
Ce este un 
creștin? 

Dar câți oameni sunt  
într-adevăr conștienți  
de importanța acestui 
cuvânt? 

Odată cu trecerea 
secolelor, cuvântul 
creștin a devenit un 
termen universal. 



Prin urmare, Biblia ar trebui să fie singura sursă 
pentru precizarea și definirea acestui cuvânt 

ambiguu. 

Cuvântul creștin este un termen 

biblic. 



În Faptele Apostolilor capitolul 11 versetul 26 scrie: 

:  

„Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat 
numele de creştini în Antiohia.”  

Cel mai potrivit loc pentru a aborda o investigație sau o analiză este 
începutul.    

De aceea vom începe căutarea indiciilor în Antiohia.  



Pentru a descoperi adevărata semnificație a 
cuvântului creștin, trebuie mai întâi să aflăm ce 

este un ucenic.  

Un ucenic era (în toate cele 268 de cazuri din Noul Testament) un  
îvățăcel sau un elev. 

Deci dacă ucenicilor li s-a dat numele de creștini, faptul că 
acești oameni au fost învățați de Hristos sau aparțineau 

învățăturii lui Hristos este un al doilea indiciu.  



Ucenicii nu și-au 
însușit acest nume 
singuri. 

Alți oameni le-au dat 
numele de creștini.  



care Îi slujeau cu 
ardoare, râvnă, 
zel și seriozitate 
și care astfel  
și-au obținut 
această 
reputație. 

Idea ascunsă în spatele termenului ucenicie este 
sârguința dornică de a-și însuși trăsăturile de 

caracter ale maestrului prin influență și instrucție 
directă. Hristos a apreciat silințele lor, asigurându-i 

că „ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul lui”.  
(Matei 10:25) 

Pentru că nu  
au fost etichetați 
ca ipocriți, cu 
siguranță putem 
presupune că 
erau 

sârguincioși, 
devotați, 
entuziasmați 
elevi ai lui ISUS 
Hristos, 



Pentru această silință există o 
singură cale. ISUS a spus:  

„Eu sunt Calea, Adevărul ...”  
Ioan 14:6  

Rezultatul întregii silințe înseamnă deci egalitatea cu maestrul, sau, 
după spusele Lui: a fi ca El. Orice deviere de la cuvintele, intențiile 
și faptele maestrului poate fi considerată ca fiind înșelătoare, 
perfidă, nesinceră și falsă.  

 



„Luca, doctorul prea 
iubit, şi Dima, vă trimit 

sănătate.”  
Coloseni 4:14 

 

  
„Gaiu, gazda mea şi a 

întregii Biserici, vă 
trimite sănătate. Erast, 

vistiernicul cetăţii, vă 
trimite sănătate; tot 
aşa şi fratele Cuart.”  

Romani 16:23   

A fi numit însemna a purta un nume sub care 
fiecare individ era recunoscut în afacerile și 
relațiile cu alți oameni.  

 

„Prin credinţă n-a pierit 
curva Rahav împreună 
cu cei răzvrătiţi, pentru 
că găzduise iscoadele 

cu bunăvoinţă.“  
 Evrei 11:31  

„... Matei, vameșul ...“ 

Cuvântul numit  
se găsește în 
următoarele pasaje:  
 

„Alexandru, căldărarul, 
mi-a făcut mult rău. 
Domnul îi va răsplăti 

după faptele lui.” 

 2 Timotei 4:14 
 

Matei 10:3 



În limba Română se găsesc 
exemple ca Ioan Căldărarul sau 
Filip Cizmarul. 

Astăzi, aceste nume s-au răspândit 
și transformat în nume de familie: 
Căldărar, Cizmar, Brutar, Morar, 
Dulgher ... 



Termenul creștin respectiv 
creștini apare doar de trei ori 
în Noul Testament. 

Regele Agripa a folosit acest cuvânt 
în Faptele Apostolilor 26:28 „Şi Agripa a zis 
lui Pavel: „Curând mai vrei tu să 
mă îndupleci să mă fac creştin!” 

