36; 5:1), in afara de v. 36 de fiecare data cu privire la invataturile

Domnului, este o dovada in acest sens.

O alta perspectiva din care Luca priveste vindecarile savar§ite de

Mantuitorul este aceea a mantuirii promise lui Israel. In multe astfel de

situatii, poporul a laudato pe Dumnezeu ca fund sursa acelei puteri

mantuitoare (5:25-26; 7^6; 13:13; 17:15, 18; 18:43; 19:37). In 7:16,
poporul L-a glorificat pe Dumnezeu §i a spus ca ,,Dumnezeu a cercetat pe
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poporul Sau". Ideea cercetarii poporului de catre Dumnezeu (vb.

eTTLOK6TTTO|iaL si subst. emaKOTTn.) are un rol important in Evanghelia dupa

Luca. In 1:68, 78 cercetarea poporului este asociata cu mantuirea promisa

lui Israel de veacuri. Ideea este continuata in Fapte, unde lucrarile

miraculoase ale lui Iisus sunt numite ,,minunile, semnele §i lucrarile pline

de putere, pe care le-a facut Dumnezeu prin El" (2:22). Hristos a savarsit

aceste lucrari, ,,caci Dumnezeu era cu El" (10:38)/°

Legatura dintre viridecarile lui Hristos §i planul lui Dumnezeu de

rascumparare este dovedita si de folosirea verbului ooCoo pentru lucrarile

miraculoase (Lc. 6:9; 8:36, 48, 50). De asemenea, raspunsul de

recunoastere pe care Domnul tl da trimisilor lui loan Botezatorul (7:22) si

motivul de bucurie pe care il ofera ucenicilor in 10:23-24, acela de a vedea

ceea ce mulfi dintre regi si profeti ar fi vrut sa vada, arata accentul pus pe

implinirile asteptarilor soteriologice ale lui Israel.

H.E.4. Iisus Domnul

Titlul hristologic folosit eel mai adesea de catre Luca este acela de

Ktjpioq. Pentru el, numele de ,,Domn" exprima mai bine decat oricare altul

faptul ca Hristos a fost inaltat la dreapta lui Dumnezeu si ca, fiind Cel

slavit, El intervine in momentul de fata in favoarea oamenilor. Atunci cand

primii crestini ii dadeau lui Iisus numele de Kupux;, ei afirmau astfel ca el

nu tine doar de trecutul istoriei mantuirii, ca nu e doar eel asteptat sa vina,

ci ca e in clipa de fata o realitate vie, cu care putem intra in legatura, caruia

credinciosul ii poate adresa rugaciuni.

Cuvantul ,,Domn" apare, desigur, si in celelalte evanghelii, insa el

are acolo mai mult sensul unui apelativ de politete semitica. Luca, in

schimb, este singurul evanghelist care foloseste termenul in inteles absolut

(7:13; 10:1; 10:39,41; 11:39; 12:42; 13:15; 17:5; 18:6; 19:8; .22:61; 24:3,

34).61

60 Ibid., p. 87.
61 Oscar Cullmann, op.k at., 56.
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ELF. Rolul Sfantului Duh in viata Mantuitorului,

conform Evangheliei dupa Luca

Evanghelia dupa Luca este o evanghelie a Duhului Sfant. Spre

deosebire de ceilaltf evanghelis.ti, Luca subliniaza rolul Duhului Sfant in

activitatea Domnului Iisus. Astfel, concep^ia lui Iisus in pantecele Mariei

este prin Duhul (1:35). loan Botezatorul si parintii lui sunt umplufi cu

Duhul Sfant (1:15, 41, 67), la fel si Simeon (2:25-35). inainte ca Domnul

sa-§i inceapa activitatea, loan il prezinta ca pe Cel care va boteza cu Duhul

Sfant (3:16). Iisus isi incepe lucrarea ,,plin de puterea Duhului" (4:14; 4:1,

18; 10:21) §i le promite si ucenicilor ajutorul Duhului Sfant (12:12).

Domnul se bucura in Duhul inainte de a se ruga (10:21-22). Se intoarce in

Galileea ,,plin de puterea Duhului" (4:14), iar la Nazareth i§i incepe predica

cu cuvintele: ,,Duhul Domnului este peste Mine" (4:18).

ILF.l. Iisus plin de Duhul Sfant

Expresia irveujiaTa; ayiou TrA.iipT|<; este folosita cu privire la Iisus

pentru prima data in 4:1 si a ridicat anumite probleme de interpretare. Leon

Morris62 spune ca Iisus era in mod desavarsit sub calauzirea Duhului.

Expresia poate insemna §i o continua stare de plinatate a lui Iisus cu Duhul

Sfant, si nu o umplere repetata pentru anumite ocazii, cum ar fi ispitirea.63

Pentru acest ultim inteles, Luca foloses.te de obicei expresia knXf\pQr\am>

Tn>€u\LaxoQ ayiou, ca in F.A. 2:4. Anumite exemple din Fapte (Barnaba,

§tefan) arata ca exista totu§i o legatura intre umplut si plin, din moment ce

oamenii considerafi plini de Duhul au mai fost apoi umpluti de Duhul.

62 Leon Morris, Tyndale New Testament Commentaries, Luke, Leicester, IVP,

1990, p. 48.

63 Ovidiu Leliuc, ,,Duhul Sfant in ispitirea lui Hristos in Evanghelia dupa Luca" in

Pleroma, an I, nr. 2 (decembrie 1999), p. 90.
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Turner4 arata ca cele doua epitete sunt diferite, dar complementare,

permifand, potrivit exemplelor lucanice, ca o persoana sa fie umpluta in

timp ce este plina de Duhul Sfant.

II.F.2. Iisus calauzit de Duhul Sfant

O alta afirmatie remarcabila facuta de Luca tot in v. 1 este aceea ca

,,Iisus a fost dus de Duhul in pustie" (jiycto kv tc£ wefyau eig xr\v

kpy&ioy). Ceilalfi doi sinoptici folosesc expresii diferite: &vf\xQr) dq xr\v

£pT|um> uto toO TTveufiatoc - Matei (4:1) §i to irvetyia autov kpaMei elq

tt)v 'epriiiov la Marcu (1:12). Prin aceasta expresie, Luca accentueazS

pozitia de Domn a lui Iisus asupra Duhului, §i nicidecum faptul ca El era

supus Duhului. Mantuitorul actioneaza in Duhul, acest lucru subliniind

relafia Domnului cu Duhul.

Turner considera ca aici avem un dativ de Tnsotire, ca §i in 4:14,

care trebuie tradus prin: Isus, cu puterea Duhului, s-a tntors in Galilea.

Intentia lui Luca este aceea de a portretiza Duhul ca pe agentul lui

Dumnezeu care 1-a condus pe Iisus §i ca pe un ajutor in confruntarea cu

diavolul. insa, aceasta influenza a Duhului nu a fost sub forma unei stari

extatice, ci mai degraba un impuls spiritual interior din partea lui

Dumnezeu.

In principiu, teologii, in marea lor majoritate, au ajuns la concluzia

ca aceasta calauzire a Duhului este permanenta de-a lungul evenimentelor

care au urmat, incepand cu biruin{a asupra ispitei si continuand cu plasarea

lui Iisus In tradifia profetica, a§a cum a fost cazul lui Simeon, Filip, Pavel

etc. In concluzie, Luca, in comparatie cu ceilalfi evangheli§ti, prefera sa fie

diferit prin faptul ca pune accentul pe rolurile Duhului Sfant: sa-L Tndemne,

sa-L calauzeasca §i sa il slujeasca pe Iisus.

Max Turner, Power from on High. The Spirit in Israel's Restauration and

Witness in Luke-Acts, Shefield Academic Press, 1996, pp. 21-26.

65 Ibid., p. 204.
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II.G. Bazele vechi-testamentare ale soteriologiei lucanice

Una dintre ,,acuzatiile teologice" care i-au fost aduse lui Luca de

catre multi exegetf ai Noului Testament incepand cu anii '50 este absenja

interpretarii soteriologice a morjii lui Hristos. Ei au observat ca Luca evita

precizarea din Me. 10:45. S-a pus, de asemenea, problema diferenjelor

dintre Luca si Pavel (ICor. 11) pe de o parte si Matei §i Marcu pe de alta

parte in relatarea suferintelor si a mor^ii Domnului. Luca le aloca mai mult

spatiu §i are, bineinteles, informatii care nu se gasesc la ceilalfi doi

sinoptici, ceea ce i-a facut pe unii sa puna la indoiala autenticitatea

pasajului din Lc. 22:19b-20. Apoi, referirile la moartea Mantuitoralui pe

care le gasim in Fapte (3:18; 13:29; 26:22-23) mentioneaza necesitatea

implinirii Scripturilor, dar nu li se da semnificatie soteriologica. Textul din

F.A. 20:28, care spune ca Domnul §i-a castigat Biserica ,,cu insusi sangele

Sau", a fost de asemenea contestat pe motiv ca Luca expune aici conceptia

paulina si nu pe a sa. Un alt argument s-a bazat pe modul in care Luca

citeaza din Is. 53. De ambele dati cand citeaza, pare a evita deliberat frazele

care vorbesc despre moartea substitutiva a lui Mesia. La instituirea Cinei

(22:37), Mantuitorul citeaza din Is. 53:12 in felul urmator: ,,E1 a fost pus in

numarul celor faradelege", dar nu citeaza cuvintele urmatoare: „ ...pentru ca

a purtat pacatele multora si s-a rugat pentru cei vinovati". Luca spune, de

asemenea, ca Filip 1-a intalnit pe famenul etiopian (F.A. 8:32-33) pe cand

acesta citea din Is. 53:7-8, dar scriitorul incheie citatul chiar inainte de

cuvintele „ ...si lovit de moarte pentru pacatele poporului meu". Aceste

dovezi par a forma o puternica argumenta{ie in favoarea unei interpretari

nesoteriologice a mortii Domnului in gandirea lucanica.

in aceste condifii, se cere o privire de ansamblu asupra soteriologiei

lucanice, pentru a vedea care sunt bazele ei teologice si legaturile cu

gandirile celorlal^i scriitori biblici, deoarece ipotezele privitoare mai ales la

sursa mantuirii in conceptia lui Luca sunt foarte variate. Este aceasta sursa

invierea, si glorificarea Domnului? Sau poate pozitia actuala a lui Hristos
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de Domn atotputernic? Nici una dintre aceste presupozifii, insa, nu iau in

cosiderare acele pasaje care, desi sunt pufine, sugereaza ideea de suferinfa

ispasitoare a Domnului Iisus in soteriologia lucanica. Inainte de a discuta

modul lui Luca de a cita din Is. 53, consideram ca este potrivit sa evaluam

§i obiecfiile aduse interpretarii soteriologice a suferin^ei Mantuitorului in

gandirea lui Luca.

Este adevarat ca Luca evita precizarea din Me. 10:45, insa acest

lucru este explicabil daca {inem cont de faptul ca acest verset face parte din

episodul cererii fiilor lui Zebedei, pe care Luca il omite deliberat. Ca unul

care nu facuse parte din grupul celor 12, Luca este foarte atent la episoadele

mai delicate privitoare la apostoli. De exemplu, Luca prezinta cu un aer mai

intelegator lepadarea lui Petru. El omite cererea indrazneata a lui Iacov §i

loan, constient de faptul ca era vorba de doi lideri ai Bisericii. Conform,

evangheliei lui Luca, in Ghetsimani ucenicii au adormit ,,de Tntristare"

(22:45), iar fuga lor in momentul primejdios nu este amintita. Acest tact

este dovada unei educajii alese si a unei intelepciuni deosebite. Pornim

discutia cu premisa ca textul din Lc. 22:19-20 este in Tntregime autentic66,

iar aici gasim o prezentare explicits a ideii de ispasire: „Acest pahar este

legamantul eel nou, facut in sangele Meu, care se varsa pentru voi."

