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CONCEPTUL DE 6wa\ilQ !n SCRIERILE

LUILUCA

de Emanuel Gon$ac

Introducere. Scopul §i metoda studiului

Termenul SiWfiit; are o bogata filiape in sfera semantics a
no^iunii de putere, atat in mediul elenist, cat si in eel Semitic. Nu
constituie obiectul acestui studiu analiza detaliata a conceptului

prin prisnia onginilor si a evolupei sale, in amonte de constituirea
carplor apostolului Luca, ci mai degraba analiza termenului in
context lucanic, pentru a in^elege^ conotapile pe care autorul celor
doua carp le atribuie termenului. In acest scop, vom analiza textele
relevante ale autorului, incercand sa aflam care este conpnutul
acestui termen si care a fost relevant lui pentru biserica primara,

si, in continuare, in perioada post-apostolica, trecand prin
perioada patristica timpurie, cea tarzie, pana in modernitate.
Aceasta analiza capata asadar un caracter diacronic, iar la finele ei
vom incerca sa vedem in ce masura principiile care deriva din ele
sunt normative pentru noi, cei din modernitate.

1) 6vvtt\iiQ - definite preliminary

6uvauL(; este un termen generic care reda ideea de putere,

tarie, forpa, capacitate de a face ceva. El apare de 118 in NT, cu o
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frecven^a deosebita in epistolele pauline,1 dar §i in evangheliile

sinoptice. In carple lui Luca el apare de 25 de ori (de 15 ori in Luca

§i de 10 ori in Fapte) si comporta o distribute extrem de

interesanta: Luca introduce de 4 ori acest termen in materialul

preluat de la Marcu fi de 4 ori in materialul adijional original, ceea

ce arata ca a avut o adevarata predilecpe pentru acest termen, in

comparapie cu ceilalti autori sinoptici.2 Luca, de fapt, arata unii

cercetatori, se refera la autoritate si la putere mult mai mult decat

Matei si Marcu, iar pentru el, puterea este o operate a Duhului

Sfant.3

5\)vcl\iic, ca termen care exprima puterea are un mare

potential de a trezi interesul pentru ca se afla la confluen^a dintre

doua serii de termeni: pe de o parte seria laxuq, Kpatoc;, kEpvoia

$i 4v6pyeLa, care sunt nuance ale ideii de putere, si, pe de alta parte,

seria miraculosului, unde poate fi intalnit in asociere cu or||i€Lov §i

xepag.4 Am putea spune, pornind chiar de la aceasta prima

observa^ie, ca sensul lui 6wcl\iiq se afla la intersecpa ariilor

semantice ale nopunii de putere si, respectiv, de.miracol. Prin

urmare, termenul desemneaza nu orice fel de putere sau de

autoritate, ci numai aceea care se manifesta prin savar^irea de

miracole, printr-un dinamism deosebit, printr-o efervescen^a care

1 O. Betz, W5uva[ii(;", ia Dictionary of New Testament Theology^ vol. 2, Colin

Brown-ed., Grand Rapids, Zondervan, 1980, p. 601.

2 G. Friedrich, »6\>v<x.\iic,n', in Exegetical Dictionary of the New Testament, vol. I,

Horst Balz §i Gerhard Schneider-eds., Grand Rapids, Eerdmans, 1994, p. 356.

3 G.S. Shogren, „Authority and Power", in Dictionary ofJesus and the Gospels,

Green, McKnight, Marshall-eds., Leicester, InterVarsity Press, 1992, p. 53.

Articolul lui Shogren prezinta succesiunea de etape pe care le presupune

umplerea lui Isus cu Duhul Sfant ji activitaple desfa§urate de EL

4 Friedrich, M8uva|ii(;'*) EDNT, vol. 1, p. 356.
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i$i face sim^ita prezenja care urmare a minunilor infaptuite.5 Poate

nu intamplator, prima referin^a, cea din Luca 1:17 vorbe^te despre

faptul ca loan va veni kv nveuiiaxi Kal 6wd|i€i 'HAiou. In

iudaism, colocajia ,,Duhul $i puterea lui Ilie" (considerate in

genere pre-lucana) sugereaza de obicei ideea de profet care

savar§e§te minuni, dar, in accep^iunea lui Luca, se pare ca ea se

refera mai degraba la autoritatea cu care acesta transmitea mesajul

profetic.6

2) diva^u; cu referire la Dumnezeu §i la puterea

Lui

In Luca, 5\)va\iic, se manifests in prima faza ca putere a lui

Dumnezeu; acest concept devine unul dintre atributele prin

excelen^a care II caracterizeaza pe Dumnezeu. Inceputul relatarii

na§terii Domnului, ca §i inceputul Evangheliei stau sub semnul

6\)va\iiQ. Potrivit unor autori, prezenta acestui element este cea

mai importanta trasatura a relatarii lucane despre nastere (icod

b\>va\iic, i)i|/lotoi) 4iTLOKtcco€L ool - Luca 1:35)7 Hendricksen

atrage atenjia asupra paralelismului constmc^iei din versetul 35,

5 M.R Fairchild, ..power", in Eerdmans Dicticr.aiy of the Bible, David Noel-ed.,

Grand Rapids, Eerdmans, 2000, p. 1076.

6 M.M.B. Turner, ,,Hbly Spirit", in DJGt Green, McKnight, Marshall-eds., p.

343. $i aceasta predicare a lui loan este semn al unei umpleri cu Duhul Sfant

fara precedent, ,,inca din pantecele maicii sale."

