
ROLUL DUHULUI SFANT In MISIUNEA DIN
FAPTELE APOSTOLILOR SI IMPLICATIILE

PENTRU MISIUNEA CONTEMPORANA

de Emil Mes.tereagg

Misiunea este sangele care pulseaza in ,,corpul" bisericii ?i

expresia vietii in Duhul.1 Asa se explica faptul ca In ultimul secol,

subiectele definirii si practicarii misiunii au fost dezbatute mai mult

ca oricand. Cei mai multi autori care incearca sa schi|eze un cadru al

misiunii i$i concentreaza aten|ia asupra cartii Faptele Apostolilor.

Relatarea lui Luca despre nasterea Bisericii reflect* interesul sau de

a-L prezenta pe Duhul Sfant ca Domn §i Conductor al misiunii

bisericii.2 DupS cum afirmi si Penny3, teologia Faptelor este o

teologie a misiunii; biserica exists nu pentru sine lnsa§i, ci pentru

lume, pentru a depune o marturie putemica a ceea ce Dumnezeu a

lacut §i face in Hristos. In cartea Faptelor, protagonistul este

intotdeauna Duhul Sfant atunci cand Luca descrie expansiunea

bisericii, expansiune care nu este o realizare umand, ci rezultatul

ac£iunii pline de putere a lui Dumnezeu prin Duhul Sfant.

Biserica actuala trebuie sA preia de la biserica primary un

cadru al misiunii apostolice. Asa cum Cotterell sugereaz&, * o

bisericS apostolicS nu se constituie printr-o succesiune apostolical ci

printr-o conduit* apostolical mai exact, o conduits cu caracter

misionar apostolic.4

1 Andrew Lord, ,,Mission Eschatology: A framework for Mission in the

Spirit", JPTU, 1997, p. 11-123.

2 David Wells, God the Evangelist, Grand Rapids, Paternoster Press, 1997,
p. 45.

3 John M Penny, The Missionary Emphasis of Lukan Pneumatology,

Sheffield, Sheffield Academic Press, 1997, p. 17.

4 Peter Cotterell, Mission and Meaninglessness, London, SPCK, 1996, p.
136.
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implicatiile pentru misiunea contemporana

In acest studiune propunem s& eviden$iem rolul Duhului Sfant

in misiunea bisericii primare asa cum este el prezentat de Luca in

Faptele Apostolilor si sa arate implicatiile acestui rol pentru misiunea

bisericii contemporane. Ca metoda de lucru, am ales analiza

pasajelor relevante cu privire la Duhul Sffint in Fapte din care vom

deduce rolul Duhului In lucrarea misionar& a bisericii.

fnainte de aceasta vom prezenta accentul misionar al

pneumatologiei din Luca-Fapte, asa cum apare el din cercetarile

recente.

Accentul misionar al pneumatologiei din Luca-Fapte

Important deosebita pe care Luca o acorda Duhului Sfant este

evident! tn ambele lui scrieri: Evanghelia dupa Luca si Faptele

Apostolilor. Nu este vorba doar de apari|ia termenului m>eOu.a, mai

frecvent decat la ceilalti sinoptici, dupa cum observa Friedrich5, sau

de aparitia termenului TrXripow6 pentru ideea umplerii cu Duhul

Sfant, asa cum observa Peterson7, ci si de asocierea acestor termeni

cu Iisus si ucenicii tn nara{iunea din Fapte-Luca, ceea ce dovedeste

ca Luca prezinta un mai mare interes istoric si teologic pentru

Duhul decat ceilalji evanghelisti.8 Perspectiva pneumatologica

a lui Luca este evidential nu numai de felul in care el modifica

5 Gerhard Friedrich, ed., Theological Dictionary of the New Testament, vol.

VI, Grand Rapids, Eerdmans, 1968, p. 404.

6 Folosit atat literal (Lc. 3:5; F.A. 5:28), cSt si figurat (F.A. 13:52).

7 David Peterson, wThe Motif of Fulfillment and the Purpose of Luke-Acts"

in Bruce W. Winter and Andrew D. Clarke, eds., The Book ofActs in Its

First Century Setting, vol I, Grand Rapids, Eerdmans, 1993, p. 85.

8 Roger Stronstad, The Charismatic Theology of Luke, Peabody,

Hendrickson, 1984. El observS ca referirile la Duhul din cardie lui Luca

sunt distribute atit in relatarea vietii si activitHtii lui Iisus, c&t si in

evolu^ia intyerii, ungerii, imputemicirii §i calauzirii bisericii in misiune.
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sursele de care se foloseste, dar si de modul in care i§i selecteazi si

i§i ordoneazd materialul primit9

Prin simpla citire a Evangheliei dupi Luca, rolul Duhului in

misunea lui fisus ca Mesia al lui Israel devine evident In vestirea

nasterii lui Iisus Cristos (Lc. 1:35), Luca arata rolul Duhului in

conceptia lui Iisus. Se fac referiri si la Duhul profejiei.10 O referire

deosebita cu privire la Duhul Sfant se face in cazul lui loan

Botezatoml (1:15,17): ,,se va umple de Duhul" inca din pdntecele

mamei lui pentru a fi un ,,mare" profet. Promisiunea veniti prin loan

Botezatorul este un alt exemplu: ,,E1 va va boteza in Duhul Sfant si

cu foe" (Lc. 3:16), promisiune care anticipa coborarea Duhului la

Cincizecime. Experienja botezului in Duhul SfSnt triita de Iisus in

timp ce se ruga poate fi, de asemenea, considerate o experienta

vizibil* si audibiia (Lc. 3:21-22). Important este §i rolul Duhului in

ispitirea lui Iisus (Lc, 4:l-14)n. £1 este apoi prezentat ca fiind

t,UnsulM.12 Toate minunile lui Iisus erau facute ,,prin puterea

Duhului" sau pentru cS El era ,,plin de Duhul Sf3nt". In partea finals

a evangheliei, Luca face referire la ,,f3g&duin|a Tat&lui", aceea de a fi

,,imbraca|i cu putere de sus", lacind astfel tranzi^ia spre al doilea

volum, eel al Faptelor Apostolilor (Lc. 24:49).

Astfel, in Fapte, ucenicii sunt descrisi ca fiind imputernici^i de

Duhul Sfant pentru a continua lucrarea lui Iisus.13 Scriitorul continue

sE eviden|ieze rolul Duhului in misiune. In Fapte, Duhul Sfant - a

carui prezen^a am urmarit-o pana acum pe parcursul vie|ii si lucrarii

9 Robert Menzies, Empowered for Witness, Sheffield, Sheffield Academic

Press, 1991, p. 104.

10 Acestea sunt referiri la Elisabeta (1:41), Zaharia (1:67), Simeon (2:25-27)

si loan Botezatoml (1:15-17).

11 Vezi studiul lui O. Leliuc din Pleroma, anul I, nr. 2, p. 81-110, ,,Duhul

Stint in ispitirea lui Iisus potrivit cu Evanghelia dupa Luca".

