
DIALOGUL DINTRE ROMANO-CATOLICI §1

PENTICOSTALI: CATEVAIPOTEZE PENTICOSTALE

de Cecil M. Robeck, Jr.

Sunt onorat ca am fost invitat sa" fin aceasta prelegere membrilor

European Pentecostal Theological Association Tn primul an al celui de-al

treilea mileniu ,,crestin". Sunt onorat datorita faptului ca nu sunt european,

cu toate ca in ultimii zece ani am petrecut in fiecare an circa §ase saptamani

in Europa. Este o onoare pentru ca sunt abonat la EPTA Bulletin chiar de la

inceputul fondarii ei, si, timp de doua decenii, v-am citit lucrarile si v-am

ascultat conversatiile. Am invatat mult de la dv. si sunt recunoscator ca am

avut oportunitatea de a face aceasta.

Sunt onorat si prin faptul ca mi s-a cerut sa tin o prelegere pe tema

dialogului dintre penticostali si romano-catolici. Sunt membru al acestui

dialog din 1985, iar din 1992 am slujit in calitate de co-pre§edinte al acestui

forum de dialog. In decursul acestor ani, am descoperit ca atat penticostalii,

cat si evanghelicii, au intrebari cu privire la el, unele din ele izvorand dintr-

un interes sincer pentru aceste discutii. Altele fie se datoreaza ignorarii

situate i, fie izvorasc dintr-o durere personal a, fie din teama de rezultatul la

care s-ar putea ajunge. Sper ca in aceasta prezentare scurta voi fi in stare sa

va raspund la unele din intrebSrile dv. cu privire la motivul pentru care sunt

implicat in acest dialog. Sper, de asemenea, ca aceasta introducere scurta va

facilita o discutie fructuoasa despre acest dialog si va starni interesul altor

grupari penticostale europene de a lua parte la aceasta discutie.

Pentru inceput as dori sa intelegefi patru lucruri cu privire la mine.

In primul rand, faptul ca sunt un penticostal clasic devotat, atat prin

experienta, cat si prin tradifie. Nu aduc nici o scuza pentru faptul ca sunt

penticostal §i nici nu fac vreun coinpromis in ceea ce prive§te lucrurile

esen^iale ale penticostalismului si in ceea ce inseamna el pentru mine. Cred
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ca experienta si instruirea mea penticostala au contribuit m mod

semnificativ la capacitatea mea de a sluji cu succes in cadrul Dialogului

International dintre Romano-Catolici si Penticostali, precum si in Biserica

globala de pretutindeni. Cei care m-au adus la credinta si de la care am

primit hrana spirituals in tot decursul vie{ii mele au fost penticostalii, si tot

ei m-au tnvajat ca, indiferent de preful personal care era implicat, trebuia sa

flu credincios chemarii date de Dumnezeu, indiferent care ar fi ea. Partea

aceasta din urma a fost eel mai greu de Tmplinit, mai ales atunci cand

penticostalii nu au injeles intotdeauna chemarea pe care mi-a facut-o

Dumnezeu sau cand au declarat ca Dumnezeu nu ar fi putut da o asemenea

chemare. In orice caz, eu am Tncercat sa fiu credincios mostenirii mele de

credinta si le-am permis liderilor mei sa discearna impreuna cu mine ce-mi

spusese Dumnezeu cu privire la chemarea mea de slujire ecumenica.

In al doilea rand, eu am educatia unui istoric-teolog. Domeniul

asupra caruia mi-am concentrat eforturile in studiile mele este Patristica,

scriind si o teza care a fost publicata mai tarziu sub numele de Prophecy in

Carthage: Perpetua, Tertullian, Cyprian. Aceasta inseamna ca am

consultat surse grecesti, latine, precum si comentarii ale lor in engleza,

germana, franceza, spaniola si italiana, studiind astfel multe din

documented incipiente care au dus la dezvoltarea Bisericii in manifestable

ei orientale si vestice. Instruirea mea teologica tntr-un context evanghelic

mi-a dat o tntelegere considerabila si o apreciere adanca a lucrurilor pe care

le pretuiesc fratii mei romano-catolici si ortodocsi, precum si a contextelor

in care acestea s-au dezvoltat. Inteleg multe din chestiunile pe care au

incercat romano-catolicii si ortodocsii sa le abordeze in decursul secolelor

si pot sa inteleg si motivul pentru care protestantilor, si, prin urmare,

penticostali lor, nu le plac bisericile din orient si din vest si nu au incredere

in ele. .

Cecil M. Robeck, Jr., Prophecy in Carthage: Perpetua, Tertullian, Cyprian,

Cleveland, OH, The Pilgrim Press, 1992.
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Pe de alta parte, studiile pe care le-am facut ma ajuta sa inteleg

pretul care a fost platit de membrii acestor biserici pentru a garanta ca
2

,,credinta data sfinfilor odata pentru totdeauna" a ajuns pana la generatia

mea.

In al treilea rand, la Fuller Theological Seminary sunt tnsarcinat din

punct de vedere academic cu postul de profesor de istorie bisericeasca §i

ecumenism. Poate va bucura faptul ca nu ma ocup doar de ecumenism. De

asemenea, am fost insarcinat sa le predau studenfilor nu doar despre istoria

cre§tina in general, ci §i cursuri despre aspectele ei apusene, patristice,

americane §i penticostale. In prezent sunt foarte implicat in scrierea unei

carti despre Misiunea de pe Azusa Street si trezirea de acolo, pe care sper

sa o inchei anul acesta. Totu§i, in ceea ce prive§te ecumenismul, datoria

mea este de a le preda studenjilor notiuni despre natura relatiilor cre§tine in

domeniul eclesiologiei, mai ales in chestiuni ce tin de unitate §i de lipsa ei.

