
������

 
Introducere 

 
I. Luca, medic �i scriitor totodat�. 

 
   Luca este numit în trei locuri din Noul Testament: primele dou� locuri biblice sunt în Coloseni 
4, 14: »V� salut� Luca, doctorul, preaiubitul« �i Filimon 23, 24: »Te salut� Epafra, împreun�-
întemni�at cu mine în Hristos-Isus, Marcu, Aristarh, Dima, Luca, împreun�-lucr�tori cu mine.« 
   Din aceste dou� saluturi rezult� urm�toarele: 
1. Luca a fost un lucr�tor al lui Pavel în lucrarea sa misionar� printre neamuri. 
2. Deoarece în Coloseni 4, 11 Pavel scoate în eviden�� lucr�torii care sunt din circumcizie, f�r� ca 
Luca s� fie enumerat printre ei, este indubitabil c� el nu apar�inea neamului iudaic. Luca a 
devenit cre�tin dintre neamuri. 
3. Din titlul de m e d i c , care este dat lui Luca în Coloseni 4, 14, rezult� c� el era un om educat 
�tiin�ific. 
   Printre primii vestitori ai Evangheliei, Luca este probabil singurul care a avut, al�turi de Pavel , 
o educa�ie �tiin�ific�.  
   A l  t r e i l e a  l o c  în care este amintit Luca, este 2 Timotei 4, 11: »Numai Luca este cu mine.« 
Apostolul a ajuns la sfâr�itul vie�ii sale. A fost pentru a doua oar� întemni�at în Roma (în jurul 
anului 66). Lucr�torii lui sunt to�i în c�l�torii misionare, numai Luca este la el în temni��, curând 
dup� aceea a urmat martiriul lui Pavel.  
   Se pune întrebarea: de la ce dat� a început colaborarea strâns� în lucrare între Pavel �i Luca? – 
Deoarece Luca, medicul, a întocmit ambele relat�ri – Faptele Apostolilor �i cea de-a treia 
Evanghelie – se poate spune cu certitudine c� leg�tura dintre Pavel �i Luca a luat na�tere c e l  
p u � i n  în momentul în care Pavel s-a dus din Troa în Macedonia (Faptele Apostolilor 16, 10). 
  Noi întreb�m: Nu a cunoscut apostolul Pavel pe Luca mai înainte? De unde venea Luca? 
Eusebius �i Hieronymus  relateaz�, f�r� îndoial� în baza tradi�iei, c� Luca era de origine din 
Antiohia. Zahn în lucrarea sa »Digresiuni cu privire la istoria vie�ii lui Luca« atrage aten�ia 
asupra unui manuscris grecesc din jurul anilor 300 dup� Hristos, al c�rui con�inut spune: »Luca 
este un sirian din Antiohia, de profesie medic, un elev al apostolilor. Mai târziu el a înso�it pe 
Pavel pân� la martiriul acestuia. Dup� ce a slujit pe Domnul cu devotament �i altruism a adormit 
la vârsta de 84 de ani în Beo�ia (sau înTheba, capitala Beo�iei) plin de Duhul Sfânt ...«  
   Teologul Godet spune: în relatarea cu privire la întemeierea comunit��ii din Antiohia (Faptele 
Apostolilor 11, 20-24) ne atrage aten�ia anima�ia �i prospe�imea cu care este povestit� aceast� 
întâmplare. Domne�te în ea o tr�s�tur� de entuziasm. Ai impresia c� autorul a scris aceste rânduri 
sub influen�a celor mai pre�ioase amintiri personale. Dac� este a�a, atunci Luca �i apostolul 
Pavel, care a petrecut mul�i ani în aceast� Adunare tân�r�, trebuie s� fi fost cuno�tin�e vechi. Este 
u�or de în�eles c� apostolul l-a f�cut imediat în Troa un lucr�tor al s�u în lucrarea misionar� care 
începea în Grecia. Aceasta ajut� la confirmarea gândului care se na�te la citirea în cartea Faptele 
Apostolilor capitolul 16 versetul 10 �i urm�toarele, c� autorul acestei scrieri în aceast� prim� 
n o u - s e c � i u n e  �i în urm�toarele dou� n o i - s e c � i u n i  relateaz� întâmpl�ri la care el însu�i a 
luat parte. Începând de aici se explic� de la sine în mod natural restul relat�rilor din Faptele 
Apostolilor. Persoana întâia plural, n o i , înceteaz� în momentul în care apostolul �i înso�itorii lui, 
Sila �i Timotei, p�r�sesc cetatea Filipi, deoarece Luca r�mâne aici ca ajutor al tinerei Adun�ri. 
„N o i ” reapare în momentul când Pavel în timpul celei de-a treia c�l�torii spre Ierusalim ajunge 
iar��i în Filipi (Faptele Apostolilor 20, 5) �i Luca se al�tur� din nou de el. Înceteaz� odat� cu 
sosirea în Ierusalim, c�ci începând de acum relatarea se ocup� numai cu Pavel. 
   „N o i ” apare din nou odat� cu plecarea spre Roma (Faptele Apostolilor 27, 1) �i dureaz� pân� 
la sfâr�itul c�r�ii, de unde rezult� c� Luca împreun� cu Aristarh erau înso�itorii apostolului. De 
aceea ace�ti doi sunt aminti�i în salutul de la sfâr�itul celor dou� epistole pe care Pavel le-a scris 
din Roma (Coloseni �i Filimon). Potrivit cu relatarea din 2 Timotei 4, 11 numai Luca este al�turi 
de Pavel în închisoare, pân� la câteva luni înainte de moartea de martir a apostolului. 
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   Cei mai mul�i din prietenii lui l-au p�r�sit, o parte din ei ca s� slujeasc�, o alt� parte din 
dragoste pentru lume, a�a cum a fost Dima. Nu f�r� motiv se presupune c� Luca era acel „frate” 
despre care se spune în 2 Corinteni 8, 18 »a c�rui laud� în Evanghelie este r�spândit� prin toate 
Bisericile«, �i c� el împreut� cu Tit a fost trimis într-o c�l�torie la Corint pentru a face o colect� 
de binefacere. Potrivit cercet�rilor înv��atului Zahn, dup� execu�ia lui Pavel în anul 66 sau 67 în 
Roma, Luca s-a dus în Grecia, ca acolo s� r�mân� o perioad� mai lung� în pelerinaj c a  
s l u j i t o r  a l  C u v â n t u l u i  l u i  D u m n e z e u .  
 