Faptul ca in Fapte Luca nu reda explicit interpretarea morjii

ispasitoare a Domnului in predicarea Bisericii primare poate fi explicat prin

perspectiva sa predominant istorica si mai pu{in dogmatica asupra

kerygmei. El interpreteaza moartea lui Iisus ca pe o implinire a Vechiului

Testament si il identifica pe Mantuitorul cu Robul suferind din Isaia,

accentuand succesiunea dintre umilinta si inaltare (F.A. 3:15; 4:10-12;

10:39-40). Prin aceasta, insa, Biserica primara a aratat elementele in baza

66 Pentru mai multe argumente in favoarea autenticita^ii acestui text, vezi J.
Jeremias, The Eucharistic Words ofJesus, NT Library trans, from 3rd German ed.;

London: SCM, 1966, pp. 139-159; H. Schumann, "Lk 22, 19b-20 als

ursprungliche Textiiberlieferung," Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zu

den synoptischen Evangelien, Kommentar und Beitrage zANT, Diisseldorf,

Patmoa-Verlag, 1968, pp. 159-197.
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carora neprihanitul Iisus, care sufere pe nedrept, trebuie asociat cu

personajul vechitestamentar (din Is. 53) care sufere pentru pacatele altora.

Desi ideea nu este enuntata, exista anumite aspecte care o contureaza foarte

clar. Iertarea pacatelor oferita omenirii este vestita intotdeauna in stransa

legatura cu moartea lui Hristos pe cruce (F.A. 5:30-31; 10:39-43. 13:28,

38). Aceasta suferinfa a Celui Neprihanit putea darui iertare unui pacatos

numai daca era una substitutiva.

O alta observable, a§a cum am amintit, este aceea ca Luca pune un

accent deosebit pe rolul soteriologic al glorificarii lui Hristos. William J.

Larkin, Jr.67 surprinde corect faptul ca aceasta viziune nu poate crea nici o

legatura intre bazele mantuirii - glorificarea pozitfa §i numele lui Hristos -

si efectul ei - iertarea pacatelor.

In cele ce urmeaza, vom urmari sa identificam bazele soteriologiei

lucanice, analizand literar si hermeneutic rela^ia dintre Isaia 53 §i relatarea

lucanica a patimilor Mantuitorului. Avand in vedere modul specific al

fiecarui scriitor biblic de a cita §i a interpreta Vechiul Testament, este foarte

important de vazut care sunt procedeele lui Luca de a folosi citatele

veterotestamentare. In cazul in care ignoram specificul literar lucanic,

scriitorul poate fi pus foarte usor in entiteza cu alti autori sacri.

Este foarte adevarat ca citatele din Isaia reproduse de Luca (Lc.

22:37; F.A. 8:32-33) nu exprima explicit ideea ispasirii, dar nici nu o

contrazic. A§a cum am menjionat, ele prezinta imaginea neprihanitului

Iisus, care are parte de moartea celor nelegiuiti, imagine care va conduce

catre ideea de suferinfa ispasitoare. Atunci, cum se poate susfine aceasta

idee pe baza modului in care citeaza Luca?

Trebuie observat faptul ca, in timpul Cinei, in punctul culminant al

discursului de ramas-bun, Mantuitorul ii avertizeaza pe ucenici in privinta

unor momente critice dintr-un viitor foarte apropiat. Motivul acestui

avertisment este faptul ,,ca trebuie sa se implineasca cu Mine aceste cuvinte

67 William J. Larkin, Jr., ..Luke's Use of the Old Testament As a Key to His
Soteriology" in Journal ofthe Evangelical Society, 20/4 (December 1977), p. 328.
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scrise: «E1 a fost pus in numarul celor faradelege»" (Lc. 22:37/Is. 53:12). In

contextul original, aceasta afirmatie citata de Luca este cea de-a doua din

patru caracteristici ale Robului suferind. Versetul 12 din Is. 53 incepe, de

fapt, cu consecinta umilirii Robului - glorificarea - dupa care il

portretizeaza. Cele patru trasaturi ale Sale pot fi grupate in doua cuplete:

primul prezinta aspectele obiective ale suferinfei Lui - ,,S-a dat pe Sine

insusi la moarte si a fost pus in numarul celor faradelege" -, iar al doilea

arata semnificatiile teologice ale suferintei: ,,a purtat pacatele multora si S-a

rugat pentru cei vinovati". Larkin68 observa ca primul vers din fiecare

cuplet enunta un adevar general, iar eel de-al doilea este mai specific.

Astfel, Luca citeaza versul ,,explicit" al primului cuplet. In^elesul pe care il

transmite, asadar, intregul cuplet este ca Robul Domnului a fost pus,

numarat sau integrat in categoria calcatorilor de lege.

In acest caz, cand se implinesc aceste spuse ale lui Iisus, conform

relatarii lucanice? Cine anume sunt cei nelegiuifi? Ipotezele emise au vizat,

pe rand, episodul in care ucenicii au scos armele sa se apere, dar acest nu

este un motiv suficient pentru a fi numiti nelegiuifi (dvqioi), momentul

eliberarii lui Baraba sau crucificarea intre doi talhari. Totusi, nici unul

dintre aceste momente (arestarea, eliberarea lui Baraba si cruCificare intre

talhari), nu sunt interpretate in mod separat de scriitor ca fiind impliniri ale

profetiilor, spre deosebire de ceilalti sinoptici, care fac acest lucru (cf. Me.

14:47). Concluzia pe care o tragem de aici este aceea ca Luca nu vede

implinirea profetiilor veterotestamentare in fiecare eveniment luat separat,

ci pentru el intreaga suferin{a a Domnului constituie implinirea profetiilor.

Insasi plasarea acestui citat la sfarsitul discursului, imediat inainte de a

incepe naratiunea patimilor, arata ca el interpreteaza evenimentele ce vor fi

prezentate. Este, de asemenea, observabil faptul ca Iisus insusi

interpreteaza episodul suferintei- Sale sub aspect holistic, si nu pe

evenimente separate (Lc. 22:15, 20, 22). Procedeul de citare a textului

profetic inainte de nararea episodului prin care se implineste nu apare doar

68
Ibid., p. 329.
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aici. In cazul a doua din cele trei citate veterotestamentare pe care le gasim

la Luca, procedeul este identic: Lc. 3:4-6/Is. 40:3-5 precede lucrarea lui

loan Botezatorul, iar 4:17-19, 21/Is. 61:1-2 este plasat inainte de a descrie

activitatea de predicare si de vindecare a Mantuitorului.

Asadar, cheia intelegerii citatului din Is. 53:12 in Luca este sa

vedem acest text ca pe un indicator catre contextul original mai larg.

Interesul lui Luca a fost acela de a oferi baza profetica vechi-testamentara

pentru naratiunea patimilor si mai mult, pentru tema predominant^ in aceste

narajiuni, aceea a Robului neprihanit care are parte de soarta unui

faradelege, suferind pe nedrept. In felul acesta, cititorii sunt determinate sa

caute explicatia acestui tratament nedrept. Raspunsul implicit nu poate fi

altul decat ca suferinta Robului Domnului este una substitutiva.

Tot de stilul lui Luca tine si faptul ca el prezinta anumite adevaruri

in mod explicit nu ca fiind propriile sale comentarii, ci prin cuvintele rostite

de Domnul Iisus. Asa s-a intamplat in cazul intalnirii din Ghetsimani cu

Iuda: ,,Iudo, cu o sarutare vinzi tu pe Fiul omului?" (22:48). In momentul

arestarii, Domnul ii intreaba in privin{a felului in,care este tratat: ,,A{i iesit

dupa mine ca dupa un talhar, cu sabii si cu ciomege? In toate zilele eram cu

voi in Templu si n-a{i pus mainile pe mine" (22:52-53). In mod asemanator

trebuie vazuta si rugaciunea de pe cruce: ,,Tata, iarta-i caci nu stiu ce fac"

(23:34), care, impreuna cu constatarea talharului care se pocaieste, anume

ca Iisus nu facuse nimic vrednic de moarte -, arata ca Luca il identified pe

Domnul cu Robul care sufere pe nedrept din lsaia, fara insa a folosi

comentarii editoriale. Alte evenimente care sugereaza aceasta idee sunt:

declaratia lui Pilat (23:4), declarafia sutasului (23:47), cainta muljimii care

parasea locul execupei Mantuitorului (23:48).

Toate acestea nu fac altceva decat sa ne arate stilul caracteristic lui

Luca de a ne dovedi suprapunerea dintre Robul Domnului din lsaia 53 si

persoana Mantuitorului, adica Neprihanitul care sufera in locul ,,celor

vinovati". Sigur ca neclarita^ile nu dispar. S-ar putea pune intrebarea: de ce

prezinta Luca lucrurile in acest mod, si nu o face explicit. Metoda sa,
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considers Larkin69, tine de caracterul istoric al operei. Luca intenfioneaza sa

ne prezinte un plan divin unitar, considerand poate ca interventiile lui

editoriale ne-ar limita viziunea asupra implinirii acestui plan in istorie.

Exista lucruri pe care nu le putem interpreta, chiar daca noi suntem cei care

le experimentam. Luca accentueaza faptul ca patimile Domnului au

implinit planul lui Dumnezeu Tnainte ca ucenicii sa gaseasca semnificatiile

teologice ale evenimentelor (24:6-8, 25-27, 44-48). Asadar, Luca nu se

grabeste sa interpreteze evenimentele. Aceasta avea sa fie sarcina Bisericii,

pe masura ce va descoperi semnificatiile evenimentelor petrecute.

Demonstrand faptul ca Iisus este Robul nevinovat care sufera, Luca

nu face altceva decat sa puna bazele istorice ale doctrinei despre moartea

ispasitoare a Mantuitorului. Astfel, se poate concluziona ca in soteriologia

lucanica accentul cade tot pe patimile lui Iisus, dar scopul este mai degraba

unul istoric si nu acela de a interpreta teologic implinirea planului lui

Dumnezeu. De aceea, ideea mortii substitutive a lui Hristos nu poate fi

distinsa decat in lumina Vechiului Testament, si mai ales a textului din Is.

53:12, pe care Luca il foloseste.

II.H. Aspecte sociale ale Evangheliei dupa Luca -

atitudinea fata de saracie si bogatie

II.H.l. Folosirea termenului ittmxos de catre Luca

Pentru o investigare a aspectelor sociale din cartile lucanice,

consideram ca este necesara clarificarea unor termeni fundamentali in

aceasta privinta. O astfel de notiune este aceea de sarac (iraoxoc), careia i s-

au dat de-a lungul timpului mai multe semnificatii. Saraci au fost numiti

cei dezavantajati din punct de vedere economic, cei care au lasat totul

pentru a-L urma pe Hristos, cei persecutati sau ramasita lui Israel care I-a

ramas loiala lui YHWH.

69 Ibid, p. 334.
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Termenul tttoxoi; apare in trei texte principale din Evanghelia dupa

Luca: 4:18; 6:20 si 7:22. Cercetatorii sunt de comun acord asupra faptului

ca semnificatia acestui termen la Luca isi are originea in cartea lui Isaia,

care la randul ei a fost lmpar^ita in trei sectiuni: 1-39; 40-55 si 56-66.70

Dupa cum arata si citatul redat in 4:18-19, cadrul care 1-a influentat pe Luca

a fost 55-65. Secfiunea aceasta prezinta dezaprobarea lui Dumnezeu fata de

najiunea lui Israel si apropierea judeca^ii lui Dumnezeu pentru acest popor

(57:3-4; 59:2-3). Cu toate acestea, este prezentat si un grup de credinciosi

evrei care nu i-au Tntors spatele lui Dumnezeu. Acestia formeaza o

comunitate persecutata (Is. 57:1; 63:16; 56:8), care nu define nici putere

politica nici boga{ii (Is. 57:15; 66:2). Ei sunt izolafi de catre conationalii lor

din cauza credinciosiei fata de Dumnezeu (Is. 66:5). Mai mult, aceasta

comunitate mica la numar s-a conceput pe sine ca fiind adevaratul Israel

(65:8-16), aceasta pentru ca erau neprihani{i (57:1), alesj (65:9, 15, 22),

adevarajii slijitori ai lui Yahweh (65:8-9, 13-14) si poporul sfant al lui

Dumnezeu (63:18). Numai aceasta ramasita tl iubea cu adevarat pe Domnul

(66:10), !§i gasea refugiul in El (57:13), respecta Tora (66:2, 5) si ura

idolatria (57:11-13; 65:3-4; 66:1-6). Insa aceasta comunitate era mereu

amenintata de atacurile majoritatii apostate, care de{inea pozitiile cu

autoritate in popor (57:1; 59:15; 66:5). Opresorii lor sunt considerati

idolatri (57:3-13; 59:5-8) §i dusmani ai lui Yahweh (66:14), a caror

conduita neevlavioasa era cauza privarii lui Israel de binecuvantarile

divine, dar si cauza dezlantuirii maniei lui Dumnezeu (58:1-14; 59:1-15).