12 Vezi Luca 4:16-30, unde se citeazS din Is. 61:1.

13 John M. Penny, op. cit> p. 77.
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lui Iisus - este dat bisericii.14 De§i cei mai mul|i cercetatori

recunosc accentul misionar al pneumatologiei lucane, problema se

pune dac& Duhul prezentat de Luca era esen^ialmente imputernicirea

pentru misiune sau puterea filiafiei eshatologice sj a unui nou

legamant.15

Pentru Dunn, darul Duhului In teologia lucana este conditia de

bazi in convertirea unui individ16 Intr-adevar, aportul Duhului in

convertire consta in acela§i timp si in trimiterea in lucrare. Atat in

Fapte, cat §i in epistolele pauline, convertirea afecteaza viaja, dar si

misiunea individului. Chiar daca afirm£ c& rolul Duhului in Luca-

Fapte este esen^ial si proeminent in convertire, Dunn recunoaste ca

Duhul profe|iei - care inspira discursul si marturisirea - are si un rol

de trimitere.17

Max Turner, vorbind despre unitatea de fond a

pneumatologiilor diferitilor scriitori ai Noului Testament (Luca,

loan, Pavel), afinnS ca Duhul in Luca-Fapte este Duhul profetiei care

define patru mari ftmctii: revelatie sau calauzire harismatica, viziune

harismatica, vorbire profetiei si inchinare harismatica,18 Pentru

Turner, Duhul profetiei promis in Vechiul Testament este puterea

pentru »restaurarea lui Israel". Dar, cum Israel este ,,restaurat",

aceasta putere devine Robul din Isaia 49 si, deci, o lumina pentru

najiuni. In acest sens, conform pneumatologiei lui Luca, Duhul este

dimensiunea harismatica a vietii §i misiunii oricarui crestin, fara

14 Wells, op. cit, p. 47.

15 Max TYirner, Power from on High, Shefield, Shefield Academic Press,
1996, p. 38.

16 James D.G. Dunn, The Christ of the Spirit, vol. Ii, Grand Rapids,
Eerdmans, 1998, p. 241.

17 James D.G. Dunn, ^Baptism in the Spirit: A Response to Penticostal
Scholarship on Luke-Acts", JPT3 (1993), p. 8.

18 Turner, The Holy Spirit and Spiritual Gifts: Then and Now, Corslile,

Paternoster, 1996, p. 6-12.
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excepjie.19 Sus|inand eft in momentul primirii Duhului profe|iei

Acesta abiliteaza pentru misiune, Turner leaga acest fapt de procesul

convertirii si al inijierii in cretinism. Stronstad afirma ca rolul

Duhului in concepfia lui Luca este mai degraba unul harismatic

decat soteriologic. Ideea Evangheliei dupa Luca este aceea eft prin

imputernicirea Duhului, Iisus a fost un harismatic. In acelasi fel,

marturia Faptelor Apostolilor este aceea eft ucenicii formau o

comunitate harismatica. Astfel, in Luca-Fapte comunitatea

harismatica a ucenicilor este irnputernicita sj direc|ionatft de Duhul in

lucrarea ei mtsionarft.20

Viziunea traditional* oferft o cale de a rezolva dilema. Potrivit

acesteia, la Cincizecime ucenicii L-au primit pe Duhul Insusi, adicft

chiar pe Cel care da, ale carui daruri includ" atal filiajia, cat si

puterea.21

Penny e de parere ca pneumatologia lui Luca este in intregime

orientatft catre misiune. »Acelasi Duh Sfant care ne aduce mantuire

ne si imputemiceste la convertire si vine mereu si mereu cu noi

puteri pentru misiune atunci cand ne rugam."22

Intr-un mod remarcabil, Menzies defineste in|elegerea darului

Duhului de catre Luca drept ,,0 abilitare profeticft ce imputemiceste

individul in vederea participarii la misiunea lui Dumnezeu." Din

aceastft definitie se desprind trei idei principale: 1. Pentru Luca, darul

Duhului nu este 0 necesitate soteriologicft, ci mai degrabft un donum

superadditum; 2. Conform lui Luca, manifestarea de baza a Duhului

este inspirafia profeticft ce are ca rezultat in|elepciunea harismatica

si/sau vorbirea inspiratft; 3. Duhul Sfant este ,JDuhul in vederea

slujirii celor din jur", iar impactul inspira|iei Duhului este in primul

rand asociat cu ac^iunea misionara a bisericii.

19 Turner, Powerfrom on High, vezi cap. 13 §i 14.
20 Stronstad, op. tit, p. 82.

21 Turner, Powerfrom on High, p. 38.

22 Penny, The MissionaryEmphasis ofLukanPneumatology, p. 123.
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El ajunge la aceasta pozitie susjinand ca Luca este un teolog a

carui perspective despre Duhul este diferita, dar complementary celei

a lui Pavel.23 Menzies24 a adus argumente impotriva lui Dunn, cum ca

Pavel a fost primul crestin care a atribuit ftinctii soteriologice

Duhului, iar acest element original al pneumatologiei lui Pavel nu a

influen(at biserica primara la scara mai larga, decat dupa ce s-a sens

s.i Luca-Fapte.

Pe scurt, Menzies a folosit trei elemente principale pentru a

apara aceasta teza: In primul rind, promisiunea la care se refera Luca

(Lc. 24:49; F.A. 1:4; 2:33; 39), cea legate de Duhul, vorbeste despre

daml Duhului promis In Ioel 2:28, 29; In al doilea rand, In contextul

iudaic al erei precrestine, darul Duhului era privit In general ca un

donum superadditum, acordat diferitor persoane pentru a putea

indeplini sarcinile trasate de Divinitate, dar nu era vazut ca o

necesitate soteriologica25; In al treilea rand, Luca II descrie insistent

pe Duhul ca fund o inzestrare profeticd ce II abiliteaza pe individ sa

duca la indeplinire misiunea Incredin^ata de Dumnezeu.26

In concluzia acestei sectiuni putem spune ca exista doua mari

chestiuni in prezentarea Duhului In Luca-Fapte care trebuie

observate: prima este dat& de numeroasele referiri la Duhul si

distribuirea lor in cele doua carti (evanghelie si Fapte) care arata

rolul Duhului atat In lucrarea lui Iisus de a aduce mantuire poporului,

cat sj In lucrarea ucenicilor de a o face eficienta pentru ei. A doua se

refera la solutionarea dilemei daca, pentru Luca, Duhul este

imputernicire pentru misiune sau doar putere pentru filia|ia

eshatologica si trairea Intr-un nou legamant. Pentru aceasta am vazut

23 Menzies, ,,The Spirit of Profecy, Luke-Acts and Penticostal Theology*'

JPT15(1999),p. 117.

24 Menzies, Empoweredfor Witness, p. 117.

25 Menzies, Empoweredfor Witness, p. 48-102.

26 Ibid, p. 105-227.
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ca rolul Duhului se situeaza intre cele dou& extreme: Dunn27 si

Menzies28. Cat despre Turner si Penny, ei s-au exprimat in termenii

unei pozi|ii mediatoare intre cele doua extreme, iar Sonstrad sus|ine

rolul harismatic al Duhului pentru misiune.

Rolul misionar al Duhului in Fapte

In sectiunea precedents, din expunerea diferitelor cercetari

despre rolul misionar al Duhului in Luca -Fapte, am vazut c£ pentru

Luca, Duhul, atat in relajia Sa cu Iisus, cat si in relafia cu biserica, a

avut o lucrare misionari Diferentele privesc doar accentele pe care

cercetStorii mentionafi le-au pus pe subiectul in discujie.