II. Teofil, destinatarul Evangheliei dup� Luca, un om cu vaz� 
 
   Ambele scrieri, atât Evanghelia dup� Luca cât �i Faptele Apostolilor sunt d e d i c a t e  uneia �i 
aceleia�i persoane. Deoarece în Luca 1, 3 Teofil este numit �i i se adreseaz� cu „prea alesule 

Teofile” – (cu acest titlu „prea ales” erau numi�i pe atunci senatorii �i cavalerii (clarissimus), a�a 
cum era procuratorul roman Felix (Faptele Apostolilor 23, 26; 24, 3) �i Festus (Faptele 
Apostolilor 26, 25)) – se pare c� Teofil era un om cu vaz�. Teologul Zahn traduce formula de 
adresare prin „excelen��”. Faptul c� se adreseaz� lui Teofil nu exclude c� aceste c�r�i au fost 
chiar de la început prev�zute pentru un cerc mai larg de cititori. În antichitate, ca �i ast�zi, se 
obi�nuia s� se dedice c�r�i anumitor persoane. 
  Unde locuia Teofil? În ce �ar� s� c�ut�m pe Teofil rezult� din constatarea c� Luca consider� 
necesar s� explice obiceiuri �i particularit��i ale localit��ilor palestiniene, cretane, ateniene �i 
macedoniene, în timp ce consider� cunoscute localit��ile Siciliei �i Italiei (mai exact Italia de sud 
�i de mijloc pân� la Roma) (Faptele Apostolilor 28), ba chiar a localit��ilor mai mici (versetul 
15). De aceea ar trebui probabil s�-l c�ut�m pe T e o f i l  în I t a l i a . Dar �i pentru c�l�toria din 
Antiohia spre Cipru �i prin Asia mic� pân� la Troa (Faptele Apostolilor 13, 4-14, 26; 15, 40 - 16, 
11) se consider� existen�a cuno�tiin�elor referitoare la aceste �inuturi. 
   Autentific�rile clementine de la jum�tatea secolului al doilea relateaz� c� la predica lui Petru 
Teofil, care ocupa primul loc printre oamenii de vaz� din A n t i o h i a , a pus la dispozi�ie porticul 
(sala mare festiv� sau colonada) mare al casei sale pentru adun�rile de vestire a Cuvântului lui 
Dumnezeu. 
   Privirea de ansamblu istoric� prezentat� am�nun�it în Luca 3, 1,2, precum �i caracterul întregii 
scrieri, dovedesc c� Luca a scris pentru un c e r c  l a r g  de cititori de origine greac�, al c�ror 
reprezentant îl vedea în Teofil.  
   În afar� de aceasta, aceast� dedicare nu era o simpl� chestiune de onoare. Înainte de 
descoperirea tiparului, editarea unei c�r�i era un lucru foarte costisitor; de aceea scriitori 
obi�nuiau s� dedice lucr�rile lor unor personalit��i bogate, care în cazul c� acceptau erau privi�i 
ca „patronus libri”, ca na�ul scrierii, dac� se poate spune a�a. Acest patronus libri lua asupra sa 
deschiderea drumului spre publicitare a noii lucr�ri. În acest scop el oferea posibilitatea 
scriitorului ca s� citeasc� lucrarea sa înaintea unui cerc de persoane nobile. Totodat� pe cheltuiala 
lui se f�ceau primele transcrieri. 
   Redactarea Evangheliei dup� Luca este plasat� obi�nuit între anii 63 �i 66 dup� Hristos. 
 

