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TRADUCERI

OMILII LA FAPTELE APOSTOLILOR.

PRIMA OMILIE *

SFÂNTUL IOAN GUR| DE AUR

Introducere 

F\r\ îndoial\, Sfântul Ioan Gur\ de Aur este unul dintre cei

mai citi]i, cei mai analiza]i [i mai tradu[i sfin]i ai Bisericii Or-

todoxe, fapt datorat elegan]ei, profunzimii [i stilului s\u simplu

de exprimare a adev\rului cuprins în Sfânta Scriptur\. Nu tre-

buie uitat aici nici faptul c\ întreaga sa oper\ de]ine, în colec]ia

Patrologia graeca a abatelui J.P. Migne, optsprezece volume, iar în

colec]ia  vEllhne" Patevke" th" Ekklhsiva" (EPE), coordonat\ de

reputatul patrolog grec Pannayotis Hristos, nu mai pu]in de patru-

zeci [i trei de volume1.

* Traducere dup\: Iwannou Ckusostomou, Apanta ta erga 15, Upovmnhma sti"
Pravxei" twn Apostovlwn ( JOmilive" Av-KG v), jEpovptai Pan. K. Ckistouv, jEpime-
lhthV" Eleuq. G. Meketavkh", vEllhne" Patevke" th" Ekklhsiva" (EPE), Keivmeno-
Metavfkash-Scoliva apov toVn Ckistov Q. Kkikwvnh, Patekikaiv Ekdovsei" «Gkhgokio"
o Palamav"», Qessalonivkh, 1983, pp. 14-57. Pentru prezenta introducere am fo-

losit informa]iile oferite de Hristos Th. Krikonis, în edi]ia greceasc\, pp. 1-13.
1 Red\m mai jos operele Sfântului Ioan Hrisostom, cuprinse în cele patruzeci

[i trei de volume: 1. Diavlogo" Palladivou, PeriV ajsafeiva" tw~n profhteiw~n,
Suvnoyi" Palaia~" Diaqhvkh" 2. JOmilive" eij" thVn Gevnesin (a v-kgv); 3. JOmilive" eij"
thVn Gevnesin (kd v-ma v); 4. JOmilive" eij" thVn Gevnesin (mb v-xd v); 5. JOmilive" eij" thVn
Gevnesin (g v-ib v),  JOmilive" eij" touV" YalmouV" (ma v-mg v); 6. JOmilive" eij" touV"
Yalmouv" (md v-rkg v); 7. JOmilive" eij" touV" YalmouV"(rkd v-rn), EiV" toVn DauiVd kaiV
Saouvl; 8. JOmilive" eij" thVn Gevnesin (a v-q v), Upomvhvmata; 9. JOmilive" eij" provswta
kai rhtav th~" Palaia~" diaqhvkh" (notat\ în colec]ie 8A); 10. JUpovmnhma stoV KataV
Matqai~on Eujaggevlion (a v-k v); 11. JUpovmnhma stoV KataV Matqai~on Eujaggevlion (ka v-
lz v); 12. JUpovmnhma stoV KataV Matqei~on Eujaggevlion (lz v-n" v); 13.  JUpovmnhma stoV
KataV Matqei~on Eujaggevlion (nz v-oe v) – notat\ în colec]ie 11A; 14.  JUpovmnhma
stoV KataV Matqei~on Eujaggevlion (o" v-), StoV KataV  jIwavnnhn Euvaggevlion (a v-d v);
15. JUpovmnhma stoV KataV  jIwavnnhn Euvaggevlion (e v-la v); 16.  JUpovmnhma stoV KataV
jIwavnnhn (lb v-nd v) - notat\ în colec]ie 13A; 17.  JUpovmnhma stoV KataV  jIwavnnhn
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Conform editorului grec, care a realizat de altfel [i introdu-

cerea la omiliile Sfântului Ioan Gur\ de Aur la cartea Faptele

Apostolilor, în afara celor cincizeci [i cinci de omilii 2cunoscute,

mai exist\ înc\ patru omilii hrisostomice3care se refer\ la înce-

putul c\r]ii. Unii cercet\tori – pe baza analizei textuale – consi-

der\ c\ omiliile nu ar apar]ine lui Hrisostom, ci unui a[a-numit

„pseudo-Hrisostom”, îns\ ipoteza aceasta nu [i-a g\sit înc\ rezolvarea.

„Piatra de poticnire” a cercet\torilor este tonul [i stilul scrierii.

Astfel, Erasmus (1466-1536), când a început s\ traduc\ aceste omilii

în latin\, a sim]it o asemenea sil\ din cauza stilului lor, încât,

scriind lui Tostallum, spunea c\ lucrarea aceasta o respinge, fiindc\

nu vede în ea pe Hrisostom, iar tonul omiliilor este total str\in de to-

nul cu care ne-a obi[nuit arhiepiscopul Ioan al Constantinopolului.

Savillius, mereu opus opiniilor lui Erasmus, a men]ionat c\ în

cartea aceasta a Faptelor tonul este diferit, neuniform [i com-

plicat, dar de asemenea, con]ine [i unele dintre cele mai frumoase

pasaje de proz\. Tot Savillius trage concluzia c\ lucrarea este

într-adev\r a lui Ioan.

1 

Euvaggevlion (ne v-ph v); 18.  JUpovmnhma stiV" Pravxei" (a v-kg v); 19.  JUpovmnhma stiV"
Pravxei" (kd v-md v) - notat\ în colec]ie 16A; 20.  JUpovmnhma stiV" Pravxei" (me v-n v), ?
JUpovmnhma sthVn ProV" Rwmaivou"  (a v-i v) - notat\ în colec]ie 16B; 21. JUpovmnhma sthVn
ProV" Rwmaivou" (ia v-lg v); 22. JUpovmnhma sthVn A v ProV" KorinqivouV" (a v-ka v); 23.

JUpovmnhma sthVn A v ProV" KorinqivouV" (kb v-md v) - notat\ în colec]ie 18A; 24.

JUpovmnhma sthVn B v ProV" KorinqivouV" (a v-kd v); 25. JUpovmnhma sthVn B v ProV"
KorinqivouV" (ke v-l v), Pro" jEfesivou" (a v-ia v); 26. Prov" jEfesivou" (ib v-kd v), ProV"
Filipphaivou" (a j-ib v); 27. ProV" Filipphaivou" (ig v-ie v), Kolossaei~" Qessalonikei~";
28. ProV" Qessalonikei~" (a v-e v), ProV" Timovqeon A v kaiV B v’; 29. ProV" Tivton, ProV"
Filhvmona, ProV"  JEbraivou" (a v - ie v); 30. ProV"  JEbraivou"  (i" v-ld v), Eij" Lavzaron (a v-z v);
31. JOmilive" jHqikeV" - Agiografikev"; 32. JOmilive" Agiografikev" - EdmhneutikeV"; 33.

PoimantikaV kaiV jAskhtikaV A v (Lovgoi PeriV iJerwsuvnh"); 34. jAskhtikaV B v ProV"
Stageivrion Lovgoi A v-G v, PeriV parqeniva"; 35. JOmilive" Kathchtikev" - JOmilive" jHqikeV";
36. JOmilive" Kathchtikev" -  JOmilive" jHqikeV" b v,  JOmilive" PeristatikeV" A v; 37. JOmi-
live" PeristatikeV" B v; 38. JOmilive" PeristatikeV" G v; 39. JOmilive" PeristatikeV" D v,
ProV" jIoudaivou" kaiV  @    Ellhna" klp.; 40. JOmilive" DogmatikeV" (PeriV ajkatalhvpou, PeriV
oJmoousivou); 41. JOmilive" JEortastikev", JOmilive" jEgkwmiastikev" A v’; 42. JOmilive"
jEgkwmiastikev" B v, jEpistoleV" proV" thVn  jOlumpiavda (a v-iz v), Bivo" th~" oJsiva"
jOlumpiavdo"; 43. jEpistoleV" ProV"  jInnokevntion, jEpistoleV" ic v - pmb v. 

2  P.G. 60:13-383.
3  P.G. 51:65-112. 

Euvaggevlion (ne v-ph v); 18.  JUpovmnhma stiV" Pravxei" (a v-kg v); 19.  JUpovmnhma stiV"
Pravxei" (kd v-md v) - notat\ în colec]ie 16A; 20.  JUpovmnhma stiV" Pravxei" (me v-n v), ?
JUpovmnhma sthVn ProV" Rwmaivou"  (a v-i v) - notat\ în colec]ie 16B; 21. JUpovmnhma sthVn
ProV" Rwmaivou" (ia v-lg v); 22. JUpovmnhma sthVn A v ProV" KorinqivouV" (a v-ka v); 23.