In aceasta sec{iune, ne vom fndrepta atenjia cu prec&dere

asupra celui de-al doilea volum al lui Luca, adica Faptele

Apostolilor. Ne propunem sa analizam cateva dintre pasajele

esentiale in legatura cu Duhul, pentru a in{elege rolul Sau in

misiunea bisericii primare. Dezbaterea va fi structural in trei par|i:

Duhul imputerniceste misiunea; Duhul cilauzeste misiunea; Duhul

confirm^ si adevereste misiunea.

Duhul imputerniceste misiunea

Pasajele esentiale care fac tranzi^ia intre cele dou& car|i (Lc.

24:47-49 si F.A. 1:1-8) menjioneaza promisiunea Tatalui pentru

ucenici de a fi ,,unbraca|i cu putere de sus". In Fapte 1:5, Mputerea de

sus" este identificati cu afirmatia lui loan Botezfitorul ci Iisus va

boteza in Duhul Sfdnt, iar in 1:8 ea este identilcat& cu cobordrea

Duhului peste credinciosi.

27 Duhul SfSnt este in primul rand Duhul unui nou legamfint §i a filia|iei.

28 Duhul este in primul rfind Duhul care imputerniceste s,i coordoneazfi

misiunea bisericii.
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Este clar faptul ca Iisus considera foarte important ca ucehicii

Lui s& fie pregatiti pentru primirea darului pe care Tatal li-1

promisese. Ei au fost tentati sa se intoarca In Galileea, dar Iisus a

insistat ca ei si ramdna In Ierusalim pana cand ,,puterea de sus" le va

da resursele necesare pentru a depune marturia in mod eficient.29

Fapte 1:1-8 este un pasaj important pentru a injelege ca la

Cincizecime a avut loc implinirea promisiunii divine. Darul Duhului'

primit la Cincizecime este ,,puterea de sus" promisa de Domnul (Lc.

24:49; Fapte 1:4, 8). Folosirea interschimbabila a expresiilor rt\v

fcmryyeAtav tou iraTpos si t?jv eirayyeXiav tou nveuu.aTos toO ay

lov In nar|iunea din Fapte sugereaza ca ,,puterea de sus" se refers la

darul Duhului revarsat la Cincizecime. Problema se pune, ce anume

injelege Luca prin aceasta ,,putere de sus". Menzies sustine ca

promisiunea Tatalui care consta in darul Duhului este lingvistic si

contextual legate de citatul din Ioel (2:17-18).30

Largirea promisiunii (2:19-21 citat din Ioel 2:30-32), care

include mantuirea, apare din cauza ca auditoriul lui Petru nu este

format din ucenici. !n acord cu Lc. 24:49. F.A. 1:4 si 2:33,

promisiunea darului Duhului din Fapte 2:38 se refera la profe|ia din

Ioel 3:1 si astfel el devine o abilitare garantata profetic celui care se

pocaieste. Afirmatia din 2:39, foarte asemanatoare cu cuvintele lui

Iisus din Fapte 1:8, {inteste dincolo de restaurarea ramasi|ei lui

Israel: mantuirea e data (Ioel 3:5), dar promisiunea include si

reinnoirea chemarii profetice a lui Israel (Ioel 3:1).31 In opozitie,

Dunn considera ca e periculos sa ne lasam atat de impresionati de

efectele vizibile ale coborarii Duhului descrise in Luca-Fapte si

reducand pneumatologia lui Luca la astfel de efecte sa-L reducem pe

Duhul la puterea de inspirajie profetica intr-un mod pe care Luca nu

29 David J. Williams, MBC-Acts, Peaboy, Hendrickson, 1996, p. 22.

30 Menzies, Empoweredfor Witness, p. 171.

31 Menzies, Empoweredfor Witness, p. 171.
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1-a intenjionat niciodata?2 Sintagma ,,darul Silntului Dun" din Fapte

2:38-39 ar putea fi considerata, pentru timpul in care Luca a sens, o

exprimare mai mult sau mai putin tehnica, folosita pentru a reda actul

divin prin care se acorda oamenilor mantuirea si harul ddtdtor de

viata. Mai mult, discutia depre ,,promisiune" leaga in modul eel mai

evident cele doua parti ale profetiei lui Ioel, care sunt amintite aici

(promisiunea privitoare la Duhul si la mantuire).33 Dunn ft mai acuza

pe Menzies fi de faptul ca limiteaza pneumatologia lui Luca la

i,perspectivele pneumatologice ale iudaismului intertestamental",

sustinand eft felul in care a ingles Luca Duhul eshatologic a fost

influentat mai degrabi de marii profeti ai Vechiului Testament

(Is. 32:15; 44:3-5; Ezechiel 11:19-20; 36:26-27; 37:1-14; 39;29, Zah.

12:10), profeji care au prevestit caracterul soterlologic al Duhului.34

In privin^a implinirii promisiunii la Cincizecime (Fapte 2:4,

11), Duhul a fost intr-adevar revarsat si identificat cu Duhul

profetiei. £1 S-a manifestat prin glosolalia inchinarii profetice in

momentul in care ucenicii au devenit o comunitate de profeti

imputernici{i pentru a marturisi. Penny vede in Duhul prezentat In

Fapte implinirea promisiunii din legamantul avraamic (Gen. 17:7-10;

22:18). Acest lucru este esen^ial pentru accentul misionar al

pneumatologiei lui Luca. Cadrul viziunii lui Luca asupra

legamantului de restaurare a lui Israel (Is. 49) 1-a facut sa considere

evenimentul de la Cincizecime imputemicirea ini|iala a noii

comunitati (noul Israel) in vederea Tndeplinirii lucrarii sale. Este

vorba de o imputernicire interpretata explicit in termehi profetiei.

Duhul Slant nu este numai imputemicirea mesagerului, ci si puterea

mesajului pentru mantuire, asa incat trebuie sa intelegem c& Duhul

32 Dunn, ^Baptism in the Spirit", JPT3 (1993), p. 10.

33 Ibid, p.12.

34 Ibid, p. 22.
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este ?i mediatorul binecuvantarilor promise lui Avraam pentru toate

najiunile pamantului.35

Argumentele din Faptele Apostolilor dovedesc ca Luca vedea

in Duhul SfSnt ,,Duhul profejiei" care garanteaza o misiune eficientl

Insa, daca aiirmam ca in pneumatologia lui Luca Duhul este o

imputernicire profetica, trebuie si vedem ce intelege Luca prjn

,,Duhul profejiei". Conform argumentelor lui Jervell, termenii

profepe s.i profetic trebuie folosifi intr-un mod mai larg decat de

obicei.36 Cu alte cuvinte, Duhul profefiei in Fapte inseamna mai mult

decfit inspirajia pentru vorbire profetica sau prevestitoare. Pentru a

fojelege corect injelesurile acestei sintagme in Fapte, nu trebuie sa

ignoram diferenja semantic^ remarcabild dintre a vorbi despre

conceptuldz Duh al profefiei si a discuta despre modul de folosire a

sintagmei ,JDuhul profe^iei" in in|elegerea iudaicft a Duhului ca Duh

al profepei.37

Avdnd altS parere decdt Menzies38, Turner demonstreazi ci

Duhul profetiei in conceptul iudaic este mai mult decat inspiratie

profetica. Astfel, revelajia harismaticd, in|elepciunea harismatica,

vorbirea profetici §i inchinarea harismatica sunt patru daruri tipice a

ceea ce traditia targumului numeste Duhul profefiei §i le accepta ca

fiind sursa miracolelor. in literatura iudaica i se mai atribuia ^i

puterea pentru innoire spirituala §i eticd.39 De aceea, in cazul in care

expresia ,,umplut cu Duhul Sfant" descrie o inspira|ie profetica;

atunci e clar ca pentru Luca, profefia are un sens mai larg.40

Promisiunea puterii ca manifestare a Duhului profetiei ii asigura pe

ucenici ca Iisus nu-i va lisa sa se bazeze pe prophile lor resurse, ci

"Penny, The MissionaryEmphasis, ?•.91-95.
36 Jacob Jervell, Unknown Paul, Minneapolis, Augsburg, 1984, p. 96-97.