III. Izvoarele Evangheliei dup� Luca 
 
   Primul izvor al relat�rilor noastre evangheliste a fost incontestabil predicile apostolilor. Nu este 
întâmplare faptul c� ace�ti apostoli au fost contemporani �i martori ai vie�ii Domnului lor. 
Pentru acest scop au fost ale�i de Domnul Isus Însu�i �i au fost f�cu�i înso�itorii Lui. Isus îi 
nume�te deseori ca fiind m a r t o r i i  L u i  a l e � i , ca în Luca 24, 48: »Voi sunte�i martori ai 
acestor lucruri«, �i Faptele Apostolilor 1, 8: »Îmi ve�i fi martori în Ierusalim, în toat� Iudea, în 
Samaria �i pân� la marginile p�mântului«, Ioan 15, 26,27: »Duhul va m�rturisi despre Mine. �i 
voi de asemenea ve�i m�rturisi, pentru c� a�i fost cu Mine de la început«. Acest caracter de martor 
ocular a fost hot�râtor �i pentru apostoli, când dup� în�l�area la cer a trebuit ales un alt apostol în 
locul lui Iuda; compar� cu Faptele Apostolilor 1, 21 �i urm�toarele versete. 
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   Când apoi în Faptele Apostolilor 2, 42 este vorba de înv���tura apostolilor (didaché ton 
apostolon), prin aceasta se în�elege incontestabil toate r e l a t � r i l e  a p o s t o l i l o r  despre via�a 
�i înv���tura lui Isus. Aceasta era pe vremea aceea singura dogm�, singurul catehism al 
cre�tinilor. 
   Faptul c� tradi�ia oral� a avut acea form� fix�, care ne surprinde în relat�rile sinoptice, se 
explic� printr-o alt� situa�ie. F�r� îndoial�, la început vestirea Evangheliei s-a f�cut în dialectul 