Cei credinciosi din Israel sunt astfel z[Mn[" (anav), care a§teapta salvarea

eshatologica (Isa 60:10-14).

Persecutia pe care acesti credinciosi evrei o sufereau se rasfrangea

si asupra conditiei lor economice, fiind mereu privati de drepturi din cauza

neprihanirii lor. Avantajele economice si politice le erau asigurate doar

celor care simpatizau cu aristocratia idolatra §i dominatoare. De aceea,

70 Warren Heard Northbrook, ,.Luke's Attitude Toward the Rich and the Poor", in

Trinity Journal, 9:1 (SPRING 1988), p. 48.
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termenul ,,sarac" (z["n[") nu este Tn primul rand unul socio-economic, ci

mai degraba unul religios. Aceasta categorie de oameni sunt cei care I-au

ramas credinciosi lui Dumnezeu si Legii Sale.

In Isaia 61:1 este vorba tocmai despre aceasta categorie de

credinciosj, iar mesajul profetic spune ca mult a§teptata Imparatie

mesianica, in care va fi o dreptate desavarsita, este aproape. In aceste

conditii, saracii erau aceia care isi Tndreptau privirile catre ceruri §i ?§i

puneau increderea doar in Dumnezeul lui Israel (Ps 37:14; 40:17; 69:28-33;

72:2-4; Prov 16:19; 29:23). Consideram, a§adar, ca acesta este cadrul

potrivit pentru a intelege textele lucanice care vorbesc despre saraci.

Primul dintre aceste texte este Lc. 4:18 - ,,Duhul Domnului este

peste Mine, caci M-a uns sa vestesc saracilor Evanghelia" (IlveOna Kupiou

kit eui ou eiveicev expiaev jie tmyyeklaaaQui ircwxoic.). Pericopa a fost

citita de Domnul Iisus Tn sinagoga din Nazaret. Se observa, msa, ca

Mantuitorul a evitat un rand (;,si prin§ilor de razboi izbavirea"), pe care l-a

inlocuit cu unul din Is. 58:6 (,,sa dau drumul celor apasati"). Warren Heard

Northbrook vede aici o dovada ca Luca a adoptat perspecfiva cartii lui Isaia

asupra acestei categorii de oameni, inspirandu-se mai ales din secfiunea 55-

66, din moment ce nu face o delimitare neta intre apartfiile acestui termen

in versete diferite.71 De asemenea, expresia kviambv KupCou Scktov este

luata din LXX, insa Luca nu se refera la un an jubiliar in sensul literal al

expresiei, ci la o vreme pe care Dumnezeu a ales-o prin harul Sau ca sa

aduca mantuirea. Luca arata, deci, ca Iisus era profetul eshatologic uns de

Duhul lui Dumnezeu ca sa aduca ve§tile bune acelei minoritati smerite,

sarace, oprimate §i, mai presus de toate, credincioasa lui Dumnezeu. El era

eel Tn care Is. 61:1-2 i§i gasea Tn sfar§it Tmplinirea, deoarece venise sa

vesteasca salvarea eshatologica §i sa inaugureze Imparap'a lui Dumnezeu.

Al doilea text relevant pentru Tntelegerea lui Tcoxoq la Luca este

6:20-21 - ,,ferice de cei saraci" (utfKritpioi ol tttcoxoC). Atentia pe care

Mantuitorul o acorda ucenicilor Tn acele momente ne da de Tn{eles ca

11 Ibid., p. 5\.
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discursul are in vedere In primul rand ucenicia, deci §i ol nrwxoi ii vizeaza

in primul rand pe ucenici sau pe cei care doresc sa devina ucenici. Avand in

vedere ca El este prezentat s.i aici ca fiind profetul uns de Duhul, deoarece

,,tot norodul cauta sa se atinga de El, pentru ca din El ie§ea o putere care Ti

vindeca pe toti" (6:19), injelesul termenului tttcoxoq trebuie cautat tot in Is.

61. Mai mult contextul in care Luca prezinta fericirile este unul care

sugereaza persecufia de care au parte cei credinciosj, prezentare care

culmineaza cu vv. 22-23. Conform textului din Is. 61, menirea profetului

uns de Duhul era § i aceea de a-i mangaia ,,pe toti cei Tntristati" (v. 2), lucru

pe care Luca vrea sa-1 arate implinit in acest discurs.

In contrast cu ace§tia, Mantuitorul vorbe§te despre cei bogati, care

de{in puterea politica §i economics pe care le folosesc pentru a-i oprima pe

cei saraci, in cazul de fata ucenicii Lui, care formeaza astfel ramasita

credincioasa din Israel. A§adar Luca intenjioneaza prin acest text sa-L

identifice pe Mantuitorul cu profetul eshatologic din Isaia 61, dar si pe

ucenici cu saracii din textul profetic, categoria celor credincio§i care au

parte de salvarea eshatologica.

Al treilea text semnificativ este Lc. 7:22 - „ ...§i saracilor li se

propovaduie§te Evanghelia" (ittwxoI efiaYY^iCovrai). Cuvintele acestea

fac parte din raspunsul pe care Domnul il da trimi§ilor lui loan Botezatorul,

atunci cand acesta, din temni|a, il intreaba pe Mantuitorul asupra identita^ii

Sale mesianice. Explicatia indoielilor lui loan poate fi gasita in faptul ca

Domnul inlocuieste predicarea vestitorului Sau despre iminen{ajudeca^ii cu

predicarea Sa despre implinire. loan spusese ca indata ce Mesia va veni, va

incepe sj judecata eshatologica. Daca acest Iisus, care proclama

,,inaugurarea sfar§itului", este intr-adevar figura eshatologica despre care s-

a profe^it in Vechiul Testament, atunci cand mai are loc judecata? Aceasta

era, probabil, confuzia in care se afla loan.

Percepand esenja intrebarii, Iisus i§i formeaza raspunsul pe baza a

trei texte din Isaia (35:5-6; 29:18-19 §i 61:1). Jeremias72 observa ca ele au

72 J. Jeremias, Jesus' Promise to the Nations, London, SCM, 1958, p. 46.
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fost alese cu multa atenfie, astfel incat sa confina atat binecuvantarile cat si

judecata. Cu alte cuvinte, chiar daca judecata nu se arata, binecuvantarile

eshatologice sunt prezente; ziua razbunarii nu a sosit, dar este inaugurat

,,anul de indurare al Domnului". Unul dintre exemplele ce ilustreaza

mfelesul lucanic al nopunii de sarac este insusi loan Botezatorul, care era

tntemnitat din cauza loialitajii sale fa{a de Tora. Mesajul Mantuitorului era

menit sa-i descopere clar lui loan identitatea celui cu care vorbea §i, in

acela§i timp, sa-1 consoleze §i sa-1 imbarbateze in suferinta prin care trecea.

In concluzie, semnificafia termenului sarac (ttto>x6<;) la Luca

trebuie gasita in cadrul socio-politic descris de cartea lui Isaia, mai ales

intre capitolele 55 si 66. Saracii sunt neprihanitii din poporul lui Israel,

care, refuzand sa se compromita sau sa renun^e la ata^amentul lor fata de

Tora, au de suferit din partea celor puternici, care I-au mtors spatele lui

Dumnezeu. Acestora Dumnezeu le aduce vestea buna a salvarii

eshatologice, care nu le este refuzata nici celor dintre neamuri, a§a cum se

va vedea clar in lucrarea Mantuitorului.

Nu avem, asadar, nici un indiciu tn textul evangheliei cum ca

Dumnezeu i-ar favoriza pe saraci pur §i simplu datorita conditiei lor

economice precare. Acest lucru se va vedea mai clar analizand §i atitudinea

lui Luca fata de bogafi, carora nu le imputa boga^ia insasi.

II.H.2. Luca si no^iunea de bogatfe

Din punctul de vedere al criticii redacfionale, putem spune ca Luca

a re^inut aproape tot materialul marcan despre bogafie §i despre boga^i (Lc.

8:14; 9:3, 25; 18:22-30; 21:4). In cateva situa|ii, Luca pare a intensifica

rigoarea cerintelor pentru a deveni ucenic, din materialul pe care il preia de

la Marcu. De exemplu, conform lui Luca, ucenicii ,,au lasat totul §i au mers

dupa El" (5:11, 28); iar tanarului bogat i se cere sa v§nda tot ce are (18:22).

Cu toate acestea, nu se poate spune ca Luca exagereaza in aceasta privinta,

deoarece astfel de cerinte categorice, precum ,,noi am lasat totul si te-am

urmat", apar §i in Marcu (10:28) §i in Luca (18:28).
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Relafta dintre bogatie si lacomie (Luca 12:13-21)

Pilda prin care Domnul a vorbit despre raportul dintre bogatie si

lacomie este aceea a bogatului caruia i-a rodit farina. In tot monologul

acestui personaj se observa repetarea pronumelui (personal si posesiv) la

pers. I sg., ceea ce denota egocentrismul acestui om. Bogatul nu da nici un

semn ca ar fi interesat sa-i ajute pe alfii sau sa-L mulftimeasca pe

Dumnezeu. Mintuitorul Tl numeste ,,nebun'\ deoarece in Vechiul Testament

asa era numit eel care respingea cunostinja §i legile lui Dumnezeu ca

indrumar al viejii. Asadar, el merita judecata divina.

In esenja, pilda aceasta este un avertisment impotriva lacomiei.

Trebuie observat faptul ca nu este criticat in nici un fel modul in care

bogatul si-a adunat averea. Nu avem nici o aluzie despre castig necinstit sau

napastuirea saracilor. Dimpotriva, o recolta imbelsugata era semnul

binecuvantarii lui Dumnezeu. Pacatul acestui om consta in a aduna toate

bogatiile (binecuvantarile lui Dumnezeu) doar pentru sine. El era convins

ca implinirea in viaja era direct propor^ionala cu castigul material.

Alternativa lui Luca este aceea ca boga^ia adevarata se capata atunci cand

omul se imbogafeste fata de Dumnezeu (v. 21), lucru pe care il va §i explica

ulterior, cand va ilustra important darniciei.

Relatia dintre bogatie si ingriiorare in Evanghelia dupa Luca

(Lc. 12:22-34)

Daca parabola analizata reprezinta un argument impotriva lacomiei

expus sub o forma negativa, ceea ce urmeaza este tot o inva|atura indreptata

impotriva lacomiei, dar prezentata intr-o forma pozitiva, urmata de

incurajarea generozita{ii si a adevaratei ucenicii. Minear73 observa ca aici

nu este vorba despre ingrijorare in general, in toate formele ei, ci de

ingrijorarea privitoare la posesiunile materiale, ce ar putea surveni in urma

chemarii la ucenicie. A-L marturisi pe Hristos presupune intampinarea unor

73 P. S. Minear, Commands of Christ, Nashville, Abingdon, 1972, p. 132 §i urm.,
citat de Warren Heard Northbrook, op. cit., p. 61.
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ostilitati, care pun in pericol rezervele de hrana §i de imbracaminte ale

credinciosului. In aceste condi^ii, ucenicii lui Hristos pot fi tentaji sa-si

compromita marturia in favoarea siguranfei materiale.

Ucenicul lui Hristos trebuie sa priveasca la modul miraculos in care

Dumnezeu poarta de grija unor creatii inferioare lui §i in felul acesta sa fie

incredinjat ca proviziile sunt mult mai consistente pentru cetajenii

Imparafiei lui Dumnezeu. Atunci cand ucenicul constientizeaza aceste

lucruri, el este eliberat de ingrijorare §i este capabil sa-si imparta avutul cu

cei lipsifi.