7 Grundmann, n6woL\nc,'\ in TDNT, voL II, G. Kittel-ed., Grand Rapids,

Eerdmans, 1991, p. 3C0. Grundmann sus;ine ca ideea de 6iW|ilc; are legatura

cu anumite nojiuni manLstice, dar arata apoi ca Maria de fapt ramane

insarcinata ca urmare a inzestrarii cu aceasta substan^a. Prin urmare, Luca 11

percepe pe Hristos in perspectiva profetica despre putere. In acelafi timp,

inceputul existen;ei lui Isus este infii^at ca un act special §i unic de putere

divina care ii confera titlul de utoc; Geofi.
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cand autorul pare sa echivaleze pe Duhul Sfant cu puterea Celui

Prea Inalt.8 Spre deosebire de Hendricksen (care echivaleaza pe

Duhul Sfant cu nopunea de putere) Sfantul Teofilact considera ca

,,puterea Celui Prea Inalt" este Fiul lui Dumnezeu,9 dar, din

explicate lui, ne dam seama ca aceasta interpretare a sa are ca

scop combaterea ideii nestoriene; din acest motiv, el este in

pericol de a citi ceea ce nu se afla in text. Acest considerent ne da

libertatea sa consideram ca de fapt pentru Luca, in acest verset,

nopunea de putere pne in mod intrinsec de sfera Duhului Sfant.

O caracteristica definitorie a lui Dumnezeu este deci ideea

de 6\)va\ii<;, asociata, pe filiera vechi-testamentara, cu numele lui

Dumnezeu, mai ales la Luca, in Fapte 4:7, unde ucenicii sunt

intrebap cu ce putere, sau in numele cui savarsesc acele lucruri:

('Ev 7TOLQC 5uva|I€L T\ kv TTOLCp 6v6|iCCTl 4iT0LT10aT€ TOUTO l)|16L<;).10

Un alt text care vorbeste despre puterea lui Dumnezeu este

eel din Luca 5:17. Nolland considera ca puterea men^ionata in

acest text este insasi puterea lui Dumnezeu. In opinia lui, Isus nu

are aceasta putere in mod intermitent, ci mai degraba este

depozitarul puterii lui Dumnezeu in urma venirii Duhului peste

EL11 Puterea lui Dumnezeu este deci la dispozipa lui Hnstos,

8 William Hendricksen, Luke, Edinburgh, The Banner of Truth Trust, 1984, p.

88. Vezi, de asemenea, aceea$i idee de sinonimie in cazul celor doua parji a

versetului, Norval Geldenhuys, The Gospel ofLuke, Grand Rapids, Eerdmans,

1977, p. 76-77.

9 Sfantul Teofilact, T&lcum la evanghelia de la Ijtca, Oradea, Editura Pelerinul

Roman, 2000, p. 14. Sf. Teofilact considera ca Luca arata in acest pasaj ideea

de Trinitate: Pe Duhul Sfant, pe Fiul - puterea ?i pe Tatal - Gel de Sus.

10 Friedrich, ,,5uva|ii(;", EDNT, vol. 1, p. 356. Esen^a divina fund puterea,

Friedrich suspne ca in Luca 22:69, deoarece bwa^xic, nu a fost injeles ca

substitut pentru Dumnezeu, s-a simfit nevoia, in manuscrisele ulterioare, sa sa

adauge determinantul tou 9eoO, pentru a se preciza la cine se refera puterea.

11 John Nolland, Luke, Word Biblical Commentary, vol. 35A, Dallas, Word

Books, 1989, p. 234. Autorul considera ca acest verset face legatura intre
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pentru ca prin ea, sa vindece pe bolnavi si sa-si savars.easca
lucrarea.12

3) 6uvqng cu referiie la Hristos

3.1 Isus - Purtator deputere

Ca urmare a inceputului Sau pamantesc miraculos, Isus

este inzestrat cu putere specials, si este chiar Purtatorul puterii13,
iar aici 6wa|ii<; este in stransa relate cu k&voiaM Exemplul tipic

pentru aceasta asociere este eel din Luca 4:36, care pentru unii

comentatori face trimitere la versetul 14, reamintindu-le cititorilor

ca, de fapt, atunci cand asistam la lucrarea lui Hristos, nu facem
decat sa asistam la puterea Duhului Sfant subiacenta acestei
lucrari.15

Vasile Raduca, in studiul introductiv care prefa^eaza
lucrarea lui Didim din Alexandria, Despre Duhul Sfant, arata ca
ispitirea din capitolul 4, din Luca, este urmata de o confirmare a

prezen^ei dinamice a Duhului in via^a lui Isus. Cobomrea Duhului

are, prin urmare, un rol important pentru ca ajunge sa valideze

momentul botezului lui Isus din 4:14 ?i manifestarile tangibile ale puterii sale,
din Luca 9:19 §i 8:46. O nunan^a interpretativa a acestui verset este oferita de
Hendriksen, care susjine ca fraza ,,puterea lui Dumnezeu era cu el ca sa
vindece" inseamna ca Jl imputernicea sa vindece." VezL Hendriksen, ot tit
p. 294. F' ''
12 ,,Miracles and Miracle Stories", B.L. Blackburn, in DJG, p. 554.

13 Potrivit lui Grundmann, Isus este Purtatorul de putere prin excelenja,
unicul, iar puterea lui Hristos este intotdeauna puterea lui Dumnezeu. Kittel
TDNT, vol. II, p. 306.

J4 Ibid., p. 301. Activitatea lui Isus, ca manifestare a puterii, se indrepta
impotriva activitapi demonice.

15 Nolland, WBQ vol. 35A, p. 208.
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latura profetica a lui Isus.16 El pare sa anticipeze una dintre ideile

lui Didim, care spune ca firea umana a lui Hristos a primit

comuniunea Duhului atat in versetul 4:1, cat §i in 4:14, care

contine referire la Isus sub puterea Duhului.17

Hristos este puternic in vorbire §i in ac^iune. Atunci cand II

prezinta vorbind in sinagoga, de fa$a cu fariseii si carturarii, Luca

adauga: Kal Suvcqaic; KUpiou fjv etc; to iaa9ai auTOUQ - Luca

5:17 - pentru a arata ca inva|atura era impletita cu vindecarile.