arameic, acesta era limba poporului �i a apostolilor. Dar în Ierusalim exista o mul�ime de 
cet��eni iudei care vorbeau numai grece�te, a�a numi�ii heleni�ti. Ei aveau mai mult de trei 
sinagogi în Ierusalim în care se citea Vechiul Testament în traducerea Septuaginta numai în 
greac�. De aceea chiar de la început s-a avut grij� ca în comunit��ile grece�ti s� fie transmis� 
tradi�ia oral� în limba greac�. Aceasta era o munc� grea. Era vorba de transmiterea înv���turii lui 
Isus într-o limb� al c�rei duh era cu totul altfel. Aceast� lucrare nu a fost luat� în chip u�uratic �i 
nu a fost l�sat� pe seama altora. Era sarcina apostolilor însu�i, cel pu�in a acelor apostoli care 
vorbeau grece�te, a�a cum a fost de exemplu cazul lui Andrei �i Filip (compar� Ioan 12, 20, �.u.) 
�i a lui Matei, vame�ul de odinioar�, care supravegheau traducerile. 
   Cu acest model al limbii greac�, în care s-au turnat relat�rile despre via�a lui Isus f�cute de 
traduc�tori autoriza�i, rapoartele cu privire la via�a �i înv���tura lui Isus au primit o autorizare 
mult mai mare decât au avut-o pân� atunci. În aceast� form� s-au putut p�stra u�or pân� când au 
ajuns s� fie scrise. Tradi�ia vie era izvorul bogat din care beau to�i. 
   »Dup� p�rerea mea«, scrie Godet, »în tradi�ia oral� avem un principiu suficient �i totodat� 
flexibil ca s� explic�m pe de o parte asem�narea, par�ial chiar concordan�a t e x t u a l �  a celor trei 
sinoptici ai no�tri, iar pe de alt� parte d e o s e b i r i l e  dintre ei.« R. Seeberg (Berlin) spune: »�i 
aceasta este splendoarea, c� toate cele patru Evanghelii, cu toate diferen�ele �i particularit��ile lor, 
luate împreun� prezint� tabloul minunat al lui Isus într-o armonie �i unitate minunat�. Nu aceasta 
este problema: cum se explic� diferen�ele?, ci problema este:  Cum este posibil� aceast� 
concordan�� minunat�?«  - Noi r�spundem: Prin c�l�uzirea Duhului Sfânt totul este posibil �i 
real. Nu este nici-o prorocie prin voin�a omului, adic� rezultat� din duhul propriu al oamenilor lui 
Dumnezeu, ci ei au vorbit fiind mâna�i de Duhul Sfânt. 
   Înainte de a încheia acest capitol referitor la izvoarele lui Luca, trebuie s� mai ad�ug�m ce a 
spus profesorul de teologie  în privin�a aceasta. El spune: »Despre izvoarele scrise, din care Luca 
�i-a luat materialul s�u, nu spune nici-un cuvânt în introducerea sa (capitolul 1,-4). Lui nu i-au 
lipsit ocaziile de explorare a relat�rilor v e r b a l e  ale martorilor oculari �i ale ascult�torilor lui 
Isus. Cre�tinii care dup� moartea lui �tefan în anul 34 au venit de la Ierusalim în Antiohia �i care 
prin predicile lor au contribuit la înfin�area Adun�rilor de acolo �i care au r�mas ca î n v � � � t o r i  
în acele comunit��i (Faptele Apostolilor 11, 19 �i urm�toarele versete; 13, 1), au fost odinioar� 
e l e v i  a i  a p o s t o l i l o r  (Faptele Apostolilor 21, 16) �i ar fi o presupunere de excep�ie faptul 
c� niciunul dintre ace�tia nu a v�zut sau nu a auzit pe Isus. 
   Luca, care le datora convertirea lui, st�tea deja în jurul anului 40 sub influen�a amintirilor 
proaspete despre cre�tinii din Ierusalim. Un oarecare Manaen, un camarad de joac� din tinere�e al 
tetrarhului Irod, de exemplu, putea s� dea dornicului de cunoa�tere informa�ii despre rela�iile 
de�in�torului puterii din timpul vie�ii lui Isus (Luca 3, 1,19; 23, 7-12). 
   Deoarece mama lui Isus a supravie�uit învierea Fiului ei un timp îndelungat, nu se �tie cât timp, 
ca membru al comunit��ii din Ierusalim (Faptele Apostolilor 1, 14; Ioan 19, 27), comoara 
amintirilor ei trebuie s� fi fost un bun ob�tesc al cre�tinilor din Ierusalim din timpul anilor 30 
pân� la 40, deci �i al primelor predici în Antiohia; Luca atrage aten�ia cititorului de dou� ori cu 
privire la M a r i a  ca p�str�toare credincioas�  a acestor comori (capitolul 2 versetul 19 �i 51). 
   Când Luca împreun� cu Pavel au c�l�torit spre Ierusalim în ziua de Rusalii în anul 58, cu 
ocazia unei poposiri de mai multe zile în Cezarea a avut ocazia s� vorbeasc� cu un »slujitor al 
Cuvântului de la început«, probabil un martor ocular al istoriei evangheliste (Faptele Apostolilor 
21, 8-14). Ajuns la Ierusalim a vizitat împreun� cu Pavel casa lui Iacov, care a crescut sub acela�i 
acoperi� împreun� cu fratele s�u Isus în Nazaret (Faptele Apostolilor 21, 18). Luca fiind tot 
timpul, sau poate cea mai mare din timp, de la Rusaliile anului 58 �i pân� spre sfâr�itul verii 
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anului 60 în Palestina, a avut la dispozi�ie cele mai abundente �i numeroase izvoare ale înv���turii 
istorice despre cuvintele, faptele �i suferin�ele lui Isus.« Atât din relat�rile excelente ale 
profesorului Zahn. 
 
