Cuv$nt ^nainte

DESPRE FAPTELE APOSTOLILOR
ceast@ carte, a Faptelor Apostolilor, o au scris Sf$ntul Luca, evanghelist,
}i easte ca o urmare f@r@ de curmare a Evangheliei, pentru carea pricin@
Ecumenie o numea}te Evangheliia Sf$ntului Duh. Pentru c@ ceale ce Duhul
Sf$nt le-au lucrat prin apostoli, adec@ ^nceputul besearicii cre}tine}ti,
carea atunci s@ n@scus@, }i crea}terea ei cea mare }i sporiul ce s-au f@cut mai ^n
treizeci de ani, foarte cu minunat@ scurtare }i luminare s@ scriu ^ntru aceast@
carte.
%ntru aceasta cetim plinite f@g@duin]ele lui Hristos, ^n@l]area Lui la ceriu,
pogor$rea Duhului Sf$nt, cu Carele besearica au luoat chip }i ca cum s-ar fi
^nsufle]it; }i multe minunate lucr@ri, care au urmat dintru acea v@rsare a Duhului
Sf$nt, propoveduirea Evangheliei, mai ^n toat@ lumea cea cunoscut@. Nebiruita
t@rie a apostolilor }i mai nenum@rate }i mari minuni, multe cuvinte a lui Petru }i
a lui Pavel, }i osebite goane ale acestora. {i m@car c@ de Petru pu]ine }i de
ceialal]i apostoli mai pu]ine au scris Sf$ntul Luca. Ci noao ne-au l@sat s@ g$ndim
cum c@ }i aceia, prin toat@ lumea ^mpr@}tiia]i, aseamenea au lucrat; }i au f@cut
minuni; }i ^ntru propoveduire s-au ostenit. {i acealea}i goane au p@]it. C@ condeiul
scriitorilor celor de Dumnezeu ^nsufla]i a}ea s@ ^ndrepta de Dumnezeiasca Pronie,
ca numai acealea s@ scrie care s$nt trebuincioase spre ^ntemeiarea }i ^nt@rirea
credin]ei cre}tine}ti, ca nu mul]imea c@r]ilor s@ ^mpu]ineaz@ crez@m$ntul. Pentru
aceaea, Luca faptele altor apostoli, care el le-au v@zut }i care de la aceia}i apostoli
sau de la b@rba]ii cei apostolice}ti s-au fost scrise, nu le-au scris. Istoriia lui
Petru numai o au ^nceput, iar@ a lui Pavel p$n@ la ducerea lui la Roma o au scris.
Ceale ce s-au f@cut dup@ aceaea le tace. %ns@ dintru ceale ce cu bun@ adeverin]@
}i frumos s$nt scrise ^ntru aceast@ carte lezne s@ poate judeca. {i aceastea ajung
ca pre oamenii cei cura]i }i cu bun@ credin]@ destul s@-i ^ncredin]eaze despre
adev@rul credin]@i cre}tine}ti. M@car c@ unele dintru acealea }i al]i b@rba]i sfin]i
scrise ni le-au l@sat.
Aceast@ carte 28 de capete cuprinde. %n capul cel dint$iu, spune ^n@l]area
Domnului la ceriu }i aleagerea lui Matia ^n locul lui Iuda. %n al doilea, na}terea
besearicii o scrie evanghelistul, ca cum din p$ntecele sinagoghei ar fi ie}it, ^ntru
care p$n@ acum s-au fost t@inuit. Apoi, p$n@ la cap zeace, prunciia besearicii }i
crea}terea cea dint$iu a ei ^n Ierusalim. Dup@ aceaea, l@]imea Evangheliei ^n Iudeea
}i Samariia }i la noroadele vecine, care mai ^nainte era vr@jma}e, iar@ acum ^ntru
aceaea}i credin]@ adunate. {i mai pre urm@, cum prin toate ]@rile ^mp@r@]iei
romanilor s-au l@]it credin]a cre}tineasc@, }i mai ales faptele lui Pavel. {i multe
goane ale lui le pomenea}te Sf$ntul Luca ^ntru aceast@ carte a Faptelor
Apostolice}ti.