37 Turner, Powerfrom on High, p. 88-89.
38 Menzies sus^ine ca Duhul profe|iei in contextul iudaic trebuie identificat

cu inspiratia profetica. Empowered, p. 47-102.

39 Turner, Powerfrom on High, p. 86-138.
40 Stronstad, op. cit, p. 55.
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dimpotriva, la Cincizecime misiunea lor va fi inaugurate in puterea
Duhului.

Rejinand aceste idei, vom trece la analizarea pasajelor

relevante din Fapte, in care sintagma ,,plin de Duhul Sfant" ne ajutfi

sa intelegem modul in care Duhul i-a imputernicit pe ucenici pentru

misiunea lor.

Cincizecimea

Luca prezint* evenimentul de la Cincizecime ca o implinire a

,,fagSduin|ei", descriind miracolul ce s-a produs si, in acela§i timp,

oferind o aplicatie a fenomenului.41 In 2:16.-21 explic* faptul c£

fenomenul umplerii ucenicilor cu Duhul, manifestat prin vorbirea in

limbi despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, este implinirea

prezicerii lui Ioel (2:28-29). Aceasti sursS primft a imputernicirii se

gase§te in Dumnezeu, dar Duhul imputemiceste persoana pentru a

profeji.42 Daral profetic, ca efect al revftrsirii Duhului, va fi

manifestat prin viziuni, vise §i prin cuvinte rostite.43 Petal a

spus nu numai c& darul Duhului venea de la tronul lui Dumnezeu, dar

§i c^ acesta era implinirea promisiunii lui Iisus (2:33) manifestata

prin ceea ce ,,vede|i §i auziji". Ca rezultat al cuvSntarii lui Petru,

oamenii au fost ,,strapun§i in inimi". Luca leagd comportamentul

neobi^nuit al ucenicilor de la Cincizecime de umplerea lor cu Duhul

(Fapte 2:4). Inspiratia profetica s-a aratat in inchinare sau - folosind

expresia biblica - atunci cand vorbeau ,,lucrurile minunate ale lui

Dumnezeu". Nu era un miracol auditiv (akolalia) in contrast cu actul

vorbirii (glossolalia). Era cu adevarat un fenomen al vorbirii (2:11).44

41 Stronstad, op. tit, p. 49-62.

42 William J. Larkin, TheActs, Downers Grove, IVP, 1995, p. 53-54.
43 F.F. Bruce, TheBookofhte Acts, Grand Rapids, Eerdmans, 1977, p. 69.
44 John Stott, The Spirit, the Church and the World, Downere Grove, IVP,

1990, p. 66.
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Prin puterea Duhului manifestata in glosolalie, in{elegem abilitatea

supranaturali a ucenicilor de a vorbi in alte limbi cunoscute

oamenilor (xenolalia), insa altele decat limba materna a ucenicilor.45

Aparent n-ar fi fost nevoie de un miracol al limbilor, deoarece

ascultatorii evrei ar fi infeles aramaica sau greaca ucenicilor.46

Totusi, nu a fost la voia intamplarii ceea ce a avut loc, deoarece

fenomenul a constituit o dovada experimental^ care confirma

trimiterea ucenicilor In misiune.47

Conform aplicatiei pe care Petru o da profetiei lui Ioel (2:17),

darul Duhului de la Cincizecime este interpretat ca fiind un semn

eshatologic. Este profetic si universal.48 Dunn crede c& ceea ce este

important in relatarea despre Cincizecime este imputemicirea

ucenicilor pentru misiune si aparitia puterii care schimba' vieti si

mantuieste.49 Menzies afirma ca, in viziunea lui Luca, Duhul de la

Cincizecime este sursa inspiratiei profetice si Duhul misiunii50,

universal disponibil pentru poporul lui Dumnezeu acum, in zilele din

urml Putem concluziona, asemenea lui Penny, ca Duhul revarsat la

Cincizecime nu este numai un semn, ci si imputemicirea initiala a

noii comunit&ti pentru indeplinirea sarcinii sale misionare, o

imputernicire interpretata in termeni profetiei.51

*5 Pentru definirca celor trei termeni, vezi H.D. Hunter, Spirit Baptism: A

Pentecostal Alternative, Lanham, University Press of America, 1984, p.

15, n.17.

46 Ralph Martin and Peter H. Davids, eds., Dictionary of the Later New

Testament, Downers Grove, IVP, 1997, p. 905.

47 Stronstad, op. cit, p. 61

48 Ibid, p. 56.

49 Dunn, The Christ and the Spirit, vol. n, p. 238.

50 Menzies, Empowered, p. 173-201.

51 Penny, op cit, p. 95.
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Alte referinte la darul Duhului Slant, ulterioare Cincizecimii

Revarsarile de dup£ Cincizecime ale Duhului, din cartea

Faptelor, ilustfeaza universalitatea calita{ii de profet a credinciosului

(in sensul larg al cuvantului) despre care Petru vorbea in discursul

sau de la Cincizecime52. Darul Duhului dat credinciosilor samariteni

(8:14-19), lui Saul (9:17-18), casei lui Corneliu (10:44-46) si

ucenicilor din Efes (19:1-7) defmeste rolul misionar al Duhului in

conceptia lui Luca.

In primul rand, in Samaria darul Duhului a fost revarsat peste

samariteni atunci cand Petru si loan au venit si s-au rugat pentni ei,

punandu-si mainile peste ei. Exegetul se confrunta in aceasta relatare

cu o amimita separare cronologica intre convertire, credinta, botez si

primirea Duhului. Solutia lui Dunn pentru aceasta problem* este ca,

daca in ciuda credintei si a botezului, Duhul nu a venit, nu era ceva

in regula cu credinta samaritenilor. Daca cineva crede, dar credinta

sa nu este urmata de darul Duhului, trebuie clarificat motivul pentru

care se intampla asa.53 in pofida argumentelor aduse de Dunn,

Scriptura nu face nici macar o aluzie la neajunsurile credintei

samaritenilor. Filip nu a vazut nici unul. Acelasi lucru il putem spune

si despre Petru si loan, care nu le-au mai predicat, ci doar si-au pus

mainile peste ei.54 Un raspuns mai simplu pentru primirea Duhului

dupa convertire si botez este ca un asemenea caz este obisnuit si

rezulta atat din invatatura , cat si din practica obisnuita a

apostolilor.55

F.F. Bruce foloseste explicatia lui Lampe, anume ci primirea

Duhului de catre samariteni inseamna trimitere si imputernicire

52 Stronstad, op. cil> p. 63.

53 Dunn, ,,Baptism in the Spirit", JPT3 (1993), p. 25.

54 David J. Williams, Acts, Peabody, Hendrickson, 1990, p. 156.

55 Stott, op. at, p. 151-158.
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pentru slujba misionara.56 Stronstad57 si Menzies58 au rezolvat aceasta

problem^ afirmand ca Duhul Slant este personajul distinct al

pneumatologiei profetice a lui Luca. Astfel, Luca vedea darul

Duhului ce a fost primit de samariteni ca ,,o inzestrare profetica data

celor convertiti, ce ii imputernicea si participe eficient la misiunea

bisericii".59 Darul Duhului inso(este punerea mainilor de catre Petru

fi loan, deoarece samaritenii nu primisera inca imputernicirea

profetica necesar& unei slujiri eficiente in misiune.

