
ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ 
Perioada bisericii primare (sec. I – IV) 

 

Întrucât Școala Biblică a Oastei Domnului la nivel național se desfășoară sub formă de probă în ciclul anual 

septembrie 2016 – mai 2017, o disciplină precum cea de Istorie bisericească universală, precizăm de la bun început 

că, nu este posibil să se prezinte sub forma unui curs propriu-zis așa cum se înțelege în cadrul instituțiilor clasice de 

învățământ, ci sub forma unei sesiuni de informare cu scopul de a introduce partcipanții în disciplina în cauză și de a 

le oferi o minimă orientare de la care fiecare poate merge mai departe, în funcție de gradul de interes, cu o 

aprofundare mai mare sau mai mică, prin parcurgerea unei bibliografii în domeniu. 

Mi-am propus să prezint în această întâlnire o privire de ansamblu asupra Biserici primare, adică de la 

întemeierea ei în ziua Pogorârii Duhului Sfânt, până la începutul sec.IV, pe durata persecuțiilor împăraților romani. 

Sursa acestei prezentări este manualul de Istorie Bisericească Universală pentru Seminariile (Liceele) teologice 

ortodoxe din țara noastră, a Preotului Profesor Dr. Ioan Rămurenu.  Cu alte cuvinte, prezentarea de față e un fel de 

rezumat a acestui manual, unul foarte-foarte succint. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru viitoarele cicluri de școală biblică, care se preconizează a se întinde pe o 

perioadă de patru ani și care va aloca implicit acestui domeniu un spațiu mai generos de timp, voi lucra la un curs 

propriu-zis, adecvat interesului fraților și surorilor care îl vor găsi interesant și util de știut. 

 

• 

•      • 

 

Obiectul Istoriei bisericești universale este Biserica creștină, în sensul de comunitate 

religioas-morală, înființată de Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea oamenilor. Biserica este un 

așezământ dumnezeiesc și omenesc în același timp. Prin originea, învățătura, spiritul, scopul și 

puterile ei, ea are un caracter supranatural, dumnezeiesc, iar prin membrii ei din care este 

constituită: oamenii și manifestările lor, ea are un caracter omenesc. 

Studiul Istoriei bisericești universale cercetează Biserica în latura ei omenească, în 

dezvoltarea, formele și manifestările ei istorice, accesibile cunoașterii umane, fără să neglijeze 

caracterul dumnezeiesc sau supranatural al Bisericii. 

În creșterea și evoluția ei, Biserica creștină are o istorie complexă. Dintr-o comunitate 

mică, cu forme simple de organizare, doctrină și cult, Biserica universală s-a dezvoltat foarte 

mult, ajungând la forma ei actuală. 

În dezvoltarea ei, Biserica are o istorie externă și una internă. Istoria externă se referă la 

relațiile Bisericii cu lumea. Ea privește deci, Biserica în contactul și raporturile ei cu statul, cu 

celelalte religii, cu societatea, morala și cultura. Istoria internă studiază apariția și organizarea 

Bisericii, întinderea creștinismului, formularea doctrinei creștine, luptele interne, cultul, viața, 

disciplina, literatura și arta ei. Studiind viața Bisericii în general, Istoria Bisericii universale 

stabilește situația și rolul creștinismului în viața omenirii. 

 

 

 

 



I. STAREA LUMII LA VENIREA MÂNTUITORULUI 

 

După cuvântul Sf. Ap. Pavel, Mântuitorul lumii S-a născut când a venit «plinirea vremii» 

(Galat. 4,4). Aceasta înseamnă că lumea veche era pregătită pentru venirea Lui. Palestina, 

leagănul creștinismului, făcea parte, începând cu anul 63 î.d.Hr., din Imperiul Roman. În timpul 

lui Domnului Iisus Hristos, Statul roman se găsea la apogeu ca întindere, putere politică, 

organizare și cultură. Cu excepția iudeilor, popoarele lumii vechi erau politeiste și idolatre. 

Cultele erau numeroase; fiecare popor avea religia sa. Statul roman le tolera pe toate, afară de 

unele excepții. 

Amestecul de popoare și de culte a adus în Imperiul Roman  sincretismul religios, adică 

amestec de zei, împrumutați mai ales din marea tradiție și cultură grecească, ceea ce a făcut ca 

întreaga cultură a imperiului să capete denumirea de lumea greco-romană. Frământarea 

religioasă a timpului orienta păgânismul greco-roman spre stări și idei noi, ca ideea de 

monoteism, de mântuire, de răspundere morală, de ispășire morală și pregătea lumea veche 

pentru o mai ușoară primire a creștinismului. Dar această gândire se găsea la acei oameni care 

aveau acces la cultură. Majoritatea populației era săracă și cufundată în întunericul păgânismului. 

Zeii erau în multe cazuri pilde de imoralitate, iar în unele culte orientale desfrâul avea un 

caracter religios, cultic. Imoralitatea lumii vechi se manifesta în spectacole inumane și extrem de 

sângeroase, în lux și desfrâu, risipă și viață ușuratică a celor bogați. Divorțurile se înmulțeau, 

mulți nu se căsătoreau, sinuciderile sporeau. Munca era disprețuită de cei liberi, ea fiind lăsată pe 

seama sclavilor. Familia era slab întemeiată, femeia se găsea în stare de inferioritate față de 

bărbat, copii erau expuși aruncării. 