Miracolele sunt realizate de o putere care se afla in El.18 Probabil

ca eel mai bun exemplu pentru aceasta putere care se afla in Isus

este relatarea despre femeia cu hemoragie (Luca 8:46). In acest

context, puterea lui Isus se manifesta ca putere mantuitoare care

infrange puterea bolii. Intamplarea respectiva este, considers unii

teologi, o alta dovada ca pentru Luca 6uva|ii<; are caracterul unei

substance.19 De altfel, chiar anterior acestui verset, in 6:19 mai

exista o mentiune care spune ca b\)va\xic, nap autoO e^pxeto Kal

tato navmc,. Vizand versetul citat anterior, Grundmann afirma ca

on de cate ori acest termen apare fara articol, el este folosit pentru

substanta puterii care are drept rezultat mantuirea.20 Versetul 6:19

mai arata, potrivit lui Nolland, ca puterea lui Isus de a vindeca era

desavarsita, caci termenul Mputere" sau Isus insusi pot constitui

subiectul care face ac^iunea de vindecare.21

16 Vasile Raduca, studiu introd. la Didim din Alexandria, Despre Duhid Sfdnt, p.

15.

"Bid.,?. 156.

!8 O. Betz, ,,5uva|ii(;", DiNTTT, vol. 2, p. 603.

19 Grundmann, ,,5uva|iLc;'>, in TDNT, vol. II, p. 301. Intr-adevar, dupa cum

arata §i Grundmann, versiunea lucana difera de cea a lui Matei: eyco yap

eyvcov b\)va\iiv e^eXSouaav air ^(iou - Luca 8:46.

20 Ibid., p. 301.

21 Nolland, WBQ vol. 35A, p. 276.
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Hendriksen considers ca puterea aceasta a purees de la Isus

in permanent in timpul lucrarii Sale pamantesti.22 Tot Hendriksen

men^ioneaza ca unii comentatori au incercat o redare usor diferita

fa£a de cea care apare indeob^te in traducerile impamantenite. In

loc de a citi textul in felul urmator: ,,pentru ca din El iesea o

putere, care-i vindeca pe top", se susjine ca aceasta construcjie ar

trebui sa fie tradusa astfel: ,,pentru ca din El iesea o putere, §zEl\±

vindeca pe to|i." Autorul incearca sa descopere care este motivul

pentru care unii comentatori procedeaza astfel si ajunge la

concluzia ca intenple lor sunt nobile, deoarece probabil doresc sa

evite situa$ia in care vesmintelor sau degetelor lui Isus li s-ar putea

atribui calita^i magice.

Ipoteza lui Hendricksen este intr-adevar confirmata de

comentariul lui Geldenhuys asupra pericopei in cauza. El scrie ca,

in episodul vindecarii femeii cu scurgere de sange, Isus a invitat-o

pe femeie sa rnarturiseasca public gestul facut, pentru a-i arata ca

ea a fost vindecata nu in mod magic, prin simpla atingere de

marginea vesmintelor Lui, ci prin credinpa.23

Indiferent ce semnifica^ii am atribui gestului lui Isus, din

moment ce evanghelistul precizeaza ca puterea iesea din Isus,

atunci nu exista practic pericolul unei interpetari cu caracter

magic.24

Atunci cand vorbesc despre El, cei doi ucenici de pe

drumul Emausului arata ca era dvfjp Trpo^rjtTig dvvcczbc, kv €pycp

Kal \6yty - Luca 24:19 - ceea ce exprima esen^a lucrarii si a

predicarii lui Hristos.

22 Hendriksen, op. ctt.y p. 336.

23 Norval Geldenhuys, The Gospel ofLuke, Eerdmans, Grand Rapids, 1977, p.

261.

24 Hendriksen, op. cit., p. 336.
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Firul acestei atestari se continua in Fapte 2:22, unde se

spune ca Dumnezeu L-a insopit pe Isus, validand lucrarea Sa prin

5uvct|i€0iv Kal tlpaoiv kccI ar)U€ioiq.25

Puterea lui Hristos este recunoscuta ca atare de topi cei care

au credinja, dar demonstrajia finala a puterii Lui va fi facuta atunci

cand Isus se va intoarce |i€Ta 6uvdfi€G)<; Kal 6o£r|<; iroAAf)<;, intr-o

manifestare publica, incontestabila.26

Pana la aceasta demonstrate coplesitoare, Isus i§i

margineste activitatea publica la 6i)vd|i€i<;, acte de putere care

uimesc mulpmea (Luca 19:37) si care sunt in esenja tot o marca a

Duhului. In lumea elenista si cea iudaica activau in perioada

respective mulpi asa-zisi facatori de minuni, dar diferenpa dintre ei

si Hristos este ca El face minuni prin puterea lui Dumnezeu, sub

ungerea Duhului.27

Unii cercetatori arata ca pentru ceilalpi sinoptici, miracolele

lui Isus sunt 5uvd|i€L(;, ,,lucrari puternice", dar pentru Luca ele

sunt rezultatul lui Suvccuk;, al puterii care este la dispozipia lui

Isus.28 Eduard Ferenp suprinde foarte bine acest aspect cand arata

ca Hristos are ungerea, pe Duhul Sfant, puterea lui Dumnezeu,29

iar prin aceasta El capata caracterul dinamic al Duhulvii in lupta cu

diavolul.30 Detaliihd pupin aceasta afirmapie, ajungem la principiile

sf. Vasile eel Mare, care considers ca activitatea lui Isus a fost sub

puterea Duhului pentru a lupta, pentru a evangheliza si pentru a se

25 Friedrich, ,,8uua[i.Lg", EDNT, vol. 1, p. 357.

26 O. Betz, n5wa\iic,", DNTT, vol. 2, p. 603.

27 Grundmann, ,,6wa[iL<;", in TDNT, vol. II, p. 301-302.

28 Blackburn, ,,Miracles and Miracle stories", in DJG, p. 554.

29 Eduard Ferenj, Vnmmatologia^ p. 64.

30 Ibid., p. 71.
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bucura de comuniune. Altfel spus, Spiritul este forja de eliberare,
de evanghelizare §i de contemplate.31

3.2 Isus - sursd deputere

Isus nu este insa numai Purtatorul de putere prin excelen^a.

