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CAPITOLUL I

(l) cuvtntul cel dintti l-amfdcat - o, Teojile! - despre toate

fluca] ii aduce aminte lui Teofir de Evanghelia sa, ca sd. amteadeveri-
rea [celor scrise aici]. Pentru cd, incepind lucrarea aceea) zice: ,,Fiindcd
mul{i s-au ?ncercat sd alcdtuiascd o istorisire despre faptele deplin adeve_
rite intre noi, aga cum ni le-au ldsat cei ce le-au vdzut de la inceput gi au
fost slujitori ai cuvintului, pdrutu-mi-s-a gi mie, preaputernice Teofile,
dupd ce am urm5rit toate cu de-amdnuntul de la irrceput, s6 {i le scriu pe
rind, ca sd te ?ncre dir4ezi despre temeinicia invdldturii pe care ai pii-
mit-o" (Luca 1:1-4).Deci pomeneqte de cele scrise cu de-amdnuntui in
cartea aceea pentru ca fTeofil] sd ia aminte mai mult la cele ce se scriu
aici, precum gi pe aceea a linut-o in minte. Astfel, fl-uca] nu a mai ar,.ut
trebuinfd aici de altd intdrire gi incredinlare. cdci cel ce s-a fbcut vrednic
de credinld scriind ceea ce gtia doar din auzite, cu mult mai virtos e cu
dreptate sd fie crezut c?nd alcdtuieqte qi scrie faptele pe care nule-a auzit
de la allii, ci le-a vdzut el insuqi. $i nu zice.. ,,Evanghelia pe care am
bine-vestit-o mai ?ntii", ci: ,,cuvintul cel dintii", pentru cd era lipsit de
mindrie qi smerit cu cugetul, socotind c6 numirea Evangheliei este mai
mare decit sine, cu toate c[ Apostolul pavel chiar de la aceasta il impo-
dobegte fcu lauda], zicind:,,1...] a cdrui laud6 in Evanghelie este in toate
bisericile" (2 Corintenl 8:18).

Iar cu zicerea,,despre toate" pare cd se impotrivegte Evanghelistului
Ioan, fiindcl acela zice cd nu i-a fost cu putinfd sd le scrie pe1oate1, iar
Luca zice cd, a frcut cuvintul fevanghelia sa] despre toate fcele sdvirgite
de Hristosl, de la inceput qi pind la in6l{are. Deci ce zice,m? c6 acesta
zice ,,despre toate" insemnind c[ nu a ldsat nimic dintru cele de cate era
nevoie qi silea trebuin{a pentru a se in{elege cd propovdduirea este dum-
nezeiascd gi adev[rat6. cdci gi Luca, gi ceilalfi Evangheliqti le-au scris

I Cdci zice aqa Sfintul Apostol gi Evanghelist Ioan: ,,Acesta este ucenicul care mdrhrri-
seqte despre acestea qi care a scris acestea, gi qtim cd m5rturia lui e adevdratd. Dar sint gi
alte multe lucruri pe care le-a fbcut Iisus qi care, daci s-ar fi scris cu de-amdmrntul. cred cd
lumea aceasta n-ar cuprinde cdrfile ce s-ar h scris', (Ioan 2l:25). (n. n.)
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CAPITOLLi- I

intru cuvintul lEvanghelia] lor (pe scurt qi ca intru o insemnare cu
de-amdnuntul) pe cele din care se poate cunoa$te c[ propovdduirea este
dumnezeiascd qi adevdratd. insuqi Ioan Cur.intatorul de Dumnezeu [Teo-
logul] zice cd le-a cuprins pe toate acestea, neldsind deoparte nimic nici
din cele prin care se crede qi se cunoaqte iconomta cea dupl trup a
Cuvintului, nici din cele prin care strdluceqte qi se arat[ mdrimea dumne-
zeLrJr Lul $i el zice cd lumea nu ar incdpea cdrfile ce ar cuprinde cu
de-amdnuntul toate cele zise qi ficute de Stlpinul, dacd s-ar fi scris acelea
una cite una, qi mai ales dacd cineva ar fi voit sd caute qi s[ dea in scris qi
pricinile frafiunile] celor fbcute qi zise fde El]. C[ci pricinile fraliunile]
celor pe care le s[virqea qi le grdia [E1] nici nu puteau fi prinse qi cunos-
cute de gindurile omeneqti, nici spuse in cuvinte gi nici cuprinse in scris,
decit ci ele incredinlau firea omeneascd fadicd pe oameni] c[ El lucra gi