Poporul ales, israeliții, erau acum într-o stare foarte diferită de aceea din timpul 

profeților. După robia Babilonului religia iudaică a devenit formalistă, ritualistă, dând strictă 

observare literală Legii lui Moise. Stăpâniriile străine, acum se aflau deja de 63 de ani sub 

stăpânire romană, nenorocirile și umilirile îndurate de iudei au contribuit la denaturarea ideii 

mesianice însăși. Mesia nu mai era așteptat ca un Mântuitor al lumiii, ci ca un eliberator național 

al poporului iudeu din robia străină, ca un erou politic. Aceasta a contribuit ca iudeii să nu-L 

înțeleagă pe Iisus Histos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. CAUZELE CARE AU ÎNLESNIT RĂSPÂNDIREA CREȘTINISMULUI. 

1. Existența iudeilor și a religiei monoteiste. Legea Vechiului Testament, fidelitatea 

poporului iudeu față de religia revelată primită, stăruința lui în respectarea monoteismului, 

păstrarea ideii mesianice au pregătit totuși în mare măsură calea pentru răspândirea 

creștinismului mai mult decât celelalte cauze cunoscute în istorie. Împrăștierea iudaică, diaspora, 

în orașele mari ale Imperiului roman care le-a acordat o serie de privilegii legate de religia lor, a 

contribuit într-o mare măsură la cunoașterea creștinismului și la răspândirea lui. Iudeii au format 

colonii importante în Babilon, la Alexandria, Roma, Antiohia, Damasc, Corint ș.a.  Apostolii și 

misionarii creștini s-au adresat de regulă mai întâi iudeilor și prozeliților din comunitățile 

iudaice. Prozelitismul iudaic a înlesnit astfel credincioșilor din celelalte religii contactul cu 

propovăduitorii evangheliei. După aceea, comunitatea creștină înființată se separa de iudei și se 

organiza ducând viața ei proprie. 

2. Existența Imperiului roman. Întinderea imensă a Imperiului roman, în care trăiau 

numeroase popoare și naționalități, a contribuit foarte mult la răspândirea creștinismului. După 

numeroase lupte civile, Imperiul roman a devenit un stat universal, în care Împăratul August a 

reușit să impună ordinea și pacea – pax romana, prețuită și de creștini. Comunicația pe mare și 

pe uscat era relativ ușoară. Numeroase drumuri bune porneau de la Roma în provincii ca o rețea, 

având pe ele popasuri bine păzite. Legile romane, armata și funcționarii asigurau liniștea și 

ordinea înImperiu. Amestecul de popoare și de idei a creat o unificare culturală, iar limba latină 

era înțeleasă mai peste tot, devenind o limbă universală a întregului Imperiu. Ca mijloc de 

comunicare era folosită mult și limba greacă, în dialectul zis comun, în care s-au scris și cărțile 

Noului Testament. Limba greacă era vorbită sau înțeleasă mai ales în părțile de răsărit ale 

Imperiului roman, în timp ce limba latină era în uz în părțile de apus. De aceea lumea pe care o 

cuprindea Imperiul roman era numită lumea greco-romană; 

 

3. Starea decadentă religioasă și morală a lumii vechi. Inegalitățile și asupririle 

sociale, misterele păgâne, pătrunderea cultelor orientale în Imperiu, declinul sistemelor filosofice 

au avut și ele contribuția lor la răspândirea creștinismului. Lumea veche, obosită, dezamăgită și 

descurajată aștepta ceva nou, care să o ridice din starea de decadență spirituală și morală; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ÎNCEPUTUL BISERICII CREȘTINE 

La originea Bisericii creștine stă un fapt extraordinar: Pogorârea Duhului Sfânt asupra 

apostolilor după zece zile de la înălțarea la cer a Domnului, la sărbătoarea evreiască a 

Cincizecimii. Sf. Luca ne relatează evenimentul în cartea Faptele Apostolilor unde se află și cele 

mai importante date istorice cu privire la Biserica primară. Aflăm astfel că după pogorârea Sf 

Duh asupra apostolilor, oamenii au fost atrași de vuietul care a însoțit această pogorâre către 

locul unde se aflau adunați apostolii, au auzit fiecare în limba lor cum aceștia le grăiau despre 

faptele minunate ale lui Dumnezeu. Sf. Petru ia cuvântul și  răspunde nedumeririi oamenilor 

(care erau iudei și prozeliți din felurite neamuri) cu o cuvântare la care convinge și botează cam 

trei mii de oameni. Comunitatea crește apoi cu repeziciune datorită cuvântărilor pline de putere, 

însoțite de semne și minuni ale apostolilor. 

 

Așteptarea unei iminente reveniri a lui Hristos a marcat atmosfera primilor ani ai 

creștinismului, fiind una deosebit de înflăcărată în care s-a realizat chiar o comunitate a bunurilor 

în comun, fiecare vânzând ce avea și aducând la picioarele apostolilor pentru a împărți după 

nevoile fiecărui credincios.  

Dar apare curând și prima problemă, o neînțelegere între iudeii proveniți dintre prozeliții greci și 

evrei, cei dintâi acuzând că văduvele lor sunt tratate inegal la împărțirea ajutoarelor. Această neînțelegere 

generează o primă evoluție a Bisericii în sensul că e instituită slujirea diaconală (relativ coresponzătoare a 

celei levitice din Vechiul Testament) fiind aleși de comunitate și consacrați (hirotoniți) prin punerea 

mâinilor de către Apostoli, șapte diaconi.  

