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Biserica, de-a lungul existentei sale, pe langa faptul ca a avut de

infruntat diferite atacuri din exterior care au avut drept tint£ nimicirea

acesteia, a trecut, de asemenea, prin diferite faze ale dezvoltarii sale.

Cand facem aceasta afirmatie, nu ne referim la tnlocuirea principiilor de

credinta vechi cu altele mai noi, ci la accentul pus uneori pe o anumita

doctrina, la dezvoltarea numerica a Bisericii si nu in ultimul rand la

inclinatia crestinilor de a sublinia excesiv ori o experienta personala in

defavoarea doctrinei, ori de a sublinia o anumita doctrina fara insa a trai

experienta aplicarii acesteia la viata personala.

Dezvoltarea numerica a crestinilor, pomind de la grupul restrans

al discipoiilor lui Iisus, pana in zorii mileniului al Ill-lea, cand

crestinismul a patruns in toate tarile de pe Glob (intr-o proportie mai

mare sau mai mica), este prezentata de Istoria Bisericii.

Istoria gandirii crestine, precum si Teologia in ansamblul ei,

subliniaza printre altele si diferen^ele de accent puse pe unele doctrine de-

a lungul vremii.

Astfel, James Orr a observat ca pe masura ce Istoria Bisericii a

progresat au predominat diferite doctrine1. Ordinea in care sunt expuse

diferitele doctrine reilecta ordinea in care ele au intrat in centrul atentiei.

Astfel, Hristologiei si doctrinei despre Trinitate li s-a acordat o atentie

deosebita intre secolele al IV-lea si al V-lea, la fel cum lucrarii

'Asistent univ. la Institutul Teologic Penticostal din Bucuresti

•James Orr, The Progress ofDogma, Eerdmans, Grand Rapids, 1952, p.20.



Ispasitoare a lui Hristos i s-a acordat o atentie deosebita In Evul Mediu,

mr doctrine! despre mantulre in secolul al XVI-Iea, In schimb doctrine!

despre Biserica doar in ultima penoada a inceput sa i se acorde mai

multa atentie.

In secolul nostru s-a dat o atentie mai mare revelatiei si lucrarii

Duhului Sfant2.

Miscarea penticostala de la mceputul secolului, si mai apoi cea

harismatica, care s-a declansat in anii '60, au avut un rol deosebit in

reactualizarea acestei doctrine.

Asa dupa cum arata si Dictionarul Miscarii Penticostale si

Harismatice, tiparit in anull988, miscarea penticostala nu numai c& s-a

extins in secolul al XX-lea, dar a dat nastere si unei alte miscan

neopenticostale numita harismatica pentru a o deosebi de penticostalis-

mul clasic.3

Deoarece scopul prezentului studiu este acela de a pune fata in

fata cele doua notiuni, cea de doctrina si cea de experienta, de a le

analiza separat si a le compara, este necesara definirea acestora, precum

si urmarirea accentului pus in timp asupra doctrinei sau asupra

experientci, sau asupra ambclor aspecte.

Conform Dictionarului explicativ al limbii romane doctrina este

definita ca "totalitatea principiilor unui sistem politic, stiintific, religios

etc".4 Din punct de vedere biblic, doctrina se defineste ca un set de

invataturi care se cer cunoscute, insusite, iar apoi aplicate in practica.

Termenul doctrina este des folosit atat in Vechiul Testament cat si in

Noul Testament.

!n Vechiul Testament cuvantul apare in principal ca traducere a

termenului ebraic ieqah, care inseamna "ceea ce este primit". in cartea

2Millard J. Erickson, Teologie Crestim, vol.3, Oradea, Editura "Cartea Crestina",

998, p.338.

3Trandafir Sandru, Biserica Crestina - evoJup'e si spirituaJitate, Bucuresti,

Editura Institutului Teologie Penticostal, 1995, p.235.

ADicponarul explicativ al limbii romane, Bucuresti, Editura "Universul

Enciclopedic", 1996, p.313.



profetului Isaia, folosindu-se cuvantul leqah, se afirm&: "Cei rataciti cu

duhul vor capata pricepere, si cei ce carteau vor lua TnvaJ&tura"

(Is.29:24), iar Moise sublinia: "Ca ploaia sa curga invataturile mele, ca

roua sa cada cuvantul meu ..." (Deut.32:2)

Ideea de colectie de invataturi revelate este exprimata in special

de termenul tora, care apare de 216 ori si este tradus cu Lege.5

In Noul Testament sunt folosite doua cuvinte. Didaskalia

inseamna atat actul de invatare, cat si continutul invataturii. Este folosit

cu privire la invatatura fariseilor (Mat. 15:9 ;Mc.7:7). Afara de un caz din

Epistola catre Coloseni si un altul din Efeseni, este un termen limitat la

epistolele pauline, care pare sa se refere la o colectie de invataturi folosite

ca standard de credmja adevarata. Termenul didache este folosit in mai

multe parti din Noul Testament, si acesta poarta, de asemenea, atat sensul

de inva|are cat si de continut al invataturii. Este folosit cu privire la

invatatura lui Iisus (Mat.7:28), despre care El a spus ca este divina (loan

7:16,17). Dupa Ziua Cincizecimii, doctrina crestina a inceput sa fie

formulata ca invatatura a celor ce au raspuns la kerigma apostolilor: "Dar

multumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru ca, dupa ce ati fost robi ai

pacatului, ati ascultat acum din inima de dreptarul invataturii pe care ati

primit-o" (Rom. 6:17).

In biserica erau anumiti oameni a caror functie oficiala era sa-i

invete aceste lucruri pe noii convertiti (I Cor. 12:28,29).