JUpovmnhma sthVn A v ProV" KorinqivouV" (kb v-md v) - notat\ în colec]ie 18A; 24.
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28. ProV" Qessalonikei~" (a v-e v), ProV" Timovqeon A v kaiV B v’; 29. ProV" Tivton, ProV"
Filhvmona, ProV"  JEbraivou" (a v - ie v); 30. ProV"  JEbraivou"  (i" v-ld v), Eij" Lavzaron (a v-z v);
31. JOmilive" jHqikeV" - Agiografikev"; 32. JOmilive" Agiografikev" - EdmhneutikeV"; 33.
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jOlumpiavdo"; 43. jEpistoleV" ProV"  jInnokevntion, jEpistoleV" ic v - pmb v. 
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Dintre m\rturiile eclesiastice vechi, prima o face Casiodor (485-

583), care afirm\ c\ omiliile la Faptele Apostolilor ale Sfântului

Ioan Hrisostom se g\seau în dou\ codice, înso]ite [i de scolii. Ca-

siodor, care este editorul [i comentatorul unor omilii, le-a valori-

ficat pe cele ce con]ineau comentarii din perioada lui Ioan Gur\ de

Aur, al c\rui nume era renumit la acea vreme în R\s\rit. Dup\

Savillius [i Tillemont, a doua m\rturie o ofer\ Sfântul Ioan Da-

maschin (680-755), iar mai apoi Fotie (820-896), care men]ioneaz\

un num\r diferit al omiliilor la Fapte (40). 

Cât prive[te timpul rostirii lor, m\rturia din omilia 44 a Fap-
telor: „iat\, prin harul lui Dumnezeu [i noi avem trei ani…” (44:4)

ar sublinia cert c\, în momentul rostirii omiliei 44, Sfântul Ioan

era deja de trei ani pe tronul de arhiepiscop al Constantinopo-

lului, iar omiliile au fost rostite începând cu 401. Evident, [i alte

m\rturii vorbesc indirect despre aceast\ realitate: Ioan era deja

episcop (cf. omilia 8:3 [i 9:6), iar marea cetate a Constantino-

polului a fost zguduit\ din temelii de un cutremur (cf. 41:2), ce a

avut loc undeva, pe la 400 d.Hr. Cel mai sigur, aceste omilii au

fost rostite pe la sfâr[itul anului 400, începutul lui 401 d.Hr. Din-

tr-o alt\ perspectiv\, patriarhul Fotie al Constantinopolului, bazân-

du-se pe m\rturia direct\ din omilia 44:3, sus]ine c\ distan]a din-

tre timpul rostirii fiec\rei omilii a fost de 5-7 zile.

Omilia 1: Faptele Apostolilor 1:1-5

„Cuvântul cel dintâi l-am f\cut, o, Teofile, despre toate cele ce

a început Iisus a face [i a înv\]a, pân\ în ziua în care S-a în\l]at

la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales.”4

1. Pentru mul]i, aceast\ carte nu este destul de cunoscut\, nici

ea îns\[i, nici autorul ei. De aceea, am ales mai înainte de toate s\

m\ ocup de aceast\ lucrare, încât [i pe ace[tia care nu o cunosc s\ îi

înv\] [i o astfel de mare comoar\ s\ nu o las s\ fie neglijat\ [i s\ r\-

mân\ ascuns\, c\ci ar putea s\ ne foloseasc\ nu mai pu]in ca îns\[i

Evangheliile. Ea este plin\ de mult\ dragoste de în]elepciune [i de

înv\]\tura cea dreapt\ a credin]ei [i de ar\tarea minunilor, care s-au

f\cut, desigur, de c\tre Duhul cel Sfânt.

4  Fp. 1, 1-2.
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S\ nu o cercet\m, a[adar, cu neb\gare de seam\, ci cu aten]ie,

deoarece [i profe]iile pe care le-a dat Hristos în Evanghelii este po-

sibil s\ le vezi înf\ptuindu-se aici [i din aceste fapte s\ str\luceasc\

adev\rul, iar schimbarea cea mare a ucenicilor în mai bine s\ se fac\

în ace[tia, prin lucrarea Duhului Sfânt. C\ci [i acele [cuvinte] pe care

ucenicii le-au auzit de la Hristos, c\ „cel ce crede în Mine va face [i

el lucr\rile pe care le fac Eu [i mai mari decât acestea va face”5; c\

ei vor profe]i [i vor fi du[i în [fa]a] conduc\torilor [i a împ\ra]ilor,

c\ vor fi biciui]i în sinagogile lor6 [i c\ aspre suferin]e vor îndura,

c\ pe toate le vor birui [i c\ vor propov\dui Evanghelia în lumea

întreag\; toate acestea sunt cu putin]\ s\ le vezi în cartea aceasta

împlinindu-se întru totul [i multe altele decât acestea, pe care [Iisus]
le-a spus, pe când tr\ia împreun\ cu ei. 

Ai s\ vezi deci, aici, pe ace[ti Apostoli cum alearg\ asemenea

p\s\rilor pe uscat [i pe mare; ai s\ vezi aici [i pe cei lipsi]i de cu-

raj, [i pe cei necugeta]i cum devin, dintr-o dat\, unii împotriva altora,

nesocotitori fa]\ de bani [i fa]\ de slav\, fa]\ de mânie [i de dorin]\,

fa]\ de toate, devenind superiori [i având o mare în]elegere, [i nic\-

ieri vreo invidie precum înainte, nici vreo anume dorin]\ puternic\

de întâietate, ci întreaga virtute în ace[tia perfect\ fiind [i în dra-

goste mult str\lucind, pentru care multe [Hristos] le-a [i poruncit

acestora, spunându-le c\ „întru aceasta vor cunoa[te to]i c\ sunte]i

ucenicii Mei, dac\ ve]i avea dragoste unii fa]\ de al]ii”7.

Se g\sesc aici [i înv\]\turi care, dac\ nu ar fi fost aceast\ carte,

în nici o alta nu s-ar fi f\cut cunoscute cu atâta limpezime; încât [i

cea mai important\ parte a mântuirii noastre s-ar fi ascuns [i ar fi

r\mas necunoscut\ pentru via]\ [i pentru înv\]\turi.

Cea mai mare parte dintre cele ce se povestesc aici sunt fap-

tele lui Pavel, care s-a nevoit mai mult decât to]i. {i aceasta, din

cauza faptului c\ scriitorul acestei c\r]i a fost ucenicul s\u, feri-

citul Luca, a c\rui virtute este posibil\ s\ o vezi [i din multe altele,

îndeosebi îns\ din faptul c\ se g\sea neîncetat al\turi de dasc\l [i

întotdeauna pe el l-a urmat. Când, deci, Dimas [i Ermoghenis8 l-au

p\r\sit, plecând unul c\tre Galatia [i altul c\tre Dalma]ia, ascult\ ce

5  In 14, 12.
6  Mt. 10, 17-18.
7  In 13, 35.
8  II Tim. 1, 15.
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spune Pavel despre acesta: „Doar Luca este împreun\ cu mine”9 [i,

c\tre Corinteni scriind, spunea despre el: „c\ruia laud\ pentru la-

uda ce a avut-o în toate bisericile”10. {i, când spune c\ „s-a ar\tat lui

Petru [i mai apoi celor doisprezece”11 [i „dup\ Evanghelia pe care a]i

primit-o”12, Evanghelia Acestuia se în]elege; deci nu ar gre[i nimeni

atribuind Acestuia lucrarea aceasta. Când spun „acestuia”, în]eleg

pe Hristos. Dar dac\ ar spune cineva: de ce, în cele din urm\, nu

le-a scris pe toate, de[i s-a g\sit cu el pân\ în final? Acela ar putea

s\ spun\ c\ ele au fost de ajuns celor ce vor s\ fie aten]i [i la cele

urgente mereu s\-[i întoarc\ aten]ia lor [i c\ grija lor nu era scrie-

rea, deoarece multe ne-au transmis [i prin predania nescris\.

{i, desigur, toate care se cuprind în aceast\ carte sunt demne de
admirat, îndeosebi îng\duin]a Apostolilor, pe care [i Duhul Sfânt le-a
dat-o acestora, preg\tindu-i s\ insiste în cuvântul lui Dumnezeu pen-
tru mântuirea oamenilor. Întocmai pentru aceasta, pe când înv\]au
a[a de multe despre Hristos, pe de o parte, spuneau pu]ine despre
dumnezeirea Lui, iar, pe de alt\ parte, mai multe înv\]au cele des-
pre firea Sa uman\, despre patima, despre Învierea [i despre În\l-
]area Sa; deoarece, mai înainte de toate, cele pe care le c\utau erau
acestea: s\ se fac\, a[adar, crezut de lume c\ [Hristos] a Înviat [i S-a
în\l]at la ceruri. 

