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„Cei împrăştiaţi din cauza necazului care a avut loc cu ocazia lui 

Ştefan au ajuns până în Fenicia şi în Cipru şi în Antiohia, nevestind 
cuvântul nimănui,decât numai iudeilor. Dar erau unii dintre ei, ciprioţi şi 
cireneeni, care intrând în Antiohia vorbeau şi grecilor, vestind Evanghelia 
Domnului Isus. Şi mâna Domnului era cu ei şi un mare număr au crezut şi 
s-au întors la Domnul. Şi vestea despre ei a ajuns la urechile adunării care 
era în Ierusalim şi l-a trimis pe Barnaba până la Antiohia, care ajungând şi 
văzând harul lui Dumnezeu s-a bucurat şi-i îndemna pe toţi cu hotărâre de 
inimă să rămână cu Domnul”. Fapte 11,19-23 
 

Viziunea unei solii mondiale nu s-a putut naşte la 
Ierusalim, centrul religiei iudaice, ci la Antiohia, centrul cultural al 
păgânismului oriental. Misiunea încredinţată de Isus Hristos de a 
duce Evanghelia la toate popoarele nu a putut pleca din Ierusalim, 
anchilozat în tradiţiile bătrânilor, ci a plecat din Antiohia, marea 
metropolă a Asiei Mici. Şi tot aici, mai întâi în batjocură,  urmaşii 
lui Hristos vor primi numele de creştini, nume pe care îl vor purta 
cu cinste timp de 2000 de ani. 
 

Ce era Antiohia din timpul apostolilor? Antiohia era un 
oraş de prim rang în Imperiul Roman al primului secol. Oraş 

                                                 
1 Institutul Teologic Adventist, Cernica. 
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întemeiat de Seleucos I Nicanor în anul 301 şi purtând numele 
tatălui său, Antioh, va deveni capitala Regatului Seleucid pentru 
200 de ani, iar apoi capitala provinciei Siria pe toată perioada 
romană. Aşezată pe râul Orontes, la 25 km depărtare de Marea 
Mediterană şi la 480 km nord de Ierusalim, Antiohia a devenit cel 
mai mare oraş din Orient, rivalizând cu Alexandria şi imediat după 
Roma. Era numit de romani „Regina Orientului” şi a ajuns la o 
populaţie de peste 800.000 locuitori. 
 

În apropierea cetăţii a fost descoperit un mare templu 
frigian dedicat zeului lumii „Men”, care pretindea că are puteri 
vindecătoare. În jurul acestui templu exista un perimetru de 
protecţie, unde fugeau toţi răufăcătorii pentru a scăpa de 
urmărirea legii. În crângurile din jurul oraşului se practicau 
ritualuri imorale în cinstea zeiţei Dafne.  Oraşul era renumit prin 
oamenii de cultură şi filosofie pe care îi avea. Iuvenal recunoaşte 
valoarea acestora în cuvintele: „Ce tipuri de oameni vin din 
Grecia? Sirieni de pe Orontes continuă de mult timp să curgă în 
bazinul Tibrului aducând cu ei lingouri şi maniere, cântecul 
flautului şi melodia harpei.”2

 
Printre locuitorii fondatori ai cetăţii erau grecii din Atena, 

macedonieni, sirieni şi evrei, având cu toţii drepturi egale de 
cetăţeni fondatori. Evreii şi-au mărit faima prin Irod cel Mare care 
a construit o stradă cu colonade şi pavată cu marmură, care 
traversa întreaga cetate.3 Cucerirea romană nu i-a diminuat cu 
nimic din rangul de capitală, ci a contribuit şi mai mult la 

                                                 
2 Juvenal, Satires iii. 62-64, Loeb ed. P. 37 
3 Josephus Flavius, Antichităţi iudaice, 15,9.3 
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dezvoltarea şi extinderea cetăţii. Rând pe rând a fost cucerită de 
perşi, bizantini, arabi, turci, egipteni. Oraşul a fost puternic distrus 
de către perşi în anul 538, din care nu şi-a mai revenit la gloria de 
altădată. În prezent este un oraş turc, Antakia, cu o populaţie de 
peste 100.000 de locuitori. 
 