Este, de asemenea, important de constatat faptul ca nu se cere

renuntarea la absolut toate bunurile materiale. Versetui 33 nu trebuie inteles

in termeni radicali. Warren Heard Northbrook7* este de parere ca el se

refera la obiceiul iudaic de a pune deoparte anumite lucruri prefioase, care

ulterior erau vandute pentru a face milostenie cu banii rezultaji. Autorul

amintit i§i completeaza argumentul prin temenul 0Tiaaup6v, despre care

spune ca se refera la bunurile puse deoparte pentru a fi folosite in viitor.

TotusJ, primul lucru care trebuie observat aici este faptul ca in acest verset

nu avem exprimata in nici un fel ideea totalitafii (vindeti tot ce ave(i).

Textul suna simplu: vindeti ce avefi (ircoXTioate m uirapxovTa ijxcSv), pentru

a face milostenie. Este foarte posibil ca acel obicei de a pune ceva deoparte

pentru milostenie sa fi existat, insa, daca Mantuitorul s-ar fi referit doar la

acele bunuri, ascultatorii n-ar mai fi avut nici un motiv de ingrijorare.

Siguranja lor ar fi sta, probabil, in restul venitului care mai ramanea. In

plus, termenul Gnoaupov nu este folosit aici pentru posesiunile prezente, ci

pentru comoara pe care ne-o strangem in cer facand milostenie. Din acest

punct de vedere, este adevarat ca el se refera la ni§te bunuri puse deoparte

pentru folosinfe viitoare. A§adar, interpretarea lui Heard Northbrook nu

pare a se incadra prea bine in contextul intregului discurs. Ascultatorii sunt

incurajafi, asa cum remarca Frank Gaebelein,75 sa faca milostenie din doua

74 Warren Heard Northbrook, op. cit., p. 62.
75 Frank E. Gaebelein, op. cit., [computerfile].
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motive: in primul rand, pentru a invata dependenta de Dumnezeu si in al

doilea rand, pentru a-i ajuta efectiv pe saraci.

In felul acesta, Mantuitorul isi sfetuie§te ucenicii sa nu-si

administreze posesiunile asemenea bogatului nesabuit din pilda, pentru care

recolta era siguranta, comoara, preocupare, viitor, intr-un cuvant - intreaga

lui viaja. Luca a aranjat acest material astfel meat ucenicii sa imjeleaga ca

nu au de ce sa se ingrijoreze si sa fie liberi pentru a-1 marturisi pe Hristos.

Ei sunt ceta{enii §i reprezentantii Imparatiei lui Dumnezeu si trebuie sa fie

incredintati ca Stapanul se va ingriji sa nu le lipseasca nimic. Daca ucenicii

sunt vestitorii unei noi ere, ei nu trebuie sa-si agoniseasca comori in veacul

acesta. Alternativa imparatiei lui Dumnezeu este aceea de a face milostenie

ca investitie pentru veacul viitor.

Relatia dintre bogatie si darnicie in Evanzhelia duva Luca

(Lc. 16:1-31)

a. Parabola ispravnicului necredincios (1-13)

In aceasta parabola, mamona este personificat §i prezentat ca un

idol, un dumnezeu rival Dumnezeului celui adevarat. John Nolland

considera chiar ca motivul din care este numit prin sintagma ,,boga{ii

nedrepte" (|ia|io)v& xf\Q dSiKiag) este tocmai faptul ca apar^ine domeniului

lumii acesteia, adica lui Satan. Pr. prof. Vasile Mihoc explica ace§ti termeni

si prin faptul ca bogatia este de multe ori cauza pacatului si nici nu este o

boga{ie care ne apar^ine. ,,Ca si iconomul din parabola, noi nu suntem

altceva decat administratorii ei".77

Cele mai multe intrebari, insa, sunt legate de aprecierea stapanului

fa^a de ispravnic, despre care spune ca a lucrat cu intelepciune. Heard

Northbrook78 explica acest lucru prin faptul ca ispravnicul nu a facut

76 John Nolland, op. cit., pp. 806-808.

77 Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Predict exegetice la duminicile de peste an, Sibiu,

Teofania, 2001, p. 168.

78 Warren Heard Northbrook, op. cit., p. 63.
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altceva decat sa anuleze surplusul pe care stapanul il cerea datornicilor ca

pe un fel de dobanda pentru imprumut. Stapanul l-a laudat pentru ca in felul

acesta nu avea nici un motiv legal pentru a-1 acuza. Mai mult, ispravnicul

este considerat infelept, deoarece a stiut sa-si asigure viitorul.

Aplicatia acestei pilde pentru ucenicul lui Hristos trebuie plasata in

contextul tensiunii eshatologice pe care o traia Mantuitorul §i de care

trebuia sa fie constient si ucenicul. Dupa cum ispravnicul a trebuit sa

actioneze in graba pentru ca ziua socotelilor cu stapanul se apropia, la fel §i

ucenicul lui Hristos trebuie sa §tie ca judecata eshatologica este aproape, iar

lumea cu tot ce este al ei se va narui. In aceste condifii, el trebuie sa-si

foloseasca posesiunile materiale astfel meat ele sa-i foloseasca in era ce va

fi inaugurate. Sigur ca afirmatia cu privire la cei care tl vor primi in

corturile lor nu trebuie inteleasa literal, insa putem spune ca ideea ei este

parta§ia prin daruire ca aspect comun al veacului prezent §i al celui viitor.

b. Parabola bogatului nemilostiv (J6:19-31)

Daca ar fi sa gasim un cadru vechitestamentar pentru aceasta pilda,

eel mai potrivit ar fi textul din Is. 58:7 (,,imparte-t;i painea cu eel flamand,

§i adu in casa ta pe nenorocifii fara adapost; daca vezi pe un om gol,

acopere-1, si nu intoarce spatele semenului tau"). Saracului Lazar i se

potriveste perfect aceasta descriere, dar este mereu ignorat de eel bogat.

Atat Lazar cat §i bogatul ll considera pe Avraam parintele lor, deci ambii

erau dm na^iunea lui Israel. In aceste condi^ii, pilda prezinta cazul clasic de

nedreptate sociala §i incalcare deliberate a Legii si a moralei profetilor.

Bogatul este ace I personaj care si-a epuizat averea doar pentru

propriile-i satisfacfii, fara a-§i strange comori pentru vesnicie, de§i a avut in

fiecare zi prilejul s-o faca. Folosind limbajul pildei anterioare, rezultatul

acestui mod de via^a a fost ca nu s-a gasit nimeni care ,,sa-l primeasca in

cortul lui vesnic". Asadar, putem spune ca avem de aceasta data un

avertisment in privinta neglijarii saracului in sensul propriu al termenului.



106 Luca-Fapte - probleme isagogice, exegetice $i teologice

Dovada cea mai clara ca neglijarea saracului este un pacat reiese

din cererea din urma a bogatului catre Avraam (vv. 28-30), aceea de a

trimite pe cineva cu mesajul pocaintei la fra{ii sai, ca sa nu ajunga §i ei in

acelasi loc. Infelegem de aici ca motivul pentru care bogatul se afla in locul

de chin era tocmai pacatul de a-l fi neglijat toata viafa pe saracul Lazar.

Raspunsul lui Avraam ne indreapta catre Lege §i profefi (Is. 58:7?), prin

respectarea carora nu se ajunge in Hades, ci in via{a ve§nica.

Dupa cum u§or se poate observa, cele doua pilde se completeaza

una pe cealalta. Prima parabola din Lc. 16 ofera un exemplu pozitiv de

abordare a posesiunilor materiale, dandu-le valoare §i pentru era viitoare,

modalitatea fund faptele de milostenie. A doua parabola prezinta un

exemplu negativ de folosire a boga{iei - o administrare egoista, care nu va

deschide nici o u§a in imparajie. Asadar, ambele pilde constituie un

avertisment impotriva iubirii de bani, personificata ca un idol care pretinde

inchinare (v. 13). Adevaratul ucenic, insa, isi va folosi averile in spiritul

compasiunii fata de cei din jur, prgatindu-se §i in acest fel pentru Impara^ia

eshatologica.

H.H.3. Luca §i ideea de renunfare la posesiunile materiale

Renuntarea ca si calificare pentru ucenicie (Lc. 14:25-35)

Un verset ca 14:33 ar parea ca impune abandonarea totala a

posesiunilor materiale ca §i conditie pentru a deveni ucenicul lui .Hristos

(,,Tot a§a, oricine dintre voi, care nu se leapada de tot ce are, nu poate fi

ucenicul Meu"). Geldenhuys79 este de parere ca prezentul indicativ al

verbului dcirooxaooouiXL sugereaza ideea de a fi mereu gata de a renunta la

posesiuni §i de a-i acorda lui Hristos controlul total asupra lor. Lucrul

acesta se opate materializa in eel pu{in doua moduri: unii vor trebui sa se

deplaseze in diverse locuri in interesul Imparatiei lui Dumnezeu, iar alfii

vor trebui sa contribute la bunul mers al lucrarii prin daruirea averilor. in

79 Norval Geldenhuys, The Gospel ofLuke, Grand Rapids, Eerdmans, 1977, p. 399.



Luca-Fapte - probleme isagogice, exegetice si teologice 107

toate cazurile, insa, ucenicii trebuie sa-L slujeasca pe Domnul lor fara nici

o opreliste. Deney80 completeaza imaginea cadrului initial al discursului,

explicand astfel modul in care Domnul §i-a ales cuvintele. El se indrepta

atunci catre Ierusalim si mulji dintre ascultatori credeau ca va inaugura

acolo Imparatia mesianica. In aceste condi^ii, ucenicia devenea o pozitie

foarte avantajoasa. Iisus, insa, tine sa-i avertizeze asupra prefului uceniciei

in situatia in care deznodamantul calatoriei Sale la Ierusalim avea sa fie cu

totul diferit de eel pe care si-1 imaginau ei. Avem de-a face, asadar, cu o

situate de criza, iar vinderea efectiva a tuturor bunurilor se aplica doar mtr-

o astfel de situate. In rest, insa, ucenicul trebuie sa fie oricand dispus sa

faca un asemenea sacrifiu, deoarece situatia respectiva se poate ivi in orice

moment.

Renuntarea ca practica a Bisericii primare (Fapte 2-5)

S-a spus de catre unii exegeti ca obiceiul punerii unor bunuri in

comun in Biserica primara a fost o forma de comunism. Contrar acestei

teze, cartea Faptelor ne spune ca acea acjiune a avut drept scop acoperirea

nevoilor materiale ale unor crestini, si nu uniformizarea tuturor din punct

de vedere material. Heard Northbrook81 aduce cateva argumente in acest

sens. (1) Despre Barnaba ni se spune ca a vandut doar un ogor, nu tot ce

avea (4:36-37). (2) PScatul lui Anania a fost acela de a-1 fi mintit pe Duhul

Sfant, si nu re{inerea unei parti din pre^ul mo§iei (5:3-11). (3) Menfionarea

Mariei care avea o slujnica numita Roda (12:12-13) atesta ca dreptui la

proprietate privata nu a incetat. (4) Existenta saracilor, a vaduvelor si a

orfanilor demonstreaza varietatea nivelurilor economice ale membrilor

comunitapi.

In concluzie, putem spune ca Biserica primara nu a impus

membrilor ei egalitate sau uniformitate materials. Obiceiul punerii

bunurilor in comun arata, mai degraba, generozitatea lipsita de rezerve a

80 J. Denney, "The Word 'Hate' in Luke 14:26," ExpT 21 (1909-1910), pp. 41-42.
81 Warren Heard Northbrook, op. cit., p. 68.
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primilor crestini sj deta§area de lucrurile pamantesti a unor oameni

duhovnicesti, intotdeauna dispusi sa se ajute tntre ei. Generozitatea era

partea esenfiala a ceea ce grecii Tnfelegeau prin termenul koivwvicc, termen

care caracteriza eel mai bine viaja Bisericii. Situafia ei materiala nu poate fi

reconstituita cu precizie, dar aflam din Scriptura ca aveau numeroase

agape, practicau ospitalitatea si, chiar daca nu renunjau la toate

proprietatile, aveau un fond cornun de intr-ajutorare a celor in nevoi.

