
[Plērōma anul VIII nr. 4 (2006) 87-106] 

 
INCLUDEREA NEAMURILOR ÎN BISERICĂ – 

o prezentare a bazei teologice reflectate în Sfintele 
Evanghelii şi în Faptele Apostolilor 

 
Ciprian Gheorghe-Luca 

 
Abstract 
This article discusses the theological basis for the inclusion 

of the Gentiles in the Church, as developed in the Holy Gospels 
and Acts. The author argues that in the Gospels, the inclusion of 
the Gentiles in the Church is theologically inherent to the 
fulfillment of God’s salvation plan in the person, ministry and 
teaching of Jesus Christ. The author also believes that the basis 
for the inclusion of the Gentiles in the Church, in the book of 
Acts, is inherent to the fulfillment of Christ’s mission in the 
Church, through the power of the Holy Spirit.  
 
 

Biserica lui Dumnezeu reprezintă un subiect fascinant de 
studiu, atât pentru slujitor, cât şi pentru teolog. Doctrina despre 
Biserică – ecleziologia – este inseparabil legată de hristologie, 
pentru că Hristos este Ziditorul şi Capul Bisericii, dar şi de 
misiologie, fiindcă Biserica este poporul lui Dumnezeu, chemat să 
ducă la îndeplinire Missio Dei – planul şi lucrarea lui Dumnezeu 
printre oameni. Vorbind despre strânsa legătură dintre cele trei, 
John York scrie: 

Nu există o teologie a misiunii aparte de cea a Bisericii. 
Biserica merge în toată lumea, conform planului prezentat în 
Scripturi. Acest plan ne-a fost prezentat în mod specific de 
către Hristos înainte de înălţarea Sa şi se regăseşte în planul 
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lui Dumnezeu, care a fost întocmit înainte de întemeierea 
lumii.1

Poporul ales de Dumnezeu în Vechiul Testament pentru a 
îndeplini acest plan a fost Israelul. Spre deosebire de Israel, însă, 
care era un popor omogen din punct de vedere cultural, Biserica – 
poporul nou-testamental al lui Dumnezeu – este caracterizată de 
diversitate culturală, pentru că ea nu este alcătuită doar din evrei, 
ci şi din oameni care aparţin altor popoare şi culturi. Aceştia sunt 
numiţi în Sfânta Scriptură „Neamuri” sau „Ginţi”.  

Scopul acestui articol este să prezinte baza teologică pe 
care o găsim în Sfintele Evanghelii şi în Faptele Apostolilor, cu 
privire la includerea Neamurilor în Biserică.  

Astfel, citind Sfintele Evanghelii, observăm că includerea 
Neamurilor în Biserică este fundamentată teologic pe împlinirea 
Planului lui Dumnezeu în Domnul nostru Iisus Hristos. Prin 
venirea Sa în lume şi prin lucrarea Sa mântuitoare, Iisus Hristos a 
împlinit legământul avraamic-davidic şi şi-a asumat rolul Robului 
lui Dumnezeu, despre care a profeţit Isaia. Toate acestea au adânci 
implicaţii teologice pentru includerea Neamurilor în Biserică.  

Întâi de toate, Evangheliile Îl prezintă pe Hristos ca fiind 
împlinirea legământului avraamic, prin care Dumnezeu făgăduise 
că toate popoarele vor fi binecuvântate în Sămânţa lui Avraam.  

În această privinţă, genealogia Mântuitorului ne oferă un 
important punct de legătură între revelarea planului divin în 
Vechiul Testament şi revelaţia nou-testamentală a mesajului şi a 
lucrării lui Hristos. Faptul că Hristos se trage din Avraam este clar 
afirmat chiar în primul verset al Noului Testament. Evanghelistul 
Matei este conştient că el înregistrează împlinirea legământului lui 
Dumnezeu cu Avraam şi, ca atare, leagă viaţa şi Evanghelia lui 
                                                 
1 John York, The Biblical Theology of Missions, Springfield, Global University 
Press, 2000, p. 7. 
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Hristos de acea făgăduinţă: „Cartea neamului lui Iisus 
Hristos…Fiul lui Avraam” (Matei 1:1). 

Totodată, Matei subliniază în întreaga sa Evanghelie faptul 
că nu doar descendenţii fizici ai lui Avraam au dreptul de a 
moşteni Făgăduinţa, ci şi descendenţii duhovniceşti, adică cei care 
se pocăiesc şi îşi pun credinţa în Mesia.  

Vorbind despre provocarea lansată de Ioan Botezătorul 
evreilor din vremea sa conform căreia Dumnezeu poate să creeze 
copii ai lui Avraam din pietre (Matei 3:9), John Stott scrie: „Şi 
Dumnezeu a făcut copii ai lui Avraam, dacă nu din pietre, din ceva 
la fel de puţin probabil – din Neamuri!”2

Importanţa legământului avraamic pentru misiunea între 
Neamuri a poporului lui Dumnezeu este subliniată într-un articol 
recent publicat de Wilbert Shenk.3 Acesta susţine că legământul cu 
Avraam conţinea un mandat. „Legământul avraamic a fost 
supranumit ‹‹Marea Însărcinare originară››”, scrie Shenk, adăugând 
că „acest legământ este un mandat care trebuie să aibă întâietate 
pentru poporul lui Dumnezeu”.4  

Astfel, fiindcă Hristos, prin lucrarea Sa mântuitoare, a 
împlinit mandatul legământului avraamic, El devine „idealul 
(modelul) adevăratului Israel”.5 Dar Hristos va încredinţa 
misiunea Sa Bisericii, noul popor al lui Dumnezeu. Prin aceasta, 
Hristos ajunge să fie „adevărata verigă de legătură între poporul 

