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Introducere

Primele comunități creștine ne-au transmis patru Evan-
ghelii din epoca apostolică, considerate canonice și, deci, 
normative pentru credința și viața creștină, dintre care una 
intitulată deja din secolul al II-lea (cf. Marcion și Canonul 
Muratori) după Luca (κατὰ Λουκᾶν), adică atribuită unui 
autor pe nume Luca.

În aceeași colecție de cărți canonice ale credinței creș-
tine ne-a fost transmisă și o altă carte care, potrivit Părin-
ților și Scriitorilor Bisericești de la sfârșitul secolului al 
II-lea1 și potrivit codicilor celor mai vechi care au ajuns 
până la noi, avea în grecește titlul de Πράξεις ἀποστόλων = 
Faptele Apostolilor (și, în latină, Acta sau Actus Aposto-
lorum) în sensul de „res gestae” sau „gesta” unor apostoli, 
potrivit modului în care se vorbea atunci despre Faptele lui 
Alexandru cel Mare sau ale lui Cirus. Însă, deja în Canonul 
Muratori din secolul al II-lea se generalizase cu titlul „Acta 
omnium apostolorum”, adică Faptele tuturor apostolilor2.

1 S. Irenaeus, Adversus Haereses, III, 31, 3; Clemens Alexandrinus, Stro-
mata, V, 12; Origenes, Contra Celsum, VI, 11; Eusebius Caesariensis, 
Historia Ecclesiastica, I, 5, 3; II, 8, 1; III, 4, 1; VI, 25, 14.
2 A se vedea R. Mortley, „The Title of Acts of the Apostles”, CBP, I (1987), 
pp. 105-112.
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În cadrul tradiției sinoptice, Evanghelia după Luca 
este singura scriere care este continuată de o altă carte, și 
anume Faptele Apostolilor. Autorul ei, deși rămâne anonim, 
își prezintă în prefața Evangheliei intenția literară și isto-
rică a demersului său (Luca 1, 1-4), care se regăsește și la 
începutul cărții Faptele Apostolilor (1, 1-2). Reiese clar că 
Sf. Luca a urmărit un proiect istoriografic mai amplu (în 
edițiile critice moderne are 52 de capitole, adică un sfert 
din Noul Testament; 2.157 versete), pe care, din motive 
practice, datorate lungimii manuscrisului, a trebuit să-l 
împartă în două. Împărțirea operei sale în două volume 
nu a fost întâmplătoare: pe de o parte Evanghelia descrie 
„ceea ce Iisus a început a face și a învăța” (cf. Faptele Apos-
tolilor 1, 1), în timp ce cartea Faptelor vrea să prezinte ceea 
ce au făcut ucenicii Săi și începuturile Bisericii. 

De curând au fost traduse în limba română, pentru 
prima dată, omiliile Sf. Ioan Gură de Aur la cartea Fap-
tele Apostolilor3. Cele cincizeci și cinci de omilii ale Sf. Ioan 
Gură de Aur sunt excepționale ca arie de referință. Patro-
logul german Johannes Quasten le-a considerat ca fiind 
„singurul comentariu complet la Faptele Apostolilor care 
s-a păstrat din primele zece secole creștine”4. 

Sf. Ioan Gură de Aur explică, în prima sa omilie la Fap-
tele Apostolilor, modul în care această carte, împreună cu 

3 Sf. Ioan Gură de Aur, Comentariu la Faptele Apostolilor, vol. I, trad. 
introd. și note de Ierom. Lavrentie Carp, Iași, Ed. Doxologia, 2016.
4 J. Quasten, Patrology, vol. 3. The Golden Age of Greek Patristic Litera-
ture, Westminster, Christian Classics, 21986, p. 440 (prima ediție publi-
cată la Utrecht, Spectrum, 1950). Quasten folosește termenul „comenta-
riu” în sens general, și nu ca o clasificare a lucrării.
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Evanghelia lui Luca, constituie cele două părți ale unei 
lucrări mai extinse, precum și modul în care ea ne predă 
o anumită lecție de viață. Părțile sunt separate în două 
nu numai pentru a-i acorda lui Teofil ocazia de a rămâne 
ancorat în ele, ci și pentru că subiectul tratat în fiecare 
dintre ele este diferit. 

