Introducere
Despre oraşul Corint1
Localizare:

Corintul secolului I după Hr. era localizat la sud de Golful Corint, pe istmul2 care face legătura
dintre insula Penopoleza si restul Greciei
Corintul Avea o poziţionare ideală pentru comerţ fiind situat pe ruta comercială principală care lega
atât Italia de Asia Mica cât şi Sudul de Nordul Greciei. Corintul era aşezat strategic între două
porturi (Lechaeum, în parte de vest cu ieşire la golful Corint şi Cenchreae, în partea de vest cu
ieşire la Golful Saronic). Acestea erau legate între ele printr-un drum pietruit (Diokos) şi astfel
bunurile preluate din unul din porturi, şi chiar vase de mici dimensiuni, putea fi transportate pe
uscat spre celălalt port şi de acolo mai departe spre Europa sau spre Asia Mică.

Istoric
Corintul antic a fost construit în secolul 10 î.Hr şi a ajuns să fie unul din cele mai prospere oraşe ale
Grecie, un centru economic, cultural şi sportiv foarte important al acelor vremuri. Oraşul antic a fost
distrus, însă, de romani în 146 i.Hr, cetăţenii săi fiind omorâţi sau vânduţi ca sclavi. Un secol mai
târziu, în anul 44 î. Hr, Iulius Cezar reconstruieşte oraşul, acesta devenind capitala provinciei
senatoriale Ahaia. Noul Corint a fost populat de soldaţi romani aflaţi în rezervă dar şi de sclavi care
şi-au dobândit libertatea, veniţi din toate provinciile Imperiului Roman. În Corint locuia şi un grup
semnificativ de Evrei, mulţi dintre ei refugiindu-se după ce au fost alungaţi din Roma, ca urmare a
persecuţiei evreilor din anul 49 î.Hr.

1

pentru cei care vor sa citească o descriere a oraşului făcuta de un istoric din secolul 1, recomand:
http://www.abu.nb.ca/courses/pauline/images/StraboCor.htm
2
Dex: istmul reprezintă o fâşie îngustă de pământ dintre două mări sau golfuri, care uneşte două continente
sau un continent cu o peninsulă).
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Caracteristici
Limba oficiala a oraşului era latina, însă limba greacă era şi ea foarte răspândită în regiune.
Corintul avea o populaţie afluentă, formata din comercianţi si aristocraţi parveniţi care deşi nu erau
de viţă nobilă au urcat rapid pe scara socială datorită bogăţiilor acumulate.
Oraşul manifesta o pluralitate religioasă, fiind gazda templelor lui Apolo şi al Afroditei. Sanctuarul
zeului Asclepius era un loc de pelerinaj pentru oameni care doreau să fie vindecaţi de diferite boli.
Chiar şi împăratul roman avea un templu ridicat în onorarea sa. Oraşul Corint era gazda jocurilor
Istmice, eveniment care avea loc de doua ori pe an în concurenţă cu Jocurile Olimpice Ateniene.
Putem considera o anumita degradare a moralei din cauza multitudinii de naţii care îl tranzitau.
Corintul, alături de Efes au fost probabil cele mai importante puncte misionare pentru Pavel. Faptele
Apostolilor relatează ca Pavel a petrecut cel mai mult timp in aceste doua oraşe. In vremea
apostolului, Corintul era una dintre cele mai prospere zone ale Greciei si pe punctul de a deveni cel
mai mare oraş grecesc. Pavel va fi avut deci ocazia sa întâlnească oameni din toate colturile lumii
pentru a le vesti Evanghelia.

2 Corinteni sau 4 Corinteni? Cronologia relaţiei dintre Pavel şi biserica din
Corint
Perioada 50 – 51 d. Hr – Pavel în Corint
Pavel pleacă din Atena şi ajunge în Corint – va locui împreună cu Acuila și Priscila, evrei forţaţi să
se stabilească în Corint după ce au plecat din Roma în timpul persecuţiei de pe vremea împăratului
Claudiu (49 î.Hr). Pavel propovăduieşte Evanghelia în sinagogă şi îşi câştigă existenţa construind
corturi împreună cu Acuila. Odată cu venirea lui Timotei şi a lui Sila în Corint, Pavel se consacră
întrutotul propovăduirii Evangheliei.
După mai multe luni, Pavel este alungat din Sinagogă. Creştinii încep să se întâlnească în casa lui
Iust, aflată în vecinătatea sinagogii. Între cei convertiţi se număra şi Crisp, conducătorul sinagogii,
împreună cu toată casa lui.
Încurajat de o vedenie primită de la Dumnezeu prin care era înştiinţat că vor fii mulţi corinteni care
vor deveni creştini, Pavel rămâne mai multe luni în Corint şi a continuat să propovăduiască, în ciuda
persecuţiilor iudeilor asupra lui şi celorlalţi creştini din Corint.
În cele din urmă Pavel hotărăşte să plece spre Efes împreună cu Acuila şi Priscila, lăsând în urmă o
comunitate numeroasă de creştini, convertiţi atât dintre evrei cât şi dintre neamuri.