                                                 
2 John Stott, „The Living God is a Missionary God”, în Perspectives on the World 
Christian Movement, ediţie revizuită, editată de Ralph Winter şi Steven 
Hawthrone, Pasadena, William Carey Library, 1992, p. A15. 
3 Wilbert Shenk, „New Wineskins for New Life: Toward a Post-Christendom 
Ecclesiology”, în International Bulletin of Missionary Research, seria 29, nr. 2, pp. 
73-79. 
4 Shenk, op. cit., p. 73. 
5 Paul Pomerville, Introduction to Missions, Irving, ICI University Press, 1987, p. 
83. 
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lui Dumnezeu din VT şi poporul lui Dumnezeu din NT”6, 
„centrul clepsidrei”, Cel prin care are loc tranziţia „de la un popor 
la toate popoarele”.7 Şi în Matei 24:14 ni se aminteşte de faptul că 
noul popor al lui Dumnezeu este chemat să preia misiunea pentru 
care fusese ales Avraam şi poporul evreu. 

Prezenţa în genealogia lui Hristos a femeilor dintre 
Neamuri transmite un important mesaj teologic despre includerea 
Neamurilor în planul de mântuire al lui Dumnezeu. Încă o dată, 
Matei le aminteşte intenţionat cititorilor săi că legământul 
avraamic, care s-a concretizat în Hristos, presupune 
binecuvântarea tuturor naţiunilor pământului.  

Un alt indiciu a faptului că în vizorul lucrării mântuitoare a 
Domnului nostru Iisus Hristos era întreaga omenire este titlul 
distinct pe care Acesta a ales să-l folosească pentru Sine: Fiul 
Omului.  

Cornel Goerner observă că acest termen apare în Sfintele 
Evanghelii de mai mult de patruzeci de ori şi este întotdeauna 
folosit de către Iisus cu privire la Sine.8 Deşi expresia provine din 
Ezechiel şi Daniel, ea aduce aminte de orizontul universal al 
planului lui Dumnezeu. Goerner sugerează că printre anumite 
texte din Ezechiel, de mare importanţă pentru Iisus, se numără 
cele referitoare la „un nou legământ veşnic” (Ezec. 37:26) şi la 
făgăduinţa că Neamurile îl vor cunoaşte pe Domnul, Dumnezeul 
lui Israel (37:28; 38:23; 39:7)”.9 Poate că cea mai însemnată 
afirmaţie despre lucrarea Sa mântuitoare şi despre asumarea titlului 
de Fiu al Omului se găseşte în Marcu 10:45: „Fiul Omului nu a 
                                                 
6 Ibid., p. 82. 
7 Philip Steyne, In Step with the God of the Nations, Huston, Touch Publications, 
1997, pp. 232-233. 
8 Cornell Goerner, „Jesus and the Gentiles”, în Perspectives on the World Christian 
Movement, p. A99. 
9 Ibidem. 
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venit să I se slujească, ci să slujească şi să-şi dea viaţa ca preţ de 
răscumpărare pentru mulţi” (s.n.). 

În al doilea rând, Evangheliile Îl înfăţişează pe Hristos ca 
pe Regele promis de Dumnezeu în legământul davidic – Cel ce va 
conduce Împărăţia universală a lui Dumnezeu. Cu toate că însăşi 
genealogia Sa Îl recomandă ca „Fiu al lui David” (Mt. 1:1, Luca 
3:31), Matei 1:1-15 ne spune răspicat: Iisus este Mesia cel promis, 
care aduce Împărăţia lui Dumnezeu. 

Împărăţia lui Dumnezeu nu a fost una dintre multe alte 
teme ale învăţăturii lui Iisus Hristos, ci, mai degrabă, aşa cum au 
remarcat mulţi erudiţi, chiar esenţa învăţăturii Sale.10 Mai mult, „ea 
a dominat lucrarea Sa”, susţine Ladd11, în acord cu Sider, care 
afirmă că „dacă a fost ceva clar la Iisus, acel lucru este că 
anunţarea şi demonstrarea Împărăţiei au fost miezul mesajului şi 
vieţii Sale”.12 Gordon Fee prezintă câteva moduri prin care 
Evangheliile sinoptice ne demonstrează acest lucru: evangheliştii 
rezumă misiunea lui Iisus în termenii Împărăţiei lui Dumnezeu, 
singura poruncă dată de Iisus, atunci când i-a trimis pe ucenici, a 
fost ca aceştia să predice că „Împărăţia cerurilor este aproape” şi, 
de altfel, ea „a fost mereu pe buzele Sale” – cel puţin 18 expresii 
diferite pe care le găsim în învăţătura Sa.13

                                                 
10 Vezi York, op. cit., p. 26; Gordon Fee, „The Kingdom of God and the 
Church’s Global Mission”, în Called and Empowered: Global Mission in Pentecostal 
Perspective, editori Dempster Murray, Byron Klaus şi Douglas Petersen, 
Peabody, Hendrickson, 1999, p. 8; David Burnett, The Healing of the Nations: 
The Biblical Basis of the Mission of God, Carlise, Paternoster Press, 1996, p. 119; 
Pomerville, op.cit., p. 88. 
11 George Eldon Ladd, „The Gospel of the Kingdom”, în Perspectives on the 
World Christian Movement, p. A65. 
12 Ron Sider, „What if the Gospel is the Good News of the Kingdom?”, în 
Perspectives on the World Christian Movement, p. A84. 
13 Fee, op. cit., p. 8. 
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În virtutea orizontului universal al misiunii care I-a fost 
încredinţată de către Tatăl, învăţătura Domnului nostru Iisus 
Hristos a inclus pilde (ca de exemplu, cele cu sămânţa, năvodul, 
secerişul, sămânţa de muştar şi aluatul; vezi Matei 13; Luca 8; Marcu 4) 
care denotă interesul Său de a vedea Împărăţia extinzându-se la 
toate naţiunile şi popoarele.14