Chiar si cea mai veche dintre scrierile ce ni s-au pastrat de la

Parintii apostolici, cea mai veche piesa literara scrisa dupa finalizarea

canonului biblic poarta numele de Invatatura celor 12 Apostoli (sau

Didahia).6

Experienta se defineste ca "totalitatea cunostintelor pe care

oamenii le dobandesc in mod nemijlocit despre realitatea inconjuratoare

in procesul practicii social-istorice, al interactiunii materiale dintre om si

5Dictionar biblic, Societatea Misionara Romana, Oradea, "Editura Cartea

Crestina", 1995, p. 343.

6Anton I. Adamu^, Litemtura si filosofie crestina, vol. 1, Iasi, Editura "Fides",

1997, p. 59.



8

lumea exterioara."7

Experientia (lat.) mseamna "ce se acumuleaza din calatoria

vietii", suma de cunostinte stranse din contactul direct cu viata.

Alister McGrath, de asemenea, afirtna ca experienta poate fi

Tnteleasa ca sursa de cunoastere derivata din perceperea directa a

realitatii.8

Experienta religioasa

Experienta se refera la viata launtnca a individului, cand acesta

devine constient de simtinle si emotiile sale subiective. Crestinismul nu

inseamna doar o suma de doctrine, de teorii morale, concepte etc. etc., ci

inseamna si transformarea vietii launtrice a individului.

Spre deosebire de simpla reflectare asupra unui lucru, experienta

aduce si siguranta, certitudine. Astfel cele doua trebuie mtelese ca find

complementare si interactive. Norman Geisler, referitor la experienta,

sublinia ca aceasta este "starea de constienta a unui individ, cand isi da

seama ca ceva este altceva decat sine, indiferent daca este sau nu cu

adevarat altceva."8

El spune ca experienta poate fi privita in doua moduri: in general

si in particular. Experienta generala are de-a face cu constienta faptuiui

de a fi viu, iar experienta particulars! este aceea care are de-a face cu o

anumita intamplare din viata.

In pnvinta experientei religioase, punctul asupra caruia, in

general, sunt de acord cercetatorii, este ca religiile contin o mare

diversitate de experiente si de forme de exprimare. Experienta religioasa

implica atat o constienta a transcendenrului, cat si o angajare totala fata

de acesta. Tillich a numit aceasta stare "preocuparea ultima". El a spus:

"Conceptul fundamental al religiei este starea de a fi acaparat de o

1Dictionarul explicativ al limbii romine, p. 358.

8Alister McGrath, Christian Theology an Introduction, editia a 2-a,Cambridge,

Blackwell Publishers, 1997, p. 223.

9Paul Tillich, Ultimate Concern, Londra, editatade D. Mackenzie Brown, S C M

Press, Ltd, 1965, p.7.



preocupare ultima, de un interes fara margini, de ceva pe care omul il ia

in serios neconditionat si pentru care este gata sa sufere sau chiar sa

moara."9 Obiectuluipreocuparii noastre Tillich li rezerva numele de

"Dumnezeu".

Cel mai obisnuit mod de a descrie ceea ce Tillich a numit o

angajare ultima este folosirea cuvantului "inchinare". Astfel inchinarea

este atitudinea de admiratie si de acceptare a valorii supreme a

"transcendentului" de care suntem constienti.

Schleiermacher a descris experienta religioasa a transcendentului

drept sentimentul de "dependenta absoluta".1() El a inteles prin aceasta un

sentiment de fiinta creata sau cunoasterea faptului ca omul nu este

independent, ci dependent de Totul sau de Univers." Chiar si Freud a

recunoscut ca oamenii au acest sentiment de dependenta, dar nu a vrut

sa-1 identifice cu experienta religioasa.

La intrebarea "care este elementul de durata in crestinism?"

diferiti teologi au sugerat raspunsuri variate. Astfel au fost numite:

institutia B/sencu (de catre romano-catolici), taptele deosebite ale lui

Dumnezeu (de catre curentul de gandire numit "Heilsgeshichte"),

experientele (de catre Harry Fosdick), doctrinele (de catre Gresham

Machen) sau chiar o etica aparte, afirmandu-se ca esenta religiei consta

mai degraba in comportament decat in crez, o preocupare pentru

neprihanire, justitje, egalitate sociala si democratic (de catre Walter

Rauschenbusch).12

Experienta si teologia

In istoria crestinismului au fost momente cand s-a pus accentul

mai mult pe autontatea experientei in defavoarea altor surse de

l0Frederich Schleiemiacher, On Religion: Speeches to Its Cultural Despisers,

New York, Frederich linger Publishing Co., 1955, p.275.

"Norman L. Geisler, Fibzofia religiei Oradea, Editura "Cartea Crestina", 1999,

p. 13.

12 Miilard Erickson, op. tit, vol. 1, p. 108.
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cunoastere, cum ar fi Scriptura. Sau, cu alte cuvinte, privind relatia dintre

experienta si Teologie, au existat doua abordari divergente. Pe de o parte

au fost sustinatori ai pozitiei conform careia experienta furnizeaza

resursele de baza pentru Teologia crestina, iar pe de alta parte s-a afirmat

ca Teologia crestina ofera cadrul !n care experienta umana poate fi

interpretata.

Sa analizam pe rand aceste doua pozitii.