grdra ca Dumnezeu. $i mi se pare cd Evanghelistul a addugat acest cuvint

[cd lumea nu ar incdpea c[4ile scrise despre cele sdvirgite qi zise de
Hristos] incd qi pentru a opri trecerea peste mdsurd a cuvintului, nezicind
deci cu dinadinsul cS lumea nu le-ar incdpea pe acelea. Se mai poate insi
a zice gi aceasta, anume cd Ioan, fiindcd z[boveqte mai mult decit ceilalli
fEvangheligti] intru vederea flui Dumnezeu-Cuvintul, theoria], cunoagte
dupd cum se cuvine toate lucrdrile qi fbpturile Lui, nu numai pe cele ard-
tate prin intrupare, ci gi pe acelea zidtte din veac ldintru inceput], trupeqti
qi netrupeqti flngerii]. Astfel incit, dacd s-ar fi apucat sb scrie deosebi, pe
rind, scopurile aducerii acestora intru a fi, gi al deosebirii lor qi toate cele-
lalte despre ele, nici c[ ar fi fost cu putin!6 ca lumea sd incapd cd{ile
scrise, chiar dac[ s-ar fi qi fdcut acest lucru.Iar dacd, prin ,,lume", cineva
inJelege aici nu simplu ,,lumea", ci pe oamenii ce zac intru cele rele -
care le cuget[ pe ale lumii gi pe ale trupului (c[ci in multe locuri ale
Scripturii a$a s-a gi luat gi s-a inleles) - atunci dup[ cuviin\d zice Ioan cd

aceia nu vor putea sd incapd toate lucrurile sdvirgite in chip minunat de

Hristos, dac[ va voi cineva sd le scrie. Cdci multrimea qi mdrimea flucrd-
rilor lui Hristos] i-ar trage pe aceia mai virtos intru necredinld decit intm
credin![! Aceasta qi e pricina pentru care Evangheliqtii trec de multe ori
sub tdcere cite un intreg norod de tdmiduiJi gi lasd de-o parte multe din
cele lucrate ?n chip minunat, insemnind numai atit: cd,,mul1i s-au izbdvit
de multe feluri de patimi gi de boli- gi multe minuni s-au f6cut" qi cele ca
acestea. Iar t?lcuirea gi descoperirea lor nu o fac, fiindca de obicei poves-
tirea lor cu de-amdnuntul le pricinuiegte celor grogi [invirtoqafi cu sufle-
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tull qi mai-nainte prinqi qi stdpinili de inqeldciune mai mult necredinld gi
pregetare a ascult[rii decit credin{[ qi sirguin][ spre ascultare.

$i se cuvine a qti cd acest Teofil era unul dincei bine-credinciogi care
de la fl-uca] invd{ase blagocestiat. gi sa nu te minunezi cd fl-uca] a pus
aa1.a grljd' pentru acest bdrbat, inc?t a scris pentru el doud cd4i intregi.
Pentru cd iEvanghelistul] era pdzitor al cuvintului stdpinesc ce zice:
,,Astfel, nu este vrere inaintea Tatdlui vostru cel din ceruri ca sd piar6
vreunul dintr-aceqtia mici" (Matei lg:14)2. Dar pentru ce, scriind unuia
singur, adicd lui Teofil, nu a fdcut o singurd carte, ci a despirfit pricinile
in doud? Pentru luminarea qi descoperirea ascultdtorului qi pentru a-l
odihni. Apoi, pricinile fiind despdrfite, se cuvenea sd despartd in doud qi
ca4ile.

cele ce u tnceput lisus uface Si u tnvdlu,

Aici, zice despre minuni qi invi{[turi. Dar nu numai aceasta, ci c6
flisus] inv6{a gi cu fapta. c6ci El nu doar cd poruncea altora sd lucreze,
El nelucrind, ci prin cele lucrate de El ii sfdtuia pe oameni sd-I urmeze,
mutindu-se qi schimbindu-se spre grijirea de fapta bun[.