La fel cum Însu[i Hristos, mai mult decât toate, încerca s\ arate
c\ a venit de la Tat\l S\u, astfel [i Luca încearc\ s\ dovedeasc\ c\
[Hristos] a înviat, S-a în\l]at [i a mers c\tre Tat\l S\u, de la Care a [i
venit. Deoarece, dac\ faptul acesta nu se f\cea crezut mai înainte,
mult mai mult, cu ad\ugarea celor care s-au petrecut dup\ Înviere
[i dup\ În\l]are, întreaga înv\]\tur\ ar fi p\rut iudeilor c\ este de ne-
crezut. Pentru aceasta, încet-încet [i cu calm îi ridic\ la cele înalte.
În Atena dar, Pavel Îl nume[te în mod simplu [pe Hristos] drept
om13, f\r\ s\ spun\ nimic mai mult. {i pe bun\ dreptate, c\ci dac\ pe
Însu[i Hristos, Care a înv\]at despre egalitatea Sa cu Tat\l, au în-
cercat de multe ori s\-L ucid\ cu pietre, [i pentru aceast\ înv\]\-
tur\ a Sa L-au numit hulitor14, mult mai pu]in, desigur, nu ar fi acceptat

9  II Tim. 4, 10-11.
10  II Cor. 8, 18.
11  I Cor. 15, 5.
12  I Cor. 15, 1.
13  Fp. 17, 31.
14  In 8, 58-59; vezi [i 8, 42.
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înv\]\tura aceasta de la pescari, [i acestea din momentul în care
vestirea crucii înaintase.

2. {i de ce trebuie s\ m\ refer la iudei, de vreme ce, de multe ori,

desigur, pe atunci în[i[i ucenicii auzind marile adev\ruri ale cre-

din]ei, se tulburau [i se scandalizau? Pentru aceasta a [i zis: „Multe

am înc\ s\ v\ spun, dar nu pute]i acum s\ le în]elege]i”15. Dac\ aceia

nu puteau s\ le în]eleag\, ei, care au stat atât de mult timp al\turi

de El, care au participat la atâtea lucruri de tain\ [i care au v\zut

atâtea minuni, cum ar fi acceptat, din prima, înaltele adev\ruri ale

credin]ei oameni, ei care abia atunci s-au desp\r]it pentru prima oar\

de altarele templelor, [i de idoli, [i de jertfe, [i de feline, [i de cro-

codili (c\ci acestea erau obiectele de cult [i de pre]uire ale elinilor),

[i de alte rele? Cum, dar, iudeii, care în fiecare zi înv\]au [i erau con-

du[i de c\tre Lege („Ascult\, Israele, Domnul Dumnezeul t\u Unul

este [i afar\ de Acesta nu exist\ altul”16), auzind c\ El Însu[i este

Dumnezeu [i c\ este egal cu Tat\l S\u, cum puteau ace[tia s\ nu

se revolte [i s\ nu se împotriveasc\ mult mai mult decât ceilal]i, ei

care L-au v\zut pe Acesta spânzurat pe lemnul crucii, mai cu seam\

c\ L-au [i r\stignit [i L-au îngropat, iar înviat nu L-au v\zut? Pen-

tru aceasta dar, încet-încet [i cu calm, îi fac s\ se încredin]eze [i se

ofer\ acestora cu mult\ bun\voin]\, folosind din bel[ug harul Du-

hului Sfânt, [i, pe deasupra, în numele S\u, mai mari decât acelea

pe care le-a f\cut Hristos, ca s\ înal]e în aceste dou\ moduri pe cei

ce erau c\zu]i [i s\ adevereasc\ predica Învierii. {i pentru aceasta, în

mod exact cartea aceasta este dovad\ a Învierii. Dac\ dar aceasta

se f\cea crezut\ [Învierea, adic\], celelalte [i-ar fi urmat drumul lor

[i ar fi progresat.

A[adar, subiectul [i întregul scop al c\r]ii, precum ar putea ci-

neva s\ spun\, în linii generale, este acesta. S\ ascult\m, în conti-

nuare, cele din început: „În prima carte am vorbit, Teofile, despre

toate cele ce Hristos a început s\ fac\ [i s\ înve]e”. Pentru care

motiv aminte[te acestuia de Evanghelie? Ca s\ dovedeasc\ exacti-

tatea spuselor sale, c\ci [i în începutul lucr\rii aceleia spune: „Am

g\sit [i eu cu cale, preaputernice Teofile, dup\ ce am urm\rit toate

cu de-am\nuntul de la început, s\ ]i le scriu pe rând”17. {i nu se opre[te

15  In 16, 22.
16  Deut. 6, 4.
17  Lc. 1, 3.
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numai la propria sa m\rturie, ci atribuie Apostolilor pe toate, spu-

nând: „Dup\ cum ni le-au predat ace[tia, care dintru început au

fost martori oculari [i slujitori ai predicii”18. Pentru aceasta, dup\

ce a f\cut acolo cuvântul vrednic de credin]\, nu necesit\ aici alt\

adeverire, deoarece atunci cuvântul s-a crezut [i cu acela a înv\]at

pe Teofil pre]iosul adev\r. Deoarece, din moment ce s-a f\cut vred-

nic de credin]\ acesta care a scris cele pe care le-a auzit, [i s-a f\-

cut crezut, mult mai mult este vrednic s\ se fac\ crezut acesta care

a scris cele de aici, pe care nu le-a primit de la al]ii, ci însu[i le-a v\zut

[i le-a auzit. C\ci, dac\ ai acceptat cele referitoare la Hristos, spune,

mult mai mult trebuie s\ accep]i cele referitoare la Apostoli.

Dar ce? Subiectul este doar istorie, iar cuvântul Duhului este

str\in? Deloc. Cum? Întrucât cele pe care ace[tia le-au predat, care

s-au f\cut dintru început martori oculari [i slujitori ai cuvântului

lui Hristos, au fost ale Duhului Sfânt. 

{i de ce nu a spus c\ sunt precum ni le-au predat aceia, care

s-au f\cut martori oculari, ci „care dintru început au fost martori

oculari”? Deoarece aceasta, care mult mai mult conduce la credi-

bilitate, este aflarea de la martorii oculari; aceasta nu ar p\rea celor

nerozi arogan]\ [i egoism. Pentru aceasta [i Ioan spunea urm\toa-

rele: „Eu am v\zut [i am adeverit c\ Acesta este Fiul lui Dum-

nezeu”19. {i Hristos, în mod asem\n\tor, vorbe[te cu Nicodim, care

credea cu greutate: „C\ci aceasta despre care [tim vorbim [i aceasta

pe care am v\zut-o o m\rturisim, [i m\rturia noastr\ nimeni nu o

prime[te”20. {i iar\[i, dovedind c\ sunt multe de descoperit din cele

pe care le-au v\zut, spunea ucenicilor: „{i voi m\rturisi]i despre Mine,

c\ci sunte]i dintru început cu Mine”21. {i în[i[i Apostolii, în multe

locuri, spun: „{i noi suntem martori ai acestor lucruri, precum este [i

Sfântul Duh, pe care L-a dat Dumnezeu celor care se supun Aces-

tuia”22. {i dup\ acestea, adeverind Petru cuvântul, a spus: „Noi, care

am mâncat [i am b\ut împreun\ cu El”23. Deoarece, foarte repede

primeau m\rturia de la oameni ce au fost împreun\ cu El, din moment

18  Lc. 1, 2.
19  In 1, 34.
20  In 3, 11.
21  In 15, 27.
22  Fp. 5, 32.
23  Fp. 10, 41.
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ce atunci nu aflaser\ deloc despre Sfântul Duh. Pentru aceasta [i

Ioan, în scrierea Evangheliei sale, spunea c\ el însu[i a v\zut, când

a înv\]at despre sânge [i despre ap\, c\ a folosit pe ace[tia pentru

a v\zului mare m\rturie, [i astfel acelea care provin de la Duhul Sfânt

sunt mult mai exacte ca vederea, dar nu pentru necredincio[i.

Faptul c\ Luca a primit [harul] Duhului Sfânt, este evident din

multe semne [i din minunile care se fac acum [i din faptul c\ atunci

oamenii se împ\rt\[eau de Sfântul Duh [i, dup\ m\rturia lui Pavel,

„acesta prime[te laud\ din lucrarea sa pentru Evanghelie”24 [i din

votul în favoarea hirotoniei sale, c\ci imediat ce a spus asta, ada-

ug\: „Dar s-a [i numit de c\tre biserici s\ fie înso]itor al nostru în

slujirea aceasta pe care o oferim”25.