 

IV. Planul �i structura Evangheliei Luca. 
 
   Luca, ca �i ceilal�i trei evangheli�ti, nu a relatat istoria de dragul istoriei. Cei patru evangheli�ti 
ai no�tri au avut în vedere m â n t u i r e a , �i de aceea ei au prezentat faptele a�a fel ca ele s� fie 
recunoscute ca subiect al c r e d i n � e i . 
   Matei prezint� rela�ia istoriei lui Isus cu descoperirile Vechiului Testament. Este adev�rat c� 
prin cuvintele de încheiere deschide perspectiva unei lucr�ri misionare viitoare. În acela�i timp 
îns� el se refer� fundamental la trecut. 
   Luca scoate de asemenea în eviden�� rela�ia dintre vechiul �i noul leg�mânt, dar el caut� s� 
arate prin faptele �i înv���tura lui Isus punctul de plecare �i începutul noii crea�ii spirituale; 
privirea sa este orientat� spre viitor. 
   Marcu în prezentarea sa nu are în vedere nici trecutul, �i nici viitorul, ci numai priveli�tea de 
neegalat oferit� martorilor vie�ii lui Isus; el vrea s� prezinte pe Isus Însu�i, a�a cum a tr�it �i cum 
a lucrat El, cu nici-un alt scop decât acela de a da na�tere în cititorii lui pe cât se poate de complet 
aceleia�i impresii pe care au avut-o martorii oculari �i auditivi despre personalitatea Sa. 
  Evangelistul Ioan prezint� ochilor pe Isus ca fiind ve�nicia intrat� în timp, via�a dumnezeiasc� 
intrat� în omenire �i o ofer� tuturor acelora care doresc dup� Cel prea Înalt. 
   Este u�or de în�eles c� tocmai Evanghelia Luca, care dintre cele patru Evanghelii are cea mai 
strâns� leg�tur� cu evolu�ia viitoare a cre�tinismului, este continuat� în Faptele Apostolilor. 
Evanghelia Luca �i Faptele Apostolilor constitue un tot unitar, de aceea începutul celor dou� 
scrieri este foarte asem�n�tor. Con�inutul Evangheliei se poate sintetiza în trei nume: N a z a r e t ,  
C a p e r n a u m ,  I e r u s a l i m . Tot a�a con�inutul Faptelor Apostolilor se poate sintetiza în trei 
nume: I e r u s a l i m ,  A n t i o h i a ,  R o m a . În Capernaum iese la lumin� ceea ce s-a preg�tit în 
tain� în Nazaret. În Ierusalim se încheie ceea ce a fost preg�tit în Capernaum. Tot a�a �i în 
Faptele Apostolilor. În Antiohia vedem cum sem�n�tura, care a r�s�rit în Ierusalim în ziua de 
Rusalii, ajunge s� înfloreasc�. În Roma vedem realizarea desprinderii noului leg�mânt de pe 
vechiul teren �i transplantarea lui pe un teren nou unde, începând de acum, va aduce roade. În 
timp ce Evanghelia descrie felul în care a luat na�tere mântuirea în Israel, cu toat� împotrivirea 
du�m�noas� a c�peteniilor lui �i a orbirii poporului, Faptele Apostolilor arat� cum întemeierea 
