
Biserica este o comunitate cu totul 
specială. Domnul Isus o compară cu un 
butuc de viţă: Eu sunt Viţa, voi sunteţi 

mlădiţele. Cine rămâne în M ine, şi în 

cine rămân Eu, aduce multă roadă căci, 

despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” 
(I.15,5.)

In alt loc, acest întreg creat din păcă-
toşi împreună cu Hristos este numită Cor-
pul Mistic, a cărui Cap este Hristos (Col 
1,18; 1 Cor, 12,27): „Nu ştiţi că trupurile 

voastre sunt mădulare ale lui Hristos ?” 

(1 Cor 6,15): „ Căci după cum într-un 

trup avem mai multe mădulare, şi mădu-

larele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa, şi 

noi, cari suntem mulţi, alcătuim un sin-

gur trup în Hristos ; dar, fiecare în parte, 

suntem mădularele unii altora”. (Rom. 
12, 4,5)

Isus Hristos este singurul Creator 
şi  Capul Bisericii care este Trupul Lui 
Mistic. Datorită lui Hristos „şi nu se ţine 

strâns de  Capul din care tot trupul, hră-

nit şi bine închegat, cu ajutorul încheietu-

rilor şi, legăturilor, îşi primeşte creşterea 

pe care i-o dă Dumnezeu”. (Col. 2,19) 
Toţi membrii Bisericii sunt uniţi între ei 
cu Duhul Sfânt. 

Este singura Biserică a lui Hristos, 
pe care Izbăvitorul nostru după Învierea 
Sa a încredinţat spre păstorire lui Petru 
(I.21,17), însărcinându-l pe acesta şi pe 
ceilalţi apostoli să o propage mai departe 
şi să o conducă (Mt. 28,18), căci a  zidit-
o în veacuri ca stâlp şi temelie a adevăru-
lui. (1Tm 3,15)

Biserica aceasta, constituită şi organi-
zată în lume ca o societatea, funcţionează 
în Biserica Catolică, condusă de succeso-
rul lui Petru şi de episcopii în uniune cu 
acesta (Sob. Vat. II, Lumen gentium, 8).

In acest organism viu care este Bise-
rica fiecare om are o sarcină unică de 
îndeplinit. Domnul Isus a ales 12 Apos-
toli, le-a transmis darul preoţiei, şi i-
a instruit ca sub îndrumarea lui Petru să 
conducă întreaga Biserică administrând 
sacramente şi proclamând adevărul divin.

In acest fel Hristos a stabilit structura 
ierarhiei.

Puterea cea mai mare de păstor i-a dat-
o Isus lui Petru.: „Si eu îţi spun: tu eşti 

Petru, şi pe această piatră voi zidi Bise-

rica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu 

o vor birui. Iţi voi da cheile împărăţiei 

cerurilor, şi orice vei lega pe pământ, va 

fi legat în ceruri, şi orice vei deslega pe 

pământ, va fi deslegat în ceruri.”

Isus, dându-i un nume nou lui Simon 
î-l investeşte cu harul special al puterii 

Es in  Bis ică lui Hris

 şi a succesorilor Săi
Primatul lui Petru

Isus Hristos doreşte să mântuiască întreaga omenire, să adune toți 

păcătoşii, să-i curețe de păcate şi să-i transforme într-o plenitudine 

sfântă. De aceea puterea Duhului Sfânt formează unitatea 

Bisericii, în care şi prin care conduce necontenit lucrarea sa de 

răscumpărare. (Col. 1, 24-27).
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şi autoritatea necesară pentru a îndeplini 
noul şi neobişnuitul rol în comunitatea 
Bisericii.

Domnul Isus face ca Simon să devină 
Petru adică piatră (în ebraică Kefos, în 
greacă Petros) pe care se va pune temelia 
Bisericii (L. 6,48).

Cu adevărat numai Isus este adevărata 
temelie (Mt. 21,42 ; Ef. 2,20), dar Petru 
va lua parte la acesta ca un privilegiu spe-
cial.

Isus ne explică în ce fel Petru va fi 
temelia Bisericii. In primul rând îi încre-
dinţează  cea mai importantă putere spu-
nând că îi dă ”cheia împărăţiei cerului”. 
A-i acorda cuiva cheia oraşului înseamnă 
transferarea puterii asupra lui (Is 22,22).