3. Ai observat [i smerenia lui, c\ci nu spune: „în prima Evan-

ghelie pe care ]i-am vestit-o”, ci „în primul cuvânt pe care l-am f\-

cut”, socotind c\ numirea Evangheliei este mai mare decât el însu[i;
pentru aceasta, de atunci, Apostolul Pavel cinste[te pe acesta, spu-

nând: „Acesta prime?te laud\ din lucrarea sa pentru Evanghelie”26.

Dar acesta accentueaz\ [i spune: „În prima carte, pe care am scris-o,

Teofile, am vorbit despre toate cele pe care a început s\ le fac\ [i s\

le înve]e Iisus”. Nu în mod simplu despre toate, ci despre toate de la

început, pân\ la final; a[adar, pân\ în ziua, spune, în care S-a în\l]at.

{i, desigur, Ioan arat\ c\ nu a fost cu putin]\ s\ le scrie pe toate,

deoarece, voind s\ declare aceasta, dup\ ce a spus „Pe care, dac\ ar

fi scris cineva, cred c\ nici întreaga lume nu le-ar fi înc\put”, ada-

ug\: „C\r]ile care s-ar fi scris”27. Cum, dar, vorbe[te acesta despre

toate? Îns\ nu a spus „toate”, ci „despre toate”, îns\ ar putea cineva

s\ spun\, în mod concis [i general: vorbe[te despre toate cele esen-

]iale [i importante. Mai apoi explic\ despre care „toate”: „Toate câte

a început Iisus s\ fac\ [i s\ înve]e”, subîn]elegându-se minunile [i

înv\]\turile. Nu doar aceasta, ci [i f\când înv\]a. Observ\, dar, iubi-

toarea [i apostolica inten]ie a acestuia, care, chiar dac\ a scris pen-

tru cineva [a[adar, lui Teofil], s-a exprimat atât de precis, încât [a
dorit ca] întreaga veste cea bun\ s\ o redea. „Ca s\ ai, spune, sigu-

ran]a cuvintelor în care te-ai înv\]at.”28 Pe de alt\ parte, ascult\ pe

24  II Cor. 8, 18.
25  II Cor. 8, 19.
26  II Cor. 8, 18.
27  In 21, 25.
28  Lc. 1, 4.
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Hristos, Care spune: „Nu este voia Tat\lui Meu s\ se piard\ unul

dintre ace[tia mai mici”29. {i de ce nu a alc\tuit o carte, trimi]ând-o

lui Teofil, care este unul, ci a împ\r]it-o în dou\ lucr\ri? Pentru

claritate [i pentru a lini[ti pe ascult\tor. De altfel, chiar [i în ceea

ce prive[te subiectul, lucr\rile sunt separate.

Fii atent, dar, cum pe cuvintele Sale Hristos le-a f\cut vrednice

de crezut prin fapte. Despre blânde]e, sf\tuia [i spunea: „Înv\]a]i-v\

de la Mine, c\ci sunt Blând [i Smerit…”30. Înv\]a pe ucenicii S\i s\ fie

f\r\ de bog\]ii [i aceasta se dovedea prin faptele Sale: „C\ci Fiul

Omului nu are unde s\-{i plece capul S\u”31. Iar\[i, pov\]uia s\ iu-

bim pe vr\jma[i; a înv\]at aceasta pe când era pe cruce, rug\tor pen-

tru cei ce-L r\stigneau. Spunea: „{i celui care vrea s\ te duc\ la ju-

decat\ [i s\-]i ia c\ma[a, las\-i [i haina ta”32. Acela nu [i-a dat doar

hainele, ci [i sângele. Acela[i lucru a poruncit [i ucenicilor s\ fac\.

Pentru aceasta, [i Pavel spunea: „Dup\ cum ave]i voi pild\ de la noi”33.

C\ci nu exist\ nimic mai rece ca înv\]\torul care înva]\ doar prin

cuvinte; c\ci lucrul acesta nu este caracteristic înv\]\torului, ci ipo-

critului. Pentru aceasta, Apostolii au înv\]at mai întâi prin via]a lor

[i mai apoi prin cuvintele lor, dar poate c\ ace[tia nu aveau ne-

voie deloc de cuvinte, de vreme ce faptele strigau. Nu ar gre[i ci-

neva s\ numeasc\ [i patima lui Hristos fapt\, c\ci prin patima Sa a

f\cut acea mare [i minunat\ fapt\, adic\ a desfiin]at moartea [i a lu-

crat toate celelalte.

„Pân\ în ziua în care S-a în\l]at la ceruri, dup\ ce cu Duhul

Sfânt a dat porunci Apostolilor, pe care îi alesese.” „Dup\ ce a dat

porunci cu Duhul Sfânt”, adic\ „dup\ ce a spus c\tre ace[tia cu-

vinte duhovnice[ti [i nimic omenesc”. Este posibil deci s\ spunem c\

prin Duhul Sfânt, [Hristos] a dat porunci acestora. Vezi, înc\, cu cât\

smerenie înva]\ despre aceasta, precum [i Însu[i Hristos despre

Sine, spunând: „Dar dac\ Eu cu puterea Duhului lui Dumnezeu alung

pe demoni”34? C\ci [i Duhul Sfânt activa în acel templu al trupului

omenesc al lui Hristos. Dar ce porunci a dat? „Mergând, înv\]a]i toate

29  Mt. 18, 14.
30  Mt. 11, 29.
31  Mt. 5, 40.
32  Mt. 5, 40.
33  Filip. 3, 17.
34  Mt. 12, 28.
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neamurile, botezându-le în numele Tat\lui, [i al Fiului, [i al Sfântului

Duh, înv\]ându-le s\ p\zeasc\ toate câte v-am poruncit!”35 Mare este

lauda Apostolilor, când atât de mare [i de important\ misiune [i-au

asumat, mântuirea lumii în]elegând prin aceasta, c\ci cuvintele lor

sunt pline de Duh Sfânt, despre care, subîn]elegând, a spus: „cu Du-

hul Cel Sfânt”, adic\ „[i cuvintele pe care Eu vi le spun sunt Duh”36.

Aceasta, dar, spune ca s\ conduc\ pe ascult\tor la dorin]a de a în-

v\]a poruncile [i ca s\ fac\ pe Apostoli vrednici de credin]\, dac\ este

vorba s\ înve]e cuvintele Duhului Sfânt [i poruncile lui Hristos.

„Dup\ ce, spune, a dat porunci, S-a în\l]at.” Nu a spus „a urcat”,

c\ci înc\ înva]\ ca om. Deci [i dup\ Înviere înv\]a pe ucenici, îns\

pe cele din aceast\ perioad\ de timp nimeni nu ni le-a transmis cu

exactitate. Insist\ mai mult ca al]ii asupra acestora Ioan [i acest Luca.

Dar pe toate, cu exactitate, nimeni nu le-a cercetat, deoarece se

interesau mult mai mult de altele; am aflat de acestea de la Apos-

toli, c\ci acestea pe care le-au auzit, pe acestea ni le-au [i spus, „c\-

rora li S-a [i ar\tat în via]\”. Dup\ ce mai înainte a vorbit despre În\l-

]are, vorbe[te acum [i despre Înviere. Deoarece spune c\ „S-a în\l]at”,

ca s\ nu crezi c\ Acesta S-a în\l]at de c\tre al]ii, a ad\ugat: „C\rora

li S-a [i ar\tat în via]\”. C\ci, dac\ în cele mai mari S-a înf\]i[at pe

Sine Însu[i, mult mai mult în cele mai mici.

4. Ai v\zut cum, f\r\ s\ se fac\ sesizat, împr\[tie aici aceste mari

înv\]\turi? „Pentru patruzeci de zile S-a înf\]i[at acestora.” C\ci nu

a fost întocmai precum înainte de Înviere, când era întotdeauna cu

ei; c\ci, fii atent, nu a spus: „patruzeci de zile”, ci „pentru patru-

zeci de zile”, c\ci Se ar\ta [i iar\[i Se dep\rta. Ce s-a întâmplat,

a[adar? În\l]ând mintea lor, nu le-a permis s\ se poarte c\tre El în

acela[i mod, precum mai înainte. Dar nu a f\cut doar aceasta, ci cu

exactitate a preg\tit pe amândou\, [i certitudinea pentru Înviere, [i

continuarea în credin]a c\ El este mai mult decât un simplu om; chiar

dac\, desigur, acestea sunt în opozi]ie. C\ci, pe de o parte, pentru

confirmarea Învierii a trebuit s\ fac\ multe dintre cele omene[ti, iar

pe de parte, pentru [confirmarea] superiorit\]ii Sale, nimic altceva;

îns\ pe ambele le-a f\cut la vreme potrivit\. 