In primul rand, experienta ca resursa fundamental a. Pare o pozitie

atragatoare, deoarece sugereaza ca Teologia crestina este preocupata de

experienta umana, ca religiile lumii sunt de fapt raspunsuri la aceleasi

experiente religioase. Paul Tillich si David Tracy au aratat ca daca

oamenii au experiente comune, indiferent ca le numesc religioase sau nu,

teologia crestina poate sa se adreseze acelor experiente, astfel punctul de

pornire - experienta umana - a fost identificat. George Lindbeck vede

religiile, inclusiv Crestinismul, ca o manifestare constienta de atitudini si

simtiri. Deci, experienta vine intai, iar apoi vine Teologia. Punandu-se o

astfel de baza, se deschide o larga perspective pentru dialogul

interreligios pe scara mondial! Principala obiectiune adusa acestei teorii

este imposibilitatea verificarii ei. Expresia de "experienta religioasa"

ramane totusi un termen vag, ce nu poate fi conturat cu rigurozitate,

ramane o ipostaza neverificabila.

In cadrul Crestinismului, experienta totdeauna trebuie sa aiba o

baza doctrinara. Cu alte cuvinte, experienta are ca suport doctrina biblica,

iar a cauta justificari in Scripturi doar pentni a promova o experienta

subiectiva, a forta anumite texte biblice dandu-le o conotatie improprie

presupune asumarea unui rise deosebit.

Cea de-a doua pozitie este aceea conform careia teologia crestina

furnizeaza cadrul pentru interpretarea experientelor. Experienta este

vazuta ca ceva care poate fi interpretata, mai degraba decat ceva ce este

capabila sa interpreteze. De altfel si Martin Luther abordeaza problema

rolului experientei in Teologie. Pozitia lui Luther este ca experienta are

un rol vital in Teologie.

Fara experienta Teologia este seaca si deficienta, dar nici doar

experienta singura nu ne poate duce in prezenta lui Dumnezeu.
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Convingerea ucenicilor, In urma experientei pe care au trait-o la

rastignirea lui Iisus, a fost ca Dumnezeu era absent de la acel eveniment

sangeros si nedrept. Chiar si Iisus pare ca a avut un moment cand a simtit

absenta lui Dumnezeu atunci cand a strigat: "Dumnezeul Meu,

Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai parasit?" (Mat. 27:46). Dar, invierea lui

Iisus a rastumat rationamentul precedent. Dumnezeu era prezent la

evenimentele precedente, dar intr-un mod ascuns, un mod pe care

experienta 1-a confundat cu absenta.

Astfel Teologia interpreteaza experientele si simtirile noastre.

chiar pana la punctul de a le contrazice, atunci cand acestea ne due in

ratacire. Ea subliniaza credinciosia lui Dumnezeu si realitatea sperantei

invierii, chiar si atunci cand experienta pare sa sugereze altceva.

Asadar, Teologia ne fumizeaza cadrul pentru a intelege sensul

experientelor.

John Stott sublinia ca "personalitatea mea adevarata este ceea ce

sunt prin creatie, este acea parte din mine pentru care a venit Hristos ca

s-o rascumpere, este ceea ce sunt prin chemarea pe care o am.

Personalitatea mea falsa este ceea ce sunt prin caderea in pacat, este acea

parte din mine pe care Hristos a venit s-o nimiceasca."13

Augustin a analizat, de asemenea, implicatiile experientei privind

doctrina crestina a creatiei. Conform lui Augustin, sentimentul omului de

nemultumire este o consecinta ce i§i are radacinile la inceputul omenirii.

Omul, fiind creat dupa imaginea lui Dumnezeu, are in launtrul lui aceasta

dorinta de a se apropia de El. Apropierea prin merite personale nu este

posibila din pricina naturii decazute a fiintei umane si asttel dorinta de

Implinire ramane nesatisfacuta.

Meritele personale bineinteles ca nu-1 satisfac, de aceea omul

ramane cu o dorinta, dorinta dupa ceva nedefmit.

Astfel, au ramas cunoscute cuvintele lui Augustin care

sintetizeaza toata aceasta stare de fapt: *Tu ne-ai creat pentru Tine, iar

13 John R. W. Stott. Crucea lui Cristos, Wheaton, Illinois, Societatea Misionara

Romana, 1992, p. 281.
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inimile noastre nu-si gasesc odihna pana nu se odihnesc in Tine". Sau

maxima care ii apartine tot lui Augustin desiderium sinus cordis ("dorinta

face inima profunda").

Criticul literar si teologul C.S. Lewis, ca si Augustin, a fost

constient de o anume emotie profunda care marcheaza dimensiunea

existentei noastre dincolo de timp si de spatiu. Aceasta dorinta din fiinta

umana nu poate fi satisfacuta de nici un obiect, de nici o experienta.

Lewis numeste aceasta dorinta bucurie Conform lui, bucuria este o

dorinta nesatisiacuta, care este ea insasi mai de dorit decat orice alta

satisfactie (...) iar oricine a experimentat-o o va dori din nou.

Pentru Friederich Schleiermacher esenta intelegerii fenomenului

pietatii se bazeaza pe notiunea de "simtamant al absolutei dependente".14

El propune ca prima structura a vietii religioase, crestina sau necrestina,

constiinta de sine. Schleiermacher vorbind despre "simtamantul de

dependenta" nu se refera la emotii, el are in vedere structura

fundamental^ a existentei personale, fnaintea emotiilor, actiunilor sau

gandurilor. El a subliniat mai degraba experienta omului in relatie cu

Dumnezeu, decat a accentuat actiunea lui Dumnezeu privind omenirea.

