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Biserica lui Dumnezeu reprezintã un subiect fascinant de
studiu, atât pentru slujitor, cât ºi pentru teolog. Doctrina despre
Bisericã – eclesiologia – este inseparabil legatã de hristologie,
pentru cã Hristos este Ziditorul ºi Capul Bisericii, dar ºi de
misiologie, fiindcã Biserica este poporul lui Dumnezeu, chemat
sã ducã la îndeplinire Missio Dei – planul ºi lucrarea lui
Dumnezeu printre oameni. Scopul acestui articol este sã prezinte
baza teologicã pe care o gãsim în Sfintele Evanghelii ºi în Faptele
Apostolilor, cu privire la includerea Neamurilor în Bisericã.

Prezentare a bazei
teologice reflectate în
Evanghelii ºi în
Faptele Apostolilor

Împlinirea Lucrãrii prin Duhul Sfânt

T

recând la cartea Faptele Apostolilor,
vom observa cã includerea Neamurilor
în Bisericã este inerentã împlinirii
lucrãrii lui Hristos, prin Sfântul Duh, în Bisericã.
Dupã pãrerea lui Steyne, „în Fapte, Luca descrie
cum Domnul cel înviat s-a preocupat de continuitatea lucrãrii Împãrãþiei Sale”.1 Acesta este motivul
pentru care Isus a reînnoit porunca Sa adresatã
ucenicilor, în Fapte 1:8. Când Isus propovãduia cã
Împãrãþia este aproape, El se referea la Era
Duhului Sfânt (Marcu 1:14-15). Pomerville descrie
aceastã erã în termenii Împãrãþiei universale a lui
Dumnezeu:
Venirea Împãrãþiei universale a lui
Dumnezeu marcheazã vremea când puterea
Duhului Sfânt va sãlãºui în poporul Sãu. Isus
Hristos, Mesia, va domni în poporul Sãu prin
puterea Duhului Sfânt. (…) Mesia îºi va
împlini misiunea Sa faþã de popoare prin Noul
Israel. (…) Aceastã erã a început în ziua
Cincizecimii, aºa cum stã scris în Fapte,
capitolul doi.2

În ceea ce priveºte cartea Faptele Apostolilor,
ne vom îndrepta atenþia asupra a patru aspecte.
Primul pe care îl vom lua în considerare este cel
al semnificaþiei naraþiunii despre Cincizecime, din
Fapte 2.
Pentru aceasta, trebuie sã înþelegem întâi
importanþa Cincizecimii în istoria mântuirii.
Pomerville aratã cã „Cincizecimea a constituit a
doua mare intervenþie a lui Dumnezeu în limbile
vorbite de cãtre oameni”. 3 El mai spune cã
„aceasta (Cincizecimea - n.a.) a reprezentat
prezicerea istoricã ºi simbolicã, din partea lui
Dumnezeu, cu privire la marea extindere a
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Evangheliei printre popoarele lumii, în noua erã”.4
Astfel dar, în lumina întregului plan de mântuire
al lui Dumnezeu, Cincizecimea a adus era Duhului,
erã în timpul cãreia lucrarea lui Dumnezeu cu
Neamurile sã poatã fi dusã la îndeplinire prin noul
popor al lui Dumnezeu.5
Naraþiunea Cincizecimii este vãzutã de Roger
Stronstad, în raport cu naºterea Bisericii, ca fiind
„relatarea despre transferul Duhului harismatic de
la Isus la ucenici”.5 Acest „transfer al Duhului” i-a
împuternicit pe ucenici sã continue ceea ce Isus a
început sã facã ºi sã propovãduiascã (Fapte 1:1),
adicã sã proclame vestea cea bunã a Împãrãþiei
lui Dumnezeu.7
ªi tocmai aceasta s-a întâmplat la Cincizecime!
Când Duhul Sfânt S-a pogorât peste comunitatea
apostolilor lui Isus Hristos, aceºtia „au început sã
vorbeascã în alte limbi, dupã cum le da Duhul sã
vorbeascã” (Fapte 2:4). „Duh ºi vorbire: prin aceste
douã lucruri Biserica a devenit o comunitate mãrturisitoare”, concluzioneazã Glasser.8 Richardson
scrie:
Vãzutã în contextul lucrãrii lui Isus ºi a
planurilor Sale cu privire la întreaga lume,
fãcute cunoscute încã de la început, miraculoasa explozie de limbi ale Neamurilor poate
avea un singur scop: acela de a face limpede cã
puterea Duhului Sfânt a fost ºi este datã pentru
evanghelizarea acelor popoare.9

În al doilea rând, Stronstad vede în Cincizecime
„începutul promiþãtor sau programatic al calitãþii
de profet a tuturor credincioºilor”. 10 Analizând
explicaþia lui Petru cu privire la acest eveniment,
inclusiv felul în care apostolul a înþeles semnele
date, Stronstad trage trei concluzii. „Întâi”, spune
el, „revãrsarea Duhului Sfânt este un eveniment
eshatologic”.11 A doua sa concluzie este aceea cã
„darul Duhului este (potenþial) universal”. 12
Aceasta înseamnã cã în era mesianicã „activitatea
Duhului nu este mãrginitã de gen, vârstã sau condiþii
sociale”. În cele din urmã, Stronstad susþine cã darul
Duhului este „profetic”.13