Cel dintâi dintre diaconi, Ștefan, plin de har și de putere, a stârnit mânia iudeilor eleniști care erau 

biruiți de argumentele acestuia. Eleniștii l-au pârât și l-au dat pe mâna sinedriului, ucigându-l apoi cu 

pietre și pornind o dură prigoană asupra credincioșilor. Cel mai înverșunat prigonitor se arăta Saul din 

Tars, viitorul Apostol Pavel. Această persecutare a credincioșilor a avut ca efect împrăștierea comunității 

din Ierusalim, încât toți, afară de Apostoli, au mers în zonele Iudeii și ale Samariei începând să 

răspândească astfel Evanghelia și în afara Ierusalimului. 

Următorul eveniment important este definitivarea principiilor Bisericii creștine cu privire la 

păgânii care veneau la credință, anume că și acestora le este dat harul mântuirii. Este vorba de botezarea 

sutașului Corneliu cu toată casa lui, în urma unei viiziuni a Sf. Petru și a pogorârii în mod văzut a Sf Duh 

peste cei din casa lui Corneliu încă înainte de a-i boteza. De fapt, acest eveniment l-a încredințat pe Sf. 

Petru că și ei pot fi botezați și primiți în sânul Bisericii. 

Un alt pas în precizarea principiilor Bisericii cu privire la credincioșii dintre păgâni, este 

lămurirea neobligativității legii mozaice. Are loc primul sinod, prima adunare de consfătuire a Bisericii în 

Ierusalim din anul 50, care hotărăște ca cei veniți dintre păgâni să nu fie obligați a se supune legii lui 

Moise de a se tăia împrejur, acesta rămânând un semn al Legământului celui vechi, fără valoare în 

legământul cel nou. Cu toată această precizare a sinodului apostolic, Biserica creștină avea să lupte mult 

timp cu iudaismul care impunea prescripțiile legii mozaice, cel mai înverșunat luptător împotriva lor 

dovedindu-se Sf Pavel. Până în anul 70, când Ierusalimul a fost definitiv cucerit de romani și templul 

distrus, creștinismul era încă lipit de cultul mozaic, la templu. În afara Ierusalimului însă, dezlipirea de 

mozaism s-a făcut mult mai repede întrucât creștinii erau alungați din sinagogi și se constituiau separat. 

 

 



IV. ACTIVITATEA MISIONARĂ A SF. APOSTOLI 

S-a concretizat curând prin împărțirea zonelor de misiune între ei, astfel fiecăruia 

revenindu-i o anumită zonă  a Imperiului și chiar dincolo de granițele Imperiului. Astfel, după 

cum ne spune tradiția: 

- Toma a luat țara parților și a mers până în India unde a murit ca martir, înființînd acolo 

o Biserică ce poartă până azi numele de tomiți; 

- Andrei, a predicat în provinciile asiei Mici, Capadocia, Galatia, Pont, Bitinia și Tracia, 

ajungând, după mărturiile lui Origen și eusebiu de Cezareea, până în regiunea Sciției, care 

cuprindea inclusiv Dobrogea de azi, fiind din acest motiv considerat apostolul românilor; 

- Matei a predicat mai întâi la iudeii din Palestina pentru care a ascris Evanghelia în limba 

aramaică, apoi a predicat în țările din jurul Palestinei, Arabia, Siria, până în Persia, iar la sfârșit 

în Etiopia unde a fost martirizat; 

- Bartolomeu (Natanael) a predicat în Arabia de Sud; 

- Tadeu în Palestina; 

- Filip în Frigia; 

- Simon Zelotul probabil în Persia și Babilonia; 

- Matia în Etiopia;  

- Ioan a rămas în Ierusalim până la moartea Sf fecioare Maria, apoi a mai predicat în Asia 

proconsulară, îndeosebi la Efes, trăiește o perioadă de exil pe insula Patmos din marea Egee unde 

scrie cartea Apocalipsei, iar după eliberare se întoarce în Efes unde scrie Evanghelia sa; 

- Iacob al lui Zebedei, fratele lui Ioan a rămas pâna la moartea sa martirică (de mâna lui 

Irod Agripa) în Ierusalim; 

- Petru a predicat mai întâi în cetățile din Palestina dar a ajuns mai târziu și în Asia Mică 

până în Babilon, precum și în Macedonia și Roma; 

- Pavel, cu cea mai rodnică activitate, a efectuat trei călătorii misionare în Asia Mică și 

Europa și a proslăvit pe Dumnezeu prin martiriu la Roma ca și Sf Petru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ORGANIZAREA BISERICII ÎN PRIMELE VEACURI 

 În perioada apostolică, cele mai importante Biserici erau la Ierusalim, Antiohia, Damasc, 

Efes, Corint și Roma. Alte Biserici mai mici au luat ființă în provinciile Asiei Mici, Macedonia 

și Grecia, datorită mai ales predicii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. 

 

La Ierusalim, Biserica era grupată în jurul Apostolilor și condusă de ei, având forma ei de 

viață nouă. Ea trăia în învățătura apostolilor, în comunitate frățească, în frângerea pâinii și în 

rugăciune (Fapte 2,42). După anul 50, Când Apostolii au plecat de la Ierusalim în misiune, 

conducător al Bisericii din Ierusalim era Iacob, fratele (vărul) Domnului care a murit ca martir în 

anul 66. 

Celelalte comunități creștine erau organizate asemănător, conducerea lor o aveau 

Apostolii fondatori. Ei nu se stabileau definitiv într-o comunitate, ci le vizitau, le scriau sau le 

supravegheu prin organele puse de ei, episcopi, presbiteri sau preoți și diaconi. 

Pe lângă Sfinții Apostoli mai predicau noua credință și colaboratorii lor, numiți și ei 

apostoli și evangheliști. Uneori se formau cercuri de credincioși, înainte de a asculta predica 

vreunui Apostol, prin cei ce duceau cuvântul Domnului din altă parte. 