Didim din Alexandria considers ca Isus a primit de la Tatal
promisiunea Duhului Sfant, pe care L-a revarsat peste cei care

cred in El, pentru ca sa spuna astfel prin limbile tuturor oamenilor

minunile lui Dumnezeu.32 Latura subliniata de teologul alexandrin
vorbeste deci despre Fiul lui Dumnezeu ca izvor al unei puteri

dinamice, dat fiind ca aceasta revarsare are efecte printre cei ce
aud mesajul.

Aceasta idee este redata in mod similar de Sfantul

Teofilact, care face insa o deplasare subtila de accent. In
interpretarea sa, El ii atribuie lui Isus nu atat calitatea de Purtator,

cat mai ales cea de izvor al puterii. Spre deosebire de proroci gi

ceilalpi sfinji, care nu erau izvoare ale puterii, Isus este Izvorul de

putere.33 Aceasta idee se regaseste in comentariul sau referitor la
versetele din Luca 6:19 si 8:46.34

Parerea sa este in contradicpe cu aprecierea lui Nolland,

care considera ca, in cazul vindecarii femeii din capitolul 8, este

corect sa suspbem ca la lucru se afla puterea transcendenta a lui

Dumnezeu intr-un mod care merge dincolo de propriile ac^iuni ale

lui Isus. Nolland reia de fapt ideea potrivit careia Luca vede

31 Ibid., p. 87-88. Intr-un subcapitol al lucrarii sale, Ferenj arata in detaliu, din

perspectiva Sf. Vasile eel Mare, ce inseamna faptul ca Isus are pe Duhul ca
putere de eliberare. Vezi p. 91-93.

32 Didim din Alexandria, Despre Duhul Sfdnt, p. 156.
33 Sfantul Teofilact, op. cit., p. 54.

34 Pentru o reluare a ideii Sfatnului Teofilact, vezi Ibid., p. 73.
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puterea spirituals intr-o maniera cvasi-substanjiala,35 iar in aceasta

privin^a ii putem da dreptate. Puterea capata intr-adevar

caracteristicile unei substance, dar nu putem susjine ca puterea lui

Dumnezeu acjioneaza intr-o maniera care transcende propriile

acpuni ale lui Isus. Intrebarea lui Isus nu dovedeste nestiinja Sa in

raport cu fapta femeii, ci are mai curand rolul de a valida gestul ei,

credinja sa in faja lui lair si a celorlalp martori.

Asadar, textul din capitolul 8 este folosit atat de cei care II

vad pe Isus in calitate de Purtator al puterii, cat si de cei care

considers ca El este mai mult decat Purtator, este si izvor de

putere. Abordarea noastra cu siguran^a trebuie sa imbine ambele

linii interpretative.

Dupa cum Isus este echipat cu putere de catre Dumnezeu,

tot asa, El le da ucenicilor d\>va\iiv koli kEpvoiav peste demoni si

peste boli, pentru a exercita activitate de vindecare (Luca 9:1).36 In

cele doua elemente ale versetului 1 (putere si autoritate/stapanire)

trebui sa vedem atat taria, cat si dreptul de a pune in aplicare acest

mandat primit de la Isus.37 Ca urrnare a faptului ca aceasta putere

este a lui Isus, ea este superioara oricarei puteri demonice: I6oi)

6l6o)hl i)jitv xj\v €^ouoiav... km, moav xr\v 6x>vcl\xiv tou

exOpoO... (Luca 10:19). Sfantul Teofilact crede ca intre

propovaduire §i facerea de minimi trebuie sa existe o

interdependent care sa ajute la verificarea reciproca a uneia prin

prisma celeilalte.

De la capitolul 10 la capitolul 19 nu mai apare nici o

menpune cu privire la 5wa|ii<;, iar in capitolul 19 termenul apare

pentru ultima data cu acest sens, de minune sau lucrare puternica,

35 Nolland, WBQ vol. 35A, p. 420.

36 Grundmann, ,,b\)vct.\i\.c,", in TDNT, vol. II, p. 310. Vezi, de asemenea,
Geldenhuys, op. at.t p. 264.

37 Hendriksen, op. cit., p. 471.
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§i este pus la forma de plural. Contextul il reprezinta intrarea lui

Isus in cetate. Capitolul 19 este deci capitolul care face trecerea de

la lucrarea pubHca la ultima saptamana petrecutS in cetate.

Versetul 37 ne da detalii despre desfa?urarea evenimentului §i ne

spune ca mulpLmea ucenicilor, plina de bucurie, a inceput sa laude

pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le

vazusera (to TrXf|0og twv |ia0r|tc3v xoLipovxtc, alvelv tov Geov

4>a)vQ neyaA/r) irepl iraowv (5v €t8ov 6uvd[i€cov).

Aceasta ultima apari^ie a termenului are rolul de a trage

concluzia in legatura cu o anumita latuira a semnificapei

termenului. Ucenicii, prin gestul lor, fac o reevaluare a lucrarii lui

Isus §i ^i dau seama ca lucrarea Lui a fost marcata de numeroase

5vva\itic, pentru care trebuie sa-L laude pe Dumnezeu. De

asemenea, aparipa cuvantului aid pune punct lucrarii dinamice a

lui Isus, manifestate in mod vizibil pentru mase. Urmatoarele

menu'uni ale termenului se refera la puterile cere^ti (Suvafieig twv

otipavcdv - Luca 21:26), la statutul Fiului, in momentul revenirii

Sale dietcc 6\)va\ieuQ mi boEftc, noMf)*; - Luca 21:27), la dreapta

puterii lui Dumnezeu (4k 5€£i<ov tf|Q 6uva|iecoQ xoO 0eou - Luca

22:69).

Exista totusi o reluare a conceptului de putere ca element

care i^i are sursa in Hristos. Inzestrarea pe care o face Isus este

readusa in discu^ie spre sfar^itul carjii, cand, in perspectiva

desparprii de ei, Isus le promite 8uva(iLv k^ u\|joi)£; (Luca 24:49),

pentru a putea fi martori eficienji ai invierii Lui.38 Dupa cum scrie

apoi Luca, aceasta inzestrare cu putere a avut loc la Gncizecime, si

cfin acest moment, ucenicii continua activitatea lui Isus,
proclamand mesajul.