(2) ptnd tn ziua tn care s-a tndllut la cer, poruncinduJe prin Duhul
Sjlnt apostolilor pe care i-u ales,

,,f ...1 poruncindu-le prin Duhul l...f,,lAdicd zicind,cdtre dinqii graiuri
duhovnicegti, nimic omenesc. Sau, arat6 aceasta: ci le-a poruncit fntru
Duhul, dupd cum insuqi Stdpinul zicea, grdind mai smerit ii mal cu ico-
nomie: ,,rar dacd Eu tntru Duhul lui Dumnezeu scot dracii 1...1" (Matei
12:28) - adicS: ,,prinDuhul porunceam" - ne?nsemnind c6 Fiul ar fi avut
trebuinfd de Duhul, ci cd acolo unde Fiul lucreazd,ceva, acolo lucreaz[ qi
Duhul, ca Acela ce este de o fiinld qi de fafd impreund cu Fiul. $i ce le-a

I Buna-credinlA (n. n.).
2 Aceasta e incheierea pildei Mintuitorului in care zice: ,,Cd,ciFiul Omului a venit sd

caute qi sd mintuiascd pe cel pierdut. ce vi se pare? Dacb un om ar avea o sutd de oi gi
una din ele s-ar rdtdci, nu le va 16sa oare in munli pe cele nouizeci qi noui gi, ducin_
du-se, n-o va cauta pe cea ri,i.lrcitlfl $i, dacd s-ar intimpla s-o gdseasca, adevir grdiesc
voud cd se bucuri de ea mai mult decit de cele noudzeci gi nou6 care nu s-au r6tdcit"
(Matei 18:11-13). (n. n.)
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CAPITOLUL I

poruncit Apostolilor? ,,Mergind, inv5lali toate neamurile, botezindu-i pe
dingii in numele Tatdlui, qi al Fiului qi al Sfintului Duh, inv6{indu-i sd p5-
zeascd tot ce v-am poruncit voud!" (Matei 28:19,20). $i zice: ,,porun-
cind, S-a inillat fpe nor]"; n-a zis:,,S-a suit", cdci incl vorbeqte ca despre
un om doar. $i de aici ne invdldm ci Hristos ii invdfa pe ucenici qi dupd
inviere. Iar despre vremea aceasta fdintre inviere gi indlfare] nici unul
dintre Evangheligti nu a vorbit cu de-adinsul. Ci Ioan zbboveqte intru din-
sa mai mult decit toli ceilalli, ins[ nimeni nu le-a vestit in chip ardtat pe
toate, cdci cdtre altele se sirguiau.

(3) cdrora li S-a qi tnfdlisat pe Sine via dupd patima Su, prin multe
semne, tn patruT,eci de zile

Dupd ce mai inainte a vorbit despre inalfare, acum vorbeqte qi despre
inviere. Clci, pentru a nu socoti tu cd a fost in61!at de cdtre al!i, a.uzind
cd ,,S-a indl\at", a addugat: ,,carora li S-a gi infbligat pe Sine viu". Cbci,
dacd El a sdvirqit de Sinegi fapta mai mare finvierea], cu mult mai virtos
pe aceea mai micd findlfarea].

$i zice: ,,inpatruzeci de zlle", nu: ,,fvreme de] patruzeci de zlle", cdct
dupd inviere nu a mai fost necurmat impreund cu d?nqii, ca mai inainte, ci
venea, suind gi ?nillind minlile 1or, qi se ducea iardqi. Astfel, nu-i mai ldsa
a fi fa\d de El la fel ca inainte, prin aceasta fbcindu-i, cu multd inJelepciu-
ne qi adeverire, a crede qi ?nvierea, dar totodatd a-L gi socoti de acum
incolo mai mare decit un om, cu toate c5 acestea doud erau impotrivnice.
Cici, pentru a ft crezutd. invierea, se c6dea sb fac[ multe lucruri omenegti:
astfel, in rdstimpul de patruzeci de zlle de la inviere pind la suirea la ce-
ruri, a mincat qi a bdut impreun[ cu dingii, ardtindu-le c[ El este Cel ce

S-a r[stignit, $i S-a ingropat qi a inviat din mo(i. Iar pentru cealaltd, dim-
potriv6. $i amindoud s-au fbcut in vremea cuvenitd.

Dar penhu care pricin[ nu S-a ardtat lHristos cel inviat] tuturor, ci
numai Apostolilor? Pentru cd celor mul1i, celor ce nu qtiau taina cea ne-
grditl, gi ascunsS, li s-ar fi pdrut n[lucire. Cdci - dacd intru ?nceput nici
ingiqi ucenicii nu credeau gi se tulburau, avind trebuin!5 s[-L pip[ie cu
mina qi sd mdnince impreund cu El- ce unnau s[ p[timeascd cei mulfi?
De aceea, face obqteascl dovada neindoielnicd 

"a invierii din semnele
pentru care Apostolii au primit darul de a le sdvirgi. Iar din vederea sem-
nelor [sdvirgite de ei] invierea urma si se facd ardtatd nu numai celor de
atunci, ci gi tuturor celor de dupd aceea.
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ardttndu-li-se gi vorbind cele dupre tmpdrdtriu lui Dumnezeu, (4) gi,
tmpreund petrectnd, le+ poruncit sd nu se despurtd de rerusulim,,
ci sd astepte fdgdduin(a Tatdlui, ,pe care _ zice _ ali auzit_o de Ia
Mine.

