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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

Cuvântarea lui ªtefan
„Faptul cã prezenþa lui Dumnezeu nu se mãrgineºte
la vreun teritoriu sau la vreo zidire materialã”1 este
subiectul principal al cuvântãrii de apãrare a lui ªtefan,
consemnatã în Fapte 7:1-53. Acesta este cel de-al treilea
aspect pe care îl vom discuta în contextul temei
articolului de faþã.
John York este de pãrere cã „discursul de apãrare
al lui ªtefan, la momentul martirizãrii sale, slujeºte ca
un sumar al Missio Dei – planul de mântuire al lui
Dumnezeu – revelat în Vechiul Testament ºi în viaþa ºi
învãþãtura Domnului nostru Isus Hristos.”2 Cum anume
reuºeºte el sã facã acesta?
Cuvintele cu care ªtefan îºi începe cuvântarea de
apãrare dau de înþeles cã poporul lui Dumnezeu trebuie
sã urmeze pilda lui Avraam, „abandonând specificul
naþional ºi ritualul strãvechi ºi mergând acolo unde îl
cãlãuzeºte Dumnezeu”.3 Iudaismul din zilele lui ªtefan
era din ce în ce mai „legat de glie”, provincial ºi
mãrginit în ceea ce priveºte vederea lui Dumnezeu.
Palestina, în general, ºi Ierusalimul ºi Templul, în special, au ajuns sã fie privite ca singurele locuri unde
Dumnezeu putea fi gãsit. Ca urmare, pentru mulþi iudei
din secolul întâi, din raþiuni practice, Dumnezeu era
puþin mai mult decât o zeitate tribalã. Cuvântarea lui
ªtefan demonstreazã cã aceastã noþiune era incorectã
din punct de vedere istoric ºi teologic.
ªtefan le reaminteºte ascultãtorilor sãi de
numeroasele ºi importantele evenimente din istoria lui
Israel în care Dumnezeu se arãtase ºi lucrase în afara
graniþelor geografice ale Canaanului, þara fãgãduitã.
Dumnezeu i-a vorbit lui Avraam în Mesopotamia (Fapte
7:2 ff.) ºi lui Moise în pustie (7:30 ff.); l-a binecuvântat
pe Iosif în Egipt (7:9 ff.) ºi tot în Egipt poporul Israel
a crescut (7:17) ºi a vãzut izbãvirea lui Dumnezeu (7:36
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ff.). Chiar ºi Legea, punctul de sprijin al vieþii iudaice,
nu i-a fost datã lui Israel în þara sa, ci pe Muntele Sinai
(7:38). Cu toate cã patriarhii au trãit în þara fãgãduitã,
ei s-au purtat ca niºte strãini ºi cãlãtori, ba chiar au fost
nevoiþi sã-ºi cumpere terenuri pentru a putea fi
înmormântaþi (7:5, 16). ªtefan îºi exprimã preferinþa
pentru tabernacolul portabil ( stene) în detrimentul
templului drept casã permanentã (oikos), subliniind prin
aceasta cã idealul este acela de a „cãlãtori” ºi nu de a
avea o viaþã spiritualã sedentarã.
Templul fãcuse ca poporul sã creadã cã prezenþa ºi
lucrarea Domnului sunt limitate la istoria ºi la þara
evreilor. ªtefan (în 7:42 f.) citeazã din Isaia 66:1-2
pentru a le aminti ascultãtorilor sãi cã Dumnezeul
Vechiului Testament este nemãrginit în natura ºi în
prezenþa Sa, cã El nu poate fi mãrginit la un singur loc.
Lucrãrile lui Dumnezeu din diverse pãrþi ale lumii ºi
învãþãtura biblicã despre natura Sa proclamã prezenþa
universalã a lui Iehova.
Studiatã îndeaproape, cuvântarea lui ªtefan lasã sã
transparã preocuparea acestuia pentru noul popor al lui
Dumnezeu, fraþii sãi creºtini. Isus Mesia le dãduse
poruncã sã meargã în toatã lumea, ceea ce însemna sã
„facã ucenici din toate neamurile” (remarcaþi pluralul!;
Matei 28:19) ºi sã treacã dincolo de Ierusalim, „pânã
la marginile pãmântului” (Fapte 1:8). Dar Biserica
Primarã nu ascultase. Provincialismul geografic, cultural ºi religios al mediului iudaic le stãtuse în cale.
Cuvântarea lui ªtefan subliniazã cã, pentru
rãmânerea în Ierusalim ºi prin împãrtãºirea
prejudecãþilor ºi atitudinilor naþionaliste ale
compatrioþilor evrei, fraþii sãi creºtini vor fi traºi la
rãspundere prin judecata pe care o va pronunþa Fiul
omului. Era responsabilitatea creºtinilor, în calitate de
nou popor al lui Dumnezeu, sã meargã ºi sã proclame
domnia universalã a lui Isus. De aceea, cuvântarea lui
ªtefan oferã o bazã teologicã pentru misiunea mondialã
a poporului lui Dumnezeu ºi pentru rãspândirea
creºtinismului, care cautã sã aducã toate popoarele,
naþiunile ºi limbile sub sceptrul Fiului lui Dumnezeu.

