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Prezentare a bazei
teologice reflectate
în Evanghelii ºi în
Faptele Apostolilor

D

upã ce în numãrul
trecut am vãzut cã
Evangheliile Îl prezintã pe Hristos ca fiind împlinirea legãmântului avraamic, prin
care Dumnezeu fãgãduise cã
toate popoarele vor fi binecuvântate în sãmânþa lui Avraam, sã
vedem, în al doilea rând, cum
Evangheliile Îl înfãþiºeazã
pe Hristos ca pe Regele
promis de Dumnezeu în
legãmântul davidic - Cel
ce va conduce Împãrãþia
universalã a lui Dumnezeu

Cu toate cã însãºi genealogia
Sa Îl recomandã ca fiind „Fiu al
lui David” (Mt. 1:1, Luca 3:31),
Matei 1:1-15 ne spune rãspicat:
Isus este Mesia cel promis, care
aduce Împãrãþia lui Dumnezeu.
Împãrãþia lui Dumnezeu nu
a fost una dintre multe alte teme
ale învãþãturii lui Isus Hristos, ci,
mai degrabã, aºa cum au remarcat mulþi erudiþi, chiar esenþa
învãþãturii Sale. Mai mult, „ea a
dominat lucrarea Sa”, susþine
Ladd 1, în acord cu Sider, care
afirmã cã „dacã a fost ceva clar
la Isus, acel lucru este cã anunþarea ºi demonstrarea Împãrãþiei
au fost miezul mesajului ºi vieþii
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Cuvântul Adevãrului

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.
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Sale” . Gordon Fee prezintã câteva moduri prin care Evanghelile
sinoptice ne demonstreazã acest
lucru: evangheliºtii rezumã misiunea lui Isus în termenii Împãrãþiei lui Dumnezeu, singura poruncã datã de Isus, atunci când
i-a trimis pe ucenici, a fost ca
aceºtia sã predice cã „Împãrãþia
cerurilor este aproape” ºi, de altfel, ea „a fost mereu pe buzele
Sale” – cel puþin 18 expresii diferite pe care le gãsim în învãþãtura
Sa.3
În virtutea orizontului universal al misiunii care I-a fost încredinþatã de cãtre Tatãl, învãþãtura
Domnului nostru Isus Hristos a
inclus pilde (ca de exemplu, cele
cu sãmânþa, nãvodul, seceriºul,
sãmânþa de muºtar ºi aluatul;
vezi Matei 13; Luca 8; Marcu 4)
care denotã interesul Sãu de a vedea Împãrãþia extinzându-se la
toate naþiunile ºi popoarele.5
Pentru a comunica scopul
lucrãrii Sale, Mântuitorul a recurs
ºi la tipologia biblicã. Astfel,
pentru a-i face pe oameni sã înþeleagã cã lucrarea Sa constã în a
aduce ºi Neamurile la Dumnezeu,
El vorbea despre Sine ca fiind
„semnul lui Iona”(Mt. 12:4041). 6
Pe de altã parte, Paul Pomerville subliniazã cã Împãrãþia propovãduitã de Isus Hristos „nu era
împãrãþia la care se gândeau ucenicii”, adicã „o împãrãþie evreias-

cã, pãmânteascã ºi politicã”, ci „o
împãrãþie duhovniceascã, în care
Dumnezeu domneºte peste inimile oamenilor”. 6 Tot el adaugã:
„Împãrãþia nu va fi una evreiascã,
ci una universalã, la care vor lua
parte toþi oamenii ºi toate
popoarele”. 7
În opinia lui Gordon Fee,
„misiunea globalã a Bisericii” –
care include misiunea printre
Neamuri – „are la bazã, în mod
suprem, proclamarea de cãtre
Isus a veºtii bune a Împãrãþiei”.9
ªi Johannes Verkuyl este de
acord cu aceastã idee. El scrie:
„Pe baza predicãrii lui Isus, se
poate spune cã lucrarea apostolicã a Bisericii din întreaga lume
este însuºi motivul pentru care
existã o perioadã de timp între
înãlþarea lui Isus ºi întoarcerea Sa,
ca Fiu al Omului”.9
Caracterul universal al
Împãrãþiei inaugurate de
cãtre Mântuitorul a fost
mereu reliefat în faptele
Sale, care ne aratã cã
mântuirea prin credinþã
nu este doar pentru evrei.
În sensul acesta, numãrul
contactelor personale cu
Neamurile, consemnat în
Evanghelii, este
surprinzãtor.
Isus Hristos l-a vindecat pe
demonizatul din Gadara (Matei
8:28-34) ºi pe cei zece leproºi –

