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BISERICILE PRIMARE

Eludarea paginilor specifice istoriei Bisericii, prin ignorarea
aportului celor 70 de Apostoli, prezen\i in organizarea Bisericilor primare din
orientul Mijlociu qi Asia Mic6, ?nseamnd ascunderea adevarului cronologic
in evolu{ia Bisericii. in afara celor doisprezece Apostoli, ucenici direc{i ai
Mdntuitorului, mai sunt menJionaJi qapte zeci de stujitori care iqi iau numele
de la misiunea pe care o aveatJ, aaeea de apostoli., ugu cum o aratd qi cuvdntul
grecesc crrcootol"q (apostoli), ,.misiune", o activitate pe care a instituit_o
pdrintele cregtinismului, Iisus Hristos. Acegtia erau trimigi in numele Lui sau
al Bisericii Sale spre a propovddui Evanghelia. ceiqaptezeci sunt pomenifi ?n
Noul rbstament,in textul Evangheliel lui Luca: Iar dupd acestea Domnwl a ales
altri 70 si i-a trimis, doi cdte doi, tnainteafelei sale, lifiecare cetate qi loc, unde
tnsuqi avea sd meargd (Luca 10, 1). in legdturd cu numdrul doisprezece qi cel de
qaptezeci alApostolilor aleqi, se gtie cd ambele cifre au o dimensiune simbolicd:
cei I2 - care alcdtuiesc nucleul - sunt in relalie cu cele I2 triburi ale lui Israel,
cdrora mesajul evanghelic li se adeseazd cu prioritate,. cei 70 sunt in relalie
clt neomLrile non-iudaice, a cdror evanghelizare este solicitatd de caracterul
universal al crestinismului.3 Cei qaptezeci de Apostoli, majoritari din Ierusalim,
au fost selectafi, ulterior, spre a-i ajuta pe cei doisprer.rl, fiind gi ei socotili,
prin apostolie, ca qi cei doisprezeceucenici, niqte miei tn mijlocul Lpilor@uca
tr0, 3); catacteizarea este fEcutd chiar de Mintuitorul careprevdzuse umilinJele
qi suferinlele la care vor fi supuqi in lupta lor cu rdul gi r.uuu credin{d a celor
ce-qi apdrau doar interesele materiale, dominatoare gi ciedinla in zei,moqtenire
a cultului pdgatn intalnit in crea{ia mitologicd. ointie cei qaptezeci este socotit
qi sf. Iacov sau Iacob, supranumit "cel drept,' sau ..cel mic,,, cel care a fost
numit primul episcop al Ierusalimului, despre care Sf. Ioan Hrisostom spune
c6' ar fr fost hirotonit de ?nsugi Mdntuitorul. Acesta a fost ?mpreund cu Sf. petru
qi Ioan pe Muntele TaboE in momentul Schimbdrii ta Fald"u.r ,,, termenul din
greacd, Metamorfoszs, gi in latin6, Transfiguration, transformareain Lumina
durnnezeiascd a Domnului Iisus Hristos. Spa{iul apostoliei Sf6ntului Iacob a
fost Ierusalimul, din ziuacincizecimii qi pand in anul 62 d,. Hr., cdnd, afost ucis

Bartolomeu Anania, Noul Testament, 1993,p. Il4, (nota de subsol)
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cu pietre. Sf. Ap. Iacob vaprezida, in calitatea sa de episcop al primei Biserici
din Ierusalim, Sinodul Apostolic de la Ierusalim (49-50), prin ale cdror lucr[ri
qi bund cunoaqtere vor fi alegi episcopi, preo{i qi diaconi gi mul1i alli slujitori din
rdndul celor qaptezeci. Sintagma ,,cei gaptezeci" de Apostoli a intrat in Tradifia
Bisericii, in cultul ei liturgic, fiind socotili stdlpi, intemeietori ai Bisericii qi sunt

pomenili intr-o rugdciune specialb referitoare la ceataApostolilor, la Rdnduiala

Proscomidiei din Liturghier: Cu rugdciunile sfinlilo4 mdrililor qi intru tot
ldudalilor Apostoli, Petru Si Pavel, ale celor doisprezece, ale celor Saptezeci Si