Explicând rolul puterii definitive 
a legării şi dezlegării, Domnul Isus sub-
liniază ca aceasta este o putere deplină. 
Având toată puterea în cer şi pe pământ 
(Mt 28,18), Domnul Isus îi transmite 
lui Simon puterea lui deplină, pentru 
a o putea exercita în sânul Bisericii.

„...Eu M-am rugat pentru tine, ca să 

nu se piardă credinţa ta ; şi după ce te 

vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe 

fraţii tăi.” (L. 22,32). In acest fel Dom-
nul Isus a lămurit în ce constă exercitarea 
de către Petru a celei mai înalte puteri în 
Biserică. Petru trebuie în primul rând să-
şi întărească fraţii în credinţă. Aceasta 
este posibil datorită harului special de 
infailibilitate, în ceea ce priveşte credinţa 
şi moralitatea. Această sarcină i-a fost 
transmisă lui Petru în contextul adevă-
rului Euharistic încredinţat Apostolilor 
şi succesorilor lui, de a repeta ceea ce 
Isus a înfăptuit la ultima cină. Isus a legat 
foarte tare credinţa de Euharistie (I. 6,26-

71). Petru, care trebuia să întărească cre-
dinţa fraţilor săi este în acelaşi timp cel 
care să-i conducă pe apostoli în admini-
strarea Euharistiei şi a vestirii adevăruri-
lor de credinţă.

După învierea Sa, Isus de trei ori l-
a întrebat pe Petru dacă îl iubeşte mai 
mult decât ceilalţi. Este aluzia la cele 
trei momente când Sf. Petru s-a lepădat 
de Isus şi  în acelaşi timp este chemarea 
spre dragostea absolută care trebuita pri-
mită în dar.

Isus îi transmite lui Petru puterea păs-
toriei asupra Bisericii spunând : ”Paşte 
oile mele” (I. 21, 15-17). Din acest 
moment misiunea lui Isus devine misiu-
nea Sf. Petru. Aceasta duce cu gândul la 
anunţarea martirului (I.21,18). Isus va 

îndeplini misiunea Sa a „Păstorului cel 
bun” (I. 10) prin slujitorul Său Petru. 
Forma în care a fost prevestit martirul 
Sfântului Petru, arată că de atunci Isus 
şi-a luat responsabilitatea asupra întregii 
vieţii a lui Petru. 

Toţi  Părinţii Biserici, precum şi cele 
mai vechi documente creştine arată cre-
dinţa în rândul primilor creştini, că  Dom-
nul Hristos l-a hărăzit pe Sf. Apostol 
Petru cu cea mai înaltă autoritate şi putere 
în Biserică, şi oricine va fi urmaşul lui 
Petru la Sfântul Scaun  de la Roma, va 
deţine primatul lui Petru asupra Bisericii.

Prin urmare Biserica, care este 
comunitatea oamenilor păcătoşi cu Hris-
tos,  deţine o structură vizibilă. A stabi-
lit-o însuşi Isus Hristos : papa, episcopii, 
preoţii, diaconii, mirenii. Unii afirmă că 
le este de ajuns numai credinţa şi contac-
tul direct cu Isus şi de aceea nu le trebuie 
ierarhia Bisericii. O asemenea afirmare 
este contradictorie, pentru faptul că fie-
care contact autentic cu Isus este con-
tactul cu Trupul Său Mistic, care este 
Biserica. Prin urmare într-adevăr întâlni-
rea cu Isus şi experienţa Dragostei Lui se 
realizează prin şi în comunitate cu Bise-
rica pe care o conduce Papa, succesorul 
Sf. Petru şi înlocuitorul lui Isus Hristos. 
De aceea sunt mereu actuale cuvintele 
pe care le-a spus la Fatima sora Lucia: 

„Unde este Petru, acolo este Biserica ... 
cine nu este cu Papa, nu este cu Dumne-
zeu, iar cine doreşte să fie cu Dumnezeu 
trebuie să fie cu Papa”.

Părintele M. Piotrowski S. Chr.   
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