Lucrul acesta este mai evident In cazul urmator: chemarea lui

Saul pentru Neamuri (9:17-18). Umplerea cu Duh a lui Saul a

constituit o calificare indispensabila pentru slujba apostolica si

profetica w si nu o binecuvintare mai tarzie a mantuirii.61 Turner este

de acord cu Dunn ca atunci cdnd Anania s-a rugat pentru el si si-a

pus mainile peste el, Pavel a fost la incheierea procesului sau de

ini|iere - convertire62. In contrast cu acest punct de vedere, Menzies

argumenteaza ca Luca nu avea in perspective apogeul relatarii

intoarcerii lui Pavel, ci, mai degraba, insarcinarea si imputernicirea

lui pentru a putea, mai inainte de orice, sa proclame Evanghelia

Neamurilor. Chiar daca botezul lui Pavel a urmat primirii darului

Duhului, este evident in povestire ca implinirea promisiunii puterii

este aceea de a-1 insarcina ca misionar (vezi 9:20 wide Saul, plin de

Duhul, proclama Evanghelia).63

In cazul lui Corneliu (10:44-46), atat acesta, cat si Petru au

fost inftiintaji de Duhul prin vedenii cu scopul ca cei doi sa se

intalneasca. Cand Petru a inceput sa vorbeasca despre felul in care

56 F.F. Bmce, op. tit, p. 183.

97 Stronstad, op. at, p. 64.

58 Menzies, Empowered, p. 211-212.
59 Ibid, p. 211.

60 F.F. Bruce, op. til, p. 201.

61 Larkin, op. tit,p. 143.

62 Turner, Power, p. 375.

63 Menzies, Empowered, p. 214.
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Iisus a fost uns de Dumnezeu ,,cu Duhul Slant si cu putere", Duhul

Slant S-a pogorit peste toji cei care ascultau (10:44). Manifestarea

Duhului a constat in vorbirea extatica pe care a experimentat-o

totregul grup. in urma acesteia, Petru trage concluzia c& intreaga cas&

a lui Comeliu a primit darul Duhului, la fel ca si ucenicii In ziua

Cincizecimii. Exists o parere unanim acceptatfi cu privire la un

aspect din acest pasaj: Luca descrie evenimentul in asa fel toeit si

facfc o paralela cu Fapte 2 si, to felul acesta, s& descrie o

,,Cincizecime a Neamurilor"64, sugerand cS. darul Duhului dat casei

lui Comeliu este acelasi cu Duhul profejiei care a fost promis prin

Ioel. Dunn argumenteaza' cfi. darul Duhului dat casei lui Comeliu

imputerniceste aceste persoane dintre Neamuh sd experimenteze

iertarea si sS beneficieze de mantuire.65

Pe de alti parte, Menzies presupune c& ,,ceata proroocilor" din

Cezareea a participat eficient la lucrarea misionarS si la primirea

darului Duhului to comunit^|i ca Samaria fi Antiohia.66 Stronstad

sus|me c& darul Duhului dat casei lui Comeliu are acelasi scop

vocational sau harismatic ca darul Duhului dat ucenicilor to ziua

Cincizecimii.67 Se poate concluziona c& to penumatologia lui Luca

sunt dovezi care sugereaza c& darul Duhului este acelasi dar

penticostal, profetic, pe care l-au primit ucenicii, dar, pe deasupra,

episodul despre Comeliu subliniaz& runc|ia testimonial^ a Duhului.68

Faptul c& Neamurile primesc Duhul este pentru Luca un semn

indubitabil ca Dumnezeu ii acceptil si pe ace?tia (vezi FA. 11:17).69

Pasajul cu privire la ucenicii din Efes (19:1-7), care nu

primiser* nici botezul crestin, nici darul Duhului, este folosit de

64 Turner, Power, p. 380.

65 Dunn, Baptism, p. 70-82.

66 Menzies, Empowered, p. 215-218.

67 Stronstad, op. at, p. 67.

68 Ibid, p. 67.

69 Menzies, op. cit, p. 216.
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Dunn pentru a defnonstra ca botezul cu Duhul Sfant are un rol in

convertire - initiere. Dunn insista c5 Tntrebarea lui Pavel din 19:2

este ,,una de suspiciune si surpriza". Efesenii pretindeau ca sunt

oameni ai credintei, dar Pavel pune la Tndoiala afirmatia lor.70 Pavel

i-a intrebat: ,,Ati primit voi Duhul Sfant cand ati crezut?", ceea ce

presupune faptul ca cei din Efes au crezut. Contextul primirii

Duhului nu era unul soteriologic. Lucrul acesta reiese si din

experienta ,,izbucnirii in alte limbi si a profetiei". Stronstad afirma ca

nu exista indoiala ca Pavel ii Tntreaba nici mai mult, nici mai putin,

decat daca au primit darul profetic al Duhului.71 Asocierea darului cu

punerea mainilor sugereaza ca darul profetic Ti imputernicea pe

efeseni sa participe eficient la lucrarea de misiune a bisericii.72

In concluzie, se poate spune ca in pneumatologia distincta a lui

Luca, rolul primirii damlui Duhului este acela al unei Tmputemiciri

misionare in vederea marturisirii. Darul Duhului primit in Ziua

Cincizecimii, de catre samariteni, de catre Pavel, casa lui Corneliu si

de catre ucenicii din Efes este intocmai Acela care tnzestreaza o

persoana pentru o misiune eficienta.

Duhul calauzeste lucrarea misionara

Un al doilea aspect pe care II subliniaza Luca in Faptele

Apostolilor este acela ca El a condus biserica si a indrumat

evanghelistii in lucrarea misionara. Duhul 1-a trimis pe Filip sa-i

vorbeasca famenului etiopian (8:29-39) si 1-a trimis pe Petru la casa

unora dintre Neamuri (10:19). Duhul este Cel care a calauzit

biserica din Antiohia sa-i trimita pe Pavel si pe Barnaba ca

70 Dunn, Baptism, p. 84-86.

71 Stronstad, op. cit., p. 68.

72 Menzies, Empowered, p. 244.
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misionari la Neamuri (13:2-4), schimbandu-le tot El intinerarul

