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Prefață 

Lucrarea de față a constituit o minunată teză de doctorat pe 
care autorul ei a prezentat-o la Facultatea de Teologie Ortodoxă a 
Universității ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, în cadrul specializării 
”Studiul biblic al Noului Testament”, elaborată sub îndrumarea 
celui ce semnează aceste câteva rânduri.  

Sinodul Apostolic din Ierusalim, subiectul cărții de față, și 
care a avut loc între anii 49-50 ai primului secol creștin, relatat în 2 
variante, una lucanică (FAp 15, 1-35) și alta paulină (Gal 2,1-12), 
a reprezentat un episod crucial în istoria Bisericii primare, cu un 
impact aparte pentru viața primilor creștini, dar și pentru misiunea 
Bisericii primului secol creștin. Dar, pe cât a fost de important, pe-
atât a fost și de controversat, ridicând nu puține semne de întrebare 
cu privire la: 

- motivele întrunirii acestuia 
- valabilitatea deciziilor Apostolilor  
- însemnătatea pe care Sinodul a avut-o în Biserica 

Primară  
- eventuale efecte negative ale Decretului Apostolic în 

Biserica Primară etc. 
Așadar, domnul Călin Merca abordează în cartea sa o temă 

de interes major pentru teologia noutestamentară, dar și pentru 
misiologie. Felul în care s-au pus în discuție problemele apărute și 
modalitatea în care s-au luat deciziile de către Apostoli au 



influențat, arată autorul, în mod hotărâtor viața Bisericii din toate 
timpurile.  

O ruptură în sânul Bisericii primare cu privire la o 
problemă provocatoare pentru viața ei, și anume, valabilitatea 
circumciziei iudaice pentru creștinii recrutați din rândul păgânilor, 
ar fi însemnat pentru creștinism un alt curs al istoriei, probabil 
mult diferit de cel existent. Dacă Apostolul Pavel nu ar fi pus în 
discuție problema primirii neamurilor la Hristos, fără impunerea 
Legii mozaice, cu siguranță Biserica ar fi suferit o dezbinare între 
cele două mari grupări, a iudeo-creștinilor și a păgâno-creștinilor, și 
care ar fi afectat substanțial dezvoltarea ulterioară a vieții Bisericii 
creștine. 

Așadar, chiar dacă au adoptat decretul promulgat de 
Sinod, pentru a soluționa o problemă punctuală care a necesitat 
atenția Bisericii, efectele prevederilor Decretului Apostolic se 
întind dincolo de vremurile în care acesta a fost emis, ajungând să 
aibă parte de interpretări diferite și în zilele noastre. 

Literatura românească biblică nou-testamentară, axată pe 
tema mai sus amintită, este mai mult decât săracă. Ea este abordată 
doar indirect, la nivelul unor studii și articole, dar nu într-o lucrare 
de anvergură, ca cea a unei teze de doctorat sau a unei monografii 
dezvoltate.1 Iată de unde nevoia abordării unui astfel de demers 
hermenutic la nivelul unei teze de doctorat. 

                                                 
1 A se vedea amănunte în acest sens, în Bibliografia lucrării. 



În vederea realizării acestui obiectiv științific, autorul a 
structurat cercetarea sa în 5 capitole principale, toate având mai 
multe subcapitole, precedate de un capitol de Introducere. 

În partea preliminară, autorul lucrării, domnul Călin 
Merca, prezintă metoda de lucru, stadiul actual al investigației, 
relevanța temei pentru literatura de specialitate, punând un accent 
important pe stadiul actual internațional de cercetare a temei etc., 
ceea ce constituie un aport special la familiarizarea cititorului, sau a 
specialistului, cu problematica subiectului care urmează a fi tratat. 

În Capitolul întâi – ”Situația Bisericii primare până la 
Sinodul Apostolic” autorul focusează accentul cercetării sale cu 
precădere pe motivele care au generat necesitatea întrunirii 
Sinodului, precum și pe dubla percepție a Legii lui Moise, una 
venind din spațiul lumii iudaice, cealaltă din cel al lumii păgâne, 
care au prefațat, oarecum, Sinodul, generând constituirea acestuia. 
În acest context, raportarea creștinilor proveniți dintre păgâni la 
Legea lui Moise constituie principala problemă care cu care s-a 
confruntat Biserica primară precum și cauza principală care a 
generat întrunirea Conciliului apostolic.  