Petru este singurul creștin care a 
folosit acest termen în Noul 
Testament :  

„Dimpotrivă, dacă suferă pentru 
că este creştin, să nu-i fie 
ruşine, ci să proslăvească pe 
Dumnezeu pentru numele 
acesta.“  
1 Petru 4:16 

„... Pentru întâia dată, ucenicilor 
li s'a dat numele de creştini în 
Antiohia.“ Faptele Apostolilor 11:26b 



Cuvântul grecesc care a fost tradus cu „li s-a dat numele” nu 
exprimă nici o urmă de dispreț, ci înseamnă „a încheia o 
afacere, a avea relații de comerț cu cineva”.  

 Păgânii au dat numele de creștini ucenicilor devotați ai lui 
Hristos pentru că  au recunoscut că aceștia credeau și învățau 
că ISUS era Hristosul. 

Acest fel de oameni au fost numiți astfel doar pentru a 
simplifica repartizarea lor în relațiile sociale și în încheierea 
afacerilor. 



Ucenicii aveau o reputație inconfundabilă. Ei erau diferiți în 
înfățișarea, vorbele și faptele lor. Caracteristicile creștine Îl reflectau 
pe Hristos, care locuia în inimile lor. 

Faptele Apostolilor este cartea de istorie care relatează nașterea și 
dezvoltarea bisericii primare. Prin urmare, ar fi coerent să ne ocupăm 
mai întâi de capitolul 1, să dăm de urma bisericii și să o urmărim până 
în Antiohia.  



  

 
  

 
  

Vers. 2 

 

de la început până în ziua în care S-
a înălţat la cer, după ce, prin Duhul 

Sfînt, dăduse poruncile Sale 
apostolilor, pe care-i alesese. 

 

Ucenicii primesc 
porunci din partea 

lui ISUS. 
 

  

 
  

 
  

Vers. 4-5 
 

Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu 
se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte 
acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care,” le-a 
zis El, „aţi auzit-o dela Mine. Căci Ioan a 
botezat cu apă, dar voi, nu după multe 

zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfînt.”  

Ei învață despre 
importanța primirii 

Duhului Sfânt. 

  

 
  

 
  
  

Vers. 8 
 

Ci voi veţi primi o putere, când Se 
va coborî Duhul Sfânt peste voi,  
şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în 
toată Iudea, în Samaria, şi până la 

marginile pămîntului. 

Ei vor primi o 
putere și vor fi 

martori prin Duhul 
Sfânt. 

  

 
  

 
  
  
  

Vers. 12-14 
 

Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele 
numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, 
departe cât un drum în ziua Sabatului. Când au 

ajuns acasă, s'au suit în odaia de sus, unde 
stăteau de obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan, 

Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, 
fiul lui Alfeu, Simon Zilotul, şi Iuda, fiul lui 
Iacov. Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în 

rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile, şi 
cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.  

 

  
Ei erau ascultători 
și se rugau în 

unitate și cu un 
singur cuget. 

 

Faptele Apostolilor capitolul 1 



Faptele Apostolilor capitolul 2  
  

 
  

 
  

Vers. 1-4 
  
  

 

... şi s-au aşezat câte una pe fiecare 
din ei. Şi toţi s'au umplut de Duh 

Sfânt, ... 

Toți au 
primit Duhul 

Sfânt. 

  

 
  

 
  
  
   

Vers. 4-13 
 

Şi toţi s'au umplut de Duh Sfânt, şi au început să 
vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să 

vorbească. ... Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din 
noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parţi, Mezi, 
Elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, 

Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre 
Cirena, oaspeţi din Roma, Iudei sau prozeliţi, Cretani şi 

Arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile 
minunate ale lui Dumnezeu!”  Toţi erau uimiţi, nu ştiau 
ce să creadă, şi ziceau unii către alţii: „Ce vrea să zică 
aceasta?”  Dar alţii îşi băteau joc, şi ziceau: „Sunt plini 

de must!”  

 
Toți vorbeau 
în alte limbi. 

 

  

 
  

 
  
  

Vers. 
14-36 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece, a 
ridicat glasul, şi le-a zis: „Bărbaţi Iudei şi voi toţi cei care 

locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta, şi ascultaţi 
cuvintele mele! ...Pe Isus din Nazaret, om adeverit de 
Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi 
lucrările pline de putere, pe care le-a făcut Dumnezeu 
prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi; pe Omul 

acesta, dat în mânile voastre, după sfatul hotărât şi după 
ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi 
L-aţi omorît prin mâna celor fărădelege. Dar Dumnezeu 
L-a înviat, deslegându-i legăturile morţii, pentru că nu 

era cu putinţă să fie ţinut de ea. ...Dumnezeu a înviat pe 
acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai lui. 