ale tuturor sfinlilor Apostolia. in calendarul Bisericii Ortodoxe Rom0ne acegtia

sunt comemorali, toli impreund, inzinde 4 ianuarie, sub numele Soborul celor

Saptezeci de Apostoli, dar frecare dintre ei, prin moartea martiricd suferitd, a

dobdndit o comemorare particular[, personald, fiind atestat cu numele sdu

in ziua trecerii lui in impdrdlia lui Dumnezetr, cea pe care au propovdduit-o
qi pentru care gi-au dat via\a. Termenul Proscomidie este un termen tehnic

bisericesc care se referd la Sf. Liturghie ortodoxd, qi semnificd rnomentul punerii

inainte a jertfei, simbolizat[ prin prescura din care vor fi tdiate qi scoase pdr{i,

conform unui ritual tradi{ional care semnificl jertfa propriu-zisd. Termenul

grecesc din care provine vocabula romdneasc6 este TrpooKopl6rl (proscomide),

adicd ,,punere inainte". Dup[ aceasti precizare revenim]la personalitatea Sf.

Ap. Iacob, primul episcop al Ierusalimului, singurul Apostol care indeplineqte

aceastd muncd de ierarh. in Noul Testament,in Epistola cdtre Galateni,l,19
este numit de Sf. Ap. Pavel ,,fratele Domnului", gi spre a nu fi confundat cu

Ap. Iacob, fiu al lui Zevedeu gi frate al evanghelistului loan, sau cu Ap. Iacob

al lui Alfeu, i se spunea ,,Iacob cel Mic", fiul lui Cleopa gi al Mariei. Cleopa

era frateie dreptului Josif, logodnicul Fecioarei Maria, iar Maria lui Cleopa era

cumnata Maicii Domnului, ceea ce explicd denumirea de ,,frate'o in aramaicd,

cu semnifica{ia de "vdrul Domnului". Prin precizlrile frcute de Eusebiu din

Cezareeain Istoria bisericeascd, se lSmuresc termenii aramaici prin care sunt

redate gradele de rudenie. Fralii Domnului sunt de faptverii Domnului, grad de

rudenie stabilit prin descendenJd pe linie maternd. Istoricul iudeu Josef Flavius

consemneazd, cdin anul62 Sf. Iacob, episcopul Ierusalimului, este condamnat

la moarte, prin lapidare, de cdtre arhiereul iudeu Annanas. intrucdt nu rnurise

prin loviturile cu pietre, unul dintre executorii sentin{ei i-a zdrobit capul cu

un ciomag. De la Sf. Ap. Iacob ne-a rdmas a Epistold soborniceascd, scrisd in
limba greac6, intre anii 57 qi62, din care afldm rdvna gi dragostea lui pentru

Iisus, prin autodefinirea sa ca: Robul lui Dumnezeu Ei al Domnului lisus Hristos
(1,1). Subliniem unul dintre indemnuriie frcute de Sf. Ap. Iacob creqtinilor,

