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 “În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh! 
 Există multe mituri despre Sfintii Apostoli Petru si Pavel.  
 De exemplu, în ceea ce-l privește pe Apostolul Petru, se spune că acesta ar fi intemeiat 
Biserica Romei. Acest lucru este fals. De fapt, el a intemeiat Biserica din Antiohia, unde ucenicii au 
fost mai întâi numiti "creștini", dupa cum ni se relateaza în Faptele Apostolilor.  
 
 Biserica Romei a fost fondata de către Apostolul Pavel. De aceea, el a scris o Epistolă către 
Romani. Apostolul Petru nu a scris o epistolă către Romani, mai ales ca se crede că acesta ar fi fost 
chiar analfabet și i-ar fi dictat amintirile și gândurile sale Sfantului Marcu, care le-a scris într-o 
Evanghelie și, mai târziu, a scris din dictare Epistolele lui Petru.  
 
 Unii sustin, de asemenea, nu doar ca Apostolul Petru ar fi intemeiat Biserica Romei, ci că, 
într-un fel, acest lucru ii confera Bisericii Romei o supremație speciala și o anumita superioritate față 
de toate celelalte Biserici. Acest lucru nu este, în mod clar, adevărat, intrucat Biserica din Antiohia, 
care a fost fondata de Sfantul Petru, nu a pretins nicio astfel de superioritate. În realitate, atunci când 
Domnul nostru spune în Evanghelie: "Tu ești stânca și pe această stanca voi zidi Biserica Mea", 
aceasta nu inseamna ca El acorda o autoritate specială lui Petru, ci ca se referea la toți cei care 
mărturisesc pe Hristos ca Fiu al Lui Dumnezeu. Toți cei care fac această mărturisire au autoritate, toți 
cei care mărturisesc pe Hristos, cu adevărat, sunt stanci și li se acordă cheile Imparatiei. Aceasta este 
interpretarea unanimă a tuturor Părinților Bisericii, deși ea poate fi văzuta cel mai clar în comentariul 
la acest pasaj din Evanghelia Sfântului Matei, apartinand Fericitului Augustin.  
 
 Un alt mit este acela conform caruia, într-un fel, Apostolii Petru și Pavel ar reprezenta 
Bisericile "Rasariteana” si „Occidentala”. Este un nonsens, inventat doar cu câteva decenii în urmă. 
Ambii apostoli au fost de rasa evreiasca, ambii venind din Rasarit si mergand in Occident.  
 Aceeași teorie absurdă este, de asemenea, intalnita si în rândul anumitor oameni care își 
imaginează că Biserica ar avea doi plămâni: "Biserica de Rasarit" și "Biserica Apuseană". Unii numesc 
această teorie ca fiind "eretica". Eu vă spun nu doar ca este eretica, ci blasfemiatoare. Pentru 
Biserica, exista Trupul lui Hristos, răstignit și înviat. Cum ar putea Trupul lui Hristos sa aiba doar un 
singur plămân? Simplu: Trupul lui Hristos este perfect și nu are nevoie de apostoli. Apostolii nu sunt 
plămânii Bisericii, ci acestia ar putea fi eventual diademe ale Coronaei Acesteia. Biserica nu aparține 
apostolilor, conform cuvintelor apostolului Pavel, „Biserica nu este a lui Pavel, a lui Apolo sau a lui 
Chifa” (I Corinteni 2, 12), ci Biserica este a lui Hristos, Biserica este Trupul Său.  
 
 O alta teorie prosteasca, din seria celor hulitoare, este si aceea conform careia trei dintre 
apostoli, intr-un fel, ar reprezenta diferite grupuri de creștini. Astfel, Sf. Petru i-ar reprezenta pe 
romano-catolici, Sfantul Pavel pe protestanți și Sfantul Ioan pe ortodocsi. Dar, cum ar fi putut 
Apostolii Petru și Pavel sa reprezinte grupuri care s-au rupt de Biserică în secolele al XI-lea și al XVI-
lea, odata ce acestia doi au trăit și au fost martirizați în primul secol? Mai mult decât atât, toți 
apostolii aparțin Bisericii, dar Biserica nu le aparține lor, ci Fiului lui Dumnezeu. Astfel de teorii 
nesăbuite, care au fost anatemizate de partea liberă a Bisericii Ruse în urmă cu 25 de ani, și de restul 
Bisericii Ruse când aceasta a devenit libera, în 2000, nu reprezintă Biserica. 
 