(16:6-10).73

Calauzirea lui Filip spre etiopian s-a facut printr-un ,,inger al

Domnului", dar conform referintelor mai tarzii (v. 29, 39) nu ar

trebui sa ezitam in a identifica acest inger cu insusi Duhul

Domnului74, ceea ce se lacea destul de frecvent in gandirea iudaica.75

Activitatea Duhului, in ceea ce prive§te calauzirea lui Filip, aduce

aminte de Hie care a fost transportat in mod miraculos de catre Duhul

(v. 39)76. Pe scurt, Filip a fost calauzit de Duhul pe drumul sau pentru

a-i vesti etiopianului vestea cea buna. Aspecte asemanatoare se

regasesc si in episoadele narative despre Petru si Corneliu. Ele se

refera la vedenia lui Petru la care acesta raspunde cu MDoamne" vocii

care ii vorbise. Calauzirea Duhului in cazul lui Corneliu a ridicat

bariera necuratiei Neamurilor ce ii oprea pe evrei de la a se asocia

liber cu acestea. Dupa cum conclude si Tannehill, Domnul a poruncit

martorilor Sai sa predice tuturor popoarelor, dar Duhul Slant a

condus misiunea aceasta dincolo de toate obstacolele.77

In 13:1-4 este prezentata o scena atrimiterii in misiune, care

debuteaza cu alegerea misionarilor. Duhul Slant le face de cunoscut

profetilor si invatatorilor din Antiohia ca Saul si Barnaba au fost

ale§i pentru o ,,lucrare" anume (v.2). La inceputul relatarii, natura

acestei lucrari nu este clara, dar Duhul nu numai ca a seiectionat

73 Wells, op. cit, p. 46.

74 Williams, op. cit, p. 160.

75 F.F. Bruce, op. cit., p. 186.

76 Penny, op. cit, p. 115. Vezi si versiunea apuseana, Codicele D, in N.T.

grecesc, aparatul critic si in B. Metzger, Commentary to the Greek New

Testament, unde ,,ingerul" nu Duhul il rapeste pe Filip.

77 Tannehill, The Narrative Unity of Luke-Acts, vol. 2, Fortress, 1991, p.
135.
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misionarii, ci tot El i-a si indrumat in itinerarul misionar78, dupa cum

ne este aratata lucrarea lor Tn capitolele 13 si 14.

O alta caracteristica a calauzirii misiunii pentru Neamuri de

catre Duhul este indrumarea ce poate fi atat de clar vazuta in Fapte

16:6-10.

Luca afirma ca Duhul i-a interzis lui Pavel si celor care erau cu

el sa intre in Bitinia (v.7). Schimbarea terminologiei, de la ,,Duhul

Slant" la ,,Duhul lui Iisus", nu are o alta semnificatie decat aceea de

a ne readuce aminte ca Duhul este in aceeasi masura asociat cu Fiul

ca si cu Tatal si poate fi numit si ,,Duhul lui Dumnezeu", si ,,Duhul

lui Hristos" si ,,Duhul lui Iisus*'.79 Pe de alta parte, e posibil ca de la

inaltarea Sa Iisus sa comunice cu poporul sau prin Duhul Lui.80

Totusi, indrumarea nu a fost negativa in intregime. A.T. Pierson81 a

atras atentia asupra a ceea ce el numea ,,dubla calauzire a apostolului

si a insotitorilor sai", adica ,,pe de o parte - interdictie si limitare, pe

de alta pare - permisiune si motivare".82 Aici sirul interdictiilor

divine a condus la o indrumare pozitiva, care, de data aceasta, a luat

forma unei vedenii de noapte pe care a avut-o Pavel: un mecedonian

il ruga sa vina in Macedonia. Luca arata un deosebit interes fata de

dialogul dintre interesul uman si eel divin, indicand ca si martorii lui

Iisus trebuie sa indure cu rabdare frustrarea cu privire la propriile lor

planuri pentru a putea descoperi prilejul pe care Domnul il aduce.83

Pavel si insotitorii sai planuisera cu grija strategia misionara (16:7-8)

si cautasera calauzirea lui Dumnezeu. Planul lor a fost sa predice in

78 Donald Guthrie, New Testament Theology, Downers Grove, 1VP, 1981,

p. 546.

79 Williams, op. cit., p. 278.

80 F.F. Bruce, op. clt., p. 327.

81 A.T. Pierson, in Stott, The Spirit, the Church and the World, p. 261.

*2 Ibid, p. 261

83 Tannehill, op. cit, p. 195.
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Asia si sa se Tndrepte apoi spre Bitinia, dar Duhul Sfant i-a calauzit

spre Macedonia.1*4

Din toate aceste relatari despre activitatea misionara a lui Filip,

Petru, a bisericilor din Antiohia si a lui Pavel, reiese in mod evident

ca Duhul Sfant este eel care initiaza si calauzeste orice lucrare

misionara.

Duhul contlrma si atesta lucrarea misionara

In interpretarea pe care Luca o da Cincizecimii - interpretare

care citeaza profetia lui loel - exista anumite referiri la semne si

minuni ca fiind o dovada a pogorarii Duhului in zilele din urma

(2:19). De asemenea, in discursul sau, Petru vorbeste despre Iisus ca

Hind un ,,om adeverit de Dumnezeu inaintea voastra pnn minunile,

semnele si lucraiile pline de putere, pe care le-a facut Dumnezeu prin

El..."(2:22). In Luca, aceste pasaje cer Tndreptarea atentiei asupra

puterii lui Dumnezeu care este la lucru in activitatea misionara a

bisericii. Dupa cum Iisus a adeverit misiunea Sa divina prin lucrarile

Sale (Luca 4:18-21), tot asa misiunea apostolilor va fi adeverita de

ptiterea divina manifestata in lucrarile lor.

Minunile din Fapte continua relatarile miraculoase din Luca.

Eclitorii care au publicat Dictionary of the Later New Testament

impart aceste minuni in patru categorii: minuni ale inspiratiei, minuni

ale vindecarii, minuni de protectie si izbavire (uneori combinate cu

minuni ale vindecarii) si minuni ale justitiei lui Dumenzeu.85

In cele ce urmeaza, vom analiza minunile din Fapte avand ca

scop observarea rolului acestora in lucrarea misionara a apostolilor.

In primul rand, minunile legate de inspiratie sunt legate si de

Cincizecime (2:1-4). Cele doua semne, unul referitor la vaz, celalalt

referitor la auz, au avut un efect imediat: i-au uimit pe oameni, i-au

M Wells, op. cit., p. 46

lS5 Vezi clasificarea lui Ralph Martin si Peter Davids, in D/citionary, p. 747.
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adunat si i-au facut sa se intrebe ,,ce inseamna aceasta?" Asemenea

lucruri ciudate cereau o explicate, pe care Petru a oferit-o Tn

discursul sau. Apogeul argumentatiei lui Petru cu privire la lucrarea

mesianica a lui Iisus (adica faptul ca ,,E1 S-a inaltat la dreapta lui

Dumnezeu, si a primit de la Tatal fagaduinta Duhului Sfant" - 2:32-

33) face referire la ,,ceea ce vedeti si auziti". Faptul ca Iisus le-a

trimis Duhul, lucru atestat prin semne vizibile, a constituit o aparare

deschisa a pretentiei ca El a tost Mesia eel Tnaltat.86

In cazurile ulterioare de glosolalie si profetie, manifestate prin

pogorarea Duhului peste ei (8:17-18; 10:44-46; 19:6) fenomenele

observabile au atestat si certificat ca Dumnezeu a acceptat si pe

samariteni si pe cei dintre Neamuri, tot asa cum i-a acceptat si pe

credinciosii iudei. ,,Minunile si semnele" din 2:43 sunt mentionate

ca fiind savarsite prin credinciosi, astfel de manifestari avand

eteclul consemnat in v. 47: ,,Domnul adauga zilnic la numarul lor pe

cei ce erau inantuiti". F.F. Bruce presupune ca minunile savarsite

prin apostoli au acelasi caracter ca ,,minunile si semnele mari" pe

care Dumnezeu le-a facut prin Iisus din Nazaret, acreditand in felul

acesta slujba Sa mesianica.87

Vindecarea ologului (3:1-10) i-a adus pe oameni intr-o stare de

uimire si i-a determinat sa alerge la apostoli, care se gaseau in

pridvorul lui Solomon (3:1-10, 11). Cei care au ascultat mesajul lui

Petru au crezut si numarul credinciosilor a crescut la aproape cinci

mii. In unnatoarea zi, conducatorii, batranii si carturarii din

Ierusalim, nu au mai putut spune nimic despre apostoli funded 1-au

vazut pe eel care fusese vindecat stand impreuna cu ei (4:14-16) si nu

puteau sa se faca de ras in ochii oamenilor negand minunea.88 Petru

si loan au procedat la fel ca Iisus, spijinindu-si Tnvatatura prin minuni

*" Bruce, op. cit., p. 72.