Împ�r��iei lui Dumnezeu printre p�gâni nu s-a f�cut a�a cum ar fi fost normal, Israel ca popor al 
lui Dumnezeu convertit s� primeasc� în mijlocul lor pe neamuri, ci ea a luat na�tere lovindu-se 
permanent de împotrivire din partea lui Israel, atât în Palestina cât �i în ��rile p�gâne, pân� la 
Roma, unde s-a ajuns la o ruptur� total�. 
   O alt� caracteristic� a Evangheliei Luca o arat� Lange (Lange, Lucr�ri biblice): »Cea de-a treia 
Evanghelie poart� urma clar� a individualit��ii autorului, a�a cum ne este cunoscut� din alt� 
parte. Dac� vedem în Luca un cre�tin dintre p�gâni, recunoa�tem c� �i lucrarea lui are un 
pronun�at caracter universal. El prezint� descenden�a Domnului nu a�a cum face Matei, pân� la 
Avraam, ci înapoi pân� la Adam �i se str�duie�te s� prezinte pe Hristosul lui Dumnezeu mai pu�in 
în rela�ia Sa cu Israel �i mai mult în rela�ia Sa cu întreaga omenire.« 
   Nici-o alt� Evanghelie nu ne las� s� vedem atâtea urme ale duhului paulinic, a�a cum face 
Evanghelia Luca. Cu siguran�� atunci când Pavel vorbe�te de evanghelia s a  (Romani 2, 16; 2 
Timotei 2, 8), nu s-a gândit la o relatare scris� a lui Luca, dar ambele sunt în perfect� concordan�� 
în descrierea instaur�rii mesei Domnului (Luca 22, 1,19,20 compar� cu 1 Corinteni 11, 23-29), în 
relatarea ar�t�rii Domnului lui Petru (Luca 24, 34 compar� cu 1 Corinteni 15, 5) �i în alte detalii. 
   Evanghelia Luca este un comentariu continuu la cuvântul tainic al apostolului: »Dumnezeu a 
trimis pe Însu�i Fiul S�u într-o fire asem�n�toare cu a p�catului« (Romani 8, 3). Este ca �i cum 
Luca �i-a v�zut profesia în activitatea lui Isus. El prezint� mai mult decât al�ii pe Domnul Isus ca 
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medic, �i anume ca Marele Medic care a venit nu numai s� slujeasc� (Matei 20, 28), ci care a 
mers prin �ar� f�când bine (Faptele Apostolilor 10, 38), care a ar�tat mil� fa�� de orice boal� 
trupeasc� �i spiritual�, care a l�sat s� iese putere din El, ca s� vindece! (Luca 5, 17). To�i 
evangheli�tii relateaz� despre ispitirea lui Isus în pustie, dar numai Luca adaug�: »Diavolul a 
plecat de la El pân� la o vreme.« To�i relateaz� despre suferin�ele Sale în Ghetsimani, dar numai 
Luca ne prezint� relatarea emo�ionant� despre sudoarea »ca ni�te pic�turi mari de sânge« �i 
despre îngerul care a venit s�-L înt�reasc�. To�i vorbesc despre c�in�a lui Petru, dar numai Luca 
vorbe�te despre privirea Domnului. 
  Cea de-a treia Evanghelie este cununa Evangheliilor sinoptice. 
 