Odată cu expansiunea misiunii creștine în afara teritoriului 
Țării sfinte și a lărgirii comunităților creștine prin includerea în 
rândurile lor a păgânilor, au apărut, așadar, primele probleme 
referitoare la respectarea legii vechi de către noii convertiți, veniți 
dintre păgâni, circumcizia iudaică constituind principalul obstacol.  



Practica tăierii împrejur a fost aspru criticată de lumea 
elenă și de cea romană, fiind considerată deplasată și chiar perversă. 
Împăratul Hadrian a comparat-o cu castrarea, care era pedepsită 
într-un mod asemănător cu crima. Astfel, el a interzis tăierea 
împrejur pe tot cuprinsul imperiului. 

În Capitolul 3 – ”Sinodul Apostolic din Ierusalim” - autorul 
dezbate cele două reuniuni ale acestuia. Prima reuniune este 
dominată de cuvântările și susținerile celor prezenți, context în care 
se arată și raționamentele care i-au determinat pe unii si pe alții să 
adopte o anumită conduită.  

În a doua reuniune s-au prezentat prohibițiile pentru cei 
care vin la credință dintre păgâni și s-a făcut, din punct de vedere 
istoric și doctrinar, analiza motivelor pentru care acestea au fost 
date. 

Dacă lucrările Sinodului Apostolic au fost publice sau 
secrete este greu de identificat din text este de părere Dl Călin 
Merca. Autorul încearcă, totuși, un răspuns: Potrivit textului din 
Faptele Apostolilor 15,4 s-ar putea vorbi despre o adunare 
generală, pe când informația din Fapte 15, 6 lasă deschisă ideea 
presupunerii unei adunări mai restrânse2, care va fi avut loc, 
                                                 
2 Este posibil ca aceștia să-și fi istorisit experiențele în cadrul unei adunări 
generale (F.Ap. 15, 4), însă o întâlnire doar cu Apostolii este posibil să fie 
menționată la versetul 6, unde e posibil ca Pavel și Barnaba să-și fi continuat 
relatările, însă, probabil, cu alte exemple și într-un mod mai complex (Vezi 
Craig S. Keener, Acts. An Exegetical Commentary, Baker Academic, Grand 
Rapids, Michigan 2014, p. 2225). 



probabil, într-o altă zi, deși autorul Luca nu menționează nimic 
despre acest fapt. Totuși, în Fapte 15,12 toată mulțimea este 
prezentă din nou și reapare în Fapte 15,22 ca fiind responsabilă 
pentru decizia finală.  

Așadar, Sinodul Apostolic din Ierusalim a abordat o 
problemă stringentă, de criză, în viața primilor creștini, și care era, 
de altfel, inevitabilă: obligativitatea sau nu a Legii mozaice pentru 
păgâni, în special, circumcizia. Dacă a și rezolvat-o definitiv, 
rămâne o întrebare în spatele căreia au fost și mai există încă multe 
rezerve în rândul specialiștilor. Din cartea de față putem să 
întrevedem un răspuns în acest sens.  

  
 
În capitolul 4 – Decretul Apostolic – O soluție pentru 

unitatea creștinismului primar? – autorul tratează Decretul 
Sinodului adoptat de către Apostoli, dimpreună cu motivele care 
au stat la baza elaborării acestuia și felul în care trebuia 
implementat în Biserică.  