,,imp[rd1ia Tatdlui" este aceea intru care insugi Domnul le-a figdduit
ucenicilor sd bea paharul cel nou impreund cu dingii, ,,b6uturd noud,'nu-
mind-o, pe aceea bdutd dupd invierea sa dup[ altd r?nduiali decit cea di-
nainte.l Totodatd, acum au mincat impreund gi ,,mincare nou6,'. cdci
atunci * de vreme ce intru toate Se asemdna cu noi, afard, de pdcat- min-
ca gi bea ra fer ca qi noi, de voie dind trupului sd caute trebuinla hranei.
Pentru aceea a qi primit patima foamei, de voia Lui. Dar dupi inviere nu
mai minca qi nu mai bea pentru trebuin{a trupurui, ci numai pentru a-i
?ncredin{a pe toli cd trupul Siu are fire adeviratl. c6cj de voie a gi pdti-
mit, qi totodatd a inviat cu dumnezeiascd cuviin{d. Deci pe aceasta
mincare gi bduturd nou5le-a numit ,,noi", pe acelea de care S-a impdrtdqit
impreund cu ucenicii dupd inviere, agadar nu dupd obignuinfa de rnai
inainte. Pentru aceasta zice cd a petrecut impreund cu dinqii ?npatruzeci
de zlle, adicl imp[rtdgindu-Se de sare gi de mas6. Iar cum, nu este al nos-
tru lucru s[ spunem. cdci aceasta s-a fbcut ?ntr-un oarecare chip prea-sld-
vit, nu ca gi cum ftea ar mai fi avut trebuinll de bucate de aici incolo, ci
frcindu-se pogordm?nt spre dovedirea invierii gi spre descoperire a tai-
nelor despre impirdlie.

,,$i, impreunb petrecind, le-a poruncit sd nu se despartd de Ierusalim
1...)"1 Dar pentru ce le poruncea sd fac[ aceasta? Cdci mai intii, pentru c[
se temeau qi tremurau, ii scosese pe dinqii in Galileea, ca sb audd cele
zise cu slobozenie, ei fiind atunci gata s6 se lase de rinduiala lor. Apoi,
dup[ ce L-au auzit qi au petrecut cu El patruzeci de zlle,le-a poruncil sd
nu se desparld de Ierusalim. Pentru ce oare? pentru c[ - aqa cum nimeni
nu-i las[ pe ostaqi a ieqi pind nu se intr-armeaz6,, cind voiesc s[ cadl asu-
pra unei multrimi, nici pe cai a s6ri peste semnul pornirii mai inainte de
a-ilua pe cildreli - tot astfel nici Domnul nu-i las[ pe ucenici a ieqi din
tabdr1 mai-nainte de pogorirea Duhului, ca sd nu se facd lesne supuqi gi
pringi celor mul1i. $i nu numai penhu aceasta, ci qi fiindc[ acolo fin Ieru-
salim] erau mulli care aveau s6 creadd. $i, a treia fpricind], ca sd nu zic6
vreunii cd i-au l[sat pe cei cunosculi gi s-au dus s[ se trufeascd la cei

t Matri 26:29 (n. n.).
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CAPITOLUL I

strdini. Pentru aceasta, Hristos arati semnele mai intii chiar ucigaqilor
Sdi, chiar celor ce L-au r[stignit gi L-au ingropat, intru insdqi cetatea
aceea intru care s-a indrdznit acel lucru fbrd de lege.

,,[...] ci sd aqtepte frgdduin{a Tatilui, ((pe care - zice - ali auzit-o de
la Mine> 1.. .f" l Dar cind at auzit frglduin{a? Cind zicea: ,,De folos vd
este ca sd M[ duc. Cdci, de nu Md voi duce, Mingiietorul nu va veni la
voi; iar dacd Md voi duce, il voi trimite la voi" (Ioan 16:7); qi iardqi: ,,il
voi ruga pe Tat[l, qi alt Mingiietor vd va trimite" (Ioan 14:16). Dar pen-
tru ce nu a venit Acela cind era El de fa!d, nici indatb dup6 ce El S-a
inillat, ci abia dupd opt sau noud zlle de la aceasta, adicd dupd ce s-a
implinit ziua a cincizecea? $i inc[ ceva: Cum zicea:,,Luafi Duh Sfint!"
Qoan 20:22) - de vreme ce Duhul nu venise incd? Deci putem zice cd
aceasta a zis-o gdtindu-i pe dinqii a fi prea-indeminatici qi puternici spre
primirea Duhului, pe Care aveau s[-L ia cind S-a pogorit peste dingii.
Sau, a zis lucrul ce era sd fie ca pe unul ce ar fi stat de fald chrar atunci,
precum gi cind zice; ,,Ia16, v-am dat putere sd cdlcali peste qerpi, qi peste