În ce constau, în realitate, Faptele Apostolilor, și ce 
însemnătate au ele pentru creștini? În primul rând, ele 
reprezintă acele fapte de credință („practica apostolică”; cf. 
titlului Πράξεις τῶν Ἀποστόλων), pe care Sfinții Apostoli 
le-au mărturisit prin propovăduirea Evangheliei lui Iisus 
Hristos, acestea însemnând, de fapt, împletirea credinței cu 
faptele – după cum spunea și Sf. Apostol Iacob în Epistola 
sa Sobornicească: „Vrei însă să înțelegi, omule nesocotit, că 
credința fără de fapte moartă este?” (Iacov 2, 20). Așadar, 
Faptele Sfinților Apostoli nu sunt altceva decât mărturisiri 
sau manifestări ale modului în care aceștia au înțeles să 
pună în practica vieții de zi cu zi învățăturile Evangheliei 
lui Iisus Hristos, sau, chiar mai mult decât atât, să fie ei 
înșiși modele de urmat pentru toți creștinii.

Evanghelia relatează cuvintele și faptele lui Iisus Hristos, 
iar Faptele Apostolilor relatează cuvintele și faptele acestora, 
care reprezintă esența și învățătura acestei cărți. Sf. Pavel 
însuși a explicat cum trebuie ea citită, atunci când a spus: 
„ne aveți pildă (τύπος) pe noi” (Filipeni 3, 17)5. Folosind 

5 „τύπος” = „model, pildă, exemplu, tip”; a se vedea Sf. Ioan Gură de Aur, 
„Omilia I la Faptele Apostolilor”, 3, în: Comentariu la Faptele Apostolilor, 
pp. 20-21.
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acest citat în prima sa omilie la Faptele Apostolilor, Sf. Ioan 
Gură de Aur imprimă tonul studiului întregii cărți. Perso-
najele cuprinse în istorisirile biblice funcționează ca niște 
oglinzi care pot transforma sufletele urâte sau diforme. 

Despre apostoli, în Omiliile la Matei, Sf. Ioan Gură de 
Aur spune: „Și avem totuși și pentru suflet o oglindă duhov-
nicească, cu mult mai bună și mai de folos decât cealaltă. 
Oglinda aceasta nu ne arată numai sluțenia sufletului, ci, 
dacă voim, ne arată și cum să ne schimbăm sluțenia într-o 
frumusețe fără seamă. Care-i oglinda aceea? Viața bărbaților 
virtuoși, istoria vieții lor fericite, citirea Sfintelor Scripturi, 
legile date de Dumnezeu. Dacă ai vrea să te uiți numai o dată 
la chipurile sfinților acelora, vei vedea și urâțenia sufletului 
tău; și odată ce ți-ai văzut-o nu mai ai nevoie de altceva ca să 
scapi de urâțenia lui. La asta ne și folosește oglinda: ne ajută 
să ne schimbăm cu ușurință înfățișarea”6.

Sf. Ioan Gură de Aur speră ca lecțiile morale ale istoriei 
să aibă efecte pozitive asupra întregii comunități. În cazul 
cărții Faptele Apostolilor foloasele comune sunt în slujba 
Bisericii și a întregii societăți, deoarece aceasta conduce 
la convertirea la creștinism. Apostolii reprezintă întruchi-
parea legilor noi lăsate de Dumnezeu, și Hristos vrea nu 
doar să privim la acești sprijinitori adevărați, ci și să trăim 
ca ei: „Și n-au fost așezate legile pe tăblițe de lemn, nici pe 
panouri, nici n-a ridicat table de aramă și n-a gravat pe ele 

6 Cf. Sf. Ioan Gură de Aur, „Omilia a IV-a la Matei”, 8, în: Scrieri III, (PSB, 
23), trad., introd., indici și note de Pr. D. Fecioru, București, Ed. Institutului 
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994, p. 59. 
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scrieri, ci, înviind doisprezece suflete de apostoli, a scris 
prin Duhul aceste scrieri în cugetele acelora”7. 

În această istorie a originii creștinismului, viețile și fap-
tele apostolilor sunt interpretate ca texte vii, cu lecții prac-
tice de viață, adevărate modele demne de urmat. Când Sf. 
Ioan Gură de Aur îndeamnă poporul să imite virtutea și 
caracterul exemplar al apostolilor, el este convins că adevă-
rata virtute se va răspândi ca lumina, pretutindeni în jurul 
lor. El se referă adesea la Pavel ca la „învățătorul lumii”. Gură 
de Aur vrea să spună nu numai că Pavel a fost un misionar 
și a transmis neamurilor învățătura Evangheliei, ci și că el a 
prezentat-o lumii prin propriul său exemplu de viață.