Pentru a comunica scopul lucrării Sale, Mântuitorul a 
recurs şi la tipologia biblică. Astfel, pentru a-i face pe oameni să 
înţeleagă că lucrarea Sa constă în a aduce şi Neamurile la 
Dumnezeu, El vorbea despre Sine ca fiind „semnul lui Iona”         
(Mt. 12:40-41).15

Pe de altă parte, Paul Pomerville subliniază că Împărăţia 
propovăduită de Iisus Hristos „nu era împărăţia la care se gândeau 
ucenicii”, adică „o împărăţie evreiască, pământească şi politică”, ci 
„o împărăţie duhovnicească, în care Dumnezeu domneşte peste 
inimile oamenilor”.16 Tot el adaugă: „Împărăţia nu va fi una 
evreiască, ci una universală, la care vor lua parte toţi oamenii şi 
toate popoarele”.17

În opinia lui Gordon Fee, „misiunea globală a Bisericii” – 
care include misiunea printre Neamuri – „are la bază, în mod 
suprem, proclamarea de către Iisus a veştii bune a Împărăţiei”.18 Şi 
Johannes Verkuyl este de acord cu această idee. El scrie: „Pe baza 
predicării lui Iisus, se poate spune că lucrarea apostolică a Bisericii 
din întreaga lume este însuşi motivul pentru care există o perioadă 

                                                 
14 Johaness Verkuyl, „The Biblical Foundations for the Worldwide Mission 
Mandate”, în Perspectives on the World Christian Movement, p. A60. 
15 Steyne, op. cit., p. 236. 
16 Pomerville, op. cit., p. 88. 
17 Ibidem 
18 Fee, op. cit., p. 7 
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de timp între înălţarea lui Iisus şi întoarcerea sa, ca Fiu al 
Omului”.19

Caracterul universal al Împărăţiei inaugurate de către 
Mântuitorul a fost mereu reliefat în faptele Sale, care ne arată că 
mântuirea prin credinţă nu este doar pentru evrei. În sensul acesta, 
numărul contactelor personale cu Neamurile, consemnat în 
Evanghelii, este surprinzător.  

Iisus Hristos l-a vindecat pe demonizatul din Gadara (Mt. 
8:28-34) şi pe cei zece leproşi – printre care era şi un Samaritean 
(Luca 17:12-19). O femeie samariteană a fost singurul auditor al 
uneia dintre cele mai măreţe predici ale Mântuitorului (In. 4:7.26). 
În cursul discuţiei sale cu Iisus, această femeie a primit asigurarea 
că dorinţa lui Dumnezeu este să fie venerat în „duh şi adevăr”, nu 
numai pe Muntele Garizim sau la Ierusalim, ci în toată lumea. 
Apoi, vindecarea fiicei femeii siro-feniciene (Mt. 15:11) a fost 
folosită de Iisus pentru a-i învăţa pe ucenici că şi Neamurile pot 
beneficia de puterea Sa mântuitoare şi tămăduitoare.  

Nici la vindecarea slujitorului centurionului roman (Luca 
7:1-10), Iisus nu a scăpat prilejul de a-i învăţa pe ucenicii Săi că 
Neamurile au un la fel de mare potenţial pentru a crede ca şi evreii 
şi că şi ei constituie „ţinte” la fel de valide ale harului lui 
Dumnezeu. În ce fel stau toate aceste acţiuni la baza includerii 
Neamurilor în Biserică? Într-un articol intitulat „A Man for All 
Peoples”, comentând textele menţionate mai sus, Don Richardson 
spune că Iisus s-a folosit de aceste întâlniri cu Neamurile „pentru 
a-i ajuta pe ucenicii Săi să gândească în termeni transculturali.”20  

Un alt eveniment ce atestă planul lui Dumnezeu de a le 
include pe Neamuri în Biserică este curăţarea Templului, 

                                                 
19 Verkuyl, op. cit., p. A60. 
20 Don Richardson, „The Hidden Message of Acts”, în Perspectives on the World 
Christian Movement, p. A104. 
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consemnată în Marcu 11:15-19. După cum spune şi York, 
„[aceasta] poate fi uşor trecută cu vederea, dacă nu ţinem seama că 
Iisus a curăţat curtea Neamurilor”.21  

DeRidder22 citează izvoare evreieşti care arată că negustorii 
care schimbau bani obişnuiau să-şi instaleze mesele cu trei 
săptămâni înainte de Paşti, în curtea Neamurilor – singurul loc de 
la Templu unde Neamurile aveau acces şi, prin urmare, singurul 
loc unde cei dintre Neamuri se puteau ruga. Când Iisus a răsturnat 
mesele şi i-a scos afară pe negustori din Templu, El făcea loc în 
casa lui Dumnezeu Neamurilor, pentru ca acestea să se poată 
închina: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate 
Neamurile” (Marcu 11:17).  