 De altfel, a vorbi despre "separarea Bisericilor", inseamna a vorbi fără a intelege ca Biserica 
nu poate fi separată sau divizată, ci ca doar oamenii pot cădea din Biserica, luând cu ei numai o parte 
a adevărului Bisericii, adevăruri parțiale care vor fi în mod inevitabil deformate, scotand sau 
adaugand la ele în decursul timpului. Astfel, ar trebui să fim, de asemenea, atenti în folosirea 
expresiei "Biserica nedespărțită", deoarece această sintagmă, utilizata în mod abuziv, ar putea sugera 



ca Biserica ar putea fi cumva impartita. Nu, ea nu poate. Biserica este indivizibila și va rămâne 
nedespartita până la sfârșitul timpului.  
 
După ce am vorbit despre aceste mituri, ar trebui sa vedem ce am putea spune si despre Sfintii 
Apostoli Petru si Pavel? În primul rând, putem spune că au fost foarte diferiti.  
 
Petru a fost unul dintre cei doisprezece ucenici.  
Pavel a fost convertit, după Învierea și Înălțarea lui Hristos.  
 
Petru a fost un pescar, probabil analfabet.  
Pavel era un rabin foarte educat.  
 
Petru a fost un provincial de dincolo de Galileea.  
Pavel a fost un cetatean roman, capabil să vorbească în public, în sofisticata Atena.  
 
Petru avea numele real de Simon, însemnând "Cel care ascultă", iar porecla sa era "Chefa", în limba 
aramaică, sau Petros, în limba greacă, însemnand "piatră", pentru că in mărturisirea sa de credință în 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost ca o stâncă.  
Numele real al lui Pavel era Saul, ceea ce însemna "Distrugător", dar care a fost schimbat in Pavel, 
înseamnand în latină "Scurt în înălțime" sau "Scund", fără îndoială acesta fiind de statura mica.  
 
Petru s-a lepadat de Hristos de trei ori, înainte de răstignirea Sa, ceea ce l-a facut sa se pocăiască de 
trei ori după Înviere, răspunzandu-i lui Hristos, de trei ori, la intrebarea "Mă iubești?", așa cum ni se 
relateaza in sfârșitul Evangheliei Sfantului Ioan.  
Pavel a persecutat Biserica și, probabil, a luat parte la uciderea cu pietre a primului martir, 
Arhidiaconul Ștefan.  
 
Petru a lucrat incercand sa-i converteasca pe evrei, in călătoria în Egipt.  
Pavel a călătorit peste tot pe unde a putut și este cunoscut sub numele de "Apostolul Neamurilor", 
non-evreii. 
 
În ciuda tuturor acestor diferențe, cei doi apostoli au avut o lucrare vitala comuna: anume, amandoi 
au luat parte la miracolul regenerarii pocăinței.  
 
Ucenicul Simon a arătat supunere și credință, a fost numit Peter - piatră - și așa a primit cheile 
Impărăției, asemenea tuturor celor care mărturisesc credința. Acesta este motivul pentru care 
Evanghelia ni-l infatiseaza.  
Iar prigonitorul Saul s-a convertit pe drumul Damascului, așa cum este relatat în Faptele Apostolilor 
capitolul 9, iar astfel Saul a devenit Pavel. Acesta este motivul pentru care Epistola îl infatiseaza.  
 
Astfel, atât Apostolul Petru, cat și Pavel, au intrat în Roma, iar pocăința lor a fost încoronata cu 
martiriul. Astfel, împreună, ei ne arată că drumul spre mântuire este acela al credinței și al pocăinței.  
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