Reiigia, prin urmare, nu este aciiune (moraiitate) nici melafizica, ci mai

degraba o stare bazata pe "simtirea absolutei dependente". El acorda un

compartiment larg in discursurile sale, activitatii umane in simtire, in

actiune si in gandire. Filozoful german Ludwig Feuerbach, care a trait in

sec. al XlX-lea, are urmatorul punct de vedere: fiintele umane au creat

zeii care intrupeaza aspiratiile, nevoile si temerile lor. Deci, simlurile

n-au nimic de-a face cu Dumnezeu. Daca simtul este organul esentiai al

religiei, atunci natura lui Dumnezeu nu este altceva decat o expresie a

naturii simtului. Pentru Feuerbach, experienta umana nu este decat

experienta noastra, cea de sine, si nu cea de Dumnezeu.15

Karl Barth, eel mai de seama teolog din secolul al XX-lea,

subliniaza faptul ca credinta este izolata de ratiune, aceasta fiind

uNew Dictionary of Theology, Inter-Varsity Press, Downers Grove, Illinois,

1991, p.620.

15Dictionarenciclopedic, vol.11, Bucuresti, Editura Enciclopedica, 1996, p.307.
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expresia religioasa a sistemului predominant de gandire al omului

modern.

Existentialistul Karl Jaspers a tost la origine psiholog si a vorbit

despre o "'expenenta suprema''atat de extraordinara meat iti da impresia

ca o traiesti cu adevarat, si de speranta de a gasi un sens vietii, chiar daca

ratiunea nu-ji ofera o asemenea speranta.

Problema cu aceasta "experienta suprema " este ca ea, din cauza

ca este total despartita de rational, nu ne permite sa comunicam

continutul ei nici altora si nici chiar noua insine.1"

Lasand deoparte o doctrina crestina bine conturata, si incercand

sa obtina doar experience si senzatii iesite din comun, oamenii au ajuns la

cele mai bizare rezultate. Este cu atat mai trist cu cat psihologi sau chiar

filosoii au stimulat donnta unei mase largi de persoane de a accede la

astfel de senzatii. Bunaoara, Aldous Huxley a folosit expresia "experienta

de prim ordin\xl Pentru a se ajunge la o asemenea experienta el a

recomandat folosirea drogurilor. Astfel, in anii '60, multi oameni

inteligenti au luat LSD, iar majoritatea dintre ei recunosteau ca fusesera

influentati de invatatura lui Huxley si apelau la aceasta practica din

dorinta de a avea o expeiienta mistica nemijlocita in care sa nu inlervina

ratiunea. Din nefericire, si in perioada contemporana, multe persoane,

mai ales tineri, recurg la astfel de cai de evadare din lumea reala.

In cartea "Structura umanfsmului", care prezinta conceptele mai

multor ganditori, Aldous Huxley a scris ultimul capitol. Desi se atta in

ajunul mortii sale, el a pledat inca pentru folosirea drogurilor de catre

"oamenii sanatosi" pentru a ajunge la "experienta de prim ord/n".

La acest punct Francis SchaeiTer trage concluzia ca motivul

propriu-zis pentru care sunt luate astazi droguri in mod constient nu este

nevoia de evadare sau de senzatii tari, ci marea disperare a omului

modern.

Pare de neinteles ca Tntr-o perioada numita postmodernism ce

poarta amprenta marilor descoperiri atat in cadrul macrocosmosului cat si

16Francis A. Schaffer, Demisia mtiunii, Fagaras, Editura Agape, 1999, p.40.
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in eel al microcosmosului, omenirea sa fie cuprinsa de o astfel de

deznadejde fatala, si totusi aceasta este realitatea.

in incercarea de a trai noi experiente, tineri si varstnici se lasa

purtati de toate parerile, incercand sa descopere noi provocari sau, acolo

unde nu sunt, sa le inventeze. Astfel, an loc tot felul de sporturi extreme,

de evadari in ireal prin intermediul drogurilor sau prin intermediul

bauturilor alcoolice.

Se pare ca aceasta goana dupa senzational si dupa experiente

nemaiintalnite este o caracteristica a slarsitului nostru de mileniu.

Doctrina si experienta in Biserica Penticostala

Biserica crestina, privita in ansamblu, ca Trup al lui Hristos,

detine un set de scrieri stinte, scrieri ce furnizeaza baza doctrinara a

acestui organism spiritual.

Deoarece exista pericolul ca alaturi de doctrina sanatoasa sa tie

strecurate si erezii, nu de putine ori apar avertismente de genul: %tsa nu

treceti peste ce este scris...1^! Cor.4:6), sau daca scoate cineva ceva din

"cuvintele cartii acestei proorocii (...) sau daca adauga ceva..."

(Apoc.22:18,19) va avea de suportat consecinte pentru vesnicie.

Istoria spune ca au existat astfel de tendinte de a "imbogati" sau

de a "saraci" canonul biblic, dar mult mai numeroase au lost incercarile

de a falsifica invat^tura sanatoasa, prin tot felul de erezii si de invataturi

mincinoase.

Daca pe vremea apostoliJor, acesti amagitori si-au facul aparitia,

in perioada ce a urmat, numarul lor a crescut, iar astazi se gasesc

raspanditi pe tot Pamantul.

Ca o reactie la conservatorismul excesiv din unele Biserici, la

monotonia si la lipsa unei viziuni clare de slujire din partea liderilor,

dorinta dupa nou devine tot mai tentanta pentru anumiti credinciosi, in

mod deosebit pentru generatia tanara.

Multi cauta o experienta deosebita, iar altii se marginesc doar la o

viata obisnuita, in care sa nu se produca schimbari esentiale. Daca in

perioada de inceput a Bisericii era o bucurie de nedescris, si-un spirit de



15

sacrificiu inimaginabil, se pare ca aceasta stare s-a diminuat simtitor in

perioada contemporana. Pot oare 11 acceptate experientele doar pe baza

faptului ca ofera ceva deosebit, fata de ce am stiut pana acum? Sau orice

experienta este binevenita si trebuie acceptata ca atare? La aceste

intrebari raspunsurile sunt diverse, unii punand accent doar pe

experientele personale, iar altii neglijandu-le cu desavarsire.