scorpii qi pest^e toati puterea vrdjmagului, qi nimic nu v[ va vdtdrta"
(Luca 10:19). Incb gi intr-alt fel mai putem zice. Cdci darea Duhului este

in multe feluri qi in multe chipuri: una este cur[fitoare, iar alta sdvirgitoa-
re; una este aceea care sfinfeqte,iar altacare ii face pe sfinlitori; una este

d[tdtoare de vorbire in limbi strdine, rar alta de proorocii; una, de faceri
de minuni, iar alta de tilcuiri qi altele nenum[rate. Deci nimic nu-i opreq-
te pe ucenici sd fi primit de mai multe ori darul Duhului, dupd impfu'firea
Lui cea ?n multe feluri qi in multe chipuri. insd pogorirea Duhului peste

Apostoli cea desdvirqit[ qi in stare s[-i facd desdvirgi{i qi pe allii s-a fdcut
in vremea praznicului de cincizeci de zile, cind - ardtindu-Se peste dinqii
in chip de limbi de foc - i-a umplut de toatl lucrarea Sa. Prin ulrnare, nu
ar greqi cineva dacd ar zice cd gi atunci fcind Hristos a zis: ,,Lua!i Duh
Sfint!"] ei au luat oarecare putere qi dar duhovnicesc: nu ca sd-i ?nvie pe
morli, ci ca sd ierte pdcatele. De aceea a qi addugat:,,1...] cdrora le veli
ierta pdcatele, le vor fi iertate" (Ioan 20:23) gi celelalte, ar[tind ce fel de

lucrare le dd. Cdci atunci i-a imbrdcat cu aceastd putere, iar dupd patru-
zeci de zlle le-a dat lucrarea semnelor, pentru care qi zice marjos: ,,VeJi
lua putere [...]" $i celelalte (stihul 8).

Deci pentru aceasta S-a dus Hristos atunci gi a venit Acela. $i nici
atunci indat6, ca ucenicii s[ ajung[ a pofti darul, qi aqa sd-l ia. Iar dac[
Duhul ar fi venit cind Hristos era incl de fag, qi El S-ar fi dus dupd

13
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aceea" Duhul ramnm4 mingiiereanu ar fi fost atit de mare. $i Hristos Se
inalld, ucenicii fiind nedespE4ifi de Dinsul, dar nici aga Dutrul nu Se po-
goaf indatd,, pentru ca, mihnindu-se pufin qi venind ?ntru pofti qi treLu-
inld a fEgdduinfei, s[ primeasci dulceaJa venirii Lui curatd qi desav?rqit6.
$i, dealtfel, se cddea ca firea noastrd sd se arate in cer pentru a se face
impdcdrile desdvirqite, qi abia dupl aceea s6 vin[ Duhul.l

$i socotegte cit de mare nevoie a pus asupra ucenicilor ca s6 petreacd
?n Ierusalim pentru frgeduinti. cdci, caei s6 nu fugd iar[qi dupiinilfare,
cu aqteptarea aceasta ii line acolo pe toli ca gi cu o leg6tur6, fdcindu-i s6
se uimeasc[ prin nddejdile cele bune qi s6 nu ia aminte laneardtarcalor.

(5) cdci Ioan a botezat cu upd, iar voi velifi botezuli cu Duhul sJint,
nu mult dupd aceste zile.',

Dupd ce le-a zis sd aqtepte ,,fdg[duin{a Tatdlui pe care a-\i auzit-o de
la Mine", a addugat cd ,,Ioan abotezat cu ap6" qi celelalte. $i acum aratd
curat deosebirea dintre Dinsul gi Ioan, iar nu umbrit, ca mai ?nainte. $i
acum le aratd ucenicilor cd s-au frcut mai mari dec?t Ioan, hindcd gi ei