A§adar, Luca accentueaza spiritul caritabil al Bisericii si nu o teologie a

Bisericii sarace.

H.H.4. Bogatii ca personaje ale Evangheliei dupa Luca

Tanarul bogat (Lc. 18:18-34)

Atunci cand tanarul bogat cere invatatura despre ob^inerea vie|ii

ve§nice, Mantuitorului adauga cerin^ei de a respecta Legea §i pe cea de a

vinde tot ce are pentru a da la saraci, strangand astfel o comoara in cer. In

urma, asemenea celorlal^i ucenici, tanarul trebuia sa-L urmeze pe Domnul.

Nu trebuie omis faptul ca renuntarea la toate averile era singurul lucru care

Ti mai lipsea pentru a mo§teni viafa eterna. Intelegem de aici ca in

momentul in care i se cere acest lucru, i se adreseaza de fapt invitatia in

viata vesnica. Pentru a apar|ine veacului viitor, Iisus considera ca tanarul

bogat trebuia sa fie dezlegat de legaturile ce-l {meau de veacul prezent.

Schnackemburg82 spune ca aceasta era conditia pe care trebuiau s-o

indeplineasca toti ucenicii Domnului: disponibilitatea de a renunta la tot ce

aveau. lnsa, daca ceilalti ucenici, desi lasasera temporar totul, se puteau

intoarce mai tarziu la gospodariile lor, personajului in discutie i se cere sa-

si lichideze toate averile. Asta inseamna ca el este un caz special si ca

cerinta de vinde totul nu este o condifie pentru a deveni ucenicul lui

Hristos. Spusele Mantuitorului 1-au adus pe acest om la o rascruce a viejii,

82 R. Schnackenburg, The Moral Teaching of the New Testament, New York,

Crossroad, 1975, pp. 48-49.
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iar el trebuia sa aleaga intre posesiuni si via{a ve§nica. Ceea ce Ti lipsea era

relatfa cu Dumnezeu, pe care Iisus i-o oferea in acel moment, insa el a

considerat ca preful pretins era prea scump. In felul acesta a descoperit el

insusi ca prioritatea lui nu era viafa vesnica, ci viata prezenta. Aplicajia

acestui exemplu este enuntata de chiar de catre Domnul: cu cat cineva este

mai adanc Tnradacinat in veacul prezent, cu atat Ti va fi mai greu sa se

decida pentru eel viitor.

Zacheu (Lc. 19:1-10)

Dupa pericopa care descrie dilema tanarului bogat si care prezinta

pericolul bogafiilor pentru inima omeneasca, Luca include intenjionat

relatarea despre Zacheu. Mantuitorul spusese ca este mai usor pentru o

camiia sa treaca prin urechile acului decat pentru un bogat s£ intre in

Impara{ia Sa si cu toate acestea ne este prezentat si un bogat care a raspuns

afirmativ chemarii. Zacheu isi manifesto chiar bucuria de a se supune

Mantuitorului fiind gata sa le returneze celor pe care i-a inselat de patru ori

suma respectiva. Aceasta pedeapsa era administrate numai hotilor, iar in

invatatura rabinica restituirea era dovada pocaintei celui care isi pagubise

aproapele.83

Raspunsul lui Zacheu la chemarea Mantuitorului demonstreaza clar

faptul ca lanturile mamonei nedrepte puteau sa cada. Luca ne prezinta

exemplul unui bogat care a luat decizia corecta, §i-a reparat gre§elile

supunandu-se rigorilor legii §i este gata sa inceapa o viata noua. O dovada

in plus este promisiunea lui Zacheu de a da jumatate de averea lui saracilor.

,,Parintii Bisericii (Sf. Irineu, Tertulian, Sf. Ambrozie, Sf. loan Gura de

Aur, Fer. Augustin) talcuiesc acest loc spunand ca jumatatea cealalta a

retinut-o Zacheu pentru a repara nedreptafile pe care le facuse".84 Sigur ca

milostenia era o practica incurajata de religia iudaica, dar disponibilitatea

lui Zacheu pare a nu avea precedent.

83 Warren Heard Northbrook, op. cit., p. 72.
84 Vasile Mihoc, Predict exegetice..., p. 224.
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Asadar, observam ca pocainta a schimbat atitudinea lui Zacheu atat

fa{a de bogatii, cat si fata de saraci. Saracia, insa nu este nici aici un ideal,

in conditiile in care lui Zacheu nu i s-a cerut renunfarea totala la posesiunile

materiale. S-ar putea spune ca episodul cu Zacheu este eel mai important

exemplu de administrate corecta a bogatiilor din cartile lucanice. Zacheu

devine astfel prototipul bogatului care nu socoteste nimic a fi mai presus de

ucenicie si care intra in Imparatia lui Dumnezeu.

Tanarul bogat §i Zacheu raman exemplele de baza pentru atitudinea

faja de posesiunile materiale. Nici una dintre naratiuni nu incurajeaza

renuntarea totala la bunuri, nici nu ideal izeaza saracia, dar sugereaza ca

averile pot fi un pericol pentru ucenicia adevarata. Mesajul comun al

acestor pasaje este insa abandonarea totala a increderii in bogatii si

disponibilitatea absolute fa{a de voia Mantuitorului. Tanarul bogat a fost

mult prea inradacinat in lumea prezenta pentru a mai raspunde afirmativ

Impara^iei viitoare. Pe de alta parte, Zacheu a primit vestea buna a

imparafiei cu bucurie, iar rodul pocainjei s-a vazut in hotararea de a face

milostenie cu averile sale.

In concluzia acestei secjiuni despre aspectele sociale ale cartilor

lucanice trebuie reamintit faptul ca (1) Domnul Hristos condamna

vehement 1 acornia, si ii avertizeaza cu severitate pe cei care vor sa-si

asigure viitorul prin averile lor. Ucenicii Mantuitorului nu trebuie sa aiba ca

preocupare strangerea de comori pamante§ti, ci milostenia, prin care isi

asigura comorile cere§ti. (2) Apoi, Iisus le recomanda sa fie cat mai

dezlega^i de pamant, astfel incat ingrijorarea sa nu-i impiedice in a-L urma.

(3) Cu toate acestea, posesiunile materiale ale ucenicului lui Hristos nu sunt

neglijabile. Ele trebuie administrate in asa fel incat sa fie o investifie pentru

era eshatologica. (4) Descrierea pe care Luca o face Bisericii primare este

un exemplu de darnicie voluntara, spontana si practicata cu bucurie. Cadrul

eel mai propice pentru o administrare corecta a bunurilor este Koivovta

motivata de dragostea frafeasca. Din nefericire, ,,chiar mul^i dintre cei care

se cred si se prezinta ca buni credinciosi, care postesc, se roaga etc., cu greu
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scot un banut; din punga pentru cei nevoiasi".85 In felul acesta, mesajul

car^ilor Iucanice despre administrarea bunurilor materiale este cat se poate

de relevant §i in secolul XXI.

///. FAPTELE APOSTOLILOR

III.A. Paternitatea cartii Faptele apostolilor

III.A. 1. Marturia tradifiei

fnsusi titlul cartii nu este dat de scriitor, ci de parintii vechi

biserice§ti §i se gase§te in cei mai vechi codici cu acest titlu. Marturii

externe destul de vechi confirma apartenenta scrierii lui Luca.

Sfantul Irineu (202) a atribuit primul Faptele apostolilor lui Luca,

rezumand unele cuvantari din aceasta carte precum: cuvantarea lui Petru

(cap. 2), a lui Pavel in Areopag din cap. 17 (Adv. Haer. III. 13, 14).

Fragmentul Muratori (170) afirma ca faptele unora dintre apostoli au fost

scrise catre prea bunul Teofil de catre Luca Tntr-o carte.8*

Avem, de asemenea, marturii de la Tertulian, care face distincfie

Tntre apostoli (Matei si loan) si barbatfi apostolici (Marcu si Luca). Luca

este descris ca fund ucenicul Sf. Pavel, de la care s-a inspirat. Eusebiu, Tn

303, scrie in Istoria sa (III, 4.6) ca Luca ne-a lasat o buna marturie despre

invafatura cea mantuitoare de suflete, in doua car^i insuflate de Dumnezeu:

mai intai Evanghelia si apoi Faptele Apostolilor. Fer. Ieronim (De viris

illustribus VII) nu face decat sa rezume tradi^ia precedenta.*7

Cartea Faptelor se gase§te §i in listele canonice ale Sfin^ilor

parinti: Atanasie eel Mare, Chiril al Ierusalimului si Grigorie de Nazians.

85 Ibid., p. 170.
86 loan Constantinescu, Studiul Noului Testament, Bucure§ti, Credinja noastrS,
2001, p. 161.

87 Constantin Preda, Credinfa si viata Bisericii primare, Bucure§ti, IBMBOR,
2002, p. 24.
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IILA.2. Dovezi interne

Trasaturile comune celor doua carti ale lui Luca

(1) In primul rand se poate observa faptul ca ambele carjj sunt

adresate aceluias.i destinatar - Teofil. (2) Prologul Faptelor se refera la o

prima carte a aceluiasj autor, care ar fi Evanghelia dupa Luca (dupa cum

reiese §i din prologul acestei prime carti). (3) Cele doua car{i prezinta multe

asemanari de limbaj §i stil. (4) Cartile in discutie au aceleasj scopuri.88

Scriitorul a fost unul dintre insotitorii lui Pavel

Faptul acesta este dovedit in modul eel mai evident de pasajele la

persoana I plural din Faptele apostolilor (16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 27:1-

28:16), ceea ce inseamna ca scriitorul a fost, uneori, §i martor ocular. De

aici mai deducem si ca scriitorul nu poate fi unul dintre cei numiti in Fapte:

Sila Timotei, Sopater, Aristarh, Secund, Gaius, Tihic, Trofim).

Au fost, Tnsa, §i cercetatori care au negat o asemenea dovada, dand

alte interpreted pasajelor la I plural. Una dintre acestea ar fi ca autorul a

folosit un procedeu literar obi§nuit pe atuci. Sus^inatorul acestei teorii este

Dibelius89, care nu-l contests pe Luca in calitate de autor, dar spune ca

Luca a scris la pers. I plural tocmai pentru a sugera ca ar fi fost prezent in

acele siutatii, chiar daca realitatea este alta. Aici se incadreaza §i opinia lui

Haenchen,90 care, spre deosebire de Dibelius, contesta paternitatea lucanica

a celor doua car|:i, iar pasajele la I plural, in viziunea lui, au doar rolul de a

da greutate istorica relatarii.

O alta directie de interpretare a pasajelor la I plural este aceea

potrivit careia scriitorul a folosit o sursa, probabil un jurnal al lui Luca,

redactata in felul acesta. Adoptarea unei astfel de teorii i-a facut pe

88 Donald Guthrie, New Testament Introduction, Illinois, IVP, 1973, p. 100.

89 Dibelius, Studies in the Acts ofthe Apostles, citat de Guthrie, op. cit., p. 121.

^Agnostos Theos, 1913, pp. 313, 323, citat de Guthrie, op. cit., p 121.
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sustinatorii ei sa conteste pana la urma paternitatea lucanica a Tntregii carti,

nu doar a respectivelor pasaje. in acest caz, intreaba logic Guthrie, de ce nu

a amintit scriitorul numele lui Luca pentru a da greutate relatarii care are ca

sursa un martor ocular? Daca nu §i-a propus sa procedeze in felul acesta, de

ce a mai pastrat exprimarea la pers. I? Iata intrebari care nu au primit inca

raspunsuri satisfacatoare, motiv pentru care sectiunile scrise la pers. I plural

raman o dovada puternica a paternitatii lucanice a celor doua carti.

III.A.3. Obiec^ii aduse paternitafii lucanice a carfii Faptelor

Discrepante istorice

Aparentele nepotriviri dintre cartea Faptelor sj epistolele pauline

au constituit argumentul favorit impotriva calitatii de autor a lui Luca.