 

Comunitatea creştină din Antiohia 
 

Comunitatea creştină din Antiohia a fost întemeiată după 
moartea diaconului Ştefan, în jurul anului 35 d.Hr. Fondatorii 
comunităţii rămân anonimi, deşi mai multe variante sunt posibile. 
Unul dintre fondatori ar putea fi Nicolae, unul din cei şapte 
diaconi, care era original din Antiohia4, alţii ar putea fi Simeon din 
Cirene, care a dus crucea lui Isus, sau  Lucius din Cirene, care era 
unul din profeţii acestei comunităţi.5 Ceea ce este demn de 
remarcat, această comunitate a fost întemeiată de laici şi nu de 
personalităţile marcante ale creştinismului apostolic. Un alt 
element specific este acela că este prima comunitate cu membri 
neevrei, în principali greci sau vorbitori de limbă greacă. Nu se 
poate spune cu precizie dacă erau şi iudei printre greci, dar nici nu 
se poate exclude această ipoteză. Comunitatea din Antiohia s-a 
format separat de sinagogă şi a fost prima comunitate care a 
ridicat pretenţia de nu mai practica circumcizia evreilor. 
 

Tradiţia creştină timpurie susţine că dr. Luca era originar 
din Antiohia. Familia sa aveau un pământ la marginea oraşului, 
                                                 
4 Biblia,  Fapte 6, 5 
5 Ibidem, Fapte 13,1 
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care cuprinde şi o parte din stânca aflată în apropierea oraşului. În 
această stâncă se găseşte o grotă, nu prea mare, are 15 m lungime, 
10 lăţime şi peste 5 m înălţime. Se susţine că familia dr. Luca a 
dăruit această grotă comunităţii creştine pentru a se aduna acolo, 
astfel a devenit una din primele biserici creştine. Un mic tunel 
săpat în peretele stâncii face posibilă ieşirea în parte opusă a 
stâncii. Se crede că a fost special tăiat în stâncă pentru a putea 
scăpa atunci când erau urmăriţi de duşmanii lor. Biserica aceasta a 
fost amenajată de cruciaţi, zidind la intrarea în grotă o intrare 
specifică bisericilor. Ea funcţionează şi în prezent ca biserică, ceea 
ce îi oferă statutul de cea mai veche biserică creştină cu 
funcţionare neîntreruptă. 
 

Fondatorii comunităţii erau evrei elenizaţi şi au predicat în 
limba greacă, probabil nu doar iudeilor vorbitori de limbă greacă, 
ci şi celorlalţi locuitori care vorbeau greceşte. În cetate era şi o 
puternică comunitate de sirieni, vorbitori de limbă aramaică, 
aceeaşi cu limba evreilor din Palestina, dar nu ni se spune nimic 
despre lucrarea cu acest grup de oameni sau în această limbă. Era 
un mare contrast între iudei şi elenişti, în Antiohia, la fel ca şi în 
Alexandria, comunitatea evreilor trăia în cartiere separate, aveau 
propria lor conducere şi judecată, erau, într-un fel, un stat în stat. 
Pentru prima dată s-a reuşit să se rupă această barieră naţionalistă 
şi să se formeze o comunitate creştină neiudaică. 
 

Comunitatea din Antiohia era puternic hristocentrică, 
vorbeau şi cântau atât de mult despre Hristos, încât au fost numiţi 
de către păgâni, creştini. În prima fază acest nume era o poreclă, 
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un nume de batjocură, dar cu timpul acesta a devenit numele de 
cinste al urmaşilor lui Hristos. 
 

„În Antiohia ucenicii au fost numiţi pentru prima dată 
creştini. Numele li s-a dat din pricină că subiectul principal al 
propovăduirii, al învăţăturii şi al discuţiilor lor era Hristos. Ei 
stăruiau neobosit asupra învăţăturilor şi minunilor Sale 
vindecătoare. Pe drept cuvânt păgânii îi puteau numi creştini, 
deoarece ei predicau pe Hristos şi rugăciunile lor către Dumnezeu 
le adresau în Numele Lui. Dumnezeu le dăduse numele de 
creştini. Acesta este un nume regal dat tuturor acelora care se 
alătură lui Hristos.”6  Iacov scria despre acest nume: „Oare nu 
bogaţii vă asupresc şi vă târăsc înaintea judecătorilor? Nu 
batjocoresc ei frumosul nume pe care-l purtaţi?7  Iar apostolul 
Petru  comentează şi el acest nume: „Dacă suferă cineva pentru că 
este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu 
pentru numele acesta.”8

 
Antiohia are meritul de a avea viziunea unei solii mondiale. 