1 Tilcuind stihul 20 al capitolului intii de la Coloseni,care spune cd Hristos le-a impd-
cat,,aft pe cele de pe pimint, cit qi pe cele din cer", acelagi Sfinlit Teofilact zice aqa: ,,prin
singele Sdu, Hristos le-a impdcat <pe cele de pe pdminb>, fiindcd oamenii erau mai intii in-
vrdjbili cu ei inqigi, prin patimi gi prin pdcat, iar apoi erau invrijbili cu ceilalli. Dar gi cu
Ingerii cereqti se vrdjm[qeau qi aveau rdzboi. Dar cum qi in ce chip le-a imprietenit Hristos
<pe cele- cereqti>? Pentru cd cele cereqti erau dezbinate gi despirfite de cele pdminteqti,
fiindcd ingerii din ceruri aveau gi ei vrajbb cdtre oameni, vdzindu-L pe Stdpinul lor
Dumnezeu ocdrit de oameni cu multele lor pdcate qi mai ales pentru cd fEceau dumnezei
din zidiri. De aceea gi erau trimigi fingerii] spre pedeapsa oamenilor, cum s-au trimis in
vremea lui David qi au omorit de^ dimineali qi pin6 Ia amiazl gaptezeci de mii (2 impdrayi
24:15), cum s-au trimis cei doi ingeri asupra Sodomenllor (Fai,cerea l9), cum s-a trimis
inger la Israiliteni qi le-a zis: <De weme ce v-a1i inchinat dumnezeilor neamurilor, nici eu
nu-i voi pierde pe w[jmagii vogtri, ci-i voi ldsa s[ vb bintuiascb> - precum este scris la
Judecdtori, capitolul 2 - cind, auzind Israilitenii cuvintele acestea ale ingerului, au plins
cu glas mare gi au chemat numele locului aceluia <valea plingerii>. Deci Cuvintul lui
Dumnezeu, dupd ce l-a suit la ceruri pe om_ [firea omeneascd], pe vrijmagul gi potrivnicul
lui Dumnezeu gi al ingerilor, i-a frcut pe ingeri s6 cinte de bucuria lor gi sr urmeze pe
pdmint fiecirui cregtin care se boteazd, pdzindu-l pe el, cdci zice: <ingerii lor in toatd
vremea vdd faJa Tatdlui Meu in ceruri>> (Matei 18:10). pare-mi-se ci pentru aceasta s-a gi
rbpit intru al treilea cer Pavel, ca sd invete cd firea omeneasci este acum in cer gi c6 acolo
S-a suit Fiul lui Dumnezeu" (in tilcuirea epistolelor lui pavel). (n. n.)
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CAPITOLUL I

vor boteza cu Duh Sfint. $i nu a zis: ,,v[ voi boteza cu Duh Sfint", ci:
..veti ft botezafI", pretutindeni l[sindu-ne mdsuri qi pilde de sme-
ritd-cugetare. Cdci de aici, din mdrturia lui Ioan, era ar5rtat cd El era Cel
ce botezal. ,,Eu unul vd botez cu apd spre pocAintd., dar Cel ce vine dupd
mine este mai putemic decit mine; Lui nu sint vrednic sA-I leg incdlld-
mintea; Acesta vd va boteza cu Duh Sfint qi cu foc" (Matei 3:11).

Dar cum zice c6.'. ,,veti fi botezal|", de vreme ce in foiqor nu era apA?

Pentru cd cel mai de nevoie qi mai cu de-adinsul este Duhul, prin Care
lucreazd qi apa. Tot aqa se zice qi despre El c5 ,,S-a uns", deqi nu cu
untdelemn, ci primindu-L pe Duhul. $i, de altfel, este cu putin{d a-t afla
pe dinqii botezindu-se qi cu apl, dar in vremi deosebite. Cdci la noi se fac
deodatd amindoud, iar atunci deosebit qi desp[rfit. Astfel, Apostolii s-au
botezat de Ioan mai intii cu ap6, iar pe urm[ gi cu Sfintul Duh.