Exista si pericole vizand experienta crestina. (1) Aceasta nu ar

trebui sa fie vazuta individual, ci sa fie evaluata in cadrul comunitatii

crestine, in trecut si in prezent. (2) Experienta nu ar trebui acceptata fara

o cercetare a ei. Cuvantul lui Dumnezeu trebuie sa ramana standardul

pentru masurarea si incadrarea experientei. (3) O teologie biblica a

experientei va sublinia lucrarea Duhului si rolul Lui in viata de credinta a

copiilor lui Dumnezeu ( Fapte. 14:15-18; Rom.8; Gal.4:6,7).

O concentrare asupra Duhului va duce In chip natural si autentic

la punerea accentului pe Hristosul prezentat de Cuvant. Apostolul Pavel

sublinia: "De aceea va spun ca nimeni daca vorbeste prin Duhul lui

Dumnezeu nu zice «Iisus sa fie anatema»! Si nimeni nu poate zice

«lisus este Domnul», decat prin Duhul Sfant" ( I Cor. 12:3 ). La fel si

sfantul apostol loan sublinia diferenta dintre Duhul lui Dumnezeu si

duhul lui Antihrist, spunand urmatoarele: "Duhul lui Dumnezeu sa-L

cunoasteti dupa aceasta: Orice dun care marturiseste ca Iisus Hristos a

venit in trup este de la Dumnezeu; si orice duh care nu marturiseste pe

Iisus, nu este de la Dumnezeu ci este duhul lui Antihrist" (I loan 4:2,3 ).

Deoarece secolul nostru a debutat de o experienta crestina ce a

avut un larg ecou pretutmdeni, este cazul sa analizam experienta

botezutui in Duhul Sfant pentru a avea o pozitie clara privind acest

eveniment.

Mai intai sa prezentam invatatura promovata de miscarea

penticostala.

In lucrarea Doctrine bib/ice. O perspective penticostala, William

W. Menzies si Stanley M. Horton, la capitolul "Botezul in Duhul Stant"

au scris ca toti credinciosii au dreptul si trebuie sa doreasca cu ardoare si

sa caute cu staruinta promisiunea Tatalui, botezul in Duhul Slant si foe,

potrivit cu porunca Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta a fost
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experienta normala a tuturor crestinilor din Biserica Primara. Impreuna

cu botezul in Duhul Sfant vine si inzestrarea cu putere pentru viata si

slujire, inzestrarea cu daruri si abilitati in exercitarea lor si in lucrarea de

slujire (Luca 24:49; Fapte. 1:4,8; I Cor. 12:1-31). Aceasta experienta este

distinct^ de experienta na§terii din nou si urmeaza acesteia (Fapte.8:12-

17;10:44-46; 11:14-16; 15:7-9). O data cu botezul in Duhul Slant vin

experience ca umplerea pana la revarsare cu Duhul Sfant (loan 7:37-39;

Fapte. 4:8), o accentuare a reverentei fata de Dumnezeu (Fapte2:43; Evrei

12:28), o intensificare a consacrarii pentru Dumnezeu si a dedicarii

pentru lucrarea Lui (Fapte2:42), precum si o dragoste mai activa pentru

Hristos, pentru Cuvantul Sau si pentru cei pierduti (Marcu 16:20).ls

Botezul credinciosilor in Duhul Slant este confirmat de semnul fizic

initial al vorbirii in alte limbi, dupa cum le da Duhul sa vorbeasca (Fapte

2:4). In acest caz vorbirea in alte limbi este in esenta aceeasi cu darul

vorbirii in alte limbi (I Cor. 12:4-10, 28), dar difera In scop si in utilizare.

Situandu-se pe o pozitie critica, John F. Walvoord in raspunsul

pe care i-1 da lui Stanley Horton afirma ca crestinii care nu impartasesc

credinta penticostala observa ca primele convingeri penticostale se

bazeaza in cea mai mare parte pe experienta si nu pe o exegeza biblica

solida.19 Vorbirea in limbi, continua Walvoord, a fost inteleasa in mod

eronat ca o dovada de spiritualitate si de putere spirituals, in timp ce

I Corinteni 12:8-10, 28-30 arata ca darul vorbirii in limbi este eel mai mic

dintre daruri le spirituale.

Cu toate aceste observatii critice, trebuie sa spunem, in chip

raspicat, ca penticostalii acorda Cuvantului un loc primordial. Primul

punct in "Declaratia adevarurilor fundamentale", data de Assemblies of

God 11 reprezinta "Scripturile inspirate", care sunt considerate ca fiind

"regula infailibila si autoritara pentru credinta si conduita". Experienta

l8William W. Menzies, Stanley M. Horton, Doctrine biblice. O perspective

penticostala, Springfield, Missouri, Life Publishers International, 1999, p. 132.

19Melvin E. Dieter. Stanley M. Horton, Anthony A. Hoekema, Robertson

McQuilkin, John F. Walvoord, Cinci conceptii despre sfmfire, Oradea, Editura

"Cartea Crestina", 1999, p. 152.
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trebuie verilicata pnn Cuvant. Dar, daca credem cu adevarat Cuvantul,

experienta va urma. Daca nu credem, atunci nu exista nici o realitate a

credintei care trebuie declarata.