spfe a dobdndi o credin{d adevdratd, prin autoeducarea de a-qi stdpdni, adicd
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a-qi infrdna limba, o parte a corpului, un mddular care este responsabil de multe
dezastre: Asa qi limba; mic mddular este dar cu mari lucruri se fdleste. Iatd,
pulin foc si cdtd pddure aprinde. Foc este qi limba; lume a fdrddelegii, limba-
si are locul ei intre mddularele noastre, cea care spurcd trupul tntreg Ei pune
-fo" p" roata lumilo4 ea tnsdqi fiind aprinsd de gheend. Cd orice soi de fiare
si de pdsdri, de tdrdtoare si vietdli din mare, e domolit qi a fost domolit de
soiul omenesc, dar limba, nimeni dintre oameni n-o poate domoli; rdu fdrd
odihnd, plind cu venin aducdtor de moarte. Cu ea il binecuvdntdm pe Domnul
qi Thtdl, cu ea ii blestemdm pe oamenii care sunt fdculi dupd asemdnarea lui
Dumnezeu. Din aceeasi gurd ies binecuvdntarea qi blestemul...Oare izvorul,
el din aceeasi gurdvarsd apd si dulce qi amard? (Iacob, 3, 5-11). Acest sfat
este adresat futuror creqtinilor dar se pare ci cei mai viza\i sunt cdrturarlt, cdci
intelectualii trebuie sd fie mai atenJi qi mai responsabili cu rostirea sau scrierea
cuvintelor, cu rostul 1or intr-o lume aflatd mereu in impas prin necunoagtere qi
neascultare, lume dominatd, gi atunci qi in zilele noastre, de diversele interese
pe care le realizeazd prin minciund, prin folosirea cuvintelor spre a ascunde
qi direc{iona voinfele ?n scopul propus, ceea ce astdzi se numeqte manipulare.
Bisericile primare s-au intemeiat prin munca qi jertfa necontenitd a celor trimiqi
in cdldtoriile misionare, Apostolii alegi care au rdmas fideli intru respectarea,
intocmai, a modului in care au fost instruili de Iisus Hristos, cel care a fost cu
ei in timpul viefuirii pe pdmant, cel care a rdmas cu ei qi cu noi tofi, qi dup6
indl{area Sa la Ceruri. Centrele cele dintdi care au fost cucerite de Cuv6ntul
Domnului, impdrtdgit direct, au fost acele cet6{i grupate in jurul Ierusalimului,
apoi, cele din imediata apropiere, ca cele din Palestina, Egipt, siria gi Liban,
au fost creqtinate de ucenicii Domnului, fiind centre ce aveau o culturb
elenisticS, gdsitd de romani in Mediterana qi foarte apreciatf" chiar de impdra{ii
cultiva{i. Aceastd intdlnire a celor doud cultui, cea romand, caracterizat[ prin
pragmatismul cuceritor gi cea greacd, cu arta qi filosofia, ce acorda atenfie
spiritului, a constituit un adevdrat germen care a frcut posibild noua culturd
greco-romanb, o adevdratd qi nedoritS, de cdtre mul{i conducdtori idolatri,bazd,
a deschiderii spre asimilarea creqtinismului.
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u int6mpldtor, toate Bisericile ortodoxe qi catolice au pbstrat
pAnd in zllele noastre un semn distinctiv, simbolic, prezent in
pictura murald sau in mozaicurile din pridvorul Bisericii, format

din icoanele celor doi Apostoli, Petru gi Pavel, iar in Apus ei sunt aminti[i prin
statuile 1or, fiind recunoscu{i ca urmaqi ai invdJ[turii lui Hristos. Prin harul
Domnului Iisus Hristos ei sunt primii intemeietori ai Bisericii creqtine. Sfdntul
Petru a fost unul dintre ucenicii cei mai devotali, plin de credinJ[ gi smerenie,
urmat de fratele s[u Andrei "cel dintAi chemat" de Domnul, qi apoi de acela
care L-a cunoscut pe Iisus in mod dramatic, Saul devenit Paul, pe drumul
Damascului. Vestea cea bund, Evanghelia, ndscutd in centrul fdrii Sfinte, in
"cetatea pbcii", Ierusalimul, gi rdspdnditb in imprejurimile lui, s-a intdrit, prin
propovdduirea ei in Asia Micd qi Roma, la inceput capitala Imperiului roman,
ce a ales Rds[ritul, pdrdsind o Europd a culturii pdg6ne, ce se pregdtea sd

adopte noul curent, creat sub influenJa culturii grecegti, al unei mistici bazate
pe misterele eleusine, practicate gi incurajate de ?mpdratul Adrian.

Prin impdratul ce a favorizat creqtinismul, Constantin cel Mare, cel
care s-a convertit prin miracolul trdit, in timpul rdzboaielor cu coregenJii sdi,
Maxen{ius qi Licinius, dupd victoriile oblinute prin semnul Sfintei Cruci, va
pdr[si Roma prin mu tar ea capitalei Imperiului Roman ?n Bysantium, pe malurile
Bosforului, in Asia Mic6, intr-o lume a Rbsdritului creqtin. Consolidarea
primului Imperiu creqtin, Imperiul bizantin, cu capitala in oragul ce va primi
numele lui Constantin cel Mare (Constantinopol), a fturit o lume a civrhzaliei
bazate pe invd{dtura Evangheliei,pe respectarea normelor canonice, ce veneau
sd stdvileascd gi sd inlocuiascd barbaria practicatd, in intreg spa{iul ocupat de

Imperiul Roman.