Până să se ajungă cu Evanghelia în Antiohia, cu mare greu s-a 
reuşit să se meargă în casa unui neiudeu, la Corneliu din Cezareea; 
să se stea de vorbă cu un etiopian care să fie botezat, sau să se 
accepte că şi neiudeii pot fi creştini. Ucenicii din Ierusalim erau 
încă tributari preconcepţiilor rabinice, iar statutul lor de popor 
sfânt, dreptul lor de întâi născut cu greu lăsau loc pentru o lucrare 
cu neamurile. A fost nevoie de minuni, de semne extraordinare ale 

                                                 
6 E.G. White, Istoria Faptelor Apostolilor, p. 157. 
7 Biblia, Iacov 2, 6.7. 
8 Biblia, 1 Petru 4,16.14 
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Duhului Sfânt, precum vorbirea în limbi, pentru ca să deschidă 
puţin fereastra spre neamuri. Cu toate acestea conducătorii de la 
Ierusalim rămâneau tributari izolaţionismului rabinic. În Antiohia 
s-a depăşit această mentalitate şi avem prima comunitate creştină 
dintre neamuri, sau cu majoritatea neiudaică. 
 

Care au fost factorii care au favorizat această nouă viziune?  
a) Lucrarea laicilor. Aceşti bărbaţi care nu depindeau de o 

organizaţie, de anumite reguli la care trebuia să adere şi să le 
păzească s-au simţit liberi să acţioneze după cum îi îndemna 
conştiinţa lor luminată de Duhul Sfânt. 

b) Misionari proveniţi din diaspora, precum Barnaba din 
Cipru, Saul din Tars, Luca din Antiohia. Ei au crescut sub 
influenţa culturii greşeşti, au citit autori greci, poate au şi 
frecventat anumite şcoli de filosofie. Această educaţie diferită de 
cea de la Ierusalim i-a pregătit să fie misionarii lumii păgâne. 

c) Darul profetic. Duhul Sfânt a jucat un rol proeminent în 
depăşirea barierelor culturale şi religioase, dar nici puterea Duhului 
Sfânt nu a putut dărâma zidul preconcepţiilor printre ucenicii din 
Ierusalim. A fost nevoie de oameni cu vederi mai largi, modelate 
în şcolile timpului, pentru ca Duhul Sfânt să-i poată lua în 
stăpânire şi să le deschidă viziunea unei lucrări mondiale. 

 
„Şi pe cînd slujeau ei Domnului şi posteau, Duhul Sfînt a zis: 
Puneţi-Mi deoparte acum pe Barnaba şi pe Saul pentru 
lucrarea l-a care i-am chemat.”9  

  

                                                 
9 Biblia, Fapte 13, 2 
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Cu toate acestea biserica din Antiohia nu a socotit că poate 
fi independentă, ea a ţinut legătura cu Biserica mamă din 
Ierusalim, a cerut ajutorul şi sprijinul lor în rezolvarea problemelor 
şi a trimis darurile şi zecimile către Ierusalim. Marea problemă care 
s-a ridicat în această biserică era tăierea împrejur şi obligativitatea 
creştinilor neiudei de a respecta regulile ceremoniale iudaice. 
Probabil că au fost discuţii foarte aprinse în comunitatea din 
Antiohia, creştinii iudei, veniţi de la Ierusalim, susţineau o poziţie, 
creştinii dintre neamuri o altă poziţie. Deoarece nu au ajuns la o 
înţelegere, au trimis o solie la Ierusalim pentru a clarifica 
problema.10  Iată cum s-a ajuns  la primul consiliu bisericesc de la 
Ierusalim. Decizia acestuia a fost clară şi benefică: „Pentru că s-a 
părut potrivit Duhului Sfânt şi nouă să nu se pună peste voi nici o 
greutate mai mare decât aceste lucruri necesare: să vă feriţi de cele 
jertfite idolilor şi de sânge, de animale sugrumate şi de desfrâu”.11

 
Antiohia se prezintă ca o comunitate model pentru primii 

creştini. Între ei nu există diferenţe de naţionalitate sau religie, toţi 
sunt egali. Sunt primii care au surpat „zidul de la mijloc care-i 
despărţea”. Ei nu aveau caste sau ranguri de slujire, toţi erau egali, 
toţi puteau să aspire la orice poziţie în comunitate. Diferenţa o 
făcea doar Duhul Sfânt, care cerea să pună deoparte pe misionari. 
Antiohia poate fi un model pentru modul nostru de vieţuire, de 
încredere în Dumnezeu şi de deschidere pentru orice activitate 
bună. 
 