Ierarhia bisericească s-a constituit din vremea Sf Apostoli. Clerul superior era format 

din episcopi, preoți și diaconi. În afară de ei, în Biserica primară mai existau așa numiții 

harismatici fiind înzestrați de Dumnezeu cu daruri și puteri supranaturale: proorocia, vorbirea în 

limbi, tâlcuirea limbilor, facerea de minuni, vindecări (I Cor. 12,28). Harismele au fost un dar 

supranatural special făcut Bisericii primare, pentru creșterea și consolidarea ei. După epoca 

apostolică ele s-au stins treptat, iar cu timpul au încetat. Mai existau și horepiscopii care sunt 

episcopi sau preoți de țară, ei începând a fi hirotoniți și trimiși să păstorească în locațitățile rurale 

începând cu sec III când misionarismul creștin a început să se extindă și la țară. 

Pe lângă ierarhia superioară (episcopi, preoți, diaconi), odată cu mărirea comunităților, 

nevoile slujirii au devenit mai complexe, fiind necesară rânduirea unui cler inferior constituit din: 

ipodiaconi, lectori, psalți, acoluți, exorciști, ușieri, gropari. 

 

Sistemul mitropolitan. Cu timpul, numărul episcopilor dintr-o provincie a crescut, 

deoarece fiecare cetate mai importantă dorea să aibă episcopul ei, luând ființă mai multe 

episcopii. Cel mai de seamă dintre episcopii unei provincii era cel ce păstorea în capitala sau 

metropola unei provincii. De aici și numele de mitropolit al episcopului din metropolă, care avea  

grijă să mențină unitatea bisericească între episcopiile din jurul său și asigura legătura cu alte 

Biserici locale. 

În anul 325, când a avut loc primul Sinod Ecumenic, s-a pomenit de mitropolia Romei 

recunoscându-i-se episcopului de Roma autoritatea în provincia Italiei, dovadă că sistemul 

mitropolitan se consolidase deja. 

 



Disciplina. În vederea menținerii unei anumite ordini morale, episcopii adunați în sinod, 

au dat anumite reguli, numite canoane. Îndeosebi în perioada persecuției romane, a fost nevoie 

de unele reguli de penitență pentru cei ce se lepădau de credință de teama persecutorilor. 

 

Sinoadele. Pentru rezolvarea chestiunilor mai importante, episcopii unei provincii se 

adunau în sinod care era convocat și prezidat de mitropolit. La acesta participau și preoți și 

diaconi dar fără drept de vot. Episcopii adunați hotărau cu majoritate de voturi, iar hotărârile lor 

deveneau obligatorii pentru toată provincia. Înaintea hotărârilor luate sinodul întrebunța formula 

Sfinților Apostoli de la sinodul din Ierusalim din anul 50 (Fapte cap 15,28): Părutu-s-a Duhului 

Sfânt și nouă, pentru că aveau conștiința de a fi inspirate de Duhul Sfânt. 

 

Sf. Scriptură și Sf. Tradiție. Formarea canonului Noului Testament. În Bisericile 

Ortodoxă și Catolică, toate cele 27 de cărți ale Noului Testament sunt canonice, adică 

considerate inspirate de Duhul Sfânt și normative pentru credincioși. 

Stabilirea cărților considerate inspirate și deci canonice, nu s-a făcut dintr-o dată, ci au 

circulat o perioadă de timp mai multe variante, ușor diferite de la o Biserică locală la alta. De 

exemplu creștinii din Roma considerau canonice doar cele 4 evanghelii și 13 epistole pauline, 

fără epistola către evrei. Apocalipsa, epistolele Sf Ioan și Petru erau cunoscute dar unii nu le 

primeau să fie citite în biserică. 

Scriitorii creștini din sec al 2-lea cunosc și folosesc toate scrierile Noului Testament de 

astăzi, mai puțin Epistola către Filimon și epistola a 3-a a Sf Ioan, mai puțin folosite. În sec IV, 

istoricul bisericesc Eusebiu de Cezareea arată că epistolele II Petru, II și III Ioan, Iacob și Iuda 

erau mai puțin folosite sau erau îndoieli asupra autenticității lor. 

Problema o rezolvă definitiv Sinodul local de la Laodiceea din anul 360, care a stabilit 

prin canonul 60 lista cu cele 27 de cărți canonice pe care le avem până astăzi. Așadar lista 

cărților canonice ale Noului Testament s-a definitivat oficial abia în sec IV. 

Sfânta Tradiție, este considerată cu valoare egală cu Sf. Scriptură pe baza faptului că 

întreaga învățătură revelată a creștinismului a fost predată mai întâi pe cale orală și apoi a fost 

fixată doar parțial în scrierile Noului Testament. Primirea Tradiției apostolice de către Biserică s-

a încheiat odată cu moartea ultimului Apostol, dar prelucrarea și precizarea ei s-a făcut în epoca 

patristică, în perioada celor șapte sinoade ecumenice (325 -787) și se găsește consemnată în: 

hotărârile sinoadelor ecumenice, în canoanele Bisericii, în Simbolurile de credință, în cărțile de 

cult și în scrierile Părinților Bisericii. După cum spune Vicențiu de Lerin (sec.V) Tradiția 

autentică a Bisericii este ceea ce s-a crezut totdeauna, pretutindeni și de către toți. 