Este deci extrem de sugestiv ca Luca, desi in capitolul 19

pare sa puna punct manifestarii publice a ,,puterii" - sau

38 Friedrich, ,,6uva|ii(;", EDNT, vol. 1, p. 357.
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caracterului ei de lucrare mareaja accesibila privirii oricui -

relanseaza discupa despre ,,puterew intr-o maniera convingatoare
exact la sfarsitul carpi, ca si cand ar dori sa atraga aten^ia ca acest

aspect este unul prea important ca sa poata fi lasat in suspans.

Luca incheie asadar prima carte a sa intr-o maniera

dinamizanta, cu niste ucenici in expectativa, cu promisiunea unei
5uva|iL<; &, \ji|/ouq. Potrivit lui Nolland, Luca intenponeaza aici sa

redea ecourile inceputului evangheliei, unde apare, de asemenea,

ideea ca puterea care vine peste loan si Isus este de sus. In mod
cert, perspectiva imputernicirii isi are paralela sau fundamentul in

puterea Duhului care a suspnut si lucrarea lui Isus (vezi 4:14 §i

5:17). Prefigurarea acestei imputerniciri a ucenicilor a cunoscut o
avanpremiera in 9:1, iar acum ea urmeaza sa se desfasoare la scara
larga, in plinatate ei.39

Prin aceasta promisiune, pe care Luca o reia la inceputul
carpi Fapte, se face fin trecerea catre ideea ca 6uva|ii<; ca marca a
Duhului, elementul care caracterizeaza lucrarea aflata sub
calauzirea si puterea Duhului.

4) 6tiva\iic, ca marca a Duhului

Revenind la o analiza de ansamblu, trebuie sa spunem ca,
asa cum am vazut pana acum, exista multe elemente in prima carte

a lui Luca prin care el face legatura intre puterea data de
Dumnezeu si puterea Duhului Sfant. Versetele din Luca 1:35;

4:14; Fapte 1:8; 10:38 ilustreaza o astfel de tranzipe. Luca ne da de

in^eles ca Isus are putere prin Duhul Sfant, deoarece Duhul si
puterea sunt indisolubil legate.40 Oiiar de la inceputul lucrarii Sale,

39 Nolknd, WBQ vol. 35Q p. 1220.

40 Grundmann, ,,6uvafiL<;", in TDNT, vol. II, p. 301.
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in capitolul 4, Isus este infati>at ca unul plin de puterea Duhului
(4v Tfj 5uva\iei tou TrveujiaTog), care porunce§te cu stapanire §i cu
putere (kv k&volq. Kal 6iMxuei)41 Asa cum am vazut anterior,
Isus este inzestrat cu putere la botezul Sau, iar apoi accentul cade
pe faptul ca Isus s-a intors plin de putere in Galileea, ceea ce
subliniaza caracterul darului Duhului la Isus. Se indica astfel faptul
ca intalnirea pe care a avut-o cu Diavolul, si din care a ie?it
biruitor, sta la baza succesului de mai tarziu al lui Isus.42

Tot din analiza de pana acum am constatat ca Luca II
identified pe Isus ca figura pnevmatica prin excelenja, nu dominat
arbitrar de Duhul, ci operand in sfera Duhului si avand puterea
Duhului la dispozijie (vezi Luca 4:14).« El este plin de Duhul, iar
plin de Duh inseamna, potrivit lui Didim, plin de putere ?i de
virtute desavar§ita.44 Ideea lui este similara cu cea a unui alt parinte
bisericesc, apusean de aceasta data, Ambrozie, pentru care esen^a
Duhului, in acest context din Luca, este puterea.45

Aceste pasaje din evanghelie sunt completate de marturia
prezenta in cartea Faptele apostolilor. Este drept, frecven^a

termenului in Fapte scade pe ansamblu, (termenul apare de 10 on),
dar in acelagi timp sensul lui se ingusteaza sim^itor, deoarece Luca
intra pe aria semantica ce desemneaza mai ales 6uvauK ca marca a
Duhului Sfant

§i mai tarziu, din marturia ucenicilor Sai reiese ca
activitatea lui Hristos a purtat pecetea Duhului Sfant, caci fusese
uns de Dumnezeu Trveufiau p^l^ Kal 5uvaM.€L - Fapte 10:38.

J^., p. 301.

42 M.M3. Turner ,,HolySpirit", in DJG, p. 345.
43 Nolland, WBQ voL 35Ap. 186.
44 Didim, op. dt.y p. 82

45 Ambrozie, Despre Duhul Sfant, p. 103-104.
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4.1 Srii/ajJiG capromisiune

Pentru a vedea mai bine care sunt de fapt implicate

acestei lucrari a Duhului, trebuie sa acordam atenpe unor pasaje

din cartea Fapte, care prezinta nojiunea de putere. Unul dintre

aceste pasaje, menponat deja, este eel din 1:8, reluare a finalului

carpi Luca. Vom aminti din nou aici ca modul lui Luca de a descrie

puterea ii face pe unii teologi sa sustina ca apostolul concepe

aceasta putere intr-o maniera cvasi-fizica.46

Deoarece face parte din relatarea eveiiimentului de la

Pentecoste, promisiunea din Fapte 1:8 poate fi considerate

programatica pentru misiunea ucenicilor de a merge pana la

marginile pamantului.47 Mai mult, unii comentatori ajung sa vada

in acest verset un fel de »Tabla de materii" a carpi Fapte, un

cuprins a ceea ce urmeaza sa aiba loc.48 Pe aceasta linie

interpretativa se susjine ca misiunea ucenicilor lui Isus trebuie sa

fie, de asemenea, harismatica, ca §i a lui Isus insusi, inaugurata

fiind de umplerea pe care o opereaza Duhul.49 In acest verset

puterea urmeaza sa vina peste ucenici prin botez (ceea ce a urmat

la Pentecoste), iar potrivit lui Horton, accentul cade asupra puterii

pentru slujire, si nu asupra acpunii de regenerare.50

Aceasta ipoteza de lucru a lui Horton pare sa aiba

consonan^a cu parerea profesorului Vasile Raduca; acesta

46 CS.C Williams, The Acts of the Apostles, Londra, Adam & Charles Black,

1964, p. 56.