Totusi Walvoord afirma ca, cu toate ca miscarea penticostala a

promovat la inceputurile ei concepte teologice pe care nepenticostalii nu

le-au acceptat (sau o parte din ei), binecuvantarea lui Dumnezeu a tost

asupra miscarii, datorita faptului ca aceasta privea in mod sincer spre

Dumnezeu, pentru a pnmi sfintenie si putere spirituals.

in raspunsul pe care i-1 da Stanley Horton lui McQuilkin, in care

arata diferenta dintre penticostali si alte grupari religioase, el spune ca

"noi insa ne deosebim - de cei care nu cred ca noi - prin definitia pe care

o dam umplerii si plinatatii Duhului. Recunoastem ca plinatatea Duhului

este accesibila acelora care o cer (Luca 11:13) si identificam umplerea

initiala, cu botezul in Duhul Slant. Cei mai multi penticostali vor ii de

acord, totusi, ca pentru a implini nevoi speciale, cresjinul are la dispozitie

noi umpleri, ca atunci cand Petru i-a infruntat pe cei din Sinedriu (Fapte.

4:8), si ca atunci cand Pavel 1-a infruntat pe Elima vrajitorul (Fapte 13:9).

De asemenea, recunoastem ca botezul in Duhul Slant nu este punctul

culminant ai experientei crestine. Botezul are loc alunci cand noi intram

intr-o relatie vitala cu Duhul si el vine ca sa ramana. El este prezent in

mod continuu cu noi, fie ca noi suntem constienti in vreun fel de prezenta

Lui, fie ca nu. Totusi El nu anuleaza vointa noastra libera.

Inca depinde de noi daca ne supunem controlului Sau sau nu. Subliniem

apasat ca scopul principal al botezului in Duhul Slant este puterea pentru

slujire. ■

De asemenea. Horton continua afirmand ca "noi vedem botezul

in Duhul ca pe o experienta datatoare de putere care nu duce in mod

automat la maturitate Maturizarea este un proces treptat care rezulta din

crestere, pe masura ce continuam sa umblam in Duhul si sa aplicam

adevarul Cuvantului lui Dumnezeu in vietile noastre. Tiparul biblic este

intai o viata noua prin Duhul, apoi experienta datatoare de putere a

20Melvin E. Dieter, Stanley M. Horton, op. c/f.,p.201.
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botezului in Duhul Slant, apoi o viata de crestere spirituals care

progreseaza atat in sfintire cat si in slujire."21

La obiectia ca penticostalii isi bazeaza doctrina specified a

botezului in Duhul Slant si experienta pe o carte istorica, asa cum este

Faptele Apostolilor, Horton a raspuns: "Chiar daca ne elaboram argumen-

tatia bazandu-ne in primul rand pe cartea Faptele Apostolilor, aiirmam ca

Luca a fost si un teolog, nu doar un istoric. Noi recunoastem, de

asemenea, ca in epistole Pavel se ocupa si de experientele altor oameni,

pe langa propriile Iui experiente. Chiar si atunci cand epistolele ne

vorbesc despre un adevar fundamental cum este justifkarea prin

credinta, acesta este legat de an eveniment istoric din viata Iui Avraam,

iar cand Pavel arata importanta harului, se intoarce la o carte istorica si

vorbeste despre David (Rom. 4). Ar trebui sa mai observam ca atunci

cand Pavel pune intrebarea «Toti vorbesc in limbi?» (I Cor. 12:30),

verbul este la timpul prezent sugerand «Toti continua sa vorbeasca in

limbi?», adica intreaba daca toti au o lucrare continua de vorbire in

limbi in adunarea bisericii. Astfel Pavel nu exclude limbile ca dovada

exterioara initiala."22

David Pawson subliniaza ca botezui in Duhul Sfant este o

doctrina biblica evidenta, ce poate si trebuie sa isi aiba locul in cadrul

miscarii crestine si nu este doar o experienta subiectiva si superficiala.

Fara o Teologie a botezului in Duhul Sfant nu putem sa ne situam pe o

pozitie sigura care sa dureze. Aceasta, pentru ca apoi vor fi destule

probleme privind aplicarea in practica in bisencile de astazi. El lanseaza

chiar un apel pentru reconciliere privind diferentele dintre curentele

sacramental, evanghelicsx eel penticostal pe terenul unde "nimeni nu are

toata dreptatea, dar toti au dreptate in parte."23

21Ibid.,p.2O2.

22Ibid.p. 135.

"David Pawson, Jesus Baptises In One Holy Spirit .London, Holder&

Stoughton, 1997, p. 138.
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Rolul simturilor si a] experience!

Teologul metodist Theodore Runyan vede experienta religioasa

ca un eveniment de cunoastere intre sursa divina si participantul uman

implicand patru factori relationali:

1. Sursa divina a experientei, care impresioneaza partea

spirituals din fiinta umana.

2. Telos-u\ experientei: intentia sursei, scopul si tinta pentru

fiinta umana.

3. Transformarea adusa de si prin experienta.

4. Simturile care insotesc experienta.2A

Descriind aceste componente esentiale ale experientei, Theodore

Runyan recunoaste importanta, puterea si absolut necesara experienta

pentru mobilizarea si misiunea bisericii. Experienta are nevoie de

cuvantul doctrinei sanatoase daca vrea sa comunice corect si sa actioneze

drept. Dar atat cuvintele cat si faptele trebuie Tmplinite cu motivatia

Duhului.

Rolul simturilor este de a focaliza energiile. de a motiva si de a

da pasiune.

Cine se va lupta impotriva nedreptatii si a coruptiei, daca nu are

simtul justitiei si repulsie fata de nedreptate? Cine se va jertti pentru altii

si se va implica in acte de caritate, daca nu vadeste compasiune pentru ei?

Interdependenta dintre ortodoxie (docrrina corecta) si

ortopraxia (actiune corecta) duce la ortopatie (simtire corecta), care are

rolul de a-l modela pe crestin.