11.1. Cdldtoria misionara a Sf. Ap. Petru

Despre cdldtoriile misionare ale Sf. Ap. Petru, lucrdrile de specialitate
consemneazd pu{ine date in compara{ie cu cele care privesc activitatea Sf. Ap.
Pavel, cel care a llsat moqtenire Epistolele. Aceste scrisori sunt dublate de
notele de cdldtorie ale inso{itorului sbu, Sf. Ap. Luca, note ce sunt cunoscute
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creqtinilor prin cartea cu titlul Faptele Apostolilor, prescurtat Apostolul.
Indirect, din aceastb sursd afl6m cdteva date qi despre al{i Apostoli, printre
care relatdrile, care ocupd un loc important qi se referd la activitatea Sf. Ap.
Petru. Dintru inceput trebuie sb avem in vedere confinutul celor doud Epistole
soborniceqri ale Sf. Ap. Petru. De ce se numesc soborniceqti, chiar din sec. al
Il-lea, putem afla din notele lbmuritoare ale Mitropolitului BartolomeuAnania,
cuprinse in Introducere la epistolele soborniceSti: Ele tqi justificd denumirea
prin aceea cd, spre deosebire de epistolele pauline, se adreseazd unor cercuri
mult mai largi decdt acelea ale unor comunitdli locale, majoritatea avdnd qi
caracterul unor scrisori enciclice. Imaginea qi personalitatea Sf. Ap. Petru ne
sunt cunoscute din relatdrile evangheliqtilor. Via{a misionard a Mdntuitorului
este legatd strAns de numele lui Simon, numit de Iisus, Kefa, in aramaicd
,,piattd'., qi de zona geograficd, Galileea, in care Simon iqi ducea zllele ca pescar.
Sd ne amintim de cunoscutele insemndri ale Sf. evanghelist Matei: $i auzind
Iisus cd Ioan (Sf. Ioan Botezdtorul) a fost tntemnilat, a plecat in Galileea. $i
pdrdsind Nazaretul, a venit Si a locuit tn Capernaum, ldngd mare, in hotarele
lui Zabulon qi ale lui Neftali, ca sd se plineascd ceea ce s-a spus prin Isaia,
proorocul care zice: <Pdmdntul lui Zabulon qi pdmdntul lui Neftalim, spre
calea mdririi, dincolo de lordan, Galileea neamurilor; poporul ce stdtea tn
tntuneyic a vdzut lumind mare, qi celor ce Sedeau ln latura Si in umbra morlii
lumind le-a rdsdrit>. De atunci a tnceput Iisus sd propovdduiascd si sd zicd: -
Pocdili-vd cd s-a apropiat impdrdyia cerurilor! $i pe cdnd umbla El pe ldngd
marea Galileii, a vdzut doifrali, pe Simon cel ce se numeqte Petru qi pe Andrei,

fratele sdu, care aruncau mreaja tn mare, cd erau pescari, Si le-a zis: - Venili
dupd Mine qi vd voi face pescari de oameni! (Matei, 4, T2-lg). Simon ascultd
cu toatd fiin{a gi dragostea lui invitalia frcutd gi rdmdne in preajma lui Iisus
Hristos, ca unul dintre cei mai credincioqi qi supuqi ucenici, pdnd in momentul
prinderii, judecdrii qi condamndrii invd{dtorului lor la moarte. Firea omeneascb,
cu frica qi deznbdejdea ei, in aceste momente teribile gi neaqteptate, clatind
pentru o clipd stanca credin{ei din inima lui Petru, fapt prevdzut qi anun{at de
Iisus in momentul in care Petru mdrturisea: Dacd toli se vor poticni tntru Tine,
eu niciodatd nu md voi poticni (Matei, 26, 33), o afirma{ie care primeqte, in
aceeaqi clipd, rdspunsul lui rrsus: Adevdr itri spun cd in aceastd noapte, mai
tnainte de a cdnta cocosul, tu de trei ori te vei fi lepddat de mine (Matei,26,
34). sf. Petru este cel care iubeqte qi ascultd porunca Domnului, pentru cd qi in
alt moment foarte critic, rispunde cu sinceritate: Iar Petru, rdspunzdnd, a zis:
- Doamne, dacd esti ru, porunceqte cd vin la tine pe apd. El i-a zis: - [/ino! Iar
Petru, cobordndu-se din corabie, a mers pe apd si a venit la lisus. Dar vdzdnd
vdntul puternic, s-a infricosat si, tncepdnd sd se scffinde, a strigat zicdnd: -
Doamne, scapd-md! Iar lisus, tntinzdndu-qi lndatd mdna, l-a apucat Si i-a zis:
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Pulin credinciosule, de ce te-ai tndoit? (Matei, 14,28-31). Drama lui Petru este
drama omului, cdci Sf. Petru este primul dintre ucenici, care prin harul Duhului
Sfdnt, il recunoagte pe Iisus, ca Fiu al lui Dumnezeu, IJnsul, Mesia, Hristosul,
o mdrturie capitald, definitorie pentru esenJa creqtinismului, a Bisericii cregtine
gi a tainei preo{iei: $i venind lisus in pdrfile Cezarci lui Filip, i-a intrebat pe
ucenicii Sdi zicAnd: - Cine zic oamenii cd sunt Eu, Fiul Omului? Iar ei au
rdspuns: unii, Ioan Botezdtorul; allii, Ilie; alyii, Ieremia sau unul din proroci.
Si le-a zis: - Dar voi, voi cine ziceli cd sunt? Rdspunzdnd, Simon-Petru a zis:
- Tu eSti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel Viu! Iar lisus, rdspunzdnd, i-a zis: -
Fericit eSti, Simone, fiul lui lona, cd nu trup Si sdnge li-au descoperit aceasta,
ci Tatdl Meu Cel din ceruri. $i Eu ttri spun lie cd tu eqti Petru Si pe aceastd
piatrd voi zidi Biserica Mea Si porlile iadului nu o vor birui (Matei, 16, 13-18).