Lecțiile istorice aduc folos întregii comunități atunci 
când iau ca model colectiv comunitatea apostolică. 
Într-una dintre primele omilii rostite după sosirea lui în 
Constantinopol, Sf. Ioan Gură de Aur arată modul în care 
istoria înaintașilor Bisericii din Faptele Apostolilor oferă 
un model de reînnoire duhovnicească pentru comunitatea 
urmașilor lor. Puterea primilor creștini a fost demonstrată 
prin împreună-viețuirea lor permanentă. 

Ceea ce i-a atras pe oameni la Biserică nu a fost numai 
farmecul personal al apostolilor și al primilor creștini, ci și 
devotamentul și armonia întregii comunități. De această 
istorie pot profita și creștinii de astăzi dacă vor imita 
modelul comunității apostolice descris în Faptele Apostolilor.

Istoria demonstrează că Dumnezeu lucrează în lume 
pe căi ce sunt specifice diferitelor epoci, iar noi putem 

7 Cf. Sf. Ioan Gură de Aur, „Omilia a V-a la Faptele Apostolilor”, 4, p. 85.
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învăța din această istorie prin imitarea exemplelor bune ce 
ne sunt oferite.

Cartea Faptele Apostolilor este o carte de istorie. Ea 
reprezintă un fel de istorie care tratează, în primul rând, 
despre faptele sau πράξεις8 Sfinților Apostoli Petru și Pavel. 
Faptele sunt recunoscute ca fiind a doua carte a unei opere 
în două volume9. Relatând despre lucrările lui Iisus Hristos 
în prima sa carte (Evanghelia după Luca), autorul adună 
acum amănunte despre istoria apostolilor. Sf. Ioan Gură de 
Aur atrage atenția că această carte prezintă nu atât istorie, 
cât narațiune, dar există și un martor al experiențelor apos-
tolilor și anume Duhul Sfânt10. 

Potrivit Sf. Ioan Gură de Aur, cel mai autorizat tâlcuitor 
al Bisericii antice, Faptele Apostolilor este o carte despre 
Învierea Domnului, un comentariu care se potrivește peri-
oadei din anul liturgic cuprinsă între Paște și Rusalii. Este 
evident faptul că el a rostit aceste omilii în perioada numită 
quinquagesima și, posibil, să fi ținut chiar mai mult. Este 
folosit acest termen cu referire la cele cincizeci de zile 
dintre Paște și Cincizecime, sărbătoarea Pogorârii Duhului 
Sfânt și ziua de naștere a Bisericii în istorie. Cartea Faptele 
Apostolilor sau, cel puțin, secțiuni din aceasta au fost inter-
pretate în perioada de timp dintre Paște și Cincizecime în 

8 πράξεις (πράξις) = „faptă, activitate, lucrare, acțiune”.
9 Sf. Ioan Gură de Aur spune că Luca și-a împărțit lucrarea în două părți pen-
tru claritate (σαφηνεία = „claritate, limpezime, evidență, certitudine, sigu-
ranță”). A se vedea „Omilia I la Faptele Apostolilor”, 3, p. 21; cf. și PG, 60, 17. 
10 Cf. Sf. Ioan Gură de Aur, „Omilia I la Faptele Apostolilor”, 1-3,  
pp. 15-22.

Introducere
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mai multe locuri, în secolul al patrulea. Textele evanghelice 
citite în timpul slujbelor bisericești nu erau încă stabilite 
formal la acea perioadă, însă s-a putut constata o dezvol-
tare treptată către lectura textelor pregătite dinainte.

Cartea Faptele Apostolilor, afirmă Sf. Ioan Gură de Aur, 
prezintă lucrarea Duhului Sfânt după Înălțarea Domnului 
nostru Iisus Hristos11. Botezul este evenimentul prin care 
Duhul Sfânt se manifestă în viața personală a creștinului. În 
Faptele Apostolilor, veriga de legătură dintre omul contem-
poran și Biserică este reprezentată de experiența Duhului 
Sfânt din cadrul Botezului și de viața spirituală care trebuie 
să urmeze acestuia.