În ceea ce privește originea prevederilor Decretului Sinodal 
(ferirea de jertfele idolilor, de desfrânare, de animale sugrumate şi de 
sânge) autorul amintește câteva dintre teoriile care au apărut de-a 
lungul timpului și pe care le dezbate în mod pertinent: 

1. Prohibițiile ar fi doar de ordin moral și ar corespunde celor 
3 prohibiții iudaice elementare; 



2. Prohibițiile s-ar referi la activitățile care se desfășurau în 
templele păgâne; 

3. Aceste prohibiții ar reflecta prohibițiile prevăzute de Levitic 
capitolele 17 și 18, cu privire la străinii care locuiesc pe teritoriul 
Țării Sfinte; 

4. Prohibițiile ar reflecta anumite tradiții care în timp au 
devenit legile lui Noe. 

La întrebarea: A fost Decretul Apostolic o soluție pentru 
unitatea creștinismului primar?, răspunsul autorului este 
următorul: ”Compromisul la care Apostolii au ajuns în urma 
dezbaterilor de la Sinod nu a rezolvat diferența teologică ce exista 
între Pavel și opozanții acestuia în ceea ce privește apartenența 
păgânilor la poporul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, deciziile 
Apostolilor oferă o bază practică pentru șederea la mese a păgâno-
creștinilor și a iudeo-creștinilor, aceștia din urmă atribuindu-le celor 
dintâi un statut asemănător cu cel al „temătorilor de Dumnezeu.” 3 
Într-un cadru polarizat, căutarea unei căi de mijloc poate să ducă la 
un rezultat care să fie nemulțumitor pentru ambele părți, însă din 
perspectiva Sf. Luca, această cale de mijloc e privită ca un succes, 
chiar dacă au existat cu siguranță nemulțumiți din ambele tabere.” 
(p.154) 

Cât privește importanța pe care Sinodul a avut-o – temă 
dezvoltată în capitolul 5 - asupra dezvoltării creștinismului, 
impactul doctrinar și istoric, contribuția la formarea dreptului 

                                                 
3 Craig S. Keener, Acts, p. 2215. 



canonic al Bisericii, precum și unele interpretări date Decretului 
Apostolic de-a lungul timpului, punând accentul pe erezia 
martorilor lui Iehova, sintetizăm câteva afirmații ale autorului: 
”Sinodul Apostolic în sine este o dovadă clară a istoricității Faptelor 
Apostolilor, prin faptul că aceasta consemnează un eveniment istoric 
deosebit de important pentru organizarea Bisericii și stabilirea 
învățăturii de credință. În mod subtil, Sf. Luca se folosește de 
afirmațiile Apostolilor pentru a contura o nouă definiție a poporului 
lui Dumnezeu, popor care se bazează pe credința mesianică și nu pe 
apartenența etnică sau observarea unui ritual. El stabilește ca 
principiu fundamental, că responsabilitatea Bisericii nu este aceea de 
dicta acțiunile lui Dumnezeu, ci de a le discerne, nu de a închide 
Scripturile pentru a nu mai fi interpretate, ci de a le deschide pentru 
aceasta. El arată că noul popor al lui Dumnezeu este un popor din 
toate națiunile pământului în care toți sunt egali, iar dacă 
Dumnezeu s-a arătat ca fiind nepărtinitor (F.Ap. 10, 34), la fel 
trebuie să fie și Biserică” (p. 179).  

”Sinodul Apostolic din Ierusalim marchează începutul 
dreptului canonic şi a practicii sinodale, care s-au păstrat în Biserica 
de Răsărit până în zilele noastre. Deciziile nu se iau de către un 
singur apostol, ci de către toţi împreună. Chiar şi cuvintele utilizate 
de Sf. Ap. Iacov atunci când prezintă Decretul Apostolic implică 
ideea de sinodalitate, prin folosirea pluralului în formula: „Părutu-s-
a Duhului Sfânt şi nouă” (F.Ap. 15,28), formulă preluată mai apoi 
de Biserică și folosită până azi pentru a reda hotărârile sinodale” (p. 
193). 



Așadar, modul de abordare a temei, cunoaşterea şi citarea 
unora din cele mai bune şi mai noi lucrări din literatura de 
specialitate, de altfel, de referinţă, stilul argumentativ de analiză al 
subiectului, sublinierea dimensiunii spirituale pentru lumea 
contemporană a mesajului temei etc., fac din lucrarea D-lui Dr. 
Călin Merca una semnificativă pentru spaţiul biblic românesc nou-
testamentar. 

Închei aceste câteva reflecții dorind spor cărturăresc 
cititorilor cărții și felicit, în modul cel mai sincer, pe cel ce a trudit 
pentru ea! 
Cluj-Napoca, 2020, 
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