Printre acestea se numara s. i aparijia lui Anania in relatarea convertirii §i a

ini^ierii lui Pavel in cre§tinism. In schimb, spun contestatarii lui Luca,

apostolul pretinde in Galateni ca nu a existat nici un agent uman in

convertirea sa. Confuzia acestei pareri iese u§or la iveala printr-o cercetare

atenta a spuselor lui Pavel. Apostolul afirma In Gal. 1:11-12 faptul ca

,,Evanghelia propovaduita" de el ,,nu este de obarsje omeneasca", ci i-a

parvenit ,,prin descoperirea lui Iisus Hristos". Asadar, el nu neaga orice

aport uman in convertirea sa, ci se refera la mesajul mantuitor pe care il

predica altora §i care, bineinteles, nu il preluase de la Anania. Sensul paulin

al termenului este acela de mesaj care cofyine planul dunmezeiesc de

mantuire a omenirii. Insu§i contextul scrierii pasajului ne releva acest

adevar. ludaizantii din Galatia nu i-au contestat convertirea, ci

autenticitatea mesajului predicat.

O alta problema a fost aceea a calatoriilor lui Pavel la Ierusalim, a

caror prezentare in Fapte difera de cea din Galateni, in sensul ca Fapte

22:17 §i urm. arata o calatorie a apostolului la Ierusalim imediat dupa

convertire, pe cand Gal. 1:18 §i urm. afirma ca dupa convertire, el a plecat

in Arabia. Parintele profesor Grigorie Marcu este de parere ca trebuie
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facuta o deosebire intre primul sejur, mai scurt, al Iui Pavel la Damasc,

amintit Tn F.A. 9:19 si un altul, care a durat ,,destule zile"

(r|U,epai licavai)91, precizat in v. 23. Intre acestea doua trebuie intercalate

retregerea in pustiul Arabiei. A fost o retragere facuta strict cu scopuri

duhovnicesti. Faptele apostolilor nu iau nota despre aceasta calatorie,

deoarece ea n-a prezentat nici o Tnsemnatate pentru raspandirea

crestinismului. In Galateni, unde isi apara demnitatea apostoleasca

Tmpotriva atacurilor detractorilor sai iudaizanji, era locul sa noteze acest

amanunt.92

In partea autobiografic-apologetica a Epistolei catre galateni, Pavel

menjioneaza doua vizite ale sale la Ierusalim dupa convertire. Prima a avut

loc la trei ani dupa convertire (1:18-19), iar a doua paisprezece ani mai

tarziu (2:1-10). In legatura cu aceste vizite ale Apostolului neamurilor la

Ierusalim se ridica problema identificarii lor in cadrul relatarii istorice din

Faptele apostolilor. Dificultatea reiese mai pregnant din faptul ca Pavel a

luat parte la Sinodul din Fapte 15 cu prilejul unei a treia vizite la Ierusalim,

cele precedente fiind men^ionate in F.A. 9:26 si 11:30 + 12:25.

Exegetii sunt aproape unanimi in ceea ce priveste identificarea

primei vizite din Galateni (1:18-19) cu prima vizita din Fapte (9:26).93

In ceea ce priveste, Tnsa, identificarea vizitei din Gal. 2:1-10, au

fost propuse mai multe ipoteze. Dat fiind numarul lor mare §i, mai ales,

complexitatea argumentelor cu care au fost sustinute, in studiul de fata doar

le vom aminti, argumentand numai opinia pentru care optam.94

91 Traducerea Iui Cornilescu nu reda aceasta idee, ci spune foarte vag ,,dupa cStva
timp".

92 Studiul Noiilui Testament (Manual pentru Instituted Teologice), Bucure§ti,

IBMBOR, 1977, p. 99.

93 Vasile Mihoc, Epistola Sfdntului Apostol Pavel catre galateni, Bucures.ti,
IBMBOR, 1983, p. 84.

94 Pentru o prezentare detaliatS a acestor ipoteze, Tnso{ite de argumentele lor, vezi
Vasile Mihoc, op. cit., pp. 84-90 si Donald Guthrie, op. cit., pp. 458-465.
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Astfel, s-a incercat argumentarea faptului ca vizita din Gal. 2 nu

este mentionata in Faptele apostolilor. Apoi s-a spus ca Gal. 2 = F.A. 9:26,

ca Gal. 2 = F.A. 11:27-30, ca Gal. 2 = F.A. 18:22. Multf cercetatori

protestanti opteaza pentru ideea ca Gal. 2 = Fapte 11:30 + 12:25 = Fapte

15. Dupa aceasta opinie, atat in F.A. 11:30 cat §i in F.A. 15 este vorba de

una si aceeasi vizita, care corespunde celei din Gal. 2. S-a mai spus, de

asemenea, ca Gal. 2 = F.A. 11:27 + Fapte 15. Asadar, in Gal. 2 se gasesc

atat a doua (F.A. 11), cat §i a treia vizita (F.A. 15) a lui Pavel la Ierusalim.

Nici una dintre ipotezele prezentate nu ofera o solute corespunzatoare

problemei identificarii vizitei din Gal. 2:1-10 in cadrul relatarii lui Luca.

Fiecare se caracterizeaza printr-un grad mai mare sau mai mic de

scepticism fafa de valoarea istorica a car(ii Faptele apostolilor.

Interpretarea care pune cele mai pu{ine probleme este cea potrivit

careia Gal. 2 = Fapte 15:1-29. Parintele profesor Vasile Mihoc considera ca

Pavel n-a menfionat sj nici nu trebuia sa mentioneze in Epistola catre

galateni vizita intermediary din F.A. 11. Apostolul enumera in epistola sa

nu calatoriile pe care le-a facut la Ierusalim, ci intalnirile pe care le-a avut

cu ceilalfi apostoli. Or, in Faptele apostolilor 11:30 se spune lamurit ca cea

de-a doua vizita a lui Pavel la Ierusalim nu i-a prilejuit nici o intalnire cu

ceilalti apostoli.95

Pentru aceasta identificare, parintele profesor Vasile Mihoc

argumenteaza folosind (1) numele personajelor implicate §i care corespund

in cele doua relatari. Pavel §i Barnaba sunt amintiti atat in 2:1, cat si in F.A.

15:2, 12, 25. Tit, care este men{ionat in Gal. 2:1, 3, este unul dintre cei

cuprin§i in F.A. 15:2 prin cuvintele ,,unii dintre ei"

(nvas dWovs &t ai>T(ov). (2) Ambele relatari ne vorbesc despre doua

reuniuni: una in care Pavel si Barnaba au infati§at roadele activita^ii lor

printre neamuri (Gal. 2:2; F.A. 15:4); si alta, mai restransa, in care Pavel a

prezentat Evanghelia pe care o predicase (F.A. 15: 6; Gal. 2:2 - Tndeosebi

celor mai cu vaza - kclt' IStav 8e toTs SokoOqiv -, v. 9). La a doua

95 Vasile Mihoc, Galateni, p. 87.
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reuniune rolul decisiv 1-au avut Iacov, Petru (Gal. 2:9; F.A. 15: 7-11; 13-

21) §i loan (Gal. 2:9). (3) Tot atunci a fost recunoscuta misiunea lui Pavel

§i a lui Barnaba intre pagani, fund primi$i in koinonia apostolica (Gal. 2:9;

F.A. 15:25-26). (4) De la Ierusalim, Pavel si Barnaba au plecat la Antiohia

(Gal. 2:11-14; F.A. 15:30).96

Sigur ca aceasta identificare prezinta §i anumite probleme, pe care

oponen$ii ei le scot in evidenfa. Ele apar ca inadvertence in situafia in care

analiza recurge doar la metode si date istorice, ignorandu-le pe cele

exegetice. Din nefericire, orientarile exegezei protestante moderne sunt mai

cu seama istorice, ca rezultat al scepticismului fata de inspiratfa Sfintelor

Scripturi. Daca Jinem cont de faptul ca in cele doua scrieri autorii privesc,

uneori, evenimentele din unghiuri diferite, avand scopuri diferite, ele nu ne

vor mai aparea ca discrepante. De exemplu, potrivit Faptelor apostolilor,

Sinodul Apostolic a dat un decret scris (15:23-29), despre care nu se spune

nimic in Galateni. Pavel spune insa ca cei cu vaza nu au adaugat nimic la

Evanghelia sa (2:6). Mai mult, parintele prof. Mihoc observa ca decretul a

fost adresat bisericilor din Antiohia, Siria si Cilicia (F.A. 15:23); scopul

trimiterii lui a fost acela de a rezolva o problema locala, anume de a face

posibila comuniunea dintre pagano-crestini si iudeo-crestini la agapele

frate§ti, iar in Galatia nu se punea aceasta problema. Autenticitatea

Evangheliei pauline este dovedita prin aprobarea apostolilor de la

Ierusalim, lucru amintit tn Epistola catre galateni?1

Dificultati teologice

Autenticitatea car{ii Faptele apostolilor a fost contestata §i pe baza

unor nepotriviri teologice dintre prezentarea pe care Luca i-o face lui Pavel

si gandirea paulina reflectata in epistole.

Unul dintre aspectele vizate a fost eel legat de atitudinea lui Pavel

fa|a de Lege. In Fapte nu exista. nici o aluzie la tensiunea dintre gandirea

96 Ibid., p. 88.
97 Ibid., p. 90.
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teologica a apostolului si Legea veterotestamentara, pe cand in Galateni

este prezentata ca o robie din care doar Hristos ne poate elibera.

Circumcizia este incurajata in cazul Iui Timotei, asa cum ni se spune in

Fapte, dar este vehement condamnata in Galateni.

Bineinfeles ca aparentele discrepance teologice pot fi explicate

foarte variat, pe masura ce urmarim in Faptele apostolilor relatia dintre

Pavel si Luca. Joseph B. Tyson98 spune ca Luca nu a fost permanent cu

Pavel, fapt care creaza aparenja lipsei de familiaritate dintre cei doi. In plus,

Luca a inceput sa scrie intr-o perioada cand multe din problemele ce ti

atrasesera atenfia iui Pavel nu mai prezentau mare important.

Oscar Cullmann aminte§te cateva caracteristici teologice ale

cartilor lucanice, care TI apropie pe autorul lor de Pavel. Astfel, scriitorul

evangheliei si al Faptelor manifesta un interes deosebit fata de pagani, fapt

ce concorda cu atribuirea lucrarilor unui ucenic al Iui Pavel. Este adevarat,

spune Cullmann, ca orientarea teologica generala, si mai cu seama rolul

atribuit mortii Iui lisus, nu sunt identice cu ceie din epistolele apostolului

Pavel. Exista, totu§i, pe de alta parte, o inrudire de baza, incontestabila,

intre scrierile Iui Pavel si ceie ale Iui Luca si anume insistenta asupra

rolului Sfantului Duh."

III.B. Probleme pneumatologice in Luca - Fapte

III.B.l. Ungerea Duhului in cardie lucanice

Domnul Hristos InsusJ a numit prezen^a Duhului peste el ungere si

la fel avea sa procedeze Petru si biserica din Ierusalim (Lc. 4:18; F.A. 4:27;

10:38). Vom arata in ceie ce urmeaza ca Luca isi propune sa demonstreze

continuitatea dintre ungerea Duhului in viafa Mantuitorului si botezul in

Duhul din via^a crestinilor.