Dar pentru ce nu a arl1.at Stbpinul cind va veni Duhul, ci zice numai:

,,nu mult dupd zilele acestea". Zice cd nu dupd multe zlle, ca aceia sd nu
cad[ intru mihnire, dar nu a zis hotdrit cind, ca punrea sd privegheze
agteptind. Deci ce te minunezi c[ nu le zice cind va fi pacea sfirqitului
veacului flumii]? - de vreme ce nu a voit s6 arate nici m[car sorocul gi

fbg[duinfa aceasta atit de apropiatd, pentru pricina pe care am zis-o.
Deci acest cuvint, adic[ ,,boteza\i cu Duhul Sfint", insemneazd indes-

tularea qi bogd(ia impdrtlqirii Sfintului Duh, aga cum se face qi la botezul
cel sim{it, cdci acela care se boteazd in apd iqi udd tot trupul, iar cel ce doar
ia apd nu se udd cu totul. Prin urmare, cele zise cdtre Apostoli acum, dupA

invierea din mo(i a lui Hristos, nu s?nt impotrivnice dumnezeieqtilor

Evanghelii, in cate se zice: ,,Lua!i Duh Sfint!" (Ioan 20:22). Ci acolo se

zice sd au luat Duh Sfint, rar aici cd se vor boteza cu Duhul Sfint, aceasta

insemnind vdrsarea qi bogdJia d[ruirii pe care le-a dat-o lor Hristos dupd ce

S-a suit la Tatll. Cdci - a$a cum s-au apropiat qi au cerut: ,,Adaugl-ne noud

credin![!" (Luca I7:5), deqi aveau credinld - tot astfel qi aici luau, pe lingd
impdrtiqirea Duhului pe care o aveau deja, addugare de mai multd qi mai
intinsd impart[qire a Duhului Sfint, Care avea sd Se pogoare asupra lor.

(6) Iar ei, adunindu-se, L-au intrebat, zicind: ,rDoumne, oure tn
anul acestu vei aseza Tu lu loc tmpdrd|ia lui Israil?" (7) El a zis
cdtre ei: ,rNu este al vostru u Sti unii suu vremile pe care Tatdl
le-u pus tntru stdptnirea Sa. (8) Ci veli luu pateres Duhului Sfint
ce va veni peste voi,
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,,Doamne, oare in anur acesta vei aqezaTu la roc impdrdfialui Israil?,,/
cind vor s[-L intrebe fdespre sfirqit], se apropie cu tl1ii, ca sd-L indu-
plece cu mullimea. Fiindcd qtiau cd...u.. zisese mai-nainte, cd,de ziua
qi de ceasul acela nimeni nu qtie, nici ingerii din ceruri, nici Fiul, ci nu-
mai Tatdl" (Matei 24:36)L nu era a unuia=ce nu qtie, ci a unuia ce ?ntirzie
qi amind rdspunsul. De aceea, iaraqi il intreabi. cdci, de vreme ce auzi*seri cd vor lua Duhul, acum vor sd se invefe 

"u 
unii vrednici de a qti.

Pentru cd doreau s[ se izbiveascd de cele gr.l", nevoind sd se arunce ia-
rdqi intru cele mai de pe urmd primejdii. $i nu L-au intrebat ctnd, ci:
,,oare in anul acesta vei aqezaimpdrdlra lui Israil?', , adic6: Acum? - aqa
de mult doreau ziua aceea.Iar mie mi se pare cd nici atunci nu inlelegeau
incd" ardtat ce impdri{i e eta aceea, caci incd nu ii invd{ase uuhul.i gt;;;
zis: cind va fi? - ci: oare o vei aqeza? - ca qi cum ar fi fost c6zutE, fdeunde se vede ci acum] ei credeau despre D?nsur lucruri mai mari. De
aceea le gi vorbegte El deschis, cdci nu le mai zice cd,,nici Fiul nu qtie
ziua aceea". Dar ce? ,,Nu este ar vosku a gti anii sau vremile p" .ur. iu-
tdl le-a pus in stdp?nirea Sa." cdci El nu pune gtiinfa acelor lucruri ?n
seama Tatdlui pentru cd nu ar fi qtiut sfirqitul anilor, ci trece sub tdcere
rdspunsul pentru folosul ucenicilor, intrebarea lor fiind de prisos. Scopul
Lui era sd curme multa iscodire a ucenicilor pentru aceasta, fiindc[ ?i tri_
mitea sd propovdduiasci impird{ia cerurilor, nu sd ?nsemneze suma ani-
1or. $i, mdcar cd ii ?nvdlase cele cu mult mai mari, nu le spune vremea
aceea, ca s[ fie priveghetori (dup[ cum de multe ori am zis;. Iar neqti-
ind-o, nu pierdeau nimic, fiindcd le qtiau pe acelea cu mult mai mari,
anume: c[ El este Fiul lui Dumnezeu, cd este de o cinste cu Tatdl, cd, a
inviat, cd, va fi inviere qi judecatd , c6 a qezut de-a dreapta Tat6lui. cdci
spune-mi mie ce e mai mare: a gti c[ Hristos va impdrdli, ,u., u qti cind va

