
CAPITOLUL I.  

ISTORIA BISERICII PRIMARE (5 î.Cr. – 313 d.Cr.) 

 

Evanghelistul Marcu accentuează că venirea lui Cristos  a 
fost posibilă când totul a fost gata pe pământ (Marcu 1:15). 
Popoarele care au contribuit la pregătirea religioasă, 
politică și culturală a apariției lui Cristos au fost: 
 
              -  evreii 
              -  grecii 
              -  romanii 



A. Contribuțiile religioase ale evreilor 

a) Monoteismul – credința într-un singur Dumnezeu; 
b) Speranța mesianică – un Mesia care să aducă dreptate pe pământ; 
c) Sistemul etic – pentru greci și romani păcatul era un eșec, pentru evrei era o 

violare a voii lui Dumnezeu printr-o inimă necurată și apoi prin acte 
exterioare ale păcatului; 

d) Scripturile - Biserica nou născută avea o carte sacră – Vechiul Testament, 
Cartea sacră a religiilor păgâne a fost scrisă de fondatorul lor, dar D-l Isus nu 
a scris nici o carte, ci Duhul Sfânt a inspirat scrierile V.T. și N.T.; 

e) Filozofia istoriei – istoria nu este o serie de cicluri fără sens sau un proces de 
evoluție liniară ci, Dumnezeu veghează la aducerea la îndeplinire a planului 
prestabilit; 

f) Sinagoga –înființată în perioada absenței evreilor de la Templu din Ierusalim 
a ajuns locul care i-a adunat pe evrei și de unde au început apostolii 
evanghelizarea lumii întregi. 

 

Poporul evreu nu a căutat să-L cunoască pe Dumnezeu prin filozofie sau procese 

ale rațiunii omenești ci I-au acordat necondiționat închinarea. 

Iudaismul a asigurat ereditatea creștinismului adăpostind pentru un timp religia 

nou-născută.  



B. Contribuțiile culturale ale grecilor 
  1. Limba(greacă) 
 - O limbă universală a lumii antice. 
 - Dialectul limbii grecești vorbit atunci era KOINE, un dialect pe înțelesul tuturor, 

în care s-a scris Noul Testament și în care s-a tradus Vechiul Testament de către 
iudeii din Alexandria, traducere numită SEPTUAGINTA. 

 - Atunci când a apărut Imperiul Roman majoritatea romanilor culți cunoșteau 
atât latina cât și greaca. 

2. Filozofia greacă a distrus vechiile religii 
- Orice om care studia filozofia greacă, găsea religia lui politeistă neinteligibilă rațional. 
- Filozofia nu reușea să satisfacă nevoile lui spirituale în urma căruia omul devenea un 
sceptic. 
- Filozofia și religia grecilor și romanilor au distrus vechiile religii politeiste și au 
demonstrat  incapacitatea rațiunii umane de a ajunge la Dumnezeu. 



C. Contribuțiile politice ale romanilor: 
    1. Mediul 

Romanii aveau un sentiment al unității tuturor oamenilor cuprinși în imperiu, printr-o lege universal valabilă, 
promovată printr-o strategie politică: Acordarea cetățeniei romane neromanilor. Astfel, Imperiul cuprindea toată 
lumea din jurul Mediteranei alcătuind aceeași împărăție și funcționând după un cod unic de legi.  

     4. Religia 

 Religia Imperiului era politeistă. Pe lângă mitologia lor, romanii se mai închinau și la Cybele (marea mamă a 
pământului), adusă din Frigia și la Isis, importată din Egipt. Cuceririle romane au dus la pierderea credinței 
popoarelor cucerite în proprii zei, deoarece nu i-au putut salva de asupritori. Evreii naționaliști așteptau la rândul 
lor ca Mesia să îi salveze de cucerirea romană. Curând mulți păgâni au descoperit că sacrificiile sângeroase aduse 
anumitor zei nu pot să îi ajute cu nimic. Într-un asemenea context social, creștinismul a început să convingă, 
multe neamuri, care au acceptat creștinismul ca formă de viață, în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. 

    2. Drumurile 

Prin extinderea împărăției romane s-au desființat granițele statelor mici și Imperiul a cunoscut o dezvoltare pașnică, 
iar soldații romani păzeau drumurile Asiei, Africii și Europei, ceea ce făcea ca primii creștini să se deplaseze mai ușor 
dintr-un loc în altul. Drumurile erau din beton. Porneau de la borna de aur din forumul roman și mergeau până în 
colțurile cele mai îndepărtate ale Imperiului. Un beneficiar al acestei facilități a fost Apostolul Pavel, călătorind în 
Europa, Asia și Africa.  

     3. Armata 

Romanii luau soldați din toate provinciile Imperiului, îi învățau cultura romană, apoi răspândeau ideile ei în 
întreaga lume antică. Introducerea creștinismului în Britania și Dacia a fost un rezultat al lucrării soldaților creștini 
staționați acolo. 



 CONCLUZII 
Împlinirea istoriei a pregătit popoarele să accepte mult mai ușor învățătura 
Domnului Isus sub următoarele aspecte: 
       În nici o altă perioadă de timp din istoria lumii înainte de venirea lui Cristos nu 

a existat un teritoriu atât de întins sub o singură lege, sub un singur guvern și o 
limbă universală. 

 
      Pierderea credinței în proprii zei a produs un gol în acele inimi, iar învățătura 

Domnului Isus că “Toți oamenii sunt păcătoși, iar salvarea le oferă posibilitatea de 
a face parte dintr-un organism universal, adică BISERICA CREȘTINĂ” a răspuns 
acestei nevoi spirituale de împlinire. Creștinismul a fost singurul capabil să umple 
golul din viața spirituală a vremii. 
 

      Misiunea apostolului Pavel a fost ușurată considerabil datorită acestor legături 
între centrele strategice ale Imperiului Roman. 

 
      Soldații luați din popoarele vecine Romei care erau convertiți la creștinism au 

ajutat la răspândirea mai ușor a Evangheliei, precum în Britania și în Dacia.  
 
      Dacă Evanghelia a fost scrisă în limbajul omului de rând în perioada 

începutului ei, traducătorii spun că atunci ea trebuie tradusă în limbajul omului de 
rând al zilelor noastre. 