Dar pentru care motiv nu S-a ar\tat tuturor, ci numai Aposto-

lilor? Deoarece multora care nu cuno[teau taina ar fi p\rut fantasm\;

35  Mt. 28, 20.
36  In 6, 63.
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deoarece, dac\ în[i[i ucenicii S\i nu au crezut la început, [i s-au

tulburat, [i au avut nevoie s\-L ating\ cu mâna lor [i s\ stea mai mult

decât trebuie cu El la mas\, ce s-ar fi putut întâmpla cu cei mai mul]i?

Pentru aceasta, dar, prin minuni face neîndoielnic\ dovada Învi-

erii, încât nu doar celor de atunci, cât [i tuturor celor de dup\ El

Învierea s\ le fie evident\. C\ci cea care acelora s-a f\cut prin ve-

derea minunilor, aceasta se întâmpl\ celor de dup\, prin credin]\.

Pentru aceasta concluzion\m cu adev\rat din acestea [i pentru

necredincio[i. C\ci, dac\ nu ar fi înviat, ci ar fi r\mas mort, cum au

f\cut minuni cu numele S\u Apostolii? Sau poate nu au f\cut minuni?

Cum, dar, s-a pl\m\dit neamul nostru? Pentru c\ nici fa]\ de aceasta

nu se vor opune, nici împotriva celor v\zute nu vor lupta; încât

atunci când spun c\ nu s-au f\cut minuni, mult mai mult pe ei în-

[i[i se ru[ineaz\. C\ci aceasta este mai mare minune, c\ f\r\ mi-

nuni întreaga lume a fost atras\ de doisprezece oameni s\raci [i

f\r\ carte. C\ci pescarii s-au ]inut f\r\ s\ aib\ din abunden]\ bani,

nici cu în]elepciunea cuvintelor lor, nici cu nimic altceva, încât [i

împotriva dorin]ei lor vor m\rturisi c\ exist\ în ace[tia dumneze-

iasc\ putere; c\ci este cu neputin]\ ca puterea omeneasc\ s\ reu-

[easc\ atât de multe.

Pentru aceasta, desigur, a r\mas Acesta patruzeci de zile dup\

Înviere, dând posibilitatea, în acest timp îndelungat, s\ se verifice

prezen]a Sa, ca s\ nu se cread\ c\ Cel pe Care Îl v\d este fantasm\.

{i nu a r\mas doar la aceasta, ci [i la mas\ a ad\ugat; fapt pentru

care, neîncetat, spune: „{i vizitator al acestora, [i împreun\ la mas\

cu ei”. Aceasta, dar, întotdeauna, [i Apostolii în[i[i o foloseau ca

dovad\ a Învierii, spunând: „Noi, care am mâncat [i am b\ut împre-

un\ cu El”37. Dar ce se întâmpla când El Se înf\]i[a ni se descoper\

prin cele pe care le-a ad\ugat, spunând: „Se ar\ta acestora [i vor-

bea despre Împ\r\]ia lui Dumnezeu”. Deoarece erau istovi]i [i însp\i-

mânta]i de cele care deja se întâmplaser\ [i, în continuare, trebuiau

s\ ajung\ la mai mari lupte, îi înt\rea pe ace[tia prin cuvinte de-

spre cele viitoare: „Porunce[te ca s\ nu se îndep\rteze de Ierusalim,

ci s\ a[tepte împlinirea f\g\duin]ei Tat\lui”. Mai întâi a scos pe ace[-

tia în Galileea, pe când erau înc\ înfrico[a]i [i se temeau, ca s\ as-

culte f\r\ fric\ cuvintele pe care avea s\ le spun\. Mai apoi, dup\

ce au auzit [i patruzeci de zile aceia au tr\it împreun\ cu El, [Hristos]

37  Fp. 10, 41.
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„le-a poruncit s\ nu se dep\rteze de Ierusalim”. Dar, în cele din urm\?

Precum pu]inii solda]i care trebuie s\ atace mul]ime de adversari nu

sunt l\sa]i s\ ias\ afar\ pân\ nu s-au înarmat, nici caii s\ treac\ linia

de pornire pân\ nu au primit pe ei c\l\re]ii, în acela[i mod, dar,

nici pe ace[tia nu îi l\sa s\ se arate în forma]ie de lupt\ pân\ la co-

borârea Duhului Sfânt, ca s\ nu fie învin[i u[or [i s\ fie închi[i de

cei mul]i.

Nu doar pentru aceasta, ci [i pentru c\ mul]i din cei ce trebu-
iau s\ cread\ se aflau în Ierusalim. {i, pe deasupra, iar\[i, ca s\ nu

spun\ unii c\, dup\ ce au l\sat pe cunoscu]ii lor în Ierusalim, pe
str\ini au ajuns s\-i eviden]ieze, din aceast\ cauz\ dau dovezile

Învierii celor care L-au r\stignit [i L-au îngropat, chiar în cetatea în
care s-a îndr\znit nelegiuita fapt\, ca s\ închid\ gura [i celor care

erau din afara Ierusalimului. Deoarece, când în[i[i cei care L-au
r\stignit m\rturisesc c\ au crezut, este evident c\ [i crucea [i nele-

giuirea îndr\znelii se arat\, iar dovada Învierii mare a fost. Mai

apoi, ca s\ nu spun\ ucenicii: Cum, a[adar, am putea s\ locuim între
oameni, care sunt imorali, [i uciga[i, [i a[a de mul]i, în timp ce noi

suntem pu]ini [i neimportan]i?, prive[te cum rezolv\ îngrijorarea lor,
spunând: „Ci s\ a[tepte împlinirea f\g\duin]ei Tat\lui, despre care

M-a]i auzit”. {i când au auzit? Spune! Când zicea: „C\ci v\ este de
folos vou\ ca Eu s\ M\ duc; c\ci dac\ Eu nu M\ duc, Mângâietorul

nu va veni la voi”38. {i iar\[i: „Voi ruga pe Tat\l Meu [i v\ va da alt
Mângâietor, ca s\ r\mân\ cu voi întotdeauna”39.

5. {i pentru care motiv Duhul cel Sfânt nu S-a înf\]i[at îndat\, în
timp ce Hristos era prezent; iar când a plecat Acesta, în cea de a pa-

truzecea zi în\l]ându-Se la ceruri, Duhul S-a ar\tat când s-a împlinit
ziua Cincizecimii? {i cum, din moment ce [Duhul] înc\ nu venise,

le spunea: „Lua]i Duh Sfânt”40? Ca s\ îi fac\ receptivi [i capabili s\-L
primeasc\; c\ci dac\ Daniel, când a v\zut pe înger, s-a însp\imântat,

mult mai mult ace[tia, care aveau s\ primeasc\ atât de mare har41.
Pentru aceasta, dar, a spus ceea ce se va întâmpla în viitor ca pe un

fapt sigur, în mod exact, când le spune: „Ve]i c\lca peste [erpi, [i
peste scorpii, [i peste toat\ puterea vr\jma[ului”42. Pentru care motiv

38  In 16, 7.
39  In 14, 16.
40  In 20, 22.
41  Vezi: Deut. 8, 15-17.
42  Lc. 10, 19.
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nu S-a înf\]i[at, atunci, îndat\? Deoarece trebuia s\ doreasc\ lucrul
acesta [i astfel s\ primeasc\ harul. Pentru aceasta, când Acesta Se

f\cea nev\zut de la ochii lor, ridicându-Se la ceruri, atunci a venit
Acela. Dac\ ar fi venit pe când Acesta era prezent, nu ar fi fost a[-

teptat cu atâta speran]\. Pentru aceasta nu Se arat\ îndat\ dup\ În\l-
]area Sa, ci mai apoi, dup\ opt sau nou\ zile.

Astfel [i noi alerg\m c\tre Dumnezeu, mai înainte de toate, când

ne g\sim în nevoie. Pentru aceasta [i Ioan, atunci, trimite pe uce-

nicii s\i c\tre Hristos, când aveau nevoie de Hristos, când el se afla

în închisoare. Altfel, trebuia s\ se arate în cer firea noastr\ omeneasc\

[i s\ se realizeze împ\carea noastr\ des\vâr[it\ cu Dumnezeu, [i

atunci s\ vin\ Duhul cel Sfânt [i curat\ s\ fie mul]umirea. C\ci, dac\

Duhul cel Sfânt ar fi fost prezent, iar Iisus S-ar fi în\l]at la ceruri,

Mângâietorul ar fi r\mas cu ei, îns\ bunurile mângâierii nu ar fi fost

atât de multe; c\ci foarte greu puteau s\ se dep\rteze de El. Pen-

tru aceasta le [i spunea, mângâindu-i: „V\ este de folos s\ M\ duc”43.