I Locul acesta din Evanghelie are nevoie de tilcuire, gi iatd ce zice despre aceasta
Teofilact: ,,Aici, Domnul ii invald pe ucenici sd nu caute a afla cele care covirgesc min_
tea omeneascd. [...] Dacd ar fr zis: Eu gtiu, dar nu vreau s6 vd spun! - ei s-ar fi mihnit,
socotindu-se neluali in seamd de El. Iar zicind cd nici Fiul nu gtie, ci numai ratdr, ii
opre$te de a mai intreba. [...] Dar cd El qtie cu adevdrat qi ceasui gi ziua este aritat din
multe altele, cbci spune: <Toate cite are Tatdr,aleMele sino> (Ioa'n16:15; 17:r0). [...]cdci nu ne este de nici un folos sd gtim cind va fi sfirgitur, ca sd nu ne renevim, cdci
aceastd necunoa$tere ne Jine in trezvie,' (in tilcuirea la Matei). (n. n.)

'Alume cd impdrS{ia lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta st.icatr de pdcat, pre-
cum gi in ziua de azi agteaptd iudeii de la Mesiah al lor, adici de la Antihrist. (n. n.)
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CAPITOLL1 I

impdrdli El? Iar Pavel a fost invilat lucruri pe care nu-i este cu putinld
omului sd le grdiascd. [La fel,] Moisi a fost invSlat despre ?nceputul lumii
- cind a fost, mai-nainte de ci{i ani, qi numird anii - mdcar cd inceputul
este cu totul mai greu de cunoscut decit sfirqitul. $i, de altfel, aceia nici
nu L-au intrebat sfir$itul obgtesc al tuturor, ci: ,,Oare in anul acesta vei
aseza impdrS{ia lui Israil?" Iar El nu le-a descoperit nici aceasta. Ci - aqa

cum atunci finainte de Patimd] le-a r[spuns depdrtindu-i de a socoti c6, iz-
b[virea 1or de cele grele este aproape, zicindu-le cd vor cddea intru multe
primejdii - tot astfel qi aici, insd mai cu blindele, [cdci adaugd]: ,,ci veli
lua putere". $i, ca sd nu-L ?ntrebe iardqi, S-a indlJat indatd.

Apoi - ca sd nu zic[: Pentru ce inal1i qi mare faci lucrul? - Fiul zice:

,,anii gi vremile pe care Tatdl le-a pus intru a Sa stdpinte".Iar stdpinirea
TatSlui este qi a Fiului in chip ardtat. Cdci, aga cum Tatdl inviazd, morfi,
tot astfel ii invie qi Fiul pe aceia care voieqte. $i, dac[ atunci cind lucrea-
zd cele infricogate qi negrdite, o face cu aceeaqi st[pinire ca qi Tat[l, cu
mult mai virtos qtie ceea ce qtie cu aceeaqi st[pinire. $i mult mai mare
lucru este a invia morfii cu stdpinirea cea de o potrivl qi aceeagi cu Tat51,

decit a qtr ziua fsfirqitului].
Dar de ce nu a rdspuns Hristos la ce intrebau ei, ci ii invald ceva pen-

tru care nu intrebaser[, zicindu-le c[ vor lua putere? Pentru cd dascdl nu
este acela care ii inva![ pe ucenici ceea ce voiesc ei, ci acelea care le sint
de folos. Iar cuvintul acesta ar[ta gi el intr-un fel venirea qi - ca sd zic aqa

- curgerea asupra lor a Duhului.

$i se cuvine [a aminti aici] despre eresul Frigienilor, aceia care soco-
teau cd Mingiietorul S-a trimis la vreo doud sute de ani de la in61larea lui
Hristos, in muierile acelea - Priscila qi Maximila, socotite de ei prooro-
ci{e - qi intru Montan, care se innebunea cu dinsele. Cdci ei zic cd atunci
s-a implinit fbg[duinla aceea, adic[: ,,V[ voi trimite pe Mingiietorul".

Si imi veli fi martori in lerusalim, Si in toatd ludeea, Si Sumuriu Si
pind lu murginea pdmintului."

De weme ce mai-nainte zisese: ,jn calea p[ginilor sd nu mergefi qi in ce-
tatea Samarinenilor s[ nu intralir." (Matei 10:5)1 - fiindcd voise ca buna-ves-

t 
,,ii pntt. pe Samarineni impreund cu piginii, fiindci acegtia erau Babilonieni sdl6q-

lui{i in Iudeea, care nu i-au primit pe Prooroci, ci numai cele cinci cdrti ale lui Moisi
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