s7 Ibid. p. 80.

x* Everett F. Harrison, Interpreting Acts, Grand Rapids, Zondervan, 1986,

p. 94.
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insopte de putere. in rugaciunea lor, credinciosii i-au cerut Domnului

(4:30) sa continue in a-$i arata puterea prin ,,semne si minuni*', ba

chiar si prin ,,indrazneala" cu care predicau apostolii. Ca raspuns la

rugaciunea lor, grupul de apostoli a inceput s& lucreze insuflejit de o

manifestare proaspata a puterii divine, depunand o marturie eficientd

pentru Domnul Iisus.89

Sirul minunilor cu acelasi efect (adica acela de a-i strange pe

oameni in jurul apostolilor pentru a auzi mesajul Evangheliei lui

Iisus Hristos) continua in Fapte cu Petru (3:12-16, 9:32-35), §tefan

(6:8), Filip (8:4-8), Saul si Bamaba (14:3, 14:8-18, 19:11-12, 28:7-

10).

John Stott aduce argumente impotriva tezei adoptate de John

Wimber, afirmand ca cresterea bisericii prin lucrarea misionar* a

apostolilor nu a fost un rezultat direct al semnelor si minunilor

savarsite de catre acesta.90 Este adevarat ca Luca pare sa atribuie

cresterea puterii mesajului Evangheliei ?i c& el vede credin|a ca pe

un efect al mesajului si nu al minunilor. A spune ins& ca legatura

dintre minuni §i cresterea bisericii (in Fapte) este facutf de Wimber

§i nu de cdtre Luca91 lnseamni a ignora dovezile din text

Minunile savarsite in Samaria (8:4-8), in Lida si in lope (9:32-

35;36-42), vindecarea lui Enea si minunea invierii Dorcai arata o

legSturS cat se poate de directa intre minuni s.i convertire. Larkin92

comenteazS aceste pasaje, sfatuindu-ne sd evitam cele doud extreme:

,,ln loc s& neglijam rolul miraculosului in evocarea credin^ei

mantuitoare, ar trebui si recunoastem rolul siu legitim in crezarea

acordata cuvantului predicat." In Iconia (14:3), minunile lui Pavel ?i

Bamaba au slujit predicarii acestora prin a confinna apostolia lor in

89 Harrison, op. cit, p. 98.

90 Stott, op. cit, p. 102.

91 Ibid, p. 102.

92 Larkin, op. at, p. 151.
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ochii oamenilor.93 Minunile au fost parte din marturia depusa de

martori in lucrarea lor eficienta de misiune. Coniirmarea apostolilor

ca slujitori ai Impara(iei lui Dumnezeu si ai lui Iisus Hristos -

imparatul ei divin, este, de asemenea, vazuta in minunile de izbavire

fi de justice divina. Din perspectiva lui Luca, Satan a lansat un

contraatac feroce impotriva misiunii Bisericii. Stott94 identified trei

fronturi ale atacului satanic: persecutia sau violenta fizica, corupfia

morale sau compromisul (5:1-10) §i coniuzia (6:1-7). In confruntarea

dintre Satan si fmpardtia lui Hristos, misiunea poate fi vazuti ca

mijlocul prin care sfarsjtul poate fi gustat in prezent.95 Lord afirmS ca

dac& lucrarea misionara i-a condus pe oameni spre Imparatie §i

eshatologie, gandirea eshatologic* a lacut ca motivatia si a§teptarile

sa creased in ceea ce private misiunea bisericii.96

Fiecare dintre minunile de izbavire scoate o persoani dintr-un

anumit pericol sau dintr-o dificultate, permitandu-i sS isi continue

misiunea de evanghelizare. In cele trei izb&viri din inchisoare

(apostolii - 5:17-21, Petru -12:1-19 si Pavel §i Siia -16:16-24), Luca

opune puterea mantuitoare a lui Dumnezeu puterii nimicitoare a

impotrivitorilor Sai. Gamaliel sfatuieste Consiliul (5:39), ,£>aca este

de la Dumnezeu n-o ve|i putea nimici. Si nu vd pomeni|i cd luptati

impotriva lui Dumnezeu." Cu toate acestea, minunile justi|iei divine,

cum sunt cazurile mortii lui Anania si Safira (5:1-11), mor^ii lui Irod

(12:14-24) §i a orbirii lui Bar-Isus (13:6-12), par a fi contrare

minunilor de mantuire si vindecare,97 insi ele slujesc in naratiunea lui

Luca la confirmarea si la adeverirea misiunii divine a apostolilor prin

puterea Duhului Slant.

93 Bruce, op. cit, p. 287.

94 Stott, op. cit, p. 105.

95 Jurgen Moltmann, A Pentecostal Theology ofLife JPT'9 (1996), p. 3-5.
96 Lord, op. tit, p. 113.

97 Ralph Martin and Peter Davids, p. 747.
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In concluzie, seninele si minunile din Fapte constituie marturii

puternice in a dovedi ca misiunea apostolilor a fost misiunea lui

Dumnezeu si nu a oamenilor. Pogorarea Duhului Sfant a dat nastere

vremii eshatologice, cand Imparatia lui Dumnezeu - care este ,,acum,

dar nu inca"-* poate fi gustata in prezent. Primirea Duhului este, de

asemenea, cruciala si pentru a putea vedea lucrarea misionara in

contextul luptei spirituale.

Implicatii pentru lucrarea misionara contemporana

In introducerea sa la eel de-al doilea volum al The Narrative

Unity of Luke-Acts, Tannehill afirma ca: ,,Daca unii membri ai

bisericii moderne gasesc cartea Faptelor ca Hind ciudata §i irelevanta,

pentru zilele noastre, aceasta reactie ar putea reflecta, in parte,

diminuarea lucrarii misionare clare si motivatoare a bisericii."98

Presupunerea lui este ca Faptele Apostolilor este mai mult decat un

elogiu adus eroilor trecutului. Biserica noastra contemporana poate

Tnvata din lucrarea misionara a apostolilor. Opunandu-se acestei idei,

Bolt este de parere ca ,,in Fapte, Duhul este promis si daruit unui

grup mai larg decat eel al martorilor. Totusi, nu trebuie sa facem prea

mult caz de faptul ca primirea Duhului de catre martori nu a fost

diferita de cea a celorlati crestini, deoarece primirea in mod

asemanator nu presupune si roluri asemanttoare."99 Pentru el,

cititorul contemporan al Faptelor poate sa nu fie un misionar, ci un

camp de misiune.100

Cei care nu sunt penticostali asociaza darul penticostal cu

convertirea sau mantuirea. Penticostalii sunt capabili sa argumenteze

98 Tannehill, op. tit, p. 1.

99 Peter G. Bolt, Mission and Witness in Howard Marshall and David

Peterson, ed. Witness to the Gospel, Grand Rapids, Eerdmans, 1998, p.