 

 

 

 

 



 Simbolurile de credință sunt mici rezumate ale adevărului creștin revelat. În Biserica 

primară, în cetățile mai importante, Roma, Ierusalim, Cezareea Palestinei, ș.a. exista câte un 

astfel de simbol de credință pe care catehumenii îl rosteau la primirea Botezului. Dar datorită 

frământărilor ivite odată cu apariția marilor erezii din sec. IV s-a fixat învățătura despre Sf. 

Treime, întruparea Fiului lui Dumnezeu, pătimirea, învierea și înălțarea sa la cer, despre a doua 

venire a Mântuitorului, ca Judecător, despre Biserică și Botez. Acest text s-a format în cadrul 

primelor două Sinoade Ecumenice la care au participat episcopi din toate Bisericile locale mari 

dar și din cetăți mai mici. Cele două Sinoade s-au ținut la Niceea în anul 325 și la Constantinopol 

în anul 381și de aceea a luat numele de Simbolul niceo-constantinopolitan  care s-a generalizat în 

toate Bisericile locale, printr-un decret al împăratului bizantin Iustin al II-lea în anul 567. 

 

Cultura teologică. Părinții apostolici. După moartea Apostolilor, de mare autoritate s-

au bucurat scrierile Părinților apostolici, adică a ucenicilor imediați ai Apostolilor. Ei au 

cunoscut direct pe Apostoli și învățătura lor derivă din cea apostolică. Scrierile lor reprezintă 

mărturia generației a doua despre originea creștinismului. Ei au creat literatura cea  mai veche a 

Bisericii cu o deosebită valoare istorică și religioasă. Dintre ei amintim pe cei mai importanți: Sf. 

Clement Romanul (al treilea episcop al Romei, a cunoscut personal pe Sf. Ap. Petru și Pavel), Sf. 

Ignatie Teoforul (episcop al Antiohiei), Sf. Policarp (episcop al Smirnei) și Papias (episcop al 

Hierapolei) toți trei ucenici ai Sf Ioan Evanghelistul. 

 Dintre scrierile lor cele mai importante sunt: Scrisoarea I-a către Corinteni a Sf Clement 

Romanul, cele șapte scrisori ale Sf Ignatie Teoforul către diferite Biserici locale și una către Sf. 

Policarp, Scrisoarea către Filipeni a Sf Policarp, Explicarea cuvintelor de îvățătură ale 

Domnului a lui Papias, Păstorul lui Herma, etc. 

 Din aceeași perioadă avem și scrierile apologetice (care apărau creștinismul în fața 

atacurilor societății romane și a filosofiei păgâne), cei mai importanți fiind Sf. Iustin Martirul și 

Filosoful (apologet grec) și Tertulian (apologet latin). 

 Toate aceste scrieri, pe lângă conținutul moral și dogmatic, ne oferă și prețioase detalii 

din viața liturgică și socială a primilor creștini. 

  

Școlile catehetice. Au apărut ca o necesitate culturală și teologică a creștinismului, în concurență 

și după modelul școlilor elinești, iudaice și gnostice. Având profesori bine instruiți în cultura păgână a 

vremii, convertiți la creștinism și cunoscători excelenți ai Scripturii, în aceste școli se preda învățătura 

creștină, interpretându-se îndeosebi Sf. Scriptură. Unele școli catehetice au fost inițial instituții particulare 

dar care au aparținut ulterior Bisericii. Aceste școli erau publice și s-au înființat în marile metropole ale 

Imperiului roman: Alexandria (prima de acest gen), unde a predat celebrul Origen, Cezareea Palestinei 

(înființată mai tîrziu și condusă de Origen), Antiohia (unde a fost student Sf. Ioan Gură de Aur), Edesa 

(având reprezentant de seama pe Sf. Efrem Sirul).  

 Aceste școli aveau particularități proprii în metoda de interpretare a Sf. Scripturi și a inițiat în 

tainele creștinismului pe aceia ce aveau să primească Botezul, dar și pe aceia dintre păgâni care o 

frecventau doar pentru a-și îmbogăți cultura generală. 

  



 Cultul și viața creștină până la Constantin cel Mare. Cultul a îndeplinit în viața creștină, în 

primele trei secole, un rol foarte important, menținând unitatea și solidaritatea dintre credincioși. Viața 

primilor creștini era o rugăciune continuă, cultul săvârșindu-se zilnic seara, în case particulare. 

 Liturghia a reprezentat de la început forma principală de cult, care avea în centrul ei Sf. 

Euharistie, cunoscută în epoca apostolică și sub denumirea de frângerea pâinii și Cină domnească. În 

epoca post-apostolică (din veacul al II-lea) ea a mai primit și alte denumiri ca: binecuvântare, sacrificiu, 

jertfă, ofrandă, Taină, ceremonie, slujbă. În Biserica apuseană a primit și alte denumiri. Prima Liturghie 

cunoscută a fost cea atribuită Sf. Iacov, fratele Domnului, episcop al Ierusalimului. 

Spre sfârșitul sec I, Liturghia a început a se săvârși duminica dimineața în loc de fiecare seară 

cum se săvârșea inițial. Pliniu cel Tânăr, guvernatorul Bitiniei, în scrisoarea trimisă Împăratului Traian 

(către 111-112), ne informează că creștinii se adunau într-o anumită zi,  (duminica) înainte de răsăritul 

soarelui și cântau cântece lui Hristos ca unui Dumnezeu. În Învățătura celor doisprezece Apostoli scrisă 

către anul 100, se spune:Când vă adunați în Ziua Domnului, frângeți pâinea și mulțumiți, după ce mai 

întâi v-ați mărturisit păcatele voastre, ca jertfa voastră să fie curată. 