 

Ei 
propovăduiau 

moartea, 
îngroparea și 
învierea lui 

ISUS. 



  

 
  

 
 

Vers. 38-40 
 

„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să 
fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre 

iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul 
Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este 

pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei 
ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi 

va chema Domnul Dumnezeul nostru.” 

Ei predicau pocăința 
și botezul în Numele 

lui ISUS (nu se 
amintește stropirea 
cu apă) și au primit 

Duhul Sfânt. 
 

Faptele Apostolilor capitolul 2 (continuare) 

  

 
  

 
  

Vers. 41 

 
Cei ce au primit propovăduirea lui 
au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, 

la numărul ucenicilor s-au adăugat 
aproape trei mii de suflete. 

Au primit Cuvântul 
Lui cu bucurie, au 

fost botezați și luau 
decizii singuri. 

  

 
  

 
  

Vers. 42 
 

Ei stăruiau în învăţătura 
apostolilor, în legătura frăţească, 
în frângerea pâinii şi în rugăciuni. 

Statornicie în 
învățătura Apostolilor 

(nu dogme noi și 
pământești, ci doar 

accentuarea Scripturii). 
 

  

 
  

 
Vers .43 

 
Fiecare era plin de frică, şi prin 

apostoli se făceau multe minuni şi 
semne. 

Semnele și 
minunile erau 

lucruri obișnuite.  
 

  

 
  

 
  

Vers. 
46-47 

 

luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei 
lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea 

întregului norod. Şi Domnul adăuga în 
fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau 

mântuiţi. 

laudă – plăcuți 
înaintea oamenilor 

– înmulțire– 
mântuire. 

 



Faptele Apostolilor capitolul 3 
  

 
  

 
 

Vers. 1 
 

Petru şi Ioan se suiau împreună la 
Templu, la ceasul rugăciunii: era 

ceasul al nouălea. 
Rugăciune 

zilnică. 
 

  

 
  

 
  

Vers. 6-7 
 

Atunci Petru i-a zis: „Argint şi aur,  
n-am; dar ce am, îţi dau: În Numele 

lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te 
şi umblă!” L-a apucat de mâna 

dreaptă, şi l-a ridicat în sus. Îndată i 
s-au întărit tălpile şi gleznele ...  

Vindecarea și 
minunile erau 

practicate. 
 

  

 
  

 
  

Vers. 
12-26 

 

Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat 
cuvântul, şi a zis norodului: „Bărbaţi 

Israeliţi, ... de ce vă uitaţi cu ochii ţintă 
la noi, ca şi cum prin puterea noastră 
sau prin cucernicia noastră am fi făcut 

pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui 
Avraam, Isaac şi Iacov, Dumnezeul 

părinţilor noştri, a proslăvit pe Robul Său 
Isus, ... 

 
Ucenicii 

predicau în 
public pe străzi. 

 

  

 
  

 
 

Vers. 19 
 

Pocăiţi-vă dar, şi 
întoarceţi-vă la 

Dumnezeu, pentru ca să 
vi se şteargă păcatele ...  

 

 

Pocăința era propovăduită 
poporului în public. 



Faptele Apostolilor capitolul 4 
  

 
  

 
  

Vers. 1 

 
Pe când vorbeau Petru şi Ioan 

norodului, au venit la ei pe 
neaşteptate preoţii, căpitanul 

Templului şi saducheii, 

 Propovăduire 
zilnică. 

  

 
  

 
  

Vers. 4 
 

Însă mulţi din cei ce auziseră 
cuvântarea au crezut; şi numărul 
bărbaţilor credincioşi s-a ridicat 

aproape la cinci mii. 
 

Evanghelizarea făcută 
de ucenici aducea multe 

convertiri.  

  

 
  

 
 

Vers. 8 
 

Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, 
le-a zis: „Mai mari ai norodului şi 

bătrâni ai lui Israel! 

Predică inspirată și 
plină de Duhul Sfânt.  

  

 
  

 
  
  

Vers. 10 
 

... în Numele lui Isus 
Hristos din Nazaret, pe 
care voi L-aţi răstignit, 

dar pe care Dumnezeu L-
a înviat din morţi. 

  

Propovăduirea 
Numelui ISUS.  