Am insa §i alte indatoriri la seminar. Am fost mandatat sa dezvolt rela^ii

active care tree dincolo de traditia mea penticostala §i de tradifia

evanghelica in care lucrez. Mi s-a cerut sa construiesc pun^i de legatura cu

crestini din alte tradi^ii §i sa-i ajut pe studen^ii mei si bisericile de unde vin

sa ajunga sa se aprecieze mai mult unii pe al{ii.

Formatia mea penticostala, instruirea mea ca istoric-teolog, precum

§i numirea mea ca profesor de Istorie Bisericeasca §i Ecumenism m-au

ajutat, fiecare in parte, nu numai sa particip la Dialogul International dintre

Romano-Catolici §i Penticostali, ci §i sa lucrez cu National Council of

Churches of Christ, din S.U.A., cu World Council of Churches §i cu

Secretaries of Christian World Communions. Doresc sa va asigur ca nu

intru naiv, orbe§te, in aceste relajii, ci avand o cunoa§tere de prima mana.

Cred ca Dumnezeu mi-a dat o chemare clara §i unica pentru a face ceea ce

fac, precum §i combinatia de daruri pentru a o implini. Dumnezeu mi-a

2 Iuda 3
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ingaduit, de asemenea, sa obfin instruirea academica necesara pentru a face

cu credinciosje ceea ce fac.

Mai exista o singura piesa de puzzle care ma face sa fiu ceea ce

sunt, aceasta constand in faptul ca sunt cetacean al Statelor Unite ale

Americii. In Statele Unite, la fel ca in {arile de unde suntefi fiecare, avem o

relate unica cu tot felul de biserici. A§ dori, mai ales atunci cand voi

aborda subiectul Dialogului International dintre Romano-Catolici si

Penticostali, sa avefi in vedere ca noi, cei din Statele Unite, avem o istorie

unica in ceea ce prive§te modul de a ne raporta la Biserica Romano-

Catolica. Faptul ca Biserica Romano-Catolica are mai mul{i membri in

Statele Unite decat orice alta denominate, fiind astfel biserica majoritara

din Statele Unite, precum si relatfa unica dintre Biserica §i Stat din fara

mea, dominatia formelor istorice, calviniste, de protestantism la formarea §i

dezvoltarea sentimentului nostru de identitate nationala, dezvoltarea

metodismului si a mi§carii de sfin{ire wesleyene de-a lungul granijei sudice,

ca si propria mea experien^a personals referitoare la prezenta Bisericii in

context american, au contribuit, toate, la formarea identitafii mele.

Faptul ca am trait toata viata pe coasta de vest a Statelor Unite

(California si Nevada) §i ca in ultimii 31 de ani am trait intr-o parte a

Statelor Unite care se lauda cu manifestable de romano-catolicism cele mai

vechi §i mai extinse din tara, §i anume sudul Californiei, ma face sa intru

zilnic in contact cu romano-catolici. In acest context, sunt co-pre§edinte al

Dialogului dintre Evanghelici sj Romano-Catolici care este sponsorizat de

Fuller Theological Seminary §i de Arhidioceza romano-catolica a oara§ului

Los Angeles. Datorita experien^ei mele unice, sau poate in ciuda ei, nu

,,A Journey Just Begun". A Reflective Statement by the Los Angeles

Evangelical/Roman Catholic Committee, 21 nov., 1989, publicat sub forma de

pamflet (12 pagini) de Comitetul Evanghelic/Romano-Catolic din Los Angeles.

Ultima aparitie determinata de discutiile tinute impreuna este cartea lui Thomas P.

Rausch, ed., Catholics and Evangelicals: Do They Share A Common Future?". De

asemenea, am {inut seminarii, am organizat o serie de conversa^ii in bisericile

locale, iar nu demult am sponsorizat un serviciu comun intre biserica catolica St.
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impartasesc indoielile si temerile care fac sa le fie atat de greu multor

penticostali, cu istorii si relatii de alta natura, sa intre in legatura cu semenii

lor romano-catolici cu brafele deschise. Am ajuns sa fac anumite ipoteze

cu privire la ei, care imi cer acum sa reacfionez intr-un mod anume. As dori

sa ne concentram atentia, in urmatoarele momente, tocmai asupra acestor

presupuneri. Voi incerca sa va ajut sa Tntelegeti mai bine de ce cred ca

Dialogul Inteernational dintre Romano-Catolici §i Penticostali este o

unealta folositoare, care merits sprijinul nostru acum, la inceputul secolului

XXI.

Ipoteza I

Penticostalii sunt preocupafi de Biserica Romano-Catolica.

Preocuparile lor se manifesto intr-o varietate de moduri, dar fiecare dintre

ele demonstreaza ca avem multe intrebari fara raspuns cu privire la Biserica

Romano-Catolica. Mai tntai, multf penticostali cred ca Biserica Catolica

este definite de Conciliul de la Trent si ca schimbarile de la Conciliul

Vatican II au fost doar niste schimbari de suprafafa. Ei sustin frecvent ca