În epoca primară Liturghia era formată din două părți: una a catehumenilor în care se citeau texte 

din Vechiul și Noul Testament, după care urma o predică de explicare a Cuvântului lui Dumnezeu. În 

partea a doua, a celor botezați în care cei încă nebotezați (catehumenii) sau cei căzuți de la credință de 

teama persecuțiilor (penitenții) erau invitați afară și rămâneau numai cei botezați urmând a se săvârși Sf 

Euharistie. 

Botezul era actul de credință și de cult prin care se intra în sânul Bisericii. El avea caracter 

sacramental, de Taină, prin care se ștergeau păcatele și se acorda Duhul Sfânt. Botezul era numit baie  sau 

spălare, renaștere, baia renașterii, luminare, pecetea credinței, etc. Botezul se săvârșea de regulă de către 

episcopi dar, din însărcinarea episcopului se săvârșea Botezul și de către preoți sau diaconi, la mare 

nevoie el putând fi săvârșit și de credincioși. 

Era încă de pe atunci obiceiul botezării copiilor, dar ca încredințare că va rămâne în Biserică, el 

era însoțit de garanți sau martori, numiți nași. La botez copiii primeau un nume, iar în cazul adulților, 

primeau un nume nou. 

Catehumenatul. Începând cu sec al II-lea, s-a stabilit că pot fi primiți la botez numai cei inițiați 

sau pregătiți mai profund în adevărurile fundamentale ale credinței. Astfel a luat naștere  catehumenatul 

care dura 2-3 ani. Unii catehumeni îl prelungeau mai mult, alții chiar până la sfârșitul vieții, din concepția 

că Botezul iartă toate păcatele înainte de moarte. Biserica însă a restrâns acest termen. 

Cu organizarea catehumenatului, Botezul se săvârșea de obicei în grup, ceea ce-l fcea mai solemn 

și mai important. La primirea botezului, candidații erau îmbrăcați în haine albe, ca semn al curățirii lor 

sufletești. Deși se putea primi în orice perioadă a anului, practica Bisericii a stabilit ca zile speciale ajunul 

Paștelui și al Rusaliilor. În Răsărit el se făcea și la Epifanie (Botezul Domnului) la 6 ianuarie. De aceea 

până astăzi, la Liturghiile acestor sărbători, în loc de cântarea Sfinte Dumnezeule ..., se cântă Câți în 

Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și-mbrăcat. 

  

 

 

 

 



După Botez urma îndată Ungerea cu untdelemn sfințit sau Taina Mirungerii care înlocuia 

punerea mâinilor Apostolilor, prin care se dădea candidatului harul Sfântului Duh. Botezul și 

Mirungerea nu se repetau, nici măcar pentru cei apostaziați și reprimiți în Biserică. 

 Mărturisirea păcatelor sau Pocăința era la început unită cu Botezul și Euharistia. În 

primele trei secole mărturisirea era secretă (în fața episcopului sau preotului) sau publică (în fața 

întregului cler sau chiar a întregii Biserici, cler și credincioși). 

 Hirotonia, este și ea o Taină cunoscută încă din timpul Apostolilor care, prin punerea 

mâinilor, au consacrat slujirii sacramentale precum și celei de conducere și învățare a 

comunității, pe episcopi, preoți și diaconi. 

 Căsătoria a fost și ea de la început Taină, întrucât creștinii care urmau să se unească 

pentru a întemeia o familie, o făceau în Hristos și în Biserică cu binecuvântarea episcopului sau 

a preotului. Tertulian dă mărturie despre căsătoria creștină, stăruind ca ea să se încheie 

bisericește. 

 Maslul era o taină săvârșită în special pentru cei bolnavi, după cum dă mărturie Sf. Iacob: 

de este cineva bolnav, să cheme pe preoții Bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu 

untdelemn în numele Domnului ... și i se vor ierta lui păcatele (Iacob 5,14-15). 

 Cultul s-a săvârșit la început în case particulare, la Roma în catacombe, în cimitire, la 

mormintele martirilor. Din sec al II-lea creștinii au locașuri speciale de cult. Clement 

Alexandrinul numește locașul de cult casa lui Dumnezeu, iar Tertulian, templum. De la începutul 

sec al IV-lea a început a se numi basilica (biserică), pentru că imitau forma tribunalelor romane 

ce purtau această denumire. Termenul s-a păstrat până astăzi. 

  

 De teama idolatriei, icoane nu erau la început. Găsim în schimb în catacombe chipuri 

simbolice: monogramul lui Hristos (format din suprapunerea literelor X și P), peștele, mielul, 

păstorul cel bun, porumbelul , ancora. În catacomba Domitilei se află zugrăvit pentru prima dată 

chipul Sfintei Fecioare Maria cu pruncul Iisus în brațe. Cultul sfinților și al moaștelor a început 

de la jumătatea sec al II-lea. Prima mărturie o găsim în consemnarea martirizării Sf Policarp. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Viața creștină. În general viața morală a creștinilor s-a menținut la nivelul vieții morale din 

epoca apostolică. Frumusețea vieții morale a creștinilor este dovedită în toate laturile – individuală, 

familială și socială. 

 Intrând în Biserică prin Taina Botezului, creștinii dobândeau o stare de curăție care trebuia 

păstrată, formând, spre deosebire de lumea păgână, o societate nouă: Biserica lui Hristos sau Oastea lui 

Hristos, care trebuia să lupte împotriva păcatului și a răului din lume, singura luptă legitimată de 

creștinism. 