Gestul lui Iisus nu a fost o izbucnire necontrolată de 
mânie, ci un act săvârşit de către Regele care a intrat în Casa 
Tatălui Său pentru a face ordine şi pentru a oferi un loc în ea 
Neamurilor. Cuvintele rostite de către Iisus cu această ocazie sunt 
din Isaia 56 – un text care conţine una dintre cele mai clare dovezi 
ale preocupării lui Dumnezeu pentru întreaga lume. Burnett 
accentuează înţelesul dat de către Hristos profeţiei, prin faptul că 
Acesta o leagă de templul trupului Său (Ioan 2:19–22). „Nimicirea 
Templului şi influxul Neamurilor în Templu sunt legate 
indestructibil”, este de părere Burnett.23 Prin urmare, împărăţia lui 
Dumnezeu nu va însemna triumful lui Israel peste Neamuri, ci 
includerea Neamurilor în Trupul lui Hristos, adică în Biserică. 

Un alt aspect important, care ţine de tema acestei studiu, şi 
care are de a face totodată şi cu rolul lui Hristos de Rege davidic, 
este alegerea celor doisprezece apostoli şi trimiterea ucenicilor. 

                                                 
21 York, op. cit., p. 26. 
22 Richard DeRidder, Discipling the Nations, Grand Rapids, Baker Book House, 
1975, pp. 155-161. 
23 Burnett, op. cit., p. 127. 
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„Pentru a aduce Împărăţia, Iisus avea nevoie de oameni care să 
poată conduce mulţimile”, spune Coleman.24

În timp ce Goerner25 şi Clark,26 remarcă rolul simbolic al 
celor doisprezece ucenici, ca reprezentând seminţiile lui Israel, 
Campbell explică semnificaţia actului numirii apostolilor: 

La urma urmei, Iisus a chemat doisprezece ucenici, dar 
numărul lor este mult mai semnificativ decât oamenii în sine. 
Cei doisprezece, ca oameni, au fost destul de repede uitaţi; 
însă nu şi faptul că erau doisprezece la număr sau că Iisus îi 
numea ‹‹turmă mică›› (Luca 12:32). (…) Iisus vedea în 
ucenicii Săi pe noul Israel, rămăşiţa credincioasă care va trăi 
în lume, îşi va iubi vrăjmaşii şi va proclama Împărăţia. Cert 
este că Iisus formează o comunitate şi că avem de a face aici 
cu izvorul învăţăturii apostolice că Biserica este poporul lui 
Dumnezeu.27

Andrew Clark merge mai departe şi spune că „funcţia lor 
principală era aceea de a constitui o punte de legătură între 
lucrarea pământească a lui Iisus şi viaţa Bisericii Primare”.28  

Cu privire la textul din Luca 6:13, „a chemat pe ucenicii 
Săi, şi a ales dintre ei doisprezece, pe cari i-a numit apostoli”, 
Clark subliniază că, deşi Iisus a numit doar doisprezece apostoli, 
Evanghelia după Luca spune că au fost trimişi şaptezeci (şi doi) de 
ucenici, pe lângă cei doisprezece. El îl citează pe Giles, care, la 
rândul său, remarcă această diferenţă: „Avem, astfel, în Luca două 

                                                 
24 Robert Coleman, „The Master’s Plan” în Perspectives on the World Christian 
Movement, p. A93. 
25 Goerner, op. cit., p. A101. 
26 Andrew Clark, „Apostleship: Evidence from the New Testament and Early 
Christian Literature”, în Evangelical Review of Theology, seria 13, nr. 4, pp. 344-
382. 
27 R.A. Campbell, „Essential Aspects of the Church in the Bible”, în Evangelical 
Review of Theology, seria 13,  nr. 1, p. 11. 
28 Clark, op. cit., p. 371. 
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grupuri diferite de urmaşi ai lui Iisus: ‹‹ucenicii›› cei mulţi şi cei 
doisprezece ‹‹apostoli››”.29 Dar ce se poate spune despre cei 
şaptezeci şi doi? Goerner răspunde: 

Tradiţia rabinică presupunea că acesta este numărul 
popoarelor răspândite pe faţa pământului după cele 
întâmplate la Turnul Babel şi, în repetate rânduri, făcea 
referire la cele şaptezeci de popoare ale Neamurilor. Este 
posibil ca Iisus să fi făcut acest lucru [să-i fi trimis pe cei 
şaptezeci – n.n.] ca un simbol al planului său pe termen lung. 
Cei doisprezece au fost trimişi să avertizeze seminţiile lui 
Israel cu privire la judecata iminentă. Cei şaptezeci au fost 
trimişi, mai târziu, într-o misiune de pregătire pentru 
Misiunea lor supremă în întreaga lume.30

Această Misiune le-a fost dată ucenicilor de către Hristos, 
în aşa numita „Mare Însărcinare” pe care o găsim în Matei 28:18-
20. Din acest text, cel mai important aspect pentru studiul nostru 
este folosirea de către Hristos a expresiei panta ta ethnē – „toate 
neamurile”.  

Burnett arată că „această expresie se folosea pentru a-i 
desemna pe cei dintre Neamuri, ca pe unii care nu aparţin 
poporului ales”31; ea se referă la „grupuri etnice diferite care, luate 
în ansamblu, formează lumea ca întreg”.32 Rolul pe care îl are 
Marea Însărcinare în includerea Neamurilor în Biserică este 
explicat de către Shenk: „Prin darea Marii Însărcinări, Iisus a 
reînnoit legământul avraamic, făcând din Biserică principalul 
mijloc prin care va continua lucrarea Sa în lume – El, Unul pentru 
cei mulţi”.33  

                                                 
29 Ibid., p. 372. 
30 Goerner, op. cit., p. A101. 
31 Burnett, op. cit., p. 138. 
32 Ibidem. 
33 Shenk, op. cit., p. 73. 
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În al treilea rând, Sfintele Evanghelii îl prezintă pe Hristos 
ca fiind „Robul care suferă”, Cel a cărui moarte va aduce mântuire 
poporului Său. În cartea sa, „In Step with the God of the 
Nations”, Philip Steyne dedică un întreg capitol temei „Robului 
Domnului”.34 Întâi, el vorbeşte despre „Slujitorul model”35, care 
îşi asumă „rolul refuzat de Israel”.36 John Stott asociază calitatea 
lui Hristos de „slujitor model” cu Întruparea Sa şi comentează 
rolul didactic al acesteia: 