  

 
  

 
  

Vers. 12 

 
În nimeni altul nu este 

mântuire: căci nu este sub 
cer niciun alt Nume dat 

oamenilor în care trebuie 
să fim mântuiţi. 

Mântuire doar 
în Numele lui 

ISUS, în nici un 
alt nume. 



Faptele Apostolilor capitolul 4 (continuare) 
  

 
  

 
  
  

Vers. 31 

 

După ce s-au rugat ei, s-a 
cutremurat locul unde erau 
adunaţi; toţi s-au umplut de 

Duhul Sfânt şi vesteau 
Cuvântul lui Dumnezeu cu 

îndrăzneală. 

Stilul lor de viață era 
marcat de 

îndrăzneală, mărturii, 
rugăciune și umplerea 

cu Duhul Sfânt. 
 

  

 
  

 
  
  

Vers. 
32-37 

 

Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă 
şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile 
lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte. 
Apostolii mărturiseau cu multă putere 
despre învierea Domnului Isus. Şi un 
mare har era peste toţi. Căci nu era 

niciunul printre ei care să ducă lipsă: toţi 
cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, 

aduceau preţul lucrurilor vândute şi-l 
puneau la picioarele apostolilor; apoi se 

împărţea fiecăruia după cum avea 
nevoie. Iosif, numit de apostoli şi 
Barnaba, adică, în tălmăcire, fiul 

mângâierii, un levit, de neam din Cipru, a 
vândut un ogor pe care-l avea, a adus 

banii şi i-a pus la picioarele apostolilor. 
 

  
  

Unitate și 
dragoste 
frățească.  



Faptele Apostolilor capitolul 5 

  

 
  

 
 

Vers. 12 

 
Prin mâinile apostolilor se făceau 
multe semne şi minuni în norod. 

Ei practicau 
semne și 
minuni. 

 

  

 
  

 
 

Vers. 19 
 

Dar un înger al Domnului a deschis uşile 
temniţei, noaptea, i-a scos afară şi le-a 

zis ... 

Ei așteptau 
ajutorul lui 
Dumnezeu. 

 
  

 
  

 
 

Vers. 25 

 

Cineva a venit şi le-a spus: „Iată că 
oamenii pe care i-aţi băgat în temniţă stau 

în Templu şi învaţă pe norod.” 

Predică și 
învățătură 

pentru 
necredincioși. 

 
  

 
  

 
  

Vers. 28 

 
Nu v-am poruncit noi cu tot dinadinsul să 
nu învăţaţi pe norod în Numele acesta? Şi 

voi iată că aţi umplut Ierusalimul cu 
învăţătura voastră şi căutaţi să aruncaţi 

asupra noastră sângele acelui Om. 

Ucenicii erau 
silitori și umpleau 

adunările cu 
învățătura lor și 
cu Numele lui 

ISUS. 

  

 
  

 
  

Vers. 29 

 
Petru şi apostolii ceilalţi, drept 
răspuns, i-au zis: „Trebuie să 

ascultăm mai mult de Dumnezeu 
decât de oameni! 

Ei erau zeloși și 
ascultau de 

DUMNEZEU cu 
orice preț.  

 
 



Faptele Apostolilor capitolul 5 (continuare) 
  

 
  

 
  
  

Vers.     
30-32 

 

Dumnezeul părinţilor noştri a înviat pe 
Isus pe care voi L-aţi omorât, 

atârnându-L pe lemn. Pe acest Isus, 
Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi 
L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea 
lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. 
Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca 

şi Duhul Sfânt pe care L-a dat 
Dumnezeu celor ce ascultă de El. 

Ei predicau 
moartea, 

îngroparea și 
învierea = 

pocăința, botezul 
și Duhul Sfânt și 
mărturiseau în 
mod deschis că 

erau martori ai lui 
DUMNEZEU. 

  

 
  

 
 

Vers. 41 

 
Ei au plecat dinaintea soborului şi  

s-au bucurat că au fost învredniciţi să 
fie batjocoriţi pentru Numele Lui. 

Ei sufereau cu 
bucurie pentru 

Numele lui ISUS. 

  

 
  

 
 
  

Vers. 42 

 

Şi, în fiecare zi, în Templu şi 
acasă, nu încetau să înveţe pe 

oameni şi să vestească Evanghelia 
lui Isus Hristos. 

Ei nu încetau să 
vestească pe 

ISUS și 
învățăturile Lui 
pretutindeni. 