 Credința în nemurirea sufletului, în judecata viitoare, în învierea morților și răsplătirea celor buni 

și drepți, mențineau moralitatea creștină. Mai târziu, în primele trei secole, pregătirea pentru Botez prin 

catehumenat, participarea frecventă la cult, instituirea penitenței, mărturisirea păcatelor, educația 

familială, așteptarea revenirii Domnului, persecuțiile și chinurile la care au fost supuși creștinii în timpul 

împăraților romani,  au menținut deasemenea, la un nivel înalt viața morală a creștinilor. 

 Rugăciunea particulară zilnică, dimineața, la prânz și seara, citirea Sfintelor Scripturi, a actelor 

martirice și a scrierilor creștine, evitarea spectacolelor și a manifestărilor antice imorale, practica postului, 

întăreau continuu viața morală a creștinilor. În afară de zilele de miercuri și vineri, creștinii posteau în 

zilele dinaintea Paștilor, în sec. al III-lea, 6 zile, apoi s-a prelungit, ajungând la 40 de zile. 

 Viața familială s-a menținut în genere în toată curăția. Soții erau socotiți mădulare egale ale lui 

Hristos, uniți prin binecuvântarea Bisericii, în aceeași credință, speranță, dragoste și suferință. Copiii nu 

erau socotiți o povară, ci o binecuvântare dumnezeiască. Biserica n-a admis și nu admite avortul; copiii nu 

puteau fi uciși în pântecele maicii lor și nici aruncați, cum se petrecea în lumea păgână. 

 Deși statul roman nu o recunoștea, Biserica a admis și căsătoria între soți de rang social diferit, 

spre a evita concubinajul și imoralitatea. Adulterul și alte păcate contra căsătoriei erau aspru pedepsite de 

Biserică. 

 Biserica a procedat de la început cu multă severitate contra păcatelor grave, dintre care cel mai 

grav se socotea lepădarea de credință în timpul persecuțiilor. Pentru reprimirea păcătoșilor în Biserică, ea 

a rânduit trepte de penitență, după gravitatea faptelor lor. 

 În viața publică, morala creștină întâmpina mai multe ispite și greutăți, în comparație cu viața 

familială, deoarece multe ocupații și funcțiuni erau în legătură directă cu viața păgână, ca: luptele de 

gladiatori, luptele cu fiarele, alergările, jocurile scenice, obsecene, și diferite alte distracții. De obicei, 

creștinii își păstrau profesiunea sau meseria, dacă ea nu-i punea în contact direct cu păgânismul, altfel, ei 

trebuiau să renunțe la ea, conform canonului 62 al Sinodului de la Elvila. Mai periculoase erau 

profesoratul, sculptura, argintăria, fiind legate de cultul și mitologia păgână. 

 Funcțiile publice, magistratura, serviciul militar, deși erau legate de unele acte de cult păgâne, au 

fost uneori acceptate de creștini pe cât le permitea credința lor. Ei erau buni cetățeni și-și îndeplineau 

corect datoriile față de stat. 

 Sclavia a fost cea mai grea problemă care s-a pus Bisericii. Creștinismul a acordat sclavilor 

creștinați demnitatea de oameni. Ei au fost primiți, ca toți ceilalți, în sânul Bisericii și s-au bucurat de 

aceeași cinste de creștini. Biserica a avut un rol important în eliberarea sclavilor, care se proclama în 

Biserică, în prezența episcopului, a clericilor și credincioșilor. 

 Caritatea creștină a fost unul din meritele morale ale Bisericii creștine din primele secole. Prin 

buna organizare a operei filantropice, ea a putut ajuta pe toți săracii și nevoiașii. N-a încurajat însă lenea, 

nici cerșetoria profesională, socotită viciu. Pentru întreținerea sa, fiecare trebuia să muncească, după 

exemplul Sf Ap Pavel.  

 



VI. EREZIILE DIN PRIMELE TREI SECOLE 

Primele erezii care au încercat să se impună în Biserică au fost:  

-  ereziile iudaizante, numite astfel pt că au încercat să iudaizeze creștinismul, 

impunând obligația de a respecta Vechiul Testament și Legea mozaică; 

- ereziile iudeo-gnostice cu diferite nuanțe dar care aveau în comun faptul că păstrau 

legea mozaică și împrumutau idei străine din gnosticismul antic amestecate cu idei 

creștine. 

- erezia lui Simon Magul, cel botezat la propovăduire Sf Ap Filip în Smaria; 

- erezii antitrinitare care, neînțelegând taina Sf. Treimi, au atacat învățătura Bisericii 

despre unitatea Persoanelor Sfintei Treimi; 

- altele: montanismul (Vechiul și Noul Testament în antiteză), hiliasmul (ideea 

teocarației pământești de o mie de ani), marcionismul (Montan, întemeiatorul se 

considera Mângâietorul emițând idei apocaliptice, rigoriste și hiliaste) etc. 

 

 

VII. PERSECUȚIILE 

Creștinismul a întâmpinat de la început unele piedici și greutăți, atât din partea iudeilor 

cât și a păgânilor, dar persecuțiile îndurate din partea autorităților romane au fost cele mai grele. 

Ele au început sub împăratul Nero în anul 64 și au durat până sub împăratul Constantin cel Mare 

, în anul 313, câd acesta din urmă a publicat edictul de toleranță religioasă de la Milano. Deși nu 

au fost continue, persecuțiile au durat mai mult de jumătate din timpul arătat. 

Cauzele persecuțiilor: 

- Religioase – contrastul mare dintre monoteismul spiritual al creștinismului și 

politeismul idolatru al păgânismului făcea ca religia creștină să fie percepută ca o 

ciudățenie și ca o apostazie de la obiceiurile și tradițiile strămoșilor, o trădare a lor. 