98 Joseph B. Tyson, op. cit, p. 583.
99 Oscar Cullmann, op. cit., p. 54.
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Ungerea lui Iisus cu Sfantul Duh in Evanshelia dupa Luca (3:21-22)

Facand o paralela intre cei trei sinoptici cu privire la evenimentul

botezului lui Iisus, observam ca Marcu aminteste doar vestirea pe care loan

o face despre botezul cu Duhul Sfant pe care 11 va da Hristos (1:8); Matei

aminteste aceasta vestire, dar include §i lucrarea Duhului in nasterea din

fecioara (1:18-20). Luca, in schimb, le include pe amandoua (concepjia in

1:35 §i vestirea in 3:16), dar adauga precizari despre Duhul Sfant §i in

dreptul altor personaje cheie: loan Botezatorul s-a umplut de Duhul Sfant

din pantecele mamei sale (1:15), Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfant

(1:41-42) §i Zaharia de asemenea (1:67). Duhul Sfant era si peste Simeon,

in§tiin{andu-l despre venirea lui Mesia §i calauzindu-I catre Templu (2:25-

27). Astfel, putem face deja doua observa^ii cu privire la pneumatologia

lucanica anterioara relatarii despre botezul Domnului. In primul rand, Luca

a stabilit de la bun inceput un cadru cat mai complet pentru prezentarea

lucrarii profetice prin imputernicirea Duhului. In al doilea rand, prezentarea

ungerii lui Hristos cu Duhul Sfant in acest context il situeaza fara indoiala

in succesiunea profefilor imputerniciti prin Duhul. Cu toate acestea, Luca

are in vedere §i sarcina profetica ce-L face unic pe Mantuitorul, aceea de a

implini rolul profetic al Robului Domnului din Isaia.

Walt Russel100 distinge trei indicii care il identificau pe Iisus cu

Robul Domnului din Isaia: (1) coborarea Duhului Sfant in chip fizic, de

porumbel peste Iisus (Lc. 3:22 - amaTiKqj €t6€i wael iTepioTepav €tt

auxov); (2) starea umila in care a venit la botez, vizibila prin faptul ca s-a

prezentat printre ultimii §i se ruga in timp ce Duhul cobora peste El. (3)

Glasul care s-a auzit din cer putea fi lesne asociat de ascultatori cu Ps.2:7

(,,Domnul Mi-a zis: «Tu e§ti Fiul Meu! Astazi Te-am nascut»") sau cu Is.

42:1 (,,Iata Robul Meu, pe care-L sprijinesc, Alesul Meu, in care l§i gase§te

placere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor

100 Walt Russel, ,,The Anointing with the Spirit in Luke-Acts", in Trinity Journal,

7:1 (1986) p. 49.
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judecata"). Prin acest al doilea text, este declarata nu doar inaugurarea erei

mesianice, ci §i declan§area judecapi divine asupra Neamurilor.

Din predica rostita in sinagoga din Nazaret observam ca Domnul

Hristos a inteles menirea ungerii Sale cu Duhul in lumina modelului

Robului din cartea lui Isaia. Daca la botezul Sau au fost auzite cuvinte

asemanatoare cu cele din Is. 42:1, de data aceasta Mantuitorul foloseste Is.

61:1-2, deoarece cuvintele apartfn Personajului mesianic, si nu lui

Dumnezeu. Conform acestui text, Iisus era profetul eshatologic menit sa

vesteasca era jubiliara a lui Dumnezeu, sa-i faca dreptate lui Israel si sa-L

readuca in legamantul lui cu Dumnezeu (v. 8). In felul acesta El s-a potrivit

cu imaginea evreilor despre Unsul lui Dumnezeu, a carui venire trebuia sa

marcheze vremea sfarsitului. Conform asteptarilor lor, trebuiau sa aiba loc

acum eel putin doua evenimente dramatice: in primul rand, Israel trebuia sa

experimenteze revarsarea Duhului Sfant, de care Profetul avusese parte, iar

in al doilea rand, trebuia sa inceapa ziua de razbunare a Domnului (Is.

61:2). Aceste doua mari asteptari au fost cauza maniei nestavilite cu care au

reac{ionat la cuvintele Domnului. Ei fl stiau ca fiind fiul lui Iosif, in nici un

caz Hie, Melhisedec sau un Mesia politic. Apoi, faptul ca Domnul a

trunchiat citatul din cartea lui Isaia omifand tocmai partea despre judecata

Neamurilor a spulberat o alta parte importanta a speranfelor lor mesianice.

El nu numai ca a cru^at Neamurile de razbunarea divina, dar le-a si promis

parte Tn ,,anul de indurare al Domnului" (vv. 26-27). Cum se putea ca

,,pretinsul Mesia" sa-i priveze de o binecuvantare care numai lui Israel ti

fusese promisa? Astfel, nazarinenii nu respingeau doar un profet, ci pe

Insusi Profetul uns ca sa le aduca salvarea divina.

Am vazut, asadar ca Mantuitorul, Tncepandu-si activitatea, a

deschis o noua era, aceea a Duhului, iar El devine prototipul profetului care

are misiunea de a le vesti saracilor Evanghelia, respins asemenea tuturor

celorlalji profeti si care se va alinia in seria martirica pe care acestia au

format-o. Mesajul sau este in antiteza cu speranfa nationalista a evreilor de
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a se razbuna pe Neamuri, deoarece El este unic prin vestirea eliberarii

universale: atat a iudeului, cat §i a paganului.

Ungerea crestinilor cu Sfantul Duh in Faptele Apostolilor

In cartea Faptelor, Luca !§i propune printre altele sa arate cat mai

clar continuitatea lucrarii lui Hristos prin Biserica atat in ce priveste

ungerea Duhului, cat §i in ce prive§te lucrarea profetica ce decurge din

aceasta ungere. Dupa cum am precizat, Mantuitorul devine prototipul

unsului §i a lucrarii sale, model pe care crestinii sunt chemati sa-1 urmeze.

Luca a consemnat trei ocazii in care aceasta ,,ungere" cu Duhul a

fost promisa. Prima menfiune este facuta de loan Botezatorul in Lc. 3:15-

17, atunci cand pune in contrast lucrarea sa de inainte-mergator cu lucrarea

eshatologica desavarsjta a lui Mesia. Daca botezul lui loan a adus pocain{a,

se spune ca botezul lui Mesia cu Duhul Sfant §i cu foe va aduce

binecuvantare, respectiv judecata.

A doua menfiune se gase§te in Lc. 24:49, cand Mantuitorul

vorbe§te despre ,,fagaduinta Tatalui". Folosirea metaforica a expresiei ,,veti

fi imbracati cu putere de sus" indica efectul primirii acestei ungeri a

Duhului. Contextul din 24:44-49 este elocvent in privin^a faptului ca lisus

avea sa trimita (dirooTeAAa)) Duhul Sfant peste ei, pentru ca apoi sa-i trimita

ca martori ai invierii Sale.

A treia ocazie in care Duhul este promis se afla in F.A. 1:4-8. In

vv. 3-5 Luca enumera trei aspecte pe care lisus a tinut sa le accentueze in

timpul petrecut cu ucenicii Sai dupa inviere: a dovedit clar realitatea

invierii Lui, a vorbit despre Imparatia lui Dumnezeu §i le-a promis Duhul

Sfant. Din perspectiva celui care a§teapta cu nerabdare consumarea

Imparatiei lui Dumnezeu, concluzia este Iesne de inteles: Hristosul inviat

este gata sa domneasca. A?a se sj explca intrebarea ucenicilor din v. 6

despre restaurarea Iui Israel. Chiar daca lisus le spune ca Dumnezeu nu a

promis dezvaluirea timpului acestei lucrari, se poate spune ca ucenicii nu

au gre§it prin faptul ca au asociat era jubiliara cu restaurarea lui Israel, ci
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prin faptul ca au incercat sa o dateze. Dumnezeu planuise o alta restaurare,

inainte de a restaura regatul lui Israel §i toate lucrurile Tmpreuna cu el. In

vederea acestei prime restaurari, Tatal le-a promis darul Sfantului Duh,

pentru a-L marturisi pe Hristos. Se poate insa vorbi aici de o continuitate

intre Lc. 3:21-22, 4:18-19 si acest pasaj? Walt Russel101 noteaza trei

argumente in favoarea continuity i dintre aceste texte. (1) Metafora ungerii

cu Duhul Sfant din Evanghelie este echivalenta cu cea a botezului in Duhul

din Faptele Apostolilor. Luca nu foloseste termenul de botez cu referire la

evenimentele din F.A. 2, 8, 10 §i 19, ci introduce anumite cuvinte §i

expresii interschimbabile: a turna (2:17, 18, 33); a da darul (2:38; 10:45;

11:17); a se cohort (1:8; 19:6); a umple (2:4) a primi (2:38; 8:15, 17;

10:47; 19:2). A§adar, metafora ,,ungerii" este un sinonim al celor amintite.

(2) Lucrarea la care cre§tinii sunt chemati in Fapte este paralela cu lucrarea

lui Hristos dupa ce a primit ungerea Duhului. Biserica a fost imputernicita

prin Duhul nu sa domneasca peste natiuni, ci sa proclame in mod profetic

,,anul de indurare al Domnului", pe care Iisus, profetul eshatologic, 1-a

inaugurat. (3) Pentru Tmplinirea lucrarii lor, cre§tinii au neaparata nevoie de

ungerea Duhului. Dupa predica din Nazaret, Mantuitorul a trebuit sa

infrunte spiritul nationalist caracteristic iudaismului din primul secol,

deoarece El nu a folosit o hermeneutica exclusivista, ci una profetica,

universalista. La fel cei unsi de El cu acela§i Duh erau Tmputerniciti sa

depa§easca barierele etnice §i culturale. A§adar, Duhul nu le dadea doar

curajul de a-L marturisi pe Hristos, ci si puterea de a birui propriul lor

etnocentrism. Walt Russel102 considem ca astfel deducem si scopul

principal pe care Luca 1-a avut in vedere atunci cand a scris Faptele

Apostolilor. acela de a demonstra necesitatea unei misiuni universale, care

nu era o inventie de moment, ci facea parte din planul initial al lui

Dumnezeu; ea fusese Tnceputa de Mantuitorul §i trebuia continuata acum de

Biserica.

101 Ibid., p. 54.
102 Ibid., p. 57.
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Este, de asemenea, interesant de vazut ce motiv a avut Petru sa

citeze la Cincizecime tocmai textul din Ioel 2:28-32a. Russel103 este de

parere ca de§i a avut mai multe texte profetice la dispozifie, Petru a

considerat ca eel din Ioel explica si fenomenele care au insofit coborarea

Duhului. Accentul, insa, cade pe faptul ca cei care au parte de revarsarea

Duhului vor proroci, ceea ce Tnseamna ca vor face lucrarea profetica de a

duce Evanghelia tuturor Neamurilor.

Deci, pentru Luca, botezul in Duhul Sfant nu este doar integrarea in

trupul lui Hristos (cf. ICor. 12:12-13), ci partasja mai profunda cu Duhul

Sfant, care va rezulta in eficien^a individului ca martor al lui Hristos.

De asemenea, pentru a descoperi mai profund insemnatatea primirii

Duhului de catre credinciosi ca o noua comunitate, este indicat a se cerceta

semniflcatia Pentecostului ca eveniment unic. Cel mai adesea, coborarea

Duhului Sfant a fost asociata cu sarbatorirea primelor roade. In aceste

condhjii, perspectiva care se deschide este aceea ca tot ce se intampla era o

parga a ceea ca avea sa fie peste ani si peste secole. Cei 120 erau parga

multimilor de credincio§i care aveau sa primeasca Duhul §i sa proroceasca.

Chiar §i cei trei mii de convertifi puteau fi parga miilor §i milioanelor de

cre§tini care aveau sa faca parte din biserica, ,,tn oricat de mare numar ii va

chema Domnul Dumnezeul nostru" (F.A. 2:39). Este stiut insa ca o alta

semriificatie a Cincizecimii pentru evrei era cea introdusa de curentul

fariseic §i anume sarbatorirea primirii Legii. Astfel, cea de-a doua

perspectiva, mai rar argumentata pana acum este interpretarea primirii

Duhului la Pentecost prin prisma acestei semnificatii a zilei Cincizecimii.

Constantin Preda104 considera ca ,,Cincizecimea sarbatore§te «ziua

adunarii» despre care vorbeste Deuteronomul (4:10; 9:10; 18:16), adica

promulgarea Legii la Sinai. Expunerea lucana a primei Cincizecimi de la

Ierusalim se refera in mod clar la acel context al adunarii din desert, la acea

convocare a poporului, adunat la poalele muntelui, ca sa primeasca Legea

103 Ibid., p. 59.
104 Constantin Preda, op. cit., p. 87.
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prin intermediul lui Moise." Precizarea lui Luca despre unitatea spa^iala §i

sufleteasca a celor prezenti aminte§te de cea a lui Israel inaintea

legamantului de la Sinai (cf. Ex. 19:8). Daca mai adaugam §i faptul ca

Biserica parea a se considera Noul Israel, avem in fata orizonturi noi, care

se largesc pe masura ce inaintam.