Asttel, trebuie pastrat echilibrul dintre motive si emotii.

Echilibrul este un termen tblosit in general atat in cadrul culturii cat si in

cadrul bisericilor cu referire la un anumit fel de sanatate mentala sau la

normalitate.

24T.H. Runyon, The Importance ofExperience tor Faith, Nashville, Abingdon

Press, 1990, p. 93.
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Echilibrul vorbeste de egala atentie acordata motivelor si

sentimentelor.

Uneori s-a facut remarca in conformitate cu care penticostalii

promoveaza doar o manifestare psihico-motorie emotionala, dar nu

totdeauna s-a argumentat intr-un mod satisfacator aceasta afirmatie.

Locul teologiei in cadrul miscarii penticostale

Pastorul penticostal peruvian Bernando Campos a afirmat ca

penticostalii totdeauna au facut Teologie.

Sunt doua scopuri fundamentale de care trebuie sa tinem cont in

misiunea pe care o avem, si anume: in primul rand datoria de

evanghelizare pentru reconcilierea omului cu Dumnezeu, iar in al doilea

rand crearea unei noi societati prin inaintarea dinamica a Imparatiei lui

Dumnezeu in istorie.

Biserica crestina a experimental doua traditii teologice vrednice

de a fi luate in seama: o traditie sistematizata (Aquinas, Calvin, Barth), si

o traditie nonsistematizata (Muntzer si Kierkegaard).

Ar trebui sa ne intrebam care sunt avantajele si riscurile

sistematizarii si care sunt avantajele si riscurile experientelor, lara ca

acestea sa intre in conflict.

Campos descrie experienta penticostala ca fiind mai intai de toate

modul bisericii de a fi, de a face, de a trai, aceasta mobilizeaza la

marturie, la doctrina si la Teologie.

Asemanator cu prima suta de ani ai bisericii, perioada de inceput

a miscarii penticostale nu se putea mandri cu multi oament "intelepti,

puternici sau de neam ales..." (I Cor. 1:26).

Uneltele bisericilor din case din primul secol erau scrisorile,

marturiile, epistolele, evangheliile, cantarile, o scurta istorie si o

Apocalipsa. Nici Wesley nu a iacut (promovat) Teologie In modul

traditional, scolastic. Predicile, pamfletele, imnurile, marturiile, conferin-

tele... acestea formau media lucrarii.

"Religia populara" fara o buna baza doctrinara este expusa

riscului fanatismului.
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Este, de asemenea, important de remarcat faptul ca Teologia nu

are chemarea in primul rand de a se identifica cu tratatele sistematice si

cu monografiile, ci in primul rand teologia incepe cu raspunsul direct al

persoanei catre Dumnezeu.

Locul rugaciunii in cadrul miscarii penticostale

Daca Duhul Slant are un loc central in inchinare, trebuie sa se

recunoasca si faptul ca rugaciunea - individuals sau in comun, de cerere

sau de lauda - formeaza inima spiritualitatii.

Pentru penticostali (si nu numai pentru ei), este imposibil sa-L

cunosti pe Dumnezeu si lucrarile Sale, tara rugaciune, pentru ca in

rugaciune raspundem Duhului adevarului.

Cand insa incetam sa ne mai rugam, chiar si lumina adevarului se

stinge iar acesta starseste prin a ii uitat. Astfel efectul marturiei se

diminueaza.

Ca si Karl Barth, penticostalii afirrna ca "rugaciunea este un

strigat eshatologic bazat pe recunoasterea numelui Domnului, a vointei si

a stapanirii Lui, este actualizarea realitatii noastre eshatologice "2S

Barth a discutat legatura ce exista intre rugaciune si Teologie in

lucrarea Teologia evanghelica: o introducere. El afirma ca primul act

fundamental al lucrarii teologice este rugaciunea. Esenta rugaciunii si a

inchinarii este recunoasterea lui Dumnezeu si lucrarea harului Sau in mila

si in judecata exercitata in Creatie. Acest raspuns apare din capacitatea

creaturii, prin bar sa iubeasca si sa se bucure de gratitudinea lui

Dumnezeu.

Munca teologica, sublinia Barth, ar trebui cu adevarat sa se

desfasoare astfel in forma unui act liturgic. Nu ar trebui numai sa rostim

cuvintele ce le primim de la Iisus, ci trebuie sa-L primim pe El si viata de

slujire pe care El ne-o pretinde.

25 Karl Barth, Prayer, Philadelphia, D.E. Salires, Westminster Press, 1985, p. 18.
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Din moment ce reflectarea teologica asupra lui Dumnezeu este

sub forma de dialog, nu ne putem multumi doar sa cladim pe anumite

sisteme de gandire anterioare.

S&-L concepem pe Dumnezeu ca pe Dumnezeul eel viu, care

rascumpara lumea, este omeneste posibil numai prin primirea harului Sau

divin. Astfel Teologia insasi, devine o jertfa adusa lui Dumnezeu si o

cerere continua ca aceasta jertfa sa fie acceptata.

In fine, Teologia, dupa Barth, nu poate garanta adevarul pentru ca

nu poate garanta harul lui Dumnezeu. Certitudinea cunoasterii lui

Dumnezeu nu se bazeaza pe doctrine formulate, ci pe recunoasterea,

invocarea si rugaciunea ca Dumnezeu cu adevarat sa faca Cuvantul

divin accesibil pentru noi.