Pentru aceasta [i a[teapt\ zilele dintre În\l]are [i Cincizecime, ca mul-

]umirea s\ rodeasc\ în mod întreg [i s\ fie curat\, dup\ ce s-ar fi în-

tristat pu]in [i s-ar fi aflat în nevoie, precum am spus. Dar dac\ Du-

hul ar fi fost mai mic [decât Hristos], nu ar fi fost suficient\ mângâ-

ierea. Cum, dar, a spus: „V\ este de folos”?, pentru aceasta a [i p\s-

trat pe cele mai importante [aspecte] ale înv\]\turii despre Duhul

Sfânt, ca [nimeni] s\ nu-L cread\ mai prejos [decât Hristos]. 
Dar, fii atent cât de mare dorin]\ s-a strâns în ace[tia s\ se g\-

seasc\ în Ierusalim, cu f\g\duin]a c\ acolo vor intra în leg\tur\ cu

Duhul cel Sfânt. C\ci, iar\[i, ca s\ nu plece, dup\ În\l]area lui Hris-

tos, numai cu n\dejdea aceasta, ci ca s\ intre în leg\tur\ [cu Duhul

cel Sfânt], îi ]ine pe to]i ace[tia acolo. Spunând, dar: „S\ a[tepte îm-

plinirea f\g\duin]ei Tat\lui, despre care M-a]i auzit vorbind”, a ad\u-

gat: „C\ci Ioan a botezat cu ap\, dar voi v\ ve]i boteza cu Duh Sfânt,

dup\ pu]ine zile”. Descoper\, a[adar, acum diferen]a dintre Acesta

[i Ioan, în mod deplin, nu îns\ ca mai înainte, prin semne neclare.

Cu adev\rat a vorbit în mod tainic, când spunea: „Cel mai mic în

Împ\r\]ia cerurilor este mai mare decât acesta”44), ci acum mult mai

evident, c\ci spune: „Ioan a botezat cu apa cea simpl\, voi îns\ v\ ve]i

boteza cu Duh Sfânt”. Nu mai folose[te m\rturia, ci se aminte[te

43  In 16, 7.
44  Mt. 11, 11.
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doar persoana, readucând în memoria lor cele pe care le-a spus [i

le-a dovedit, c\ ace[tia sunt mult mai mari decât Ioan, din mo-

ment ce ei vor fi boteza]i cu Duh Sfânt. {i nu a spus: „Eu v\ botez

cu Duhul Meu cel Sfânt”, ci „v\ ve]i boteza”, înv\]ându-ne s\ fim

smeri]i. C\ci aceasta, cum c\ Acesta era Cel care boteaz\, s-a f\cut

evident\ în continuare, dup\ m\rturia lui Ioan, care a spus: „Acesta

v\ va boteza cu Duh Sfânt [i cu focul cel cur\]itor al harului”45, doar

pentru aceasta s-a amintit.

Evangheliile sunt, deci, o istorie a acelora pe care Hristos le-a

f\cut [i le-a spus, iar Faptele sunt istoria acelora pe care le-a f\cut [i

le-a spus Cel\lalt, [a[adar] Mângâietorul. Deoarece, pe de o parte,

Acesta a f\cut atunci multe, precum întocmai [i acum face Hristos,

exact în acela[i mod [i atunci; dar atunci f\cea în Templu, adic\ prin

prezen]a Sa trupeasc\, acum cu Apostolii; atunci a venit în pântece

feciorelnic [i a dat form\ templului, form\ trupeasc\, acum a venit

în suflete apostole[ti; atunci Duhul a venit asemenea porumbe-

lului, acum sub form\ de limbi de foc. Ce înseamn\, a[adar, aces-

tea? Acolo ar\ta lini[tea, aici osândirea, iar de judecat\ aminte[te

la vreme potrivit\. Dac\ atunci, când era vorba de iertarea p\ca-

telor, era nevoie de o mare lini[te, de vreme ce se realiza în dar,

acum îns\, când este vremea de judecat\ [i de cercetare, ce va fi?

Cum, dar, spune: „V\ ve]i boteza”, de vreme ce ap\ nu se g\sea în

foi[or? Deoarece Cel mai important este Duhul, cu Care [i apa lu-

creaz\, precum întocmai [i acesta se nume[te c\ unge f\r\ ca nic\-

ieri s\ ung\ cu ulei, ci luând Duhul; alt\dat\ [i pe ace[tia este po-

sibil s\ îi boteze cu ap\ [i în diferite vremuri. Deoarece la noi

ambele, [i botezul, [i ungerea, se s\vâr[esc într-una, atunci, dar, se

f\ceau separat. Deoarece la început se botezau de c\tre Ioan [i [deci]
nu te mira. 

C\ci dac\ la acel botez mergeau desfrânatele [i vame[ii, mult mai

mult ar fi mers aceia, care mai pe urm\ erau boteza]i de Duhul cel

Sfânt. Mai pe urm\, ca s\ nu spun\ c\ „botezul st\ în f\g\duin]a”

(despre care multe a înv\]at), nici s\ cread\ c\ Duhul Sfânt este o

energie f\r\ ipostas, îndep\rtând pe ace[tia de o astfel de b\nuial\,

spune: „nu dup\ multe zile”. {i nu a descoperit când, ca s\ se g\-

seasc\ întotdeauna în stare de veghe, dar spune c\ va fi aproape, ca

s\ nu se afle în trând\vie; când, în mod exact, deloc nu a men]ionat,

45  Lc. 3, 16.
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ca s\ fie întotdeauna treaz. Nu doar cu aceasta adevere[te pe ace[-

tia, adic\ prin repezeala timpului, ci [i cu exprimarea: „S\ v\ dau

promisiunea pe care a]i auzit-o”. Aceasta pe care o spune este urm\-

toarea: nu doar acum v-am spus, zice, ci deja v-am poruncit cele pe

care le voi face. De ce, dar, te miri dac\ nu spune ziua sfâr[itului,

atâta vreme cât în mod sigur pe aceasta, care este atât de aproape,

nu a vrut s\ o descopere? {i aceasta în mod foarte justificat, ca s\ fie

întotdeauna în trezvie, în a[teptare [i în grij\.

6. C\ci nu este posibil s\ te bucuri de har când nu e[ti atent.

Sau, nu vezi ce spune [i Ilie [proorocul] c\tre ucenicul s\u? „Dac\ m\

vezi c\ urc la ceruri, [i cu tine se va întâmpla asemenea”46; a[adar, se

va întâmpla [i cu tine pentru cele ce le ceri. Dar [i Hristos, întot-

deauna, celor care veneau [la El] le spunea: „Crezi?”. Deoarece, dac\

nu accept\m cu o purtare prietenoas\ ceea ce se ofer\, nici fapta bun\

nu o sim]im foarte mult. Acela[i lucru s-a întâmplat [i cu Pavel, la

care harul nu a venit îndat\, ci au trecut trei zile, în care a fost orb,

sc\pat de fric\ [i preg\tit. Deoarece, precum vopsitorii porfirei pre-

g\tesc – încercând mai înainte [pânza] care trebuie s\ primeasc\ vop-

seaua în diferite moduri, ca s\ nu î[i piard\ culoarea sa –, într-un

mod asem\n\tor [i aici, mai înainte, Dumnezeu preg\te[te cu grij\

sufletul [i atunci ofer\ harul. Pentru aceasta nu a trimis îndat\ pe

Duhul Sfânt, ci la Cincizecime. Dar, dac\ cineva întreab\ de ce nu

ne botez\m [i noi în acest timp, aceluia am putea s\-i spunem c\,

pe de o parte, harul lui Dumnezeu este acela[i [i atunci, [i acum, iar

pe de alt\ parte, acum mintea s-a în\l]at, preg\tit\ fiind cu postul. {i

timpul Cincizecimii are o justificare deloc absurd\. Care, dar, este

aceasta? P\rin]ii au considerat c\ botezul este un puternic c\p\stru

al dorin]ei viclene, ca s\ se cumin]easc\ [cineva] în timpul desf\t\rii.