Cât despre pilda lăsată de Iisus, cel mai interesant model 
biblic al misiunii este Întruparea. Fiul lui Dumnezeu nu a 
rămas în imunitatea certă a Cerului Său, ci S-a dezbrăcat de 
statutul său şi a păşit între oameni, cu multă umilinţă. S-a 
făcut una cu omenirea în fragilitatea ei şi a devenit vulnerabil 
în faţa ispitelor şi durerii, asemeni ei. A purtat păcatul 
omenirii şi a murit, aşa cum mor toţi oamenii. Nu s-ar fi 
putut identifica mai pe deplin cu oamenii decât a făcut-o… 
Misiunea Bisericii trebuie modelată după cea a Fiului. „Cum 
M-a trimes pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi”, a spus 
Iisus (Ioan 20:21). Credincioşii sunt chemaţi, aşadar, să intre 
în lumile altor oameni (asta implică Întruparea), aşa cum 
Hristos a intrat într-a lor. Aceasta înseamnă să intri în lumea 
gândirii lor şi în lumea alienării şi durerii.37

Dar cel mai important aspect al ideii de „Rob al 
Domnului” este suferinţa şi moartea Robului. Relatarea pătimirii, 
din Matei 12:15-21, descrie modul în care Domnul nostru Iisus 
Hristos a îndeplinit rolul Robului.  

După cum fusese prevestit de către Isaia (42:1-7; 49:1-6; 
52:13-53:12), Robul suferinţei îşi va duce misiunea până la moarte. 

                                                 
34 Steyne, op. cit., pp. 244-257. 
35 Ibid., p. 246. 
36 Ibid., p. 247. 
37 John Stott, „The Church’s Mission in the World”, în Bibliotheca Sacra, iulie-
septembrie, nr. 243, p. 253. 
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Prin moartea Sa, El va aduce mântuire pentru toţi oamenii (Marcu 
10:45). Ceea ce este uluitor cu privire la moartea lui Hristos e că 
aceasta nu a pus capăt planului şi lucrării lui Dumnezeu! 
Pomerville scrie: 

Moartea răscumpărătoare a lui Mesia nu a pus capăt planului 
lui Dumnezeu ci a constituit, mai degrabă, mijlocul prin care 
acesta se va împlini în lumea întreagă. Biserica, noul popor al 
lui Dumnezeu, a primit viaţă din Dumnezeu, dar şi misiunea 
lui Dumnezeu, prin moartea răscumpărătoare a lui Iisus.38

Parcurgând textul Sfintelor Evanghelii, devine limpede că 
includerea Neamurilor în Biserică are la bază împlinirea planului 
lui Dumnezeu în Domnul şi Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. 
Pentru a încheia prima parte a acestui articol, vom apela la 
cuvintele lui Robert Coleman, care, în opinia noastră, exprimă cel 
mai bine tot ce am spus până aici: 

Zilele pe care le-a petrecut în carne şi oase nu au fost decât 
dezvăluirea în timp şi spaţiu a planului pe care Dumnezeu l-a 
avut de la început. Acesta a stat mereu înaintea ochilor Săi. A 
dorit să mântuiască din lume un popor pentru Sine şi să 
zidească o Biserică a Duhului, care să nu piară niciodată. (…) 
Nimeni nu era exclus din ţelul Său plin de har. Iubirea Sa era 
universală. Nu uitaţi: Acesta era „Mântuitorul lumii” (Ioan 
4:42)!39  

Trecând la cartea Faptelor Apostolilor, vom observa că 
includerea Neamurilor în Biserică este inerentă împlinirii lucrării 
lui Hristos, prin Sfântul Duh, în Biserică. După părerea lui Steyne, 
„în Fapte, Luca descrie cum Domnul cel înviat s-a preocupat de 
continuitatea lucrării Împărăţiei Sale”.40 Acesta este motivul 
pentru care Iisus a reînnoit porunca Sa adresată ucenicilor, în 
Fapte 1:8.  Când Iisus propovăduia că Împărăţia este aproape, El 
                                                 
38 Pomerville, op. cit., p. 87. 
39 Coleman, op. cit., p. A91. 
40 Steyne, op. cit., p. 265. 
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se referea la Era Duhului Sfânt (Marcu 1:14-15). Pomerville 
descrie această eră în termenii Împărăţiei universale a lui 
Dumnezeu: 

Venirea Împărăţiei universale a lui Dumnezeu marchează 
vremea când puterea Duhului Sfânt va sălăşlui în poporul 
Său. Iisus Hristos, Mesia, va domni în poporul Său prin 
puterea Duhului Sfânt. (…) Mesia îşi va împlini misiunea Sa 
faţă de popoare prin Noul Israel. (…) Această eră a început 
în ziua Cincizecimii, aşa cum stă scris în Fapte, capitolul 
doi.41

În ceea ce priveşte cartea Faptele Apostolilor, ne vom 
îndrepta atenţia asupra a patru aspecte. Primul pe care îl vom lua în 
considerare este cel al semnificaţiei naraţiunii despre Cincizecime, 
din Fapte 2.  