Orice necaz abătut asupra Imperiului roman era socotit ca o pedeapsă a zeilor pentru 

părăsirea lor de către creștini, care erau astfel învinuiți; 

- Politice – cultul împăratului existent în Imperiu era o dovadă de fidelitate față de 

autoritatea de stat, iar refuzul creștinilor de a se închina zeilor și împăratului era 

considerat ca o ofensă adusă majestății imperiale, un act de infidelitate politică; 

- Moral-sociale – păgânii aveau prejudecăți cu privire la Taina Sf Împărtășanii 

practicată de creștini, considerând că aceștia sacrifică și mănâncă copii la cultul lor; 

pe de altă parte, cei de sus, aristocrații vedeau în creștini elemente vulgare 

disprețuindu-i, considerând creștinismul o religie a sclavilor, a oamenilor fără carte și 

inferiori, nefolositori societății. 

 

 

 

 



Persecuțiile împăraților romani au început cu Nero care, căutând țapul ispășitor pentru 

incendierea Romei, dă vina pe creștini și le oferă romanilor un teribil spectacol sângeros în care 

au suferit o mulțime imensă de creștini (după cum ne informează Istoricul Tacit). După tradiția 

creștină, în timpul acestei persecuții au murit la Roma Sf. Ap. Petru și Pavel. 

Începând cu împăratul Traian (112) până la Deciu (249), creștinii au început a fi 

persecutați în baza unui rescript – dispoziție oficială, provizorie și mărginită la anumite provincii 

sau cetăți. Începând cu împăratul Deciu care a intenționat desființarea creștinismului și a dat un 

edict general contra creștinismului, până la Dioclețian (285-305) persecuția creștinilor s-a 

generalizat în tot imperiul făcând foarte multe victime în rândul lor. 

Dar au fost și împărați în timpul cărora persecuțiile s-au potolit ori au încetat cu totul. 

 
Nero - primul împărat persecutor       Traian - prima dispoziție oficială           Decius a dat un edict general ce     Dioclețian  - cel mai dur persecutor. 

                                                                           pt persecuția creștinilor        urmărea distrugerea creștinismului                    La 8 ani după abdicarea sa, 

                                                                                                                                                                                                              Constantin cel Mare 

                                                                                                                                                                                                      dă libertate creștinismului 

 

 

                                                           
     În ceea ce priveşte relaţia cu creştinii, Alexandru Sever (222-235)                             Filip Arabul (244-249)  unul dintre împărații favorabili  
     nu a fost nici în favoarea lor, dar nici împotrivă. Creştinii nu au                                 creștinismului, s-a înconjurat de multi demnitari crestini si 

     mai fost persecutaţi în timpul domniei acestui tânăr blând, liniştit                              a purtat o corespondenta cu invatatul crestin Origen                        

     şi cultivat                                       

 



Ca urmări, persecuția a intensificat, contrar așteptărilor, râvna creștinilor de a-i sluji lui 

Hristos pentru care au suferit cu un curaj și o demnitate ce i-a uimit pe păgâni, mulți dintre ei 

convertindu-se datorită puterii pe care o dovedeau creștinii, dar și datorită multor minuni făcute 

prin martiri, de multe ori scăpând nevătămați din torturi ce ar fi cauzat în mod normal moartea. 

 
 

În aceată perioadă a apărut cultul sfinților și al 

moaștelor (rămășițele lor pământești) datorită respectului 

deosebit de mare pe care curajul și răbdarea lor le-au 

insuflat celor ce rămâneau în urmă. În perioada 

persecuțiilor, se ridicau altare pe morminte de martiri și 

ulterior s-a înrădăcinat regula ca fiecare altar pe care se 

săvârșește Liturghia să aibă o pânză specială (antimis) în 

care să fie cusute și părticele din moaștele sfinților martiri. 

 

 

• 

•      • 

Așadar, în Biserica primara există un moment de început, dupa care începe, încet-încet, să se organizeze și 

să parcurgă drumul lung de la simplu la complex, de la rudimentar la perfecționare instituțională, ea având să joace 

un rol primar în societate, în viața imperiilor și a statelor din aproape întreaga lume, influențând și fiind influențată 

deopotrivă. Biserica lui Hristos pe pământ a suferit schimbări, evoluții, frământări, încercări și scindări, motiv pentru 

care astăzi nu putem vorbi de o Istorie a Bisericii Universale, ci doar de o istorie bisericească universală, existând în 

prezent, pe lângă ramurile mari (ortodoxia, catolicismul și, mai tarziu, protestantismul) o sumedenie de alte 

confesiuni creștine. 

Epoaca apostolică este importantă pentru că ne arată cum au început Apostolii Domnului să semene 

sămânța creștinismului, cum au luptat ei și cum au schimbat stilul de viață al celor ce credeau. Apoi însă, deși 

persecutată și disprețuită, Biserica se organizează. Își administrază propriile mijloace de lucrare în lume. Apar 

norme după care să se poată ghida unitar, reacționează la apariția ereziilor dând definiții dogmatice, crează o 

disciplină, își îmbogățește formele de manifestare cultică, crează literatură creștină, toate având la bază predaniile Sf 

Apostoli. Sf. Scriptură, cuprinzând numai o parte, cea esențială desigur, din bogăția de învățături, fapte și mijloace 

de lucrare pe care Sf. Apostoli le-au lăsat urmașilor lor. 

Orice credincios, este normal să aibă curiozitatea de a cunoaște cât mai multe detalii din istoria 

creștinismului care contribuie la o înțelegere mai bună a vieții creștine însăși. 