 

                                                 
10 Biblia, Fapte 15,1-3 
11 Biblia, Fapte 15,28-29 
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Antiohia centru al misionarismului apostolic 
 

Lucrarea de evanghelizare care s-a făcut până acum a fost 
sporadică şi determinată mai mult de persecuţie. Ucenicii au fost 
nevoiţi să plece din Ierusalim pentru că erau urmăriţi şi arestaţi, 
aşa au ajuns în Samaria, la Cezareea, sau pe drumul famenului. La 
Antiohia va veni Barnaba când s-a auzit de lucrarea deosebită de 
acolo. Apoi Barnaba îl va căuta pe Saul la Tars pentru a solicita 
sprijinul lui în evanghelizare. Antiohia  ne oferă tabloul unei 
lucrări de evanghelizare sistematice, bine planificată şi susţinută de 
către comunitatea mamă. Iată cum descrie autorul raportului sacru 
acest fapt:  

„Si pe când slujeau ei Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a 
zis: Puneţi-Mi deoparte acum pe Barnaba şi pe Saul pentru 
lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit şi s-au 
rugat şi-au pus mâinile peste ei şi le-au dat drumul. Ei deci, fiind 
trimişi de Duhul Sfânt au coborât la Seleucia şi de acolo au plecat 
cu corabia spre Cipru...”12

 
Aceasta este prima campanie misionară, care are loc între 

46-48. Barnaba şi Saul, Pavel de mai tîrziu, vor străbate insula 
Cipru, apoi vor trece în Asia Mică şi vor evangheliza provinciile 
Pisidia, Frigia şi Caria. După doi ani se vor întoarce în Antiohia cu 
raportul lucrării lor, îl vor prezenta comunităţii şi se vor bucura de 
această mare lucrare. 
  

                                                 
12 Biblia, Fapte 13,2-4 
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Tot din Antiohia vor pleca în a doua călătorie misionară, 
„încredinţaţi de fraţi harului lui Dumnezeu”13. Iată cum 
comunitatea de aici are viziunea de a trimite, a susţine, moral şi 
financiar şi a analiza cu luciditate activitatea de evanghelizare. A 
doua campanie misionară se va desfăşura între anii 48-51, va fi 
condusă de Pavel, având ca ajutor pe Sila şi va cuprinde tot centrul 
Asiei Mici, iar apoi va trece în Europa. E demn de remarcat că în 
această campanie Duhul Domnului a dirijat cu multă înţelepciune 
drumul apostolilor, care s-au lăsat în totul călăuziţi de El. Pentru 
prima dată se depăşesc hotarele Asiei şi ale diasporei iudaice, când, 
în Filipi, o colonie romană fără prezenţă iudaică, Pavel va întemeia 
prima comunitate creştină direct cu membri neiudei. 
 

Chiar dacă va trece prin Iudeea şi Ierusalim, autorul 
inspirat consemnează: „Şi ajungând la Cezareea, suindu-se şi 
salutând adunarea, a coborât la Antiohia.”14  Aici era centrul unde 
apostolii simţeau nevoia să se întoarcă, să aducă raportul 
experienţelor lor şi să primească sprijinul rugăciunilor şi ajutorului 
comunităţii.  
 

A treia campanie misionară a apostolului Pavel porneşte 
tot din Antiohia şi se va întinde pe cea mai lungă perioadă de 
timp, anii 52-58, dar, cu durere, Pavel nu va mai avea bucuria să se 
întoarcă în comunitatea mamă. El va fi arestat la Ierusalim şi va 
începe lunga detenţie şi procesele celebre. 
 

                                                 
13 Biblia, Fapte 15,40 
14 Biblia, Fapte 18,22 
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Urmărind raportul inspirat al Scripturii, sufletul ni se umple 
de bucurie când întâlnim oameni plini de curaj şi credinţă, care au 
dus Evanghelia în lumea greco-romană de atunci. Comunitatea 
din Antiohia se înscrie cu o pagină glorioasă. Ei au fost oamenii 
cel mai puţin dependenţi de rigorismul şi mentalitatea sectară 
iudaică. Ei au avut viziunea unei lucrări mondiale, reuşind să 
distingă aspectele de fond de cele de formă şi să aleagă bine. Ei au 
fost cu o inimă curată şi sinceră în totul pusă la dispoziţia Duhului 
Sfânt, care i-a călăuzit, le-a trimis mesaje clare şi i-a binecuvântat 
pentru a întreprinde o lucrare cu totul nouă şi dificilă. 
 

Comunitatea din Antiohia rămâne un model de slujire şi 
consacrare. Membrii ei au fost oameni cu viziune largă şi de 
perspectivă. Şi astăzi, în faţa provocărilor extrem de periculoase 
ale postmodernismului, avem nevoie de astfel de bărbaţi, de 
comunităţi asemenea lor pentru a conduce şi a susţine ultima 
lucrare de evanghelizare mondială. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne 
poată folosi să fim şi noi astfel de creştini cum au fost cei din 
Antiohia la începutul creştinismului. 