Pentru aceasta, trebuie să înţelegem întâi importanţa 
Pentecostelui în istoria mântuirii. Pomerville arată că 
„Cincizecimea a constituit a doua mare intervenţie a lui 
Dumnezeu în limbile vorbite de către oameni”.42 El mai spune că 
„aceasta [Cincizecimea – n.a.] a reprezentat prezicerea istorică şi 
simbolică, din partea lui Dumnezeu, cu privire la marea extindere 
a Evangheliei printre popoarele lumii, în noua eră”.43  

Astfel dar, în lumina întregului plan de mântuire al lui 
Dumnezeu, Cincizecimea a adus era Duhului, eră în timpul căreia 
lucrarea lui Dumnezeu cu Neamurile să poată fi dusă la îndeplinire 
prin noul popor al lui Dumnezeu.44

Naraţiunea Cincizecimii este văzută de Roger Stronstad, în 
raport cu naşterea Bisericii, ca fiind „relatarea despre transferul 

                                                 
41 Pomerville, op. cit., p. 89. 
42 Ibid., p. 90. 
43 Ibidem. 
44 Pomerville, op. cit., p. 90. 
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Duhului harismatic de la Iisus la ucenici”.45 Acest „transfer al 
Duhului” i-a împuternicit pe ucenici să continue ceea ce Iisus a 
început să facă şi să propovăduiască (Fapte 1:1), adică să proclame 
vestea cea bună a Împărăţiei lui Dumnezeu.46  

Şi tocmai aceasta s-a întâmplat la Cincizecime! Când Duhul 
Sfânt S-a pogorât peste comunitatea apostolilor lui Iisus Hristos, 
aceştia „au început să vorbească în alte limbi, după cum le da 
Duhul să vorbească” (Fapte 2:4). „Duh şi vorbire: prin aceste 
două lucruri Biserica a devenit o comunitate mărturisitoare”, 
concluzionează Glasser.47 Richardson scrie: 

Văzută în contextul lucrării lui Iisus şi a planurilor Sale cu 
privire la întreaga lume, făcute cunoscute încă de la început, 
miraculoasa explozie de limbi ale Neamurilor poate avea un 
singur scop: acela de a face limpede că puterea Duhului Sfânt 
a fost şi este dată pentru evanghelizarea acelor popoare.48

În al doilea rând, Stronstad vede în Cincizecime „începutul 
promiţător sau programatic al calităţii de profet a tuturor 
credincioşilor”.49 Analizând explicaţia lui Petru cu privire la acest 
eveniment, inclusiv felul în care apostolul a înţeles semnele date, 
Stronstad trage trei concluzii. „Întâi”, spune el, „revărsarea 
Duhului Sfânt este un eveniment eshatologic”.50 A doua sa 
concluzie este aceea că „darul Duhului este (potenţial) 
universal”.51 Aceasta înseamnă că în era mesianică „activitatea 
                                                 
45 Roger Stronstad, The Charismatic Theology of St. Luke, ediţia a IV-a, Peabody, 
Hendrickson, 1994, p. 49. 
46 Murray Dempster, „Evangelism, Social Concern, and the Kingdom of 
God”, în Perspectives on the Word Christian Movement, p. 23. 
47 Arthur Glasser, „The Apostle Paul and the Missionary Task”, în Perspectives 
on the Word Christian Movement, p. A125. 
48 Richardson, op. cit., p. A111. 
49 Stronstad, op. cit., p. 67.  
50 Ibid., p. 68. 
51 Ibidem. 
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Duhului nu este mărginită de gen, vârstă sau condiţii sociale”. În 
cele din urmă, Stronstad susţine că darul Duhului este „profetic”. 
52

În al treilea rând, aşa cum remarca şi Sun53, Cincizecimea a 
însemnat începutul preoţiei tuturor credincioşilor. Este extrem de 
important să observăm că la Cincizecime a avut loc o mare 
schimbare de paradigmă: fiecare credincios a devenit Templul 
Duhului Sfânt, ceea ce a schimbat radical cultul tradiţional, de tip        
vechi-testamentar, axat pe Templu şi pe preoţi. Pomerville 
argumentează că acest lucru are o simbolică aparte pentru 
misiunea Bisericii printre Neamuri, prin aceea că, „în loc ca 
popoarele să vină la Ierusalim pentru a-L întâlni pe Dumnezeu, 
noul Israel, umplut de Duhul Domnului, trebuie să meargă la 
Neamuri şi să-L ducă pe Dumnezeu la acestea”. 54 După cum 
spunea şi Griffith, „perspectiva centripetă a lumii, cu Ierusalimul 
în centru” este schimbată prin mesajul cărţii Faptele Apostolilor, care 
prezintă „puterea Duhului Dumnezeului ‹‹care merge către ceilalţi›› 
ca pe o forţă centrifugă.” 55

Dorind să sublinieze schimbarea survenită în urma 
Cincizecimii, Luca îi numeşte pe cei ce s-au convertit şi au fost 
botezaţi în ziua respectivă tēn ekklēsian, „biserica” (Fapte 5:11). 
Stronstad este de părere că Luca a împrumutat acest termen din 
Septuaginta, unde este folosit pentru a descrie pe poporul Israel. 
Luca foloseşte acest cuvânt „pentru a le da de înţeles cititorilor săi 
                                                 
52 Ibidem. 
53 Benjamin Sun, „The Holy Spirit: The Missing Key in the Implementation of 
the Doctrine of the Priesthood of Believers” în Pentecostalism in Context: Essays 
in Honor of William W. Menzies, editată de Wosunk Ma şi Robert Menzies, 
Sheffield, Sheffield Academic Press, 1997, p. 173-194. 
54 Pomerville, op. cit., 104. 
55 Michael Griffith, What on Earth is God Doing?, notiţe de curs, IVP, 1983, pp. 
14-15. 
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că noua comunitate crescândă a atins acum statutul de popor 
(naţiune).”56 Trebuia, însă, ca această „naţiune” să se conformeze 
normelor culturale ale Israelului sau putea fi o comunitate 
multiculturală? 

