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Prezentare a bazei
teologice reflectate
în Evanghelii ºi în
Faptele Apostolilor

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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n alt aspect important, care þine de
tema acestei studiu, ºi care are de a
face totodatã ºi cu rolul lui Hristos
de Rege davidic, este alegerea celor doisprezece
apostoli ºi trimiterea ucenicilor. „Pentru a aduce
Împãrãþia, Isus avea nevoie de oameni care sã poatã
conduce mulþimile”, spune Coleman.1
În timp ce Goerner 2 ºi Clark,3 remarcã rolul
simbolic al celor doisprezece ucenici, ca reprezentând seminþiile lui Israel, Campbell explicã semnificaþia actului numirii apostolilor:
La urma urmei, Isus a chemat
doisprezece ucenici, dar numãrul lor este
mult mai semnificativ decât oamenii în sine.
Cei doisprezece, ca oameni, au fost destul
de repede uitaþi; însã nu ºi faptul cã erau
doisprezece la numãr sau cã Isus îi numea
«turmã micã» (Luca 12:32). (…) Isus vedea
în ucenicii Sãi pe noul Israel, rãmãºiþa
credincioasã care va trãi în lume, îºi va iubi
vrãjmaºii ºi va proclama Împãrãþia. Cert este
cã Isus formeazã o comunitate ºi cã avem
de a face aici cu izvorul învãþãturii apostolice cã Biserica este poporul lui
Dumnezeu.4

Andrew Clark merge mai departe ºi spune
cã „funcþia lor principalã era aceea de a constitui o
punte de legãturã între lucrarea pãmânteascã a lui
Isus ºi viaþa Bisericii Primare”.5
Cu privire la textul din Luca 6:13, „a chemat
pe ucenicii Sãi, ºi a ales dintre ei doisprezece, pe
cari i-a numit apostoli”, Clark subliniazã cã, deºi
Isus a numit doar doisprezece apostoli, Evanghelia
dupã Luca spune cã au fost trimiºi ºaptezeci (ºi doi)
de ucenici, pe lângã cei doisprezece. El îl citeazã
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pe Giles, care, la rândul sãu, remarcã aceastã diferenþã: „Avem, astfel, în Luca douã grupuri diferite
de urmaºi ai lui Isus: «ucenicii» cei mulþi ºi cei
doisprezece «apostoli»”. 6 Dar ce se poate spune
despre cei ºaptezeci ºi doi? Goerner rãspunde:
Tradiþia rabinicã presupunea cã acesta
este numãrul popoarelor rãpândite pe faþa
pãmântului dupã cele întâmplate la Turnul
Babel ºi, în repetate rânduri, fãcea referire
la cele ºaptezeci de popoare ale Neamurilor.
Este posibil ca Isus sã fi fãcut acest lucru
(sã-i fi trimis pe cei ºaptezeci – n.n.) ca un
simbol al planului sãu pe termen lung. Cei
doisprezece au fost trimiºi sã avertizeze
seminþiile lui Israel cu privire la judecata
iminentã. Cei ºaptezeci au fost trimiºi, mai
târziu, într-o misiune de pregãtire pentru
Misiunea lor supremã în întreaga lume.7

Aceastã Misiune le-a fost datã ucenicilor de
cãtre Hristos, în aºa numita „Mare Însãrcinare” pe
care o gãsim în Matei 28:18-20. Din acest text, cel
mai important aspect pentru studiul nostru este
folosirea de cãtre Hristos a expresiei panta ta ethna
– „toate neamurile”.
Burnett aratã cã „aceastã expresie se folosea
pentru a-i desemna pe cei dintre Neamuri, ca pe
unii care nu aparþin poporului ales”8 ; ea se referã
la „grupuri etnice diferite care, luate în ansamblu,
formeazã lumea ca întreg”. 9 Rolul pe care îl are
Marea Însãrcinare în includerea Neamurilor în
Bisericã este explicat de cãtre Shenk: „Prin darea
Marii Însãrcinãri, Isus a reînnoit legãmântul
avraamic, fãcând din Bisericã principalul mijloc prin
care va continua lucrarea Sa în lume – El, Unul
pentru cei mulþi”.10
În al treilea rând, Sfintele Evanghelii îl prezintã
pe Hristos ca fiind „Robul care suferã”, Cel a cãrui
moarte va aduce mântuire poporului Sãu. În cartea