Evangheliile relatează istoria lui Hristos, iar Faptele 
Apostolilor relatează istoria Duhului Sfânt, scopul final 
al acestei istorii fiind acela de a arăta dobândirea darului 
Duhului, precum și vremea judecății și cercetării12. Potrivit 
Sf. Ioan Gură de Aur, perioada de cincizeci de zile dintre 
Paște și Cincizecime reprezintă o perioadă de rememorare 
a noii împărțiri a Duhului Sfânt, când apostolii au devenit 
legi vii prin propriul lor exemplu. Studiul cărții Faptelor 
reprezintă o cercetare atentă a acestor exemple cu aplicații 
morale pentru viața creștină din toate timpurile.

În această nouă împărțire a Duhului Sfânt, Hristos 
nu mai este prezent cu trupul pentru a da învățătură și 
a face minuni, ci Duhul Sfânt este prezent și El este Cel 
Care face minuni prin apostoli și dă învățătură atât prin 

11 Cf. Sf. Ioan Gură de Aur, „Omilia I la Faptele Apostolilor”, 5, pp. 24-27.
12 Cf. Sf. Ioan Gură de Aur, „Omilia I la Faptele Apostolilor”, 5, pp. 24-26. 
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propovăduire, cât și prin faptele lor. În omiliile la Fapte, 
Sf. Ioan Gură de Aur pune accentul pe funcția pedago-
gică a acestor fapte mai mult decât pe cea a cuvintelor 
sau a învățăturii. Istoria narativă a Faptelor Apostolilor 
este vizibilă și mai accesibilă oamenilor de nivel mediu; și 
aceasta reprezintă bunăvoința lui Dumnezeu la nivel uman 
(συγκατάβασις)13. Probabil că de aceea Sf. Ioan Gură de 
Aur, în cele cincizeci și cinci de omilii ale sale, nu mai pune 
accentul pe minuni. El este mult mai interesat de Înviere și 
de viața în Duhul ca bunăvoință sau condescendență a lui 
Dumnezeu, decât de întâmplările uluitoare și minunate. 
Astfel, studiul cărții Faptelor constituie o analiză a lucrării 
apostolilor ca răspuns al puterii lui Dumnezeu la care ei au 
fost martori la Înviere și la Cincizecime. Noua împărțire a 
Duhului Sfânt se face prin sălășluirea Acestuia în oameni 
și prin viața trăită în virtute care urmează. Putem ajunge la 
aceasta numai treptat, pas cu pas, prin imitarea exemplelor 
oamenilor și printr-o pregătire treptată a sufletului.

În omiliile sale la Faptele Apostolilor, Sf. Ioan Gură de 
Aur face elogiul primilor creștini – așa cum apar ei descriși 
în Fapte – ca modele ideale pentru toți aceia care ar vrea 
să pună în practică evlavia. În Fapte, apostolii și ceilalți 
au servit deja ca modele pentru viața monastică. Sf. Ioan 
Gură de Aur cunoaște și folosește această aplicabilitate, dar 
interpretează modelul pentru un auditoriu larg. Neofiții 
urmează modelul apostolilor prin aceea că sunt botezați 

13 συγκατάβασίς (gr.) = „coborâre” < συγκαταβάς (gr.) = „a coborî, a 
merge dintr-un loc mai înalt în altul mai puțin înalt”.

Introducere
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și acceptă efortul în arena luptei spirituale. În omiliile sale 
catehetice, Sf. Ioan Gură de Aur îl consideră în mod special 
pe Sf. Pavel ca un exemplu ideal de întoarcere la Hristos și 
comportament pentru catehumeni. 

Capitolele acestei cărți analizează din punct de vedere 
exegetic o serie de texte ale operei Sf. Luca, pe care le-am 
publicat în diferite reviste de specialitate, și pe care am 
dorit să le reunesc sub titlul de mai sus, în urma lec-
turii comentariului Sf. Ioan Gură de Aur la cartea Fap-
tele Apostolilor. Lectura acestui comentariu patristic mi-a 
confirmat încă o dată anumite intuiții exegetice, legate de 
studiul celui de-al doilea volum al operei lucane. Cartea 
Faptele Apostolilor este într-adevăr o scriere paradigma-
tică și unică în contextul scrierilor Noului Testament. Ea 
ne propune modele și tipologii inspirate din mărturia de 
credință a primei generații de creștini, iar autorul acestei 
cărți, Sf. Luca, cu siguranță, a dorit să transmită peste vea-
curi aceste experiențe duhovnicești. 

Introducere
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