Pentru a putea răspunde la această întrebare trebuie să 
aducem în discuţie cel de-al doilea aspect: naraţiunea despre 
„Cincizecimea Neamurilor”, pe care o găsim în Fapte 10. Ca să 
înţelegem funcţia acestui eveniment, este util să facem deosebire 
între cele două „revărsări” ale Duhului din istoria Bisericii 
Primare.  

Prima a avut loc în Ziua Cincizecimii, când Duhul i-a 
umplut pe majoritatea credincioşilor evrei (Fapte 2), iar al doilea a 
avut loc în casa lui Corneliu (Fapte 10), când Duhul S-a pogorât 
peste Neamurile necircumcise – de aici, o „Cincizecime a 
Neamurilor”.  

Luca ne arată că apostolul Petru a observat că şi 
credincioşii dintre Neamuri au primit Duhul Sfânt ca şi creştinii 
evrei (Fapte 10:47). Această experienţă pune capăt identităţii 
culturale iudaice pentru întreg poporul lui Dumnezeu.  

Pomerville argumentează că, în timp ce în Vechiul 
Testament, prozelitul se asocia cu poporul lui Dumnezeu prin 
intermediul ritualurilor, în noul Israel, în urma răscumpărării aduse 
de Hristos şi a pogorârii Sfântului Duh, „Neamurile pot fi 
identificate cu poporul lui Dumnezeu numai prin credinţa în 
lucrarea mântuitoare a lui Hristos”.57 Mai mult, „prin lucrarea 
regeneratoare a Sfântului Duh, credinciosul este botezat în Trupul 
lui Hristos”.58  

                                                 
56 Stronstad, op. cit., p. 69. 
57 Pomerville, op. cit., p. 104. 
58 Ibidem. 
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Vorbind despre această schimbare majoră a închinării, J.B. 
Lightfoot scrie: „Idealul creştin este o sărbătoare care se întinde 
pe tot parcursul anului, un templu mărginit doar de graniţele lumii 
locuite şi o preoţie de dimensiunile întregii rase umane.”59

„Faptul că prezenţa lui Dumnezeu nu se mărgineşte la 
vreun teritoriu sau la vreo zidire materială”60 este subiectul 
principal al cuvântării de apărare a lui Ştefan, consemnată în Fapte 
7:1-53. Acesta este cel de-al treilea aspect pe care îl vom discuta în 
contextul temei articolului de faţă. 

John York este de părere că „discursul de apărare al lui 
Ştefan, la momentul martirizării sale, slujeşte ca un sumar al Missio 
Dei – planul de mântuire al lui Dumnezeu – revelat în Vechiul 
Testament şi în viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus 
Hristos.”61 Cum anume reuşeşte el să facă acesta? 

Cuvintele cu care Ştefan îşi începe cuvântarea de apărare 
dau de înţeles că poporul lui Dumnezeu trebuie să urmeze pilda 
lui Avraam, „abandonând specificul naţional şi ritualul străvechi şi 
mergând acolo unde îl călăuzeşte Dumnezeu”.62 Iudaismul din 
zilele lui Ştefan era din ce în ce mai „legat de glie”, provincial şi 
mărginit în ceea ce priveşte vederea lui Dumnezeu. Palestina, în 
general, şi Ierusalimul şi Templul, în special, au ajuns să fie privite 
ca singurele locuri unde Dumnezeu putea fi găsit. Ca urmare, 
pentru mulţi iudei din secolul întâi, din raţiuni practice, Dumnezeu 
era puţin mai mult decât o zeitate tribală. Cuvântarea lui Ştefan 
demonstrează că această noţiune era incorectă din punct de vedere 
istoric şi teologic. 

                                                 
59 Campbell, op. cit., p. 22. 
60 F.F. Bruce, New International Commentary of the New Testament: Acts, ediţie 
revizuită, Grand Rapids, Eerdmans, 1988, p. 130. 
61 York, op. cit., p. 28. 
62 F.F. Bruce, op. cit., p. 132. 
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Ştefan le reaminteşte ascultătorilor săi de numeroasele şi 
importantele evenimente din istoria lui Israel în care Dumnezeu se 
arătase şi lucrase în afara graniţelor geografice ale Canaanului, ţara 
făgăduită. Dumnezeu i-a vorbit lui Avraam în Mesopotamia 
(Fapte 7:2 ff.) şi lui Moise în pustie (7:30 ff.); l-a binecuvântat pe 
Iosif în Egipt (7:9 ff.) şi tot în Egipt poporul Israel a crescut (7:17) 
şi a văzut izbăvirea lui Dumnezeu (7:36 ff.). Chiar şi Legea, 
punctul de sprijin al vieţii iudaice, nu i-a fost dată lui Israel în ţara 
sa, ci pe Muntele Sinai (7:38). Cu toate că patriarhii au trăit în ţara 
făgăduită, ei s-au purtat ca nişte străini şi călători, ba chiar au fost 
nevoiţi să-şi cumpere terenuri pentru a putea fi înmormântaţi (7:5, 
16). Ştefan îşi exprimă preferinţa pentru tabernacolul portabil 
(skēnē) în detrimentul Templului drept casă permanentă (oikos), 
subliniind prin aceasta că idealul este acela de a „călători” şi nu de 
a avea o viaţă spirituală sedentară. 