Precum atunci când des ne întâlnim cu Hristos [i când partici-

p\m la Sfânta Mas\47 nu facem nimic altceva, ci tr\im cu posturi [i

rug\ciuni [i cu mare pruden]\. C\ci, dac\ acela care începe o în-

deletnicire din care vrea s\-[i asigure cele necesare traiului se

preg\te[te pe sine toat\ via]a sa [i cel care vrea s\ dobândeasc\ un

oarecare rang cheltuie bani [i timp risipe[te, [i eforturi f\r\ de nu-

m\r suport\, cui vom fi noi vrednici când ne apropiem cu atâta

indiferen]\ de Împ\r\]ia cerurilor [i f\r\ s\ ar\t\m râvn\ pentru

46  IV Rg. 2, 10.
47  Aici, cu sensul de Dumnezeiasca Liturghie.
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preg\tire; nici mai înainte de a lua botezul, dar [i dup\ botez r\-

mânem indiferen]i. C\ci, pentru aceasta, [i dup\ botez ne facem

trândavi [i nep\s\tori, c\ci [nici] mai înainte de a-l primi nu sun-

tem în stare de veghe. Pentru aceasta, mul]i, dup\ botez, s-au întors

îndat\ la v\rs\tura cea de dinainte [i s-au f\cut mai r\i [i [i-au atras

mai tare pedeapsa lor, chiar dac\ s-au eliberat de p\catele anteri-

oare; îns\, prin purtarea lor, au înfuriat mai mult pe Judec\tor, de-

oarece, din moment ce au sc\pat dintr-o boal\ a[a de mare, nici în

felul acesta nu s-au în]elep]it, ci au p\]it precum l-a avertizat Hristos

pe paralitic, spunând: „Ia aminte, de acum te-ai f\cut s\n\tos! S\ nu

mai p\c\tuie[ti, ca s\ nu ]i se întâmple ceva mai r\u!”48; [i aceea a

prezis-o pentru iudei, ar\tând c\ vor p\timi rele iremediabile, atât

timp cât vor fi nerecunosc\tori: „Dac\ nu a[ fi venit pe p\mânt [i nu

i-a[ fi înv\]at, spune, nu ar fi avut p\cat”49.

Astfel, duble [i împ\trite se fac p\catele ce se s\vâr[esc în urma

[botezului]. Cum? C\ci, dup\ cinstea pe care ne-a f\cut-o Dumne-

zeu, s\ ne dea harul S\u, ne facem nerecunosc\tori [i vicleni. {i

pentru aceasta, deloc nu ne ajut\ baia în continuare, ca s\ dobân-

dim iertarea pedepsei. Ia aminte, dar! A f\cut cineva p\cate înfrico-

[\toare, sau a ucis, sau a f\cut adulter, sau dac\ a f\cut altceva

mai înfrico[\tor, [i] s-au iertat acestea prin baia botezului. C\ci nu

exist\, nu exist\ nici un p\cat [i nici o nelegiuire care nu se alung\

[i nu se surp\ cu darul, c\ci este har dumnezeiesc. Iar\[i, a f\cut

adulter cineva [i a ucis, chiar dac\ adulterul anterior s-a iertat [i crima

aceea s-a iertat [i nu se mai recheam\, c\ci harul [i hot\rârile lui Dum-

nezeu nu se retrag50; îns\ pentru p\catele de dup\ botez a[a de mult

ne pedepsim, ca [i cum ar fi amintite [i acelea [de pân\ în botez],
[i mult mai r\u; c\ci nu este un simplu p\cat, ci dublu [i triplu. Dar

c\ este mai mare pedeapsa pentru p\catele acestea, ascult\ ce spune

Pavel: „C\lcând cineva Legea lui Moise, era ucis f\r\ de mil\, pe

cuvântul a doi sau trei martori. Gândi]i-v\ cu cât mai aspr\ va fi

pedeapsa cuvenit\ celui ce a c\lcat în picioare pe Fiul lui Dum-

nezeu, [i sângele Testamentului cu care s-a sfin]it l-a necinstit [i

duhul harului l-a f\cut de ocar\”51.

48  In 5, 14.
49  In 15, 22.
50  Rom. 11, 29.
51  Evr. 10, 28-29.
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Poate c\ acum am f\cut pe mul]i s\ se r\zgândeasc\ s\ pri-

measc\ botezul, dar nu am spus acestea pentru acest motiv, ci dup\

ce primesc botezul s\ r\mân\ în acesta cu în]elepciune [i mult\ st\-

ruin]\. Dar m\ tem, c\ci cineva poate s\ spun\: dac\ te temi, l-ai

primi [i l-ai p\zi; dar pentru aceasta nu-l primesc, de fric\. Dar, ca s\

r\mâi a[a, nu te însp\imântezi? Dumnezeu este iubitor de oameni,

zice El. Prime[te, dar, botezul, c\ci este iubitor de oameni [i ajut\. Tu,

dar, care nu vrei s\ te îngrije[ti cu aten]ie, nu ar\]i aceast\ iubire de

oameni, dar când vrei amânare, atunci î]i aminte[ti de aceasta; chiar

dac\ atunci aceast\ iubire de oameni va avea timpul potrivit [i o

izbutim mai bine când contribuim [i cu cele ale noastre, deoarece,

cel care a aruncat cu orice în Dumnezeu, [i dup\ botez p\c\tuind,

precum este firesc omului, îndat\ ce se poc\ie[te va întâlni iubi-

rea de oameni a lui Dumnezeu; îns\ acela care, ca s\ în[ele iubirea

de oameni a lui Dumnezeu, pleac\ f\r\ harul lui Dumnezeu, va avea

negre[it pedeaps\. De ce, dar, opui unele ca acestea mântuirii tale?

C\ci este cu neputin]\, da, cu neputin]\ ca un om care amân\ mân-

tuirea cu asemenea speran?e s\ înf\ptuiasc\ ceva curajos [i bun.

Dar tu, de atunci, de când ai primit o astfel de fric\, de ce î[i

faci griji [i presupuneri privind viitorul cel necunoscut? De ce nu

transformi frica aceasta în efort [i grij\, ca s\ devii mare [i demn

de admirat? Ce este mai bine: s\ te înfrico[ezi sau s\ încerci? Dac\

cineva te-ar duce într-o cas\ unde a-i p\]it multe stric\ciuni [i ]i-ar

spune: a[teapt\ s\ cad\ tavanul în capul t\u, de vreme ce este gata

s\ se d\râme, c\ci, pe de o parte, poate c\dea iar, pe de alt\ parte,

poate nu cade – dar dac\ nu vrei asta, munce[te [i locuie[te într-o

camer\ mai sigur\ –, ce-ai prefera mai mult: aceast\ nelucrare cu

fric\ sau lucrarea aceasta cu curaj? F\, a[adar, în acela[i mod [i acum!

C\ci, pe de o parte, viitorul cel necunoscut este întru totul asemenea

unei case gata s\ se d\râme, ce întotdeauna amenin]\ cu c\derea, iar,

pe de alta, lucrarea aceasta ce de]ine efort garanteaz\ siguran]a.

7. Doresc, a[adar, s\ nu c\dem în a[a de mare nevoie încât s\

p\c\tuim dup\ baia botezului; [i dac\ s-ar întâmpla a[a ceva, nici

atunci nu trebuie s\ dezn\d\jduim. Iubitor de oameni este Dum-

nezeu [i ne-a dat multe moduri de iertare [i dup\ aceasta. Îns\, câ]i

dintre catehumeni p\c\tuiesc dup\ baie52 pentru aceasta poate se

pedepsesc; în acela[i mod, câ]i cunosc c\ exist\ medicamente de

52  În]elegem aici Botezul.
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poc\in]\ [i nu vor s\ le foloseasc\ mai r\u se vor pedepsi. C\ci, cu

cât iubirea de oameni a lui Dumnezeu se prelunge[te, cu atât mai

mult se m\re[te [i pedeapsa, dac\ nu folosim iubirea Sa de oameni

dup\ cum trebuie. Ce spui, omule? Ai fost plin de atâtea rele [i ai

dezn\d\jduit [i deodat\ te-ai f\cut prieten [i te-ai ridicat la cea mai

înalt\ cinste, nu prin str\daniile tale proprii, ci prin darul lui Dum-

nezeu, [i iar\[i ai revenit la urâ]enia ta cea mai dinainte [i Dum-

nezeu a trebuit s\ te pedepse[ti în mod aspru, îns\ nici atunci nu

S-a scârbit de tine, ci ]i-a oferit nenum\rate motive de mântuire,

prin care s\ te faci prietenul S\u. 