 



Faptele Apostolilor capitolul 6 
  

 
  

 
  

Vers. 1 

 

În zilele acelea, când s-a înmulţit 
numărul ucenicilor, evreii care vorbeau 

greceşte cârteau împotriva evreilor, 
pentru că văduvele lor erau trecute cu 
vederea la împărţirea ajutoarelor de 

toate zilele. 
 

  
Numărul ucenicilor 

creștea. 
 

  

 
  

 
  

Vers. 3 
 

De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi 
şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini 
de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe 
care îi vom pune la slujba aceasta. 

Ei erau sinceri, 
plini de Duh Sfânt 
și de înțelepciune. 

 
  

 
  

 
 

Vers. 4 

 
Iar noi vom stărui necurmat în 
rugăciune şi în propovăduirea 

Cuvântului. 

Stăruință în 
rugăciune și în 
propovăduirea 

Cuvântului.  
   

 
  

 
  

Vers. 7 

 

Cuvântul lui Dumnezeu se 
răspândea tot mai mult, numărul 

ucenicilor se înmulţea mult în 
Ierusalim, şi o mare mulţime de 

preoţi veneau la credinţă. 

Creștere în numărul 
de ucenici, în 

cunoștința Cuvântului, 
în ascultare și în 

credință. 
 

  

 
  

 
 

Vers. 8 
 

 

Ştefan era plin de har şi de 
putere şi făcea minuni şi semne 

mari în norod. 

Ucenicii erau plini 
de credință și 

putere și făceau 
minuni.  

 



Faptele Apostolilor capitolul 7 

  

 
  

 
 

Vers. 1-50 

 
Predică de la Avraam 

până la Solomon. 
 

 

Ei predicau din Vechiul 
Testament. 

 

  

 
  

 
  

Vers. 51 

 

Oameni tari la cerbice, netăiaţi 
împrejur cu inima şi cu urechile! 

Voi totdeauna vă împotriviţi 
Duhului Sfânt. Cum au făcut 

părinţii voştri, aşa faceţi şi voi. 

 
Adevărul era propovăduit 

direct și cu tărie. 
 

  

 
  

 
  

Vers. 59 

 

 

Şi aruncau cu pietre în 
Ştefan, care se ruga şi 
zicea: „Doamne Isuse, 
primeşte duhul meu! 

Ei erau gata să poarte 
consecințele respingerii și 
chemau Numele lui ISUS 

atunci când se adresau lui 
Dumnezeu. 

  

 
  

 
 

Vers. 60 

 
Apoi a îngenuncheat şi a 

strigat cu glas tare: 
„Doamne, nu le ţine în 
seamă păcatul acesta!” 
Şi, după aceste vorbe, a 

adormit. 

 
Iertarea era practicată.  



Faptele Apostolilor capitolul 8 

  

 
  

 
Vers. 5 

 
Filip s-a coborât în cetatea 

Samariei şi le-a propovăduit 
pe Hristos. 

 

Hristos era propovăduit 
necredincioșilor.  

  

 
  

 
  

Vers. 6 
 

Noroadele luau aminte cu un 
gând la cele spuse de Filip, când 
au auzit şi au văzut semnele pe 

care le făcea. 

 

Minunile erau 
obișnuite. 

 
  

 
  

 
  

Vers. 7 
 

Căci din mulţi îndrăciţi ieşeau 
duhuri necurate şi scoteau 
mari ţipete; mulţi slăbănogi 
şi şchiopi erau tămăduiţi. 

 

Scoaterea duhurilor 
necurate și vindecările 

aveau loc mereu.  

  

 
  

 
  

Vers. 12 
 

Dar când au crezut pe Filip, care 
propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui 

Dumnezeu şi a Numelui lui Isus 
Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi 

cât şi femei. 

ISUS era provodăuit. 
Bărbați și femei (nu 

bebeluși) au fost botezați. 

  

 
  

 
  

Vers. 15 
 

Aceştia au venit la samariteni 
şi s-au rugat pentru ei, ca să 

primească Duhul Sfânt. 
 

Ucenicii se rugau pentru 
Duhul Sfânt. 
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Vers. 16 
  

 

Căci nu Se coborâse încă 
peste niciunul din ei, ci 

fuseseră numai botezaţi în 
Numele Domnului Isus. 

 

Ei botezau în  
Numele lui ISUS. 

  

 
  

 
 

Vers. 17 
 

Atunci Petru şi Ioan au pus 
mâinile peste ei, şi aceia au 

primit Duhul Sfânt. 

 

Primirea Duhului Sfânt. 

  

 
  

 
  
 

Vers. 22 

 

 

Pocăieşte-te, dar, de această 
răutate a ta şi roagă-te 

Domnului să ţi se ierte gândul 
acesta al inimii tale ... 

 
 

Predicau  
pocăința.  

  

 
  

 
 

Vers. 29 

 
Duhul a zis lui Filip:  

„Du-te şi ajunge carul 
acesta!” 

Ucenicii erau conduși de 
Duhul Sfânt.  

  

 
  

 
  

 Vers. 35 
 

 Atunci Filip a luat cuvântul, 
a început de la Scriptura 

aceasta şi i-a propovăduit 
pe Isus. 

Ei predicau pe ISUS și 
învățau pe străinii călători, 
învățau și explicau botezul.  

  

 
  

 
 

Vers. 38 
 

A poruncit să stea carul, 
s-au coborât amândoi în 
apă, şi Filip a botezat pe 

famen. 

Botezul se făcea prin 
scufundare în Numele 

lui ISUS.  
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Vers.  
10-16 

 

În Damasc era un ucenic, numit Anania. Domnul i-a 
zis într-o vedenie: „Anania!” „Iată-mă Doamne”, a 
răspuns el. Şi Domnul i-a zis: „Scoală-te, du-te pe 
uliţa care se cheamă „Dreaptă” şi caută în casa lui 
Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el 
se roagă; şi a văzut în vedenie pe un om, numit 

Anania, intrând la el şi punându-şi mâinile peste el, 
ca să-şi capete iarăşi vederea.” „Doamne”, a răspuns 
Anania, „am auzit de la mulţi despre toate relele pe 
care le-a făcut omul acesta sfinţilor Tăi în Ierusalim; 
ba şi aici are puteri din partea preoţilor celor mai de 
seamă, ca să lege pe toţi care cheamă Numele Tău.” 

Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas pe 
care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea 

Neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui 
Israel; şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru 

Numele Meu.” 

  
  

Conversație 
directă cu 

ISUS în 
rugăciune. 

 

  

 
  

 
  

Vers. 27 

 

Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la 
apostoli şi le-a istorisit cum, pe drum, 

Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, şi 
cum în Damasc propovăduise cu 
îndrăzneală în Numele lui Isus. 

 ISUS era 
propovăduit cu 
îndrăzneală și 

cu zel. 

  

 
  

 
  

Vers. 31 

 
Biserica se bucura de pace în toată 

Iudeea, Galileea şi Samaria, se 
întărea sufleteşte şi umbla în frica 
Domnului; şi, cu ajutorul Duhului 

Sfânt, se înmulţea. 

Teama de Domnul 
și întărirea în 

Duhul Sfânt erau 
prezente. 

Bisericile creșteau.  
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Vers. 9 

 

A doua zi, când erau pe drum şi se 
apropiau de cetate, Petru s-a suit 

să se roage pe acoperişul casei, pe 
la ceasul al şaselea. 

  
Rugăciunea era 

prezentă. 
 

  

 
  

 
  

Vers. 10 
 

L-a ajuns foamea şi a vrut să mănânce. 
Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut 

într-o răpire sufletească. 

Ucenicii aveau 
vedenii. 

 
  

 
  

 
  

Vers. 19 

 

Şi, pe când se gândea Petru la 
vedenia aceea, Duhul i-a zis: 
„Iată că te caută trei oameni; 

Ei erau conduși de 
Duhul Sfânt. 

  

 
  

 
 

Vers. 26 
 

Dar Petru l-a ridicat şi a zis: 
„Scoală-te, şi eu sunt om!” 

Ucenicii erau oameni 
de rând. 

 
  

 
  

 
  
   

Vers. 
34-43 

 

Atunci Petru a început să vorbească şi a 
zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este 

părtinitor, ci că, în orice neam, cine se 
teme de El şi lucrează neprihănire este 

primit de El. El a trimis Cuvântul Său fiilor 
lui Israel şi le-a vestit Evanghelia păcii, 

prin Isus Hristos, care este Domnul 
tuturor ... că oricine crede în El capătă, prin 

Numele Lui, iertarea păcatelor. 