 

V. Exclude studiul planificat al izvoarelor inspira�ia divin�? 
Luca 1,1-4 

 
   Deja la prima privire a versetelor 1-4 se recunoa�te scriitorul grec instruit �i stilistic �colat. 
Expresiile folosite de Luca în introducere nu apar�in tezaurului limbii ebraice a Noului 
Testament, ci sunt împrumutate din greaca clasic�. În loc de în�iruirea seac� a propozi�iilor, 
specific� stilului ebraic, întâlnim în versetele 1-4 frumoasa aranjare sintactic� a p � r � i l o r  d e  
p r o p o z i � i e ,  care în traducerea german� nu ne poate oferi c o n s t r u c � i a  f i n �  �i a r m o n i a  
s o n o r �  r i t m i c �  a originalului din greac�. Filologii de profesie au l�udat în mod deosebit 
stilul folosit în introducere. Înv��atul Wilhelm Bousset spune: »Luca st�pâne�te proza artei 
grece�ti mai bine decât Pavel.«  (Bousset-Heitmüller, Scrierile Noului Testament pagina 392). 
   Luca alc�tuie�te introducerea cu atâta splendoare, deoarece el va oferi lucrarea sa unui om 
distins, cult, anume grecului Teofil. 
   Dar nu numai forma exterioar� a introducerii sale, ci �i faptul urm�tor face cunoscut educa�ia sa 
�tiin�ific�. Luca este singurul evanghelist care începe lucrarea sa dup� modelul istoricilor greci cu 
un cuvânt scurt de dedica�ie. Dac� compar�m acest prolog cu introducerile scriitorilor istorici 
Herodot, Tucidide, Polibius, atunci va trebui s� spunem c� Luca a fost un cunosc�tor bun al 
literaturii lucr�rilor istorice clasice. 
   Istoricii greci au scris lucr�rile lor cu scopul de a p�stra în amintirea posterit��ii marile fapte 
heleniste. Interesele, în slujba c�rora Luca î�i întrebuin�eaz� pana, sunt de natur� mult mai 
superioar� decât ale mae�trilor greci, ale c�ror metode le folose�te. El vrea s� fac� cunoscut 
evenimentul cel mai mare al istoriei lumii, tema cea mai cuprinz�toare din cer �i de pe p�mânt, 
din timp �i din ve�nicie, din trecut �i din viitor, referitoare la Dumnezeul ve�nic �i Fiul S�u 
ve�nic.  
   Ceea ce Luca aduce în cuvântul de dedica�ie ca justificare a Evangheliei sale nu este altceva 
decât o referire la o cercetare istoric� exact�. 
   În aceasta Luca se refer� la m � r t u r i i l e  o c u l a r e  ale oamenilor lui de încredere. Era o 
istorie sfânt�, aceea pe care o scria, istorie în care era vorba de binele �i de durerea întregii 
omeniri. Dovezile adev�rului aveau o însemn�tate soteriologic� (înv���tura despre mântuire). 
D u h u l  adev�rului �i v o i n � a  pentru adev�r tr�iau cu puterea vie a tinere�ii în martorii care au 
privit A d e v � r u l , anume pe Isus Hristos, în fa��. 
1. Fiindc� mul�i s-au apucat s� alc�tuiasc� o istorisire am�nun�it� despre lucrurile care s-

au petrecut printre noi,  

2. dup� cum ni le-au încredin�at cei ce le-au v�zut cu ochii lor de la început, �i au ajuns 