Mulfimea limbilor in care s-a vorbit la Pentecost s-a dovedit a fi nu

doar simbolul unui mesaj universal, ci §i a universalita(ii mesagerilor care il

vor duce. Cuvantul lui Dumnezeu nu mai este rostit doar de profetii evrei,

iar langa Ierusalim, ca centru de raspandire a mesagerilor lui Dumnezeu, se

mai adauga Antiohia, Efes, Corint §i Roma. Din punct de vedere etnic, de

asemenea, apostolii loan (F.A. 8), Petru (F.A. 10) §i Pavel (F.A. 19)

observa deopotriva lucrarea progresiva a Duhului printre samariteni (cap.

8), romani (cap. 10) §i efeseni (cap. 19).

Cazul samaritenilor (F.A. 8) a generat poate discutii mai ample

legate de intarzierea coborarii Duhului peste ei. James Dunn105 pune acest

incident pe seama unei credin{e incomplete a samaritenilor. Walt Russel106

il combate pe motiv ca aceasta ipoteza ar diminua mult lucrarea lui Filip,

mai ales in condi{iile in care Luca pune intr-o lumina pozitiva lucrarea

evreilor eleni§ti ca Pavel, Barnaba, §tefan §i Filip. Explicatia lui Lampe107

pare a fi cea mai plauzibila, anume ca situatia samaritenilor a devenit

speciala tot din cauza nationalismului iudaic. Incresjinarea samaritenilor §i

primirea Duhului Sfant a avut nevoie de atestare apostolica. Primirea

Duhului a fost cu siguranta vizibila (8:18), ceea ce inseamna ca a fost

insofita de anumite manifestari (vorbire in alte limbi sau profe(ie). In casa

lui Corneliu, cei care au primit Duhul au fost auzifi ,,vorbind in limbi si

laudand pe Dumnezeu" (10:46), iar efesenii de asemenea vorbeau in limbi

§i profefeau (19:6). Observam, dar, ca Luca prezinta modul in care Duhul

105 James D. G. Dunn, Baptism in the Holy Spirit, Philadelphia, Westminster, 1970,
pp. 60-68.

'°6 Walt Russel, op. cit., p. 57.

107 G. W. H. Lampe, The Seal ofthe Spirit, London, SPCK, 1967, pp. 69-72.
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extindea lucrarea ucenicilor imputernicifi dincolo de cadrul lor geografic,

etnic §i cultural. Luca relateaza doua ocazii in care Petru enunja acest

adevar(ll:15si 15:8).

Constatam, a§adar, ca botezul Mantuitorului (3:21-22) §i ungerea

Sa cu Duhul au fost pentru Tmputernicirea Lui mesianica in vederea

proclamarii Evangheliei celor pe care diavolul ii tinea legaji (Lc. 4:16-30;

F.A. 4:27; 10:38). Din moment ce Domnul i-a incredintat Bisericii aceeasi

sarcina (Lc. 24:49; F.A. 1:4-8), inseamna ca El este modelul pe care

Biserica trebuie sa-L urmeze in lucrare, iar stransa Lui legatura cu Duhul

Sfant ne invafa sa fim dependent de Duhul. De fapt, specificul §i

contribujia lui Luca in pneumatologia biblica consta tocmai in ideea ca

Duhul Sfant, odata coborat peste individ, nu se limiteaza doar la

incorporarea acestuia in trupul eclesial, ci consacra intreaga Biserica pentru

lucrarea profetica de vestire a Evangheliei. De aceea, Luca asociaza

intotdeauna piinatatea Duhului cu propovaduirea (2:4; 4:8, 31; 9:17; 13:9),

lasandu-ne astfel sa intelegem ca perspectiva primirii Duhului doar pentru

,,neprihanirea personala" nu este tocmai corecta. Accentul lui Luca nu cade

pe evenimentele coborarii Duhului doar ca realitafi istorice, ci pe scopul

acestor, acela de a vesti eliberarea lumii apasate. ,,Pentru Luca, expresia

paulina «a nu stinge Duhul» (ITes. 5:19) se aplica atunci cand cre§tinul

raspunde afirmativ acestei chemari nobile de a-§i exercita plinatatea

Duhului".108

III.B.2. Aspecte comune in concep^iile despre Sfantul Duh

la Luca §i Pavel

Chiar si in situatia in care vorbim despre cei doi scriitori biblici ca

fiind inspirati §i despre unitatea de vederi, in cazul nostru pneumatologice,

nu trebuie sa negam diversitatea data de scopurile, stilurile §i genurile

108
Walt Russel, op. cit., p. 63.
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literare diferite ale celor doi autori. Din punct de vedere doctrinar Tnsa,

Pavel §i Luca prezinta o unitate desavarsjta.

Inainte de a trece la investigarea acelor puncte comune ale

pneumatologiilor lucanica si paulina, iar apoi la argumentarea acestora, este

necesara expunerea unei sinteze foarte succinte a ceea ce gasim despre

SfSntul Duh la cei doi scritori sacri.

Asa cum am vazut mai sus, in Evanghelia dupa Luca lucrarea lui

Hristos prin Duhul marcheaza inceputul unei noi ere din istoria mantuirii.

Cititorul acestei Evanghelii trebuie sa ramana lncredinfat ca lisus este Cel

uns de Dumnezeu cu Duhul pentru a aduce Vestea Buna a eliberarii

jubiliare §i pentru a face semnele si minunile care ii atesta divinitatea

lucrarii.

Am constatat apoi ca in Fapte ni se arata cum Dumnezeu isi

impline§te fagaduinjele cu Biserica, pe care o Tmputernice§te pentru a

continua lucrarea lui Hristos, depasind cadrul geografic, etnic §i cultural al

lui Israel, adica pentru a duce Evanghelia la Neamuri, ca §i ele sa poata fl

integrate In Biserica.

Pe scurt, in scrierile pauline gasim ca Duhul Sfant este dat de

Dumnezeu (ITes. 4:8; Rom. 5:5; 2Cor. 5:5), ca semn al primirii celor

rascumparati (Gal. 3:14; Tit 3:5) cu scopul pregatirii lor ca fii pentru

rascumpararea finala (Rom. 8:23, 26-27), pastrandu-i in sfin|enie (ICor.

3:16; 2Tes. 2:13). Duhul este cel care mentine Biserica unita (ICor. 12:13;

Fil. 2:1) dand daruri spirituale prin care Biserica se ediflca §i rode§te (ICor.

12-14; Gal. 5:16-25).

Don Jackson109 observa trei man" puncte comune intre gandirea

paulina si cea lucanica despre Sfantul Duh:

(1) Atat Pavel cat si Luca arata ca prezenfa Duhului reprezinta

primirea individului de catre Dumnezeu. Amandoi dovedesc acceptarea

Neamurilor de catre Dumnezeu prin acfiunile Duhului Sfant. In Epistola

109 Don Jackson, ,,The Theology of One Spirit from Two Perspectives" JETS, 32/3,
(September 1989), pp. 337-338.
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catre galateni, de exemplu, Pavel argumenteaza validitatea Evangheliei

fara faptele Legii tocmai prin lucrarea Duhului, care il calauze§te pe

credincios (5:18), rode§te in el (5:22-23) si il ajuta sa fie victorios in lupta

cu ,,indemnurile firii pamantesti" (5:16-17).

(2) Ambii scriitori biblici spun ca Duhul Sfant este prezent in viafa

cre§tinului mcepand cu momentul convertirii. Duhul este primit in urma

credintei (Gal. 3:2, 5, 14; Rom. 2:29; 7:1; Ef. 1:13). Constatarea lui Pavel

in Rom. 8:9 este ca ,,daca n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui". in

schimb, botezul in Duhul Sfant este o experienja diferita si poate avea loc

inainte de botezul in apa (F.A. 10:34-38) sau dupa el (8:4-24; 19:1-7).

(3) Manifestable Duhului variaza de la etic la miraculos. Luca

spune in Fapte ca unii din cei care primeau Duhul Sfant profejeau (19:6),

apostolii au inceput sa faca minuni dupa primirea Duhului Sfant (2:43;

10:38). Despre altfi, Tnsa, se spune ca erau plini de Duhul Sfant Tnainte ca

sa se fi facut vreo minune prin ei (6:3, 5). Pavel, de asemenea, scrie despre

darurile Duhului (ICor. 12:4-11; Rom. 12:6-8), care includ atat manifestari

miraculoase (minuni, vindecari, profe^ii), cat si manifestari care, desi

implica factorul supranatural, nu apar ca fiind miraculoase (injelepciunea,

cunostinfa, credinta, darnicia). Apoi, roada Duhului cuprinde virtutf

crestine, si nu miracole care sa contravina firii pamantesti (5:22-23).

Tot in privinta manifestarii Duhului Sfant, se mai poate face o

paralela intre cei doi scriitori. Luca aminte§te foarte adesea numele Duhului

Sfant la Tnceputul operei sale: nasterea Mantuitorului; botezul §i

inaugurarea lucrarii Lui, Pentecostul si inceputui lucrarii Bisericii. Dupa

relatarea primirii botezului in Duhului de catre efeseni, mentiunile

referitoare la lucrarile miraculoase ale Duhul Sfant sunt mult mai rare. Este

foarte posibil ca Luca sa fi scris Tntr-o perioada in care manifestarile

miraculoase, care msofisera Biserica la inceput, sa se fi diminuat. lnsa,

Duhul lucreaza calauzindu-1 pe Pavel in misiune (21:7-11), Tmputernicindu-

i pe liderii bisericilor (F.A. 20:28) si inspirand Scripturile (28:25).
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Acelasi lucru poate fi spus si despre scrierile lui Pavel, daca

abordarea diferita a Duhului Sfant in epistolele timpurii fa{a de epistolele

pastorale. Experience duhovnicesti sunt adesea reliefate in epistole ca

Galateni, Romani si ICorinteni, insa incepand cu epistolele captivitafii,

referirile la lucrarile miraculoase sunt din ce in ce mai rare. Unii au

presupus ca fenomenul a fost cauzat de excesele harismatice carora le

cadeau victime tot mai multe biserici si care aduceau cu ele dezbinari.110

Totusi, in ciuda exceselor harismatice ale unor biserici, din literatura

patristica reiese clar ca manifestable miraculoase au continuat sa existe.111

Raspunsul lui Pavel la excesele corintenilor nu a fost oprirea manifestarilor

Duhului, ci a trecut la a-i invaja sa abordeze corect lucrarea Duhului. In

acelasi timp, constatam ca in epistolele pastorale accentul cade mai cu

seama pe rolul Scripturii (2Tim. 3:16-17), al Bisericii (ITim. 3:15) si al

liderilor care dau altora invataturi adevarate (2Tim. 2:2; Tit 1:9).

Exista, asadar, suficiente puncte comune intre concep^iile teologice

ale celor doi scriitori sacri pentru a demonstra lipsa de temei a pretinselor

discrepance teologice, prin care autenticitatea cartii Faptelor a fost

contestata. Pneumatologia este doar una din doctrinele care ii apropie pe

Luca si Pavel, insa perspectiva unui studiu comparativ de mai mare

amploare ar putea duce la concluzii mai multe si la noi dovezi teologice in

privinta unitatii in diversitate ce caracterizeaza gandirile celor doi scriitori

si a tuturor scriitorilor biblici, in general.

110 M A. G. Haykin, "The Fading Vision? The Spirit and Freedom in the Pastoral
Epistles," EvQ 17, 1985, pp. 291-305.

111 Pentru exemple, vezi C. H. Talbert, "Paul's Understanding of the Holy Spirit:
The Evidence of 1 Corinthians 12-14," Perspectives in Religious Studies II (1984),

pp. 97-103.