47 Roger Stronstad, The Charismatic Theo/ogy ofSt. Luke, Peabody, Hendrickson,

1984, p. 8.

48 John R.W. Stott, The Message ofActs, Leicester, Inter-Varsity Press, 1990, p.

42-43.

49 Ibid., p. 46-47.

50 Stanley Horton, Ce spurn Bib/ia despre Duhul Sfint, Oradea, Life Publishers,

2002, p. 163.



Conceptul de 6uvauit; in scrierile lui Luca 87

considers ca Duhul Sfant se anunja drept principiu dinamic al

marturiei care urmeaza sa asigure extinderea Bisericii, §i prin

intermediul caruia ucenicii urmeaza sa fie preschimbapi in apostoli,

ajungand sa susjina marturia cu tarie.51

Pentru Ambrozie, contextul de la inceputul carpi Fapte

(1:8) arata ca, venind peste oameni §i umplandu-i cu putere, Duhul

demonstreaza divinitatea Sa, prezenja Sa ubicuua in vederea

imputernicirii.52 Dinamismul continuu al Duhului, a§a cum este el

anunjat in 1:8, constituie o dovada ca Duhul imparte aceleaji

atribute ca si Dumnezeu, deoarece altfel nu ar reusi sa implineasca

mandatul de insojire a ucenicilor pana la marginile pamantului.

Acelasi argument este folosit si de Didim in lucrarea sa despre
Duhul Sfant.

Imaginea din verset este extrem de sugestiva deoarece se

vorbejte de o ^imbracare cu putere". Aceasta sugestie este

metaforica, dar pleaca intr-adevar de la actiunea proprie de
All*

lmbracare, daca £inem cont ca verbul este menjionat de multe ori

in Noul Testament in acest sens fizic.53

Pe ansamblu, se poate spune ca in Fapte 1:8 Luca le da de

fapt cititorilor cheia de interpretare a scopului puterii [darului

Duhului]54 si arata ca aceast2 implinire a promisiunii va constitui o

marca distinctive pentru ucenici.

51 V. Raduca, op. cit., p. 20.

52 Ambrozie, op. cit., p. 62.

53 Stronstad, op. cit., p. 50. Stronstad remarca faptul ca in Seputaginta gasim o
corespondenja cu totul remarcabila intre terminologia folosita de Isus §i cateva
descrieri ale activitajii Duhului lui Dumnezeu. Ghedeon, Amasai §i Zaharia,
fiul lui Iehoiada sunt to^i imbracaji cu Duhul Domnului, Duhul $i respectiv
Duhul lui Dumnezeu.
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4.2 Suva/ate ca implinire

Inceputul carpi Fapte confine in capitolul 2 implinirea

promisiunii facute cu un capitol mai inainte. Ca sa in^elegem ce

inseamna 6vvo\iiq in ipostaza de implinire, trebuie sa evidenpem

un principiu de fond esenpal in expunerea care urmeaza: puterea

ca marca a Duhului isi are, evident, radacinile in lucrarea lui

Hristos pe pamant. Feren^, de pilda, face apel la capitolul 3 din

Luca si il compara cu al doilea capitol din cartea Fapte, adica

momentul botezului Bisericii in Duhul Sfant, aratand similitudinea

dintre cele doua momente. Pentru el, botezul lui Isus este un

model al botezului Bisericii, prin care Duhul isi face simpta

prezen^a in mod dinamic, ca for^a, ca putere manifestata prin

darul profepei, vorbirea in limbi, elanul in vestirea Evangheliei §i

sprijin acordat celor persecutaji.55 Interpretarea lui este suspnuta

de punctul de vedere al Sf. Qiiril din Ierusalim, care suspne ca, in

urma botezului, ucenicii sunt imputernicip, transformapi de Duhul

Sfant si incep sa savarseasca fapte minunate, fiind semne vii si

martori curajosi ai harului Duhului Sfant care lucra in ei.56

Sfantul Ambrozie compara situapa inipala a celor dintai

crestini cu starea cetei lui Ghedeon din Judecatori, care trebuia sa

lupte impotriva vrajmasilor cu faclii ascunse in vase de lut. Sub

6uvctiii<;-ul Duhului, spune el, trupurile credincio^ilor, care sunt

,,vase, facute din pamant, nu mai cunosc teama daca se aprind de

vapaia harului duhovnicesc si daca marturisesc cu glas rasunator

dragostea in Domnul Isus."57 Gomparapa folosita de Sf. Ambrozie

ne indreptajeste sa tragem concluzia ca rolul Duhului este unul
dinamizator in contextul misiunii Bisericii.

54 Stronstad, op. tit., p. 80.

55 Feren;, Pneumatologiay p. 109.

uibid., p. 366.

57 Ambrozie, Despre Duhul Sfant, p. 87.
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Caracterul dinamic al prezen^ei Duhului este vazut intr-o

alta lumina, soteriologica de aceasta data, de catre teologul

Dumitru Staniloae. Consecin^a a experience! ini^iale de la Pentecoste>

Duhul iradiaza din trupul lui Hristos, Biserica, in celelalte fiinpe.58

Duhul ramane in Biserica, dar si vine continuu in ea. El nu este

static, dupa cum nici Hristos nu este static.59 Gonsecin^a este ca

nici cei imbrajisap. de Duhul si de Hristos nu pot fi statici. Duhul

si Hristos care raman in credinciosi nu sunt statici pentru ca nu

sunt puteri impersonale, ci persoane.60

Manifestarea vizibila a pogorarii Duhului sub forma unor

limbi ca de foe este, pentru Dumitru Staniloae, un semn care

reveleaza voin^a lui Hristos ca puterea dumnezeiasca si sfinjenia

firii Sale omenesti sa se extinda peste toata crea^ia umana, ca sa

impace cu sine prin Duhul toata lumea impar^ita. Acest aspect

vorbeste, asadar, despre caracterul motrice al Duhului in viaj:a

Bisericii si sugereaza si ideea de avansare a Imparapei lui Hristos.