Este necesard o ldmurire, din punctul de vedere lingvistic, al semnif,rcaliei
termenului grecesc, forma de feminin, ,,patra", in textul de mai sus: Tu eEti

Petru qi pe aceastd stdncd (credinla ta) voi zidi Biserica mee, definire care

nu se referd la persoana lui Petru, ci la mdrturisirea acestuia cu privire la Iisus
Hristos, la cunoagterea gi credin{a lui gi a altora ce va sta la temelia Bisericii
lui Hristos. Adresdndu-i-se lui Petru, Iisus fusese cdt se poate de limpede: <pe

aceastd piatrd (stdncd) voi zidi Biserica Mea> nu Biserica ta. Pe inlelegerea
diferit[ a acestei sintagme s-a creat teoria Primatului catolic, socotindu-l pe

Sf. Petru primul papd (anul 64 sau 67, anul martiriului). Tdria credin{ei Sf.
Ap. Petru transpare gi din cele doud Epistole soborniceSti, adresate mai multor
Biserici din Asia Micd, scrisori redactate intre anii 63 qi 67, probabil la Roma,
de colaboratorul sdu Silvan (scris qi Siluan sau Sila), cel care l-a inso{it mai
tdrziu pe Sf. Ap. Pavel. Roma, in care predica Sf. Ap. Petru, este menlionatd
printr-o metaford peiorativd -Babilon -, cu referire la capitala in care se adorau

o mul{ime de zei, qi in care numdrul fbrddelegilor qi al asasinatelor era tot atdt
de mare. Sf. Petru slujea aici, impreun[ cu Silvan qi Marcu: V-am scris aceste
puline lucruri prin Silvan, pe care-l socotesc frate credincios, ca sd vd tndemn

;i sd vd mdrturisesc cd acesta este adevdratul har al lui Dumnezeu, cel in care
stalivoi. Vd imbrdtriqeazd Biserica cea aleasd din Babilon, precum qi Marcu,fiul
meu (l Petru, 5,12-13). Sf. Ap. Petru qi-a inceput activitatea in Galileea, casa

sa mare din Capernaum fiind prima care s-a numit ,,domus ecclesiae". Aceasta
a constituit primul loc de intdlnire al apropia{ilor lui Iisus. Aici a predicat gi

a vindecat Mdntuitorul cei mai mulfi bolnavi. Dupd Cincizecime, Sf. Petru
coboard in Ierusalim, unde este aldturi de Sf. Ap. Iacob, episcopul de mai tdrziu
al Ierusalimului. Din Palestina trece in Antiohia, de aici la Roma. Din primele
cuvinte ale Sf. Ap. Petru, ce deschid Epistola I, afldm o mul{ime de date despre
cregtinii rdspdnditri ca o diasporS, intr-o lume in totalitatea ei pdgdnS: Petru,
, postol al lui lisus Hristos, cdtre cei aleSi, aflali tn trecere prin Diaspora -
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Fig.44 Biserica Panaghia Chalkeon, Salonic
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Fig.59 Biserica Maicii Domnului din Argos

Fig. 60 Vedere Monemvasia