191-214.

m Ibid, p. 212.
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cu forji considerable ci botezul Duhului are un scop clan puterea

pentru misiune.101 Daci aceasta este natura darului penticostal, asa

cum am remarcat, este usor de Indies ca Luca, in naratiunea sa,

doreste ca cititorii sii si injeleaga ci darul Duhului este disponibil

pentru toti. Puterea Duhului a facut posibila marturia persuasiva. In

cuvintele lui Dominy, ,JPrimii crestini au primit puterea Duhului ca

dar divin, ceea ce i-a facut sa se schimbe la fiecare nivel al fiintei lor

si le-a dat puterea si intoarca lumea cu susul injos."102 Daci se spune

ca lucrarea de misiune este sangele datator de viaja al bisericii, atunci

Duhul este sangele datator de viata al misiunii. Biserica actuala nu

are cum si-si Tmplineasca eficient misiunea decat prin puterea

Duhului Sfant Aceasta este puterea de a proclama printr-o vorbire

profetici mantuirea prin Iisus Hristos si de a-i indemna pe oameni sa

se pociiasci si si creadi Evanghelia pentru a fi gata pentru cea de a

doua venire. Wells critica punctul de vedere contemporan asupra

evanghelizarii, afimdnd ci acesta se bizuie pe o Tncercare omeneasca,

al carei |el este dobandirea unor rezultate in eel mai scurt timp

posibil. El afirma: ^JVIesajul proclamat are puterea de a-si indeplini

misiunea nu datoriti personalita|ii evanghelistului sau talentului de

convingere pe care acesta il are, ci datoriti mire^ei puteri a Duhului

Sfant, Cel care este singur capabil si transforme niste picatosi

rizvratiti in urmasi ai lui Hristos."103 Conform acestei afirmatii nu

existi nici o posibilitate de a face misiune eficenta in biserica

actuala fara o noua Cincizecime si fara o putere proaspiti a Duhului

Slant.

In al doilea rand, pentru lucrarea de misiune a bisericii

contemporane, rolul Duhului Sfant este acela de a calauzi biserica si

de a-i indruma pe misionari in lucrarea lor. In naratiunea din Faptele

101 Menzies, Empowered, p. 235.

102 BertB. Dominy, Spirit, Chruch, andMission: Theological Implication of

Pentecost SWJT 35 (1993), p. 37.

103 Wells, op. cit, p. 46.
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Apostolilor, Luca ll descrie pe Duhul Sfant ca fiind intotdeauna

agentul principal. Duhul este eel care calauzeste biserica in

continuarea slujbei ei si orice lucrare noua se face sub Tndrumarea

Duhului.104 Zidurile dintre iudei si samariteni, precum si dintre iudei

si crestini au fbst daramate de catre Duhul Sfant. De aici rezulta asa

de clar rolul Duhului pentru biserica din zilele noastre, anume, acela

ca, prin lucrarea Sa, obstacolele create de diferentele bisericesti

culturale, sociale si fizice sunt ridicate din calea parta§iei in unitatea

Trupului lui Hristos.

Un alt rol ce reiese din felul in care Duhul i-a calauzit pe

apostoli in misiunea lor este bine subliniat de catre Tannehill:

"Lucrarea de misiune trebuie facuta intre niste limite, dar, cu toate

acestea, Dumnezeu, in mod repetat, frange aceste limite intr-un fel

care surprinde si biserica si pe cei care o privesc cu ochi critici.105

Calauzirea Duhului Sfant in lucrarea misionara a bisericii nu exclude

planificarea strategica a evanghelizarilor misionare. Apostplii, in

misiunile lor crestine timpurii, au intemeiat biserici in centrele

urbane majore din Imperiul Roman, insa calauzirea supranaturala a

Duhului Sfant le-a schimbat, uneori, planurile lor strategice. Biserica

timpurilor noastre trebuie sa fie incredintata ca are o misiune valida

si importanta si, cu toate acestea, ea trebuie sa admita ca Dumnezeu

are feluri surprinzatoare de a lucra, in vremea si in locul in care ne

asteptam eel mai putin.

Urmarile rolului semnelor si minunilor in lucrarea de misiune

a apostolilor pentru biserica zilelor noastre se situeaza intre dou&

extreme: teologia prosperitatii si teologia dispensationalista.

,,Misiunea in Duhul" nu inseamna ca toti cei pentru care ne rugam

trebuie sa fie vindecati. Dar, intotdeauna vindecarile au loc acolo

unde se face misune prin Duhul.106 Minunile Domnului pot insoti

104 Ibid, p. 239.

105 Tannehill, op. a't.t p. 3.

106 Cotterell, op. tit, p. 279.
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lucrarea misionara. Wimber, aduce argumente in favoarea

evaghelizarii prin putere (engl. power evangelism—n.i.\ afirmand ca

,,o priviie aruncat& asupra regiunilor in care crestinismul progreseaza

arata ca evaghelizarea prin putere este un factor semnificativ in

majoritatea exemplelor de crestere."107 ,,Semnele si minunile" au inca

o valoare doveditoare si prezenta sau absents lor depinde mai mult

de nevoile misiunii locale si de suveranitatea lui Dumnezeu, mai

mult decat de persoana, spiritualitatea sau capacitatea celui care

predica evanghelia.108 insotirea cu ,,semne si minuni" in lucrarea

misionara a demonstrat eficienta misionara a darurilor Duhului in

experienta pentieostal/harismatica. Wagner afirma c£ in Ecuador,

,,vindecarile divine au fost una dintre cheile folosite pentru a ajunge la

performanta botezarii a 1500 de noi crestini si infintarii a sapte noi

biserici in sase saptamani."109 Pentru biserica zilelor noastre,

intocmai ca pentru apostoli, predicarea Evangheliei Domnului Iisus

Hristos ramane scopul central. Atunci cand lucrul acesta se face prin

puterea Duhului, in mod supranatural, oamenii sunt miscati si

intreaba ,,ce trebuie sa facem?" Avansarea Imparatiei prin misiunea

bisericii implica, de asemenea, o lupta spirituala impotriva puterilor

intunericului. In acest conflict putem vedea dovezile inevitabile ale

suprematiei bisericii prin Duhul Slant.

In concluzie, recunoscand asemanarile si diferentele dintre vremea

apostolilor si vremea noastra, dintre misiunea speciala a lor §i misiunea

bisericii contemporane, putem afirma ca astazi exista o mare nevoie de darul

penticostal al Duhului Acest luciu va fi urmat de o marturie erlcienta si

insonta de putere. Prin urmare, darul Duhului, puterea profen'ca in predicare,

calauzirea spirituala si adeverirea supranaturala caracterizeaza lucrarea

misionara eficienta a bisericii.

107 J. Wimber, PowerEvengelism, London, Hodder and Stoughton, 1992, p.

79.

108 Wells, op. oil, p. 89.

109 C.P. Wagner, Spiritual Power and Church Growth, London, Hodder and

Stoughton, 1986, p. 116.




