CARTEA FAPTELOR...
Ultimele cuvinte ale lui Isus care au fost consemnate sunt cunoscute drept
Marea Trimitere:
,,[...] şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până Ia
marginile pământului" (1:8).
Cartea Faptele apostolilor redă istoria bărbaţilor şi a femeilor care şi-au luat în
serios responsabilitatea încredinţată de Isus şi au început să răspândească
Evanghelia lui Cristos până la cele mai îndepărtate colţuri ale lumii cunoscute.

AUTOR
Cartea Fapte este a doua dintr-un set de două volume, ambele adresate lui
Teofil şi scrise de unul dintre însoţitorii lui Pavel, numit Luca, ,,doctorul preaiubit"
(Col. 4: 14).

Autorul cărţii Fapte l-a însoţit pe Pavel în multe dintre călătoriile sale, aşa cum
este sugerat de termenul „noi" pe care îl foloseşte (Fa. 16:10), şi a fost alături de
Pavel în timpul întemniţării lui în Roma (2 Tim. 4:11).
Luca 1:3-4 oferă un indiciu despre scopul autorului: să pună la dispoziţie
informaţiile „în şir unele după altele, ca să poţi cunoaşte astfel temeinicia
învăţăturilor pe care le-ai primit prin viu grai."
Luca a cercetat şi înregistrat evenimentele pentru beneficiul prietenu lui său
Teofil şi al oricărui cititor.

TEMATICĂ ŞI STRUCTURĂ LITERARĂ


Naraţiunea din Fapte se încheie cu arestul la domiciliu al lui Pavel, în
Roma (cca 62 d.Cr.). Deoarece în Fapte nu ni se dă niciun indiciu
despre persecuţia care a avut loc sub domnia lui Nero (64 d.Cr.),
despre moartea lui Pavel (cca 68 d.Cr.) sau despre distrugerea
Ierusalimului (70 d.Cr.), mulţi datează scrierea cărţii Fapte, în
perioada 63-64 d.Cr.



Fiecare secţiune a cărţii (cap. 1-7; 8-12; 13-28) se concentrează
asupra unei anumite audienţe, a unei personalităţi - cheie şi a unei
etape semnificative în răspândirea mesajului Evangheliei.



Cristosul înviat este subiectul central al predicilor şi al pledoariilor de
apărare din cartea Fapte. Argumentele vin din scrierile Vechiului
Testament, învierea dovedită istoric, mărturia apostolică şi puterea
de convingere a Duhului Sfânt. Toate depun mărturie că Isus este
Domnul şi Cristosul (2:22-36; 10:34-43) şi singura cale de mântuire
(4:12).

Cartea Faptele apostolilor


Cartea Fapte evidenţiază creşterea Bisericii. Deşi există patru cronici
despre viaţa lui Isus, aceasta este singura care continuă
naraţiunea, după înălţarea Sa până la perioada epistolelor noutestamentare.



Cartea Fapte este veriga istorică de legătură între evanghelii şi
epistole şi a fost scrisă pentru a trasa creşterea trupului lui Cristos şi
tranziţia acestuia de la o comunitate, în principal evreiască, la una
preponderent ne-evreiască, în decursul unei singure generaţii.
Această lucrare apologetică prezintă creştinismul ca distinct de
iudaism, dar şi ca împlinire a lui.



În întreg cuprinsul cărţii se pune accentul pe activitatea Duhului
Sfânt şi pe puterea învierii lui Isus. Datorită accentului mare pus de
Luca pe lucrarea Duhului Sfânt, această carte poate fi considerată
drept „Faptele Duhului lui Cristos, în şi prin apostoli".
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