Perioada 51 – 54 d. Hr – Pavel în Efes
În această perioadă, Pavel călătoreşte în mai multe locuri, dar petrece mai mulţi ani în Efes. De aici
va scrie Corintenilor 2 scrisori. Prima scrisoare nu se regăseşte în canonul Scripturii (se pare că a
fost pierdută). În 1 Corinteni găsim o referire la această primă scriere – V-am scris în epistola mea
să n-aveţi nicio legătură cu curvarii.
Tot în perioada această, Pavel primeşte veşti despre biserica din Corint de la Cloe şi familia ei (1
Cor 1:6) şi de la Stefana, Fortunat şi Ahaic (1 Cor 16:17)care se pare că l-au vizitat pe Pavel în
Efes. În urma acestor veşti, Pavel le scrie Corintenilor o a doua scrisoare – 1 Corinteni din canonul
Scripturii Probabil că Pavel trimite această scrisoare prin Timotei în primăvara anului 54 d. HR.

Vara anului 54 d. Hr – A doua vizită a lui Pavel în Corint
În urma veştilor nu prea bune primite de la Timotei, Pavel se hotărăşte să viziteze din nou biserica
din Corint. Aceasta a fost o „vizită dureroasă” (2 Cor 2:1) pe care Pavel a trebuit să o scurteze
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datorită problemelor din Corint şi mai ales datorită acuzaţiilor care i s-au adus de cei care îi puneau
la îndoială apostolia.

Perioada toamnă 54 d. Hr – 55 d. Hr – Pavel în Efes şi Macedonia
După această scurtă şi dureroasă vizită, Pavel se întoarce în Efes de unde le ve scrie corintenilor o a
treia scrisoare (ca şi prima, aceasta nu se găseşte în canonul Scripturii). Probabil că această
scrisoare a fost trimisă prin Tit, în primăvara anului 55 d. Hr. A fost o scrisoare scrisă „cu multă
mâhnire, şi strângere de inimă, cu ochii scăldaţi în lacrimi” prin care Pavel i-a mustrat în termeni
fermi, motivat de dragostea pe care o purta pentru ei (cf. 2 Cor. 2:3-4)

Perioada 55-56 d. Hr
În toamna anului 55. d Hr., Pavel se întâlneşte cu Tit în Macedonia şi află că starea bisericii din
Corint s-a îmbunătăţit. În 2 Cor. 7:7, Pavel descrie ce a simţit în urma raportului lui Tit: „Dar
Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriţi, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Şi nu numai prin venirea
lui, ci şi prin mângâierea cu care a fost mângâiat şi el de voi. El ne-a istorisit despre dorinţa voastră
arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, aşa că bucuria mea a fost şi
mai mare.” Din Macedonia, în urma acestui raport pozitiv primit de la Tit, Pavel le scrie
corintenilor o ultimă scrisoare – 2 Corinteni din canonul Scripturii – cel mai probabil în toamna
anului 55 d. Hr. Câteva luni mai târziu, Pavel vizitează pentru a treia oare biserica ( cf. Fapte 20:3 şi
2 Cor 12:14)

În concluzie
Prin urmare, se pare că Pavel a vizitat Corintul de trei ori în 6 ani, prima vizită fiind cea mai lungă
(peste 1 an). În această perioada Pavel scrie corintenilor 4 scrisori, din care a doua şi a patra sunt
păstrate în canonul Scripturii.
Relaţia dintre Pavel şi Corinteni ar putea fi schiţată în următorul mod:

Pavel spre Corinteni

Corinteni spre Pavel

Prima vizită 
Raport negativ
Prima epistolă
Raport negativ de la Cloe şi familia ei
şi de la Stefana, Fortunat şi Ahaic
A doua epistolă trimisă cu Timotei (1 Cor) 
Raport dezastruos venit prin Timotei
A doua vizită şi treia epistolă trimisă prin Tit
Raport pozitiv venit prin Tit
A patra epistolă (2 Cor) şi a treia vizită
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