Referitor la relatia dintre Teologie si rugaciune, se poate remarca

faptul ca pana in sec al XH-lea Teologia nu era o problema de cunoastere,

ci de rugaciune. Teologia nu era o doctrina de analizat intelectual sau de

discutat in scoli. Scopul Teologiei nu era de a-L explica pe Dumnezeu, ci

de a-L cunoaste in contemplare, adorare, lauda si multumire

Aceasta conceptie despre Teologie a durat pana in prima jumatate

a sec. al XII-lea. De aceea, a face Teologie inseamna sa recunosti

prioritatea epistemologica a Duhului Sfant in rugaciune.

Locul Cuvantului in cadrui miscarli penticostale

S-a pus uneori intrebarea daca penticostalii asaza Duhul deasupra

Cuvantului, facand astfel din experiente norma pentru Teologie.

Steven J. Land subliniaza ca Duhul este inaintea Cuvantului scris

dar Duhul inspira, pastreaza si lumineaza Cuvantul.2& De asemenea,

calauzirea personala si oferirea darurilor spirituale reprezinta sarcina

continua a Duhului.

6Steven J. Land, Pentecostal Spirituality a Passion for the Kingdom, Journal of
Pentecostal Theology, 1981, p. 143.



23

Semnele s.i puterea Duhului Sfant nu sunt accesorii optionale

pentru biserica, ci sunt abilitati necesare pentru lupta impotriva domniilor

si stapanirilor din lumea spirituals.

In privinta raportului dintre Duhul si Cuvantul intrupat, persoana

lui Iisus, exista egalitate. Aceasta relatie dintre Duhul si Cuvant este

ignorata pe diferite cai de catre diferite traditii crestine.

Teologia romano-catolica, chiar si de la Conciliul Vatican II,

tinde In practica sa plaseze Biserica deasupra Cuvantului si apoi mai

departe sa trateze traditia la acelasi nivel cu Scriptura. Scolasticismul

fundamentalist protestant a plasat Scripturile deasupra Duhului, astfel

incat singura functiune serrmificativa a Duhului era sa marturiseasca

despre Scripturi. Alte grupari au plasat Duhul deasupra Cuvantului si au

dezvoltat o revelatie particulars dincolo si deasupra Scripturilor,

contrazicand sau corectand Scriptura.

Privind aceste relatii, James Jones a atirmat ca Biblia este de

putina valoare tara lucrarea suverana a Duhului Slant, ea isi pierde

semnificatia cand este rupta din contextul experientei Duhului/7

Duhul nu contrazice Scriptura, dar lucrarea Lui este mai mult

decat repelarea a ceea ce putem gasi prin citire acolo. loan a indicat ca

Domnul se asteapta ca Duhul Slant sa directioneze Biserica in acele zone

neacoperite de invatatura lui Iisus (loan 15:7-12).

Primul Conciliu Apostolic s-a intors la legamantul cu Noe din

Vechiul Testament pentru a-si justifica decizia luata spunand "s-a parut

nimerit Duhului Slant si noua." (Fapte. 15:28).

Tot James Jones continua spunand c«i protestantii au Biblia, dar

Biblia tara Duh si tara comunitate este litera moarta, fiind doar un teren

bun pentru scolasticismul arid.2s Catolicii au comunitatea, dar comuni-

tatea fara Biblie si tara Duh devine doar o carcasa.

27James Jones, The Spirit and the Word, New York, Hawthorn Books, 1975,

p.99.

28James Jones, op. cit.,p.\05.
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Penticostalii au Duhul, dar Duhul fara Biblie si fara comunitate

duce inevitabil la subjectivism si la fanatism. In inva|atura lui Pavel, insa,

aceste trei autoritati sunt complementare.

Duhul inspira Cuvantul si zideste comunitatea; Cuvantul ne da

capacitatea sa intelegem experienta noastra cu Duhul si ne invata cum sa

traim; comunitatea formeaza contextul in care Cuvantul este inteles si

Duhul este luat in seama. Folosind Biblia, mai degraba sa darame decat

sa zideasca Biserica, folosind Biserica sa stinga Duhul si folosind Duhul

ca pretext de a trece dincolo de perimetrul Evangheliei, prin aceste

mijloace s-a distrus fundamentul crestinismului mai mult decat prin orice

atac din partea ateilor sau a scepticilor.

Pastrand insa echilibrul,Trupul lui Hristos va fi pazit de

intelectualismul steril, de sentimentalismul naiv si de activismul

rigid.

Cand Teologia este inteleasa si aplicata corect, dihotomia care

apare prea des, sau este perceputa ca atare, intre Teologie si spiritualitate,

poate fi biruita.

Experienta Duhului cere aceasta integrare a credintei, a afectiunii

si a practicii si de fapt aceasta este si sarcina Teologiei. Astfel ortodoxia

(invatatura sanatoasa), ortopatia (afectiunea corecta) si ortopraxia

(experienta corecta) sunt imbinate intr-o relatie benefica.

Doctrina are un rol deosebit in maturizarea crestinului, iar

experienta imbogateste partasia dintre el si Dumnezeu. Aceste doua

elemente sunt necesare pentru dezvoltarea unei vieti de credinta

echilibrate, ele nu se exclud reciproc, ci sunt complementare.

Astfel, miscarea penticostala are meritul de a readuce in sanul

Crestinismului o invatatura biblica privind Iucrarea Duhului Slant

aplicata in mod clar la viata fiecarui credincios.

Chiar daca ravna unor credinciosi penticostali a luat-o uneori

inaintea Cuvantului scris, aceasta atitudine nu a reprezentat o regula, ci o

exceptie care de cele mai multe ori a fost remediata. Nu poate fi neglijat

in nici un fel rolul deosebit de important pe care 1-a detinut, si inca

continua sa-1 detina, miscarea penticostala ca o mare miscare de trezire

spirituala a secolului al XX-lea.