Templul făcuse ca poporul să creadă că prezenţa şi lucrarea 
Domnului sunt limitate la istoria şi la ţara evreilor. Ştefan (în 7:42 
f.) citează din Isaia 66:1-2 pentru a le aminti ascultătorilor săi că 
Dumnezeul Vechiului Testament este nemărginit în natura şi în 
prezenţa Sa, că El nu poate fi mărginit la un sigur loc. Lucrările lui 
Dumnezeu din diverse părţi ale lumii şi învăţătura biblică despre 
natura Sa proclamă prezenţa universală a lui Iehova. 

Studiată îndeaproape, cuvântarea lui Ştefan lasă să 
transpară preocuparea acestuia pentru noul popor al lui 
Dumnezeu, fraţii săi creştini. Iisus Mesia le dăduse poruncă să 
meargă în toată lumea, ceea ce însemna să „facă ucenici din toate 
neamurile” (remarcaţi pluralul!; Matei 28:19) şi să treacă dincolo 
de Ierusalim, „până la marginile pământului” (Fapte 1:8). Dar 
Biserica Primară nu ascultase. Provincialismul geografic, cultural şi 
religios al mediului iudaic le stătuse în cale.  
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Cuvântarea lui Ştefan subliniază că, pentru rămânerea în 
Ierusalim şi prin împărtăşirea prejudecăţilor şi atitudinilor 
naţionaliste ale compatrioţilor evrei, fraţii săi creştini vor fi traşi la 
răspundere prin judecata pe care o va pronunţa Fiului Omului. 
Era responsabilitatea creştinilor, în calitate de nou popor al lui 
Dumnezeu, să meargă şi să proclame domnia universală a lui Iisus. 
De aceea, cuvântarea lui Ştefan oferă o bază teologică pentru 
misiunea mondială a poporului lui Dumnezeu şi pentru 
răspândirea creştinismului, care caută să aducă toate popoarele, 
naţiunile şi limbile sub sceptrul Fiului lui Dumnezeu. 

Un ultim aspect pe care îl vom prezenta din cartea Fapte, cu 
privire la includerea Neamurilor în Biserică, este semnificaţia 
Conciliului de la Ierusalim (Fapte 15) pentru viitorul bisericii 
Neamurilor.  

Rolul important pe care îl are aceste eveniment este 
accentuat de către Howard Marshall: „Consemnarea de către Luca 
a discuţiei cu privire la relaţia dintre Neamuri şi Legea lui Moise 
alcătuieşte centrul cărţii Fapte, atât structural, cât şi teologic”.63 
Odată cu începerea evanghelizării Neamurilor a apărut şi 
problema „membralităţii” lor în Biserică. 

Petru le reaminteşte celor prezenţi la Conciliu de 
experienţa pe care i-a dat-o Dumnezeu în casa lui Corneliu, cu mai 
mulţi ani de zile în urmă (Fapte 15:9-11). Dar glasul hotărâtor în 
cadrul întrunirii nu a fost cel al lui Petru, ci al lui Iacov. Iacov îşi 
bazează argumentele pe ideea că cele spuse şi trăite de Petru 
reprezintă, de fapt, împlinirea unei profeţii. Scopul lui Dumnezeu 
era să scoată dintre Neamuri un popor pentru Numele Său (vezi 
v.14). Marshall arată că „paradoxul antitezei făcute între 

                                                 
63 Howard Marshall, The Tyndale New Testament Commentaries: The Acts of the 
Apostles, ediţie revizuită şi editată de R.V.G. Tasker, IVP/Eerdmans, 
Leicester/Grand Rapids, p. 242. 
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‹‹Neamuri›› şi ‹‹oameni›› este izbitor, din moment ce ultimul 
termen era adesea folosit de către iudei pentru a se defini ca popor 
al lui Dumnezeu în contrast cu Neamurile”.64 Iacov vrea să spună 
că în timp ce în Vechiul Testament Israelul era poporul lui 
Dumnezeu şi nu Neamurile, acum Neamurile sunt incluse în acest 
popor, ba mai mult, lucrul acesta s-a întâmplat în conformitate cu 
profeţiile. Textul pe care îl citează Iacov în v. 15-17 este din Amos 
9:11-12. Profeţia prezice că Dumnezeu va ridica din nou cortul lui 
David din prăbuşirea lui, astfel încât oamenii (alţii decât iudeii – 
adică Neamurile) să-L poată căuta pe Domnul. De aici, Iacov 
trage concluzia că Biserica nu trebuie să împovăreze Neamurile 
care s-au întors la Dumnezeu, adaugă Marshall. 

Ideea pară să fie aceea că Dumnezeu, prin zidirea Bisericii, 
face un lucru nou. Acesta se întâmplă în „zilele din urmă”, în Era 
Duhului, şi, de aceea, regulile vechii religii iudaice sunt perimate. 
Dumnezeu făureşte din naţiuni un nou popor şi nimic din planul 
său de mântuire nu sugerează că acesta ar trebui să fie iudeu 
pentru a putea fi poporul Său. 

Trebuie subliniate două aspecte în ceea ce priveşte decizia 
luată de Conciliu. În primul rând, prin refuzul de a-i circumcide pe 
cei convertiţi dintre Neamuri, Conciliul a abolit „convertirea 
culturală”. Acest fapt a evidenţiat faptul că creştinismul nu era o 
sectă a iudaismului, ci era, în mod distinct, multicultural şi 
universal. În al doilea rând, decizia luată de Biserică a fost privită 
ca fiind inspirată de Duhul Sfânt, care, pe întreg parcursul cărţii 
Faptele Apostolilor, veghează la extinderea Bisericii printre 
popoare, până la marginile Pământului. 

                                                 
64 Marshall, op. cit., p. 253. 