Pe de-o parte, Dumnezeu a f\cut acestea; tu, pe de alt\ parte,

nici în acest mod nu vrei s\ te nevoie[ti. {i de care iertare vei fi

vrednic în continuare? Nu te vor batjocori popoarele, dar, în mod

justificat, ca pe un trântor care tr\ie[te f\r\ scop [i f\r\ folos? C\ci

spun: dac\ filosofia voastr\ este puternic\, ar\ta]i ce dore[te mul-

]imea neini]ia]ilor? Bune sunt tainele [i de dorit, dar nimeni s\ nu

primeasc\ baia botezului când este pe moarte; c\ci nu este acela

timpul tainelor, ci al testamentelor; timpul tainelor, deci, cere minte

s\n\toas\ [i în]elepciune în suflet. C\ci spune-mi, dac\ cineva nu ar

vrea s\-[i scrie testamentul, aflându-se într-o asemenea situa]ie – [i,

dac\ nu [i-l scrie, d\ motiv urma[ilor s\ îl insulte, c\ci pentru aceasta,

desigur, [i prezint\ aceste cuvinte, spunând c\ tr\ind [i având min-

tea s\n\toas\, în timp ce este s\n\tos, î[i d\ruie[te averile –, cum ar

putea cineva s\ se ini]ieze în taine, aflându-se în stare de tulbu-

rare sufleteasc\? C\ci, dac\ atunci când este vorba de cel care vrea

s\ ofere averea sa, legile din afara cre[tinismului nu i-ar permite

celui care nu ar fi cu des\vâr[ire s\n\tos s\ alc\tuiasc\ testament

pentru bunurile sale din via]\, cum tu, când înve]i despre Împ\-

r\]ia cerurilor [i despre acele bunuri de nespus, vei putea s\ înve]i

toate cu exactitate, dup\ ce ai fost de multe ori paralizat de boli

suflete[ti? Când, dar, vei spune cuvintele acelea c\tre Hristos, c\ te

îngropi împreun\ cu Acesta, când te gânde[ti s\ Îl p\r\se[ti? C\ci

[i cu faptele, [i cu cuvintele trebuie s\ ar\t\m bun\voin]a. Tu, îns\,

faci acela[i lucru pe cere le face un soldat care vrea s\ plece din

efectivele armatei, de[i este vorba ca r\zboiul s\ se termine, sau ca

un atlet care vrea s\ dea la o parte hainele sale atletice, în timp ce

în stadion spectatorii s-au ridicat în picioare; c\ci pentru aceasta

prime[ti [i arme, nu ca s\ te îndep\rtezi îndat\, ci, primindu-le, s\

ridici trofeul împotriva du[manului.
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Nimeni s\ nu cread\ c\ este nepotrivit cuvântul pentru aces-
tea, din moment ce nu este acum Postul cel Mare, c\ci pentru aceasta
m\ nec\jesc, c\ci pentru astfel de subiecte ave]i grij\ de timp; chiar
dac\ eunucul acela era barbar [i c\l\torea pe jos53 [i era în mijlocul
drumului, nu a cercetat timpul, dar nici paznicul închisorii, pentru
acesta, chiar dac\ se g\sea între întemni]a]i54 [i vedea pe înv\]\tor
lovit de bici [i înc\tu[at [i se gândea c\, mai înainte, era vorba s\-l
]in\ închis. Aici, dar, chiar dac\ nu ne g\sim întemni]a]i, nici pe dru-
muri, mul]i amân\ aceasta, chiar dac\ sunt spre finalul vie]ii lor.

8. Dac\ acum te îndoie[ti c\ Hristos este Dumnezeu, s\ stai afar\
[i nici dumnezeie[tile cuvinte s\ nu le ascul]i, nici între catehu-
meni s\ nu te numeri pe tine însu]i. Dac\ nu ai curaj s\ cuno[ti
aceasta cu exactitate, pentru ce întârzii? Pentru ce evi]i? M\ tem ca nu
cumva s\ p\c\tuiesc. Nu te temi îns\ de ce este mai înfrico[\tor: nu
cumva, cu atâtea înc\rc\turi de p\cate s\ pleci în cealalt\ via]\? C\ci
nu este acela[i lucru s\ nu prime[ti harul care este înaintea ta [i s\ dai
gre[ atunci când încerci s\ izbute[ti. C\ci, spune-mi, dar, când vei fi
judecat pentru care motiv nu te-ai înf\]i[at, pentru care motiv nu
te-ai îndreptat, ce vei r\spunde? C\ci acolo, poate, pe de o parte, ai
s\ r\spunzi greut\]ii împlinirii poruncilor [i virtu]ii; aici, pe de alt\
parte, nu ai s\ r\spunzi nimic asemenea. C\ci este harul care ofer\
în dar libertatea. Dar te temi ca nu cumva s\ p\c\tuie[ti? Acestea s\
le spui dup\ botez. Atunci s\ ai teama, încât s\ p\strezi îndr\zneala
pe care ai primit-o, încât s\ nu prime[ti asemenea dar. Acum îns\,
înainte de botez, e[ti însp\imântat, dup\ botez, nep\s\tor.

Dar a[tep]i timpul Postului celui Mare? Pentru care motiv? Poate
pentru c\ acel timp are ceva în plus? Apostolii, a[adar, nu s-au con-
siderat vrednici de har la Pa[ti, ci în alt timp; [i cele trei mii, [i cele
cinci mii [de suflete], cum [i Corneliu, [i eunucul, [i mul]i al]ii când
s-au botezat, nu au fost boteza]i în timpul Pa[tilor. S\ nu a[tept\m,
a[adar, timpul [Pa[tilor], c\ci, poate, întârziind [i amânând, ple-
c\m goi [i lipsi]i de atâtea bog\]ii. Cum crede]i c\ m\ întristez când
aud c\ cineva, f\r\ s\ fi fost catehizat, a plecat din aceast\ via]\,
gândindu-m\ la acele pedepse de nepurtat? Cum, iar\[i, s\ nu m\
întristez, când v\d pe al]ii c\ ajung la finalul vie]ii lor [i nu s-au în-
dreptat? Pentru aceasta se fac multe [fapte] nedemne de acest dar.
C\ci se cuvine s\ v\ desf\ta]i, s\ v\ veseli]i [i s\ v\ bucura]i când este

53  Fp. 8, 27.
54  Fp. 16, 27-29.
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vorba ca cineva s\ fie catehizat. Când so]ia bolnavului aude c\ acesta
a chemat doctorul, ca [i cum ar fi vorba de ceva r\u, se tânguie[te
mult [i plânge, strig\te [i plângeri se aud pretutindeni în cas\, ca pen-
tru cei condamna]i, când sunt condu[i pe ultimul lor drum. Iar
bolnavul atunci sufer\ mai mult, chiar dac\ [i-a revenit din boal\,
are dureri înfrico[\toare, c\ci este influen]at de acele strig\te de jale
din mediul s\u înconjur\tor. Fiindc\ nu s-a preg\tit pentru virtute,
ezit\ în continuare [i se fere[te s\ se dedice viitoarelor lupte.

Vezi câte feluri de [iretenii n\scoce[te diavolul, vezi cât\ este ocara,

cât\ este batjocura? S\ ne eliber\m, a[adar, de aceast\ batjocur\! S\

tr\im dup\ cum a poruncit Hristos! Pentru aceasta a dat botezul, nu

ca s\ murim, dup\ ce-l primim, ci s\ tr\im destul, s\ înf\]i[\m roa-

dele. Cum, vei spune, „rode[te în acesta în care te duci, în acesta care

se taie din via]\”? Nu ai auzit c\ „roada Duhului este dragostea,

bucuria, pacea”55? Cum s\ fac, a[adar, cele potrivnice? C\ci [i so]ia

s-a înf\]i[at purtând doliu când trebuia s\ se bucure; copiii plân-

gând, când trebuiau s\ se bucure împreun\; însu[i bolnavul, chinuit,

plin de deranj [i tulburare, când trebuia s\ s\rb\toreasc\, întristat

foarte pentru starea de orfani a copiilor, pentru v\duvia so]iei, pen-

tru pustiirea casei sale. Spune-mi, astfel se apropie cineva de taine,

astfel se apropie de Sfânta Mas\? Sunt acestea de trecut cu vederea?

{i, dac\ un oarecare împ\rat trimite scrisoare ca s\ elibereze pe cei

închi[i, atunci este veselie [i bucurie, iar când Dumnezeu trimite din

cer pe Duhul Sfânt, ca s\ ierte nu datoria unor bani, ci toate p\ca-

tele, atunci to]i plâng [i se tânguiesc? Ce este aceast\ anomalie? Ca

s\ nu mai vorbesc despre faptul c\  apa s-a v\rsat peste cei mor]i,

iar cele sfinte s-au aruncat pe p\mânt. Nu suntem îns\ noi de vin\

pentru acestea, ci cei nerecunosc\tori.

Acestea v\ îndemn: dup\ ce le-a]i p\r\sit pe toate, cugeta]i la

voi în[iv\ [i înf\]i[a]i-v\ la botez cu râvn\, ca s\ izbutim, dup\ ce [i

în prezent am dat dovad\ de mare încercare, viitoarea îndr\zneal\,

pe care fie ca to]i s\ o dobândim, cu harul [i iubirea de oameni a

Domnului nostru Iisus Hristos, C\ruia Îi apar]ine slava [i puterea

în vecii vecilor. Amin!

introducere, traducere [i note de

drd. Alexandru PRELIPCEAN [i Alexandru IORGA

55  Gal. 5, 22.