slujitori ai Cuvântului, 
   În expresia »s-au apucat« las� s� se în�eleag� c� autorii de mai înainte nu s-au folosit de toate 
mijloacele de ajutor pe care le aveau. De aceea Luca nu a trimis lui Teofil o scriere veche, ci el 
însu�i s-a apucat s� descrie via�a lui Isus, ca s� dea prietenului lui nobil o relatare pe deplin 
autentic� (pe care se putea baza) despre acele evenimente istorice. 
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   Cuvintele »printre noi« sunt acelea�i ca în Ioan 1, 14, cu deosebirea c� acolo vorbe�te unul din 
martorii oculari de la început în numele celorlal�i martori din jurul s�u, aici îns� este unul care a 
primit vestea despre faptele petrecute de la martori oculari �i de la martori mai vechi. 
   Ambele expresii »martori oculari« �i »slujitori ai Cuvântului« se refer� numai la 
c r e d i n c i o � i , deci la Adunarea lui Isus. Nu ce a relatat Pilat sau Irod, nici Caiafa sau Ana, �i 
nici ce au relatat fariseii sau c�rturarii despre via�a, suferin�ele �i moartea Domnului (care au fost 
de asemenea „martori oculari“) vrea Luca s� scrie, ci numai ce �tiu s� spun� membrii comunit��ii 
Domnului ca martori oculari �i vestitori ai Evangheliei despre Isus din Nazaret. 
   Miile de persoane care nu apar�ineau cercului Adun�rii �i care au auzit vorbirea lui Isus �i au 
v�zut faptele Lui, Pilat �i Caiafa care au vorbit cu El �i împ�ratul de la Roma împreun� cu 
slujitorii lui care au auzit prin raportul procuratorului Festus despre Pavel �i despre Isus pe care el 
Îl vestea (Faptele Apostolilor 25, 15; 19, 26)  arat� c� to�i acei contemporani care erau în afara 
Adun�rii, în fond nu au v�zut �i nu au în�eles nimic despre cel mai mare eveniment care a avut 
loc în timpul vie�ii lor pe p�mânt, �i anume de aceea, pentru c� ei nu voiau s� vad� �i s� aud� 
(Luca 8, 10; 10, 23). 
   Deci aici este vorba nu de un sistem de idei, ci de fapte. Apostolii nu s-au luat dup� fabule 
închipuite, ci au fost ei în�i�i martori personali ai slavei supranaturale a Domnului lor (2 Petru 1, 
16). 
   Desigur, cuno�tiin�a despre realitatea existen�ei lui Isus �i a apostolilor S�i nu este „credin��“. 
Contemporanii necredincio�i ai lui Isus au �tiut de existen�a unui Om, care S-a numit Isus din 
Nazaret, �i cu toate acestea nu au crezut în El. La aceast� credin�� ajunge numai acela care vrea 
s� cread� �i care pân� în adâncul inimi lui vrea cu adev�rat �i sincer s� vin� la Dumnezeu. Pentru 
atunci �i pentru acum a fost �i este valabil: „Cine vrea s� vin� la Dumnezeu, trebuie s� cread� c� 
El este.“ 
   Expresia „au încredin�at“ nu are aici nici-o precizare mai detaliat�. Dac� nu sunt preciz�ri 
suplimentare, atunci cuvântul se refer� la î n c r e d i n � � r i  v e r b a l e  (Faptele Apostolilor 16, 4; 
1 Corinteni 11, 2,23; 15, 3). �i substantivul „încredin�are“ (Matei 15, 2,3,6; Coloseni 2, 8; 2 
Tesaloniceni 2, 15, etc.) se refer� la o încredin�are verbal�. Înaintea oric�rei scrieri au existat 
„încredin��ri“ �i chiar ce noi ast�zi numim „Evanghelie“ �i „Sfânta Scriptur�“, înainte de a fi 
scrise au fost parte component� a „încredin��rii“ orale. 
   Expresia de la început se refer� la începutul vie�ii Domnului. – Reporterii acestor „evenimente 
de la început“ nu sunt „slujitori ai Cuvântului“ în sens restrâns, ci în sens larg – �i anume Maria, 
mama Domnului, care probabil a dat mai departe ceea ce i s-a spus de Zaharia �i Elisabeta, de 
Simion �i Ana. 
3. am g�sit �i eu cu cale, prea alesule Teofile, dup� ce am f�cut cercet�ri cu deam�runtul 

asupra tuturor acestor lucruri de la obâr�ia lor, s� �i le scriu în �ir unele dup� altele, 

4. ca s� po�i cunoa�te astfel temeinicia înv���turilor, pe care le-ai primit prin viu grai. 
Aceste versete constituie propozi�ia principal�. Prin formularea greac� „am considerat c� este 
bine“ Luca arat� c� s-a hot�rât s� devin� un scriitor istoric al istoriei lui Isus! 
   Prin folosirea expresiei „de la obâr�ia lor“ (anothen = de sus în jos) pare c� Luca se compar� cu 
un turist care încearc� s� ajung� pân� la izvoarele râului ca dup� aceea s� mearg� de-a lungul 
râului. – Relatarea apostolic� �i vestirea, care erau dominate de scopul practic al vestirii 
mântuirii, a început cu activitatea public� a lui Isus. Luca îns� s-a sim�it constrâns s� mearg� mult 
mai înapoi, ca s� prezinte istoria lui Isus de la primele ei începuturi; vezi capitolele 1 �i 2 
(relatarea copil�riei). �i cum a întregit el sub acest aspect „încredin��rile“, tot a�a s-a ostenit s� 
adune acele fapte �i vorbiri ale lui Isus care lipseau în aceste încredin��ri; acestea sunt cuprinse în 
„pasin“ = „toate“. Evanghelia Luca dovede�te aceasta în toate p�r�ile sale. 
   În ceea ce prive�te pe Teofil vezi introducerea capitolul II. 
   Dup� ce Luca ne-a relatat despre hot�rârea sa, vorbe�te acum despre scopul scrierii sale: el voia 
s� pun� pe inima marelui s�u protector adev�rul incontestabil, de nezdruncinat �i temelia 
înv���turii referitoare la credin��, pe care Teofil a primit-o odinioar� de la el. 