Ne putem intreba daca Staniloae nu a avut in intense sa exprime

de fapt o idee privitoare la imputernicirea membrilor Bisericii

pentru implinirea mandatului de marturisire a Evangheliei pana la

marginile pamantului, asa cum apare el in Fapte 1:8. Cert este ca

experien^a dinamicitapi Duhului este subliniata nu numai de

limbile de foe, supine Dumitru Staniloae, ci si de vuietul ca de

vijelie care a umplut casa ucenicilor, dandu-le astfel celor din jur o

idee clara despre puterea cu care au fost umpluji primii membri ai

Bisericii.61

Pornind asadar de la evenimentul fundamental pentru via^a

Bisericii, de la Gncizecime, Staniloae ajunge sa arate ca Biserica

58 Dumitru Staniloae, Teologia Dogmatica Ortodoxd, vol. II, p. 129-130.

59 Ibid., p. 134.

«3 Ibid., p. 135.

6i Ibid., p. 136-137.
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soarbe mereu aceasta putere fara sa o epuizeze, comunicand-o

lumii din toate timpurile.

Revenind la cartea lui Luca, trebuie sa realizam ca el nu

ilustreaza implinirea promisiunii doar la Qncizecime. Capitolul 4

din Fapte nu face decat sa marcheze inca o data implinirea

promisiunii intr-o maniera tangibila, vizibila, plina de dramatism.

Spre finele capitolului, apare o reumplere cu Duhul Sfant (Fapte

4:31), iar doua versete mai jos se spune ca apostolii marturiseau cu

multa putere despre invierea Domnului (Kal lieyaAr) 5\)va\i€i

&tt€6l6ouv to uapiupiov ol dirooxoAol...). Aceasta asociere ii

determina pe unii teologi sa suspna ca plinatatea Duhului este

asociata cu puterea (5wa|ii<;), chiar daca intr-o maniera mai pu^in

directa decat alte elemente precum in^elepciunea (Fapte 6:3) si

credin^a (Fapte 6:5; 11:24).62

Adam Clarke considers ca ,,puterea" menponata in versetul

33 era vizibila tocmai grape minunilor facute de apostoli,

subin^elese in acest context. Mnunile se subin^eleg prin faptul ca

ele constituiau dovezi ale invierii lui Isus in acel moment, deoarece

puneau in opozijie situapa actuala (minuni extraordinare) cu ceea

ce mulpmea credea in virtuta convingerii elitei religioase (ca Isus

fusese omorat si ingropat si ca nu mai inviase).63 Putem trage deci

concluzia ca minunile sunt urmare a puterii manifestate de Duhul

Sfant, si ca puterea in sine este o marca a prezen^ei Duhului peste

ucenici.

Luca merge mai departe cu aceasta inlanjuire de idei si

prezinta peste doar cateva capitole, in 6:8, o alta imagine din care

deducem ca 6\)va\i\.c, este marca Duhului. §tefan, diaconul, era un

om plin de credin^a si de putere (iTXr|pr|<; TTLOtecoc; Kal 5uva|i6O)(;).

62 Stronstad, op. tit., p. 55.

63 Adam Clarke, \computerfili\^& Sage Digital Library Commentaries, Vol. 5B,

Sage Software Albany, Or, versiunea 1.0,1996, p. 427.
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Qarke considers ca §tefan era plin de har, §i prin unnare se

bucura de implinirea promisiunii, avand parte de acea energie

divina prin care facea semne si minuni in popor.64

Aceea^i caracteristica se vede §i in privin^a lui Filip, al

doilea diacon important, in economia carpi lui Luca. Capitolul 8

reune^te in doua versete distincte cele doua sensuri de baza ale

termenului Suvqiic;: putere §i minune. Versetul 10 reda concluzia

samaritenilor, care cad tou' de-acord ca Omoc, koxiv r) Suvauxc;

toG 0eoO f) Meya^ri, iar verestul 13 precizeaza ca in virtutea

ungerii sale, §tefan facea numeoase minuni (6wa|i€i<; Kal

Este drept, nu §tim care este conota^ia pe care samaritenii

ar fi atribuit-o termenului ca atare, §i ce insemna pentru ei aceasta

putere ,,care se nume§te mare". Probabil ca ,,puterew desemna o

reformulare a Numelui lui Dumnezeu care nu avea voie sa fie

rostit, atitudine specifics in iudaism.65 Cert este ca ei au ajuns sa

recunosca inso^irea divina a lui Filip, insojire validata de minunile

pe care le-a facut. Cauza este, potrivit lui Didim, faptul ca §tefan a

primit nu numai haruri curaptoare, ci ^i puteri.66 Aceasta

interpretare nu ne lasa sa in^elegem daca §tefan a primit aceste

puteri ca o excepjie sau mai degraba ca o aliniere la norma.

In orice caz, nu este lipsit de semnificau'e faptul ca dvvaync,

ca marca a Duhului se manifesta in special cu referire la diaconi,

dintre care sunt individualizau' cu predilecpe doi: Filip si §tefan.

Luca simte nevoia sa ateste in mod deosebit lucrarea acestora,

deoarece ea apare ca o dezvoltare neprevazuta. Despre grupul

restrans de ucenici ?tim ca au primit imputernicirea intr-un mod

<w Ibid., p. 455.

65 Heinz-Werner Neudorfer, Faptele apostolilor> Koratal, Editura Lumina Lumii,

2000, p. 169.

66 Didim din Alexandria, Despre DuhulSfdnt, p. 85.
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colectiv, mai ales ca tot lor li s-a facut in mod deosebit aceasta

promisiune. Umplerea lor a putut de altfel fi remarcata in mod

evident in cap. 4:33. Apoi, Luca simte nevoia sa arate ca aceasta

manifestare dinamica este prezenta si in cazul diaconilor. Rolul lor

practic in noua strategic misionara (ei sunt cei care transgreseaza

prima data limitele culturii lor) este esenpal §i de aceea trebuie

confirmap. prin pecetluirea lor cu aceasta trasatura.