  
  

Se predica despre 
ISUS. 
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Vers. 43 
  

 

 

Toţi prorocii mărturisesc 
despre El că oricine crede 
în El capătă, prin Numele 
Lui, iertarea păcatelor. 

Iertarea păcatelor 
era în Numele lui 

ISUS și prin 
credința în acest 

Nume.  

  

 
  

 
  

Vers. 
44-46 

 

Pe când rostea Petru cuvintele 
acestea, S-a coborât Duhul Sfânt 

peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. 
Toţi credincioşii tăiaţi împrejur care 
veniseră cu Petru au rămas uimiţi 

când au văzut că darul Duhului Sfânt 
s-a vărsat şi peste Neamuri. Căci îi 

auzeau vorbind în limbi şi mărind pe 
Dumnezeu. 

 

Botezul cu 
Duhul Sfânt  

era însoțit de 
vorbirea în 

limbi.  

  

 
  

 
  

Vers.     
47-48 

 

„Se poate opri apa ca să nu fie 
botezaţi aceştia care au primit 

Duhul Sfânt ca şi noi?” Şi a poruncit 
să fie botezaţi în Numele Domnului 
Isus Hristos. Atunci l-au rugat să 

mai rămână câteva zile la ei. 

Botezul se 
făcea doar în 
Numele lui 

ISUS. 
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Vers. 
 21, 24 

 

Mâna Domnului era cu ei, 
şi un mare număr de 

oameni au crezut şi s-au 
întors la Domnul. 

Biserica creștea 
(numărul membrilor 

nu scădea 
încontinuu). 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Vers. 
18-30 

 

După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe 
Dumnezeu şi au zis: „Dumnezeu a dat deci şi Neamurilor 
pocăinţă, ca să aibă viaţa.” Cei ce se împrăştiaseră, din 

pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ştefan, au ajuns 
până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia şi propovăduiau 
Cuvântul numai iudeilor. Totuşi printre ei au fost câţiva 

oameni din Cipru şi din Cirena care au venit în Antiohia, au 
vorbit şi grecilor şi le-au propovăduit Evanghelia Domnului 

Isus. Mâna Domnului era cu ei, şi un mare număr de 
oameni au crezut şi s-au întors la Domnul. Vestea despre ei 

a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim şi au trimis pe 
Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el şi a văzut harul 

lui Dumnezeu, s-a bucurat şi i-a îndemnat pe toţi să 
rămână cu inimă hotărâtă alipiţi de Domnul. Căci Barnaba 
era un om de bine, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă. Şi 

destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Barnaba s-a 
dus apoi la Tars, ca să caute pe Saul; şi, când l-a găsit, l-a 
adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările 

bisericii şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, 
ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia. În 

vremea aceea, s-au coborât nişte proroci din Ierusalim la 
Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat şi a vestit, prin 
Duhul, că va fi o foamete mare în toată lumea. Şi a şi fost, 
în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât 
să trimită, fiecare după puterea lui, un ajutor fraţilor care 
locuiau în Iudeea, ceea ce au şi făcut; şi au trimis acest 
ajutor la prezbiteri, prin mâna lui Barnaba şi a lui Saul. 

 
 
 
 
 

Ucenicii 
erau plini 

de credință 
și de Duh. 

 



De aceea, tot ce este cuprins în termenul de creștin, dar care nu respectă 
învățăturile fundamentale ale Domnului ISUS Hristos și a ucenicilor Lui în 
mod sincer și loial, este o reprezentare greșită, neîndreptățită a unui ucenic 
al lui ISUS Hristos. 

Aceste 42 de puncte arată însemnătatea originală a termenului Diese 42 
„creștin“. O scurtă analiză a lucrurilor primite, răspândite, practicate, 
crezute și urmate de ucenici descoperă o bogată descriere și definiție a 
semnificației numelui de „creștin“ în Antiohia. 

Prin urmare, putem trage concluzia că orice deviere de la învățăturile, 
practicile, conținutele de credință și caracteristicile Bisericii înființate de 
ISUS Hristos în Noul Testament poate fi numită falsificare, înșelăciune, 
trișare, imitație care duce în eroare, ireală, artificială și stricată. 



... și mergând pe urmele exemplelor biblice și 
creștine!  

Un om poate purta pe drept numele de 
„creștin“ doar aplicând ascultător Faptele 
Apostolilor 2:38 în viața lui ... 


