
: 
                  a) Biserica – o comuniune de 
oameni care mărturisesc aceeași credință;  
                  b) Biserica – locaș de închinare; 

Grecescul și în greaca veche se referea 
la adunarea celor chemați afară, adică a celor care au 
fost chemați la o adunare publică într-un stat 
democratic pentru luarea unor decizii importante.  

Latinescul care este o preluare a 
grecescului (basilike) clădire imperială aveau loc 
adunări publice, locul unde împăratul judeca și alte 
activități de importanță publică. 



BISERICA DIN IERUSALIM 
 
 

Prima comunitate de creștini au compus prima Biserică. 
Ulterior în urma predicii Apostolilor și a ucenicilor, mulți alți 
oameni au trecut la creștinism primind botezul și făcând să 
crească dimensiunile Bisericii Primare. 

• DUHUL SFÂNT a stat la baza întemeierii Bisericii Creștine, 
întrucât activitatea ei a debutat în ziua Cinzecimii. 

• Între anii 30-44, Biserica din IERUSALIM a avut o poziție 
de conducere în comunitatea creștină primară, la început 
aproape 5000 și apoi o mulțime de preoți, evrei de rând, 
precum și neamuri. BISERICA din Ierusalim a luat 
conducerea creștinismului prin ucenicii și frații lui Isus.  

Anul 33, la 50 de zile după Învierea Domnului (azi, sărbătoarea 
Pogorârii Sfântului Duh - Rusaliile), la Ierusalim (Fapte 2:1). Iudeea era 
provincie romană, cu Tiberius împărat și cu Pontiu Pilat, guvernator. 



• Primii creștini dintre neamuri au fost: famenul Etiopean și Corneliu. Persecuția a venit asupra Bisericii mai întâi 
din partea Sanhedrinului care, cu aprobarea romanilor supraveghea viața civilă și religioasă a țării, apoi Irod l-a 
omorât pe Iacov și l-a închis pe Petru. Primul martir al Bisericii a fost Ștefan, un martor valoros pentru 
răspândirea creștinismului. 

• Prima predică a fost ținută de apostolul Petru dovedind că Isus Cristos cel răstignit este cel profețit de proorocii 
Vechiului Testament, iar mesajul predicilor apostolilor Petru și Pavel a fost “Cristosul crucificat și înviat”. 

•  Biserica Primara -a promovat mari schimbări sociale, insistând asupra egalității spirituale dintre sexe acordând o 
deosebită considerație femeilor din Biserică și organizând un grup de bărbați care să aibă grija de cei nevoiași, 
administrând milostenia. 

• În Antiohia, urmașilor lui Cristos li s-a dat în batjocură numele de ”Creștini” dar apoi 
acesta a devenit numele de onoare al urmașilor Lui. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a 
dat numele de creştini în Antiohia.                                                                                          Fapte 11:26 

Biserica nu este doar o grupare umană asociată prin aceeași credință în Dumnezeu și nici doar o 
instituție îngrădită prin dogme și legi. Ea este o comuniune a oamenilor în Dumnezeu și cu 
Dumnezeu și Îl poartă în sine pe Duhul Sfânt. De aceea Biserica lui Hristos  a fost numită și  
"Duhul Sfânt trăind în omenire". 



BISERICA CREȘTINĂ 

• Rolul Duhului Sfânt este de a-l face activ pe Hristos în noi, prin 
har. El transformă creștinii din oameni trupești în oameni 
duhovnicești, sfințește și dăruiește comuniunea cu Dumnezeu. 
Astfel, se zidește Biserica - Trupul lui Hristos. Părtășia 
creștinilor, sfințiți de harul Duhului Sfânt, se constituie într-o 
comunitate prin comuniune – alcătuind Biserica lui Hristos. 

• Sub denumirea de Biserică se înțelege locașul bisericesc, 
parohia, comunitatea credincioșilor, clerul, instituția. Biserica 
le cuprinde pe toate acestea, dar ea este mai mult decât atât: 
este Trupul lui Hristos în care sălășluiește Duhul Sfânt. 

 

La Cincizecime, prin pogorârea Duhului Sfânt a apărut 
un Organism cu totul nou, un Așezamânt divino -
uman, Biserica. Cu alte cuvinte, coborârea peste 
Apostoli a Duhului, darurile primite de ei, predica și 
botezul primilor trei mii de oameni constituie 
întemeierea Bisericii creștine, atât ca o comunitate a 
credincioșilor, cât și ca instituție. 