Penultima apari^ie a termenului in Fapte prezinta aceea^i

conotau'e: 6uva[ii<; ca marca a Duhului. In acest verset-cheie,

(10:38), Petru prezinta de fapt esen^a lucrarii lui Isus Hristos in

termenii ungerii Sale §i a consecinjelor pe care le are. aceasta

asupra lui Isus (6q Sir\XQev 6U€pY€td)y Kal icofievoQ Ttavzao). S-ar

putea spune ca aici se are in vedere modelul perfect de colaborare

si impartasire a puterii intre Tatal, Fiul §i Duhul Sfant.

In fine, ultima aparijie a tremenului se afla in Fapte 19:11,

§i se refera la Pavel. Luca precizeaza ca Auva|i€L^ t€ oij me,

Tuxouootg €1tol€l 6 Qzbc, 8loc tc5v %6Lpc5y Ua\)ko\). Pe fondul

faptului ca aceasta a doua carte a lui Luca este una apologetica, §i

ca in scopul justificarii §i apararii lui Pavel sunt alocate segmente

importante din ea, ne putem intreba daca nu cumva aceasta ultima

menu'une are rolul de a completa intreg demersul apologetic al lui

Luca, de pana acum. Daca anterior acestui verset dwa^ic, denota

prezen^a Duhului §i este o marca a autenticitapi lucrarii inspirate §i

realizate de Duhul, este de apteptat ca si acest verset plasat catre

sfar§itul cartii, sa aiba tocmai acest rol.

Privind in ansamblu, unii teologi, precum Vasile Raduca,

sugereaza cS de§i Luca nu are o teologie a efectelor, el arata totusi

dinamismul credin|ei si cre^terea Bisericii,67 ceea se reduce, in cele

din urma, la sugestia ca autorul carfii Luca-Fapte are de fapt in

67 Raduca, studiu introductiv la lucrarea lui Didim din Alexandria, Despre Duhul

U p. 21.
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vedere prezentarea unor anumite consecinj:e in urma inzestrarii cu

Concluzii

Analiza pasajelor relevante care conpn termenul dvva\iic, a

scos in eviden^a faptul ca acest element se refera in egala masura la

fiecare persoana din Dumnezeire. Perspectiva carplor lucanice a

fost apoi reconfirrnata atat de tradijia bisericeasca patristica, mai

ales in perioada controverselor pnenmatologice, cat si in perioada

modernitapi, de catre crestinismul de tradi^ie protestanta
evanghelica.

Ar fi impropriu sa incercam o delimitare a raporturilor

privitoare la putere intre persoanele Dumnezeirii. Pentru Luca, asa

cum am vazut in prima parte, Dumnezeu este caracterizat de

putere, dupa cum §i Isus (in lucrarea omeneasca) este sursa §i

Purtator de putere, prin Duhul. Puterea nu este un element care

circula pe o direcpe prestabilita, sub forma unor relapi fixe.

Tenta^ia, in eel mai rau caz, ar fi sa consideram ca Isus este doar

eel care prime§te, dar in acest caz trebuie sa pnem cont ca de fapt

El este si eel care da. Luca, dar si comentatorii biblici, indiferent

de perioada, au prezentat si comentat relapa dintre Isus ^i putere:

se spune uneori ca puterea lui Dumnezeu era cu El, alteori ca a

fost uns de Dumnezeu cu Duhul Sfant si cu putere, alteori ca a

mers in puterea Duhului Sfant, ca El insusi va trimite putere si va

veni cu putere pe norii cerului, incat trebuie sa tragem concluzia

ca in sens general, lucanic, puterea este un atribut dumnezeiesc, pe

care nu il putem, evident, fixa, ca origine, unei anumite persoane

din Trinitate. Particularizand, am putea spune ca, in acelasi timp,

din perspectiva omeneasca, 6wcc|ii<; constituie marca Duhului,
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elementul care valideaza prezenja Duhului in via$a si lucrarea unui

om.

dx)va\iic, este elementul prin care ucenicii, pe ansamblu,

sunt confirmati in lucrare. Acelasi lucru este valabil si pentru

diaconi si, nu in ultimul rand, pentru Pavel, ultimul intrat pe scena

misionara apostolica, personajul care are nevoie de validare mai

mult decat to^i ceilalp, cu atat mai mult cu cat este si eel mai

adesea supus contestarilor, chiar in cartea Fapte.

6uva|ii(; are deci si o components apologetica. Lucrarea

celor care se manifesta cu Suva|ii<; are parte de aprobare,

deoarece, pentru Luca, puterea este semnul autenticitatii Duhului

Sfant. Este interesant, de altfel, ca in Luca 6uva|iL(; nu apare

nicidoata cu referire la lucrarea de inselare pe care o vor desfasura

profepi si hristosii mincino§i in zilele din urma. Pentru lucrarea lor

sunt folositi al^i termeni, precum or\\ielov §[ xtpac,, dar niciodata

O alta concluzie care se impune este ca, pe masura ce

extinderea crestinismului a luat amploare, caracterul dinamic al

Duhului (perspectiva lucanica) s-a estompat, prioritara devenind

perspectiva paulina, care se refera mai degraba la o experienja

mistica a trairii in Hristos prin Duhul. Acest lucru este evident la o

analiza sumara a spa^iului pe care il ocupa aceasta perspectiva

paulina in tratatele de dogmatica patristice sau in lucrarile dedicate

pneumatologiei.

Dinamica pe orizontala, privitoare la implinirea mandatului

din Fapte 1:8, s-a atenuat, in favoarea unei dinamici pe verticala,

de profunzirne, intre Biserica si Hristos. Poate ca acum, la inceput

de mileniu, Biserica trebuie sa recupereze pentru experien^a sa acel

echilibru intre 6\>va\xic,-\A Duhului pentru evanghelizare si

5vva\iiQ-\A iluminator mistic despre care amintea teologul

Dumitru Staniloae in tratatul sau de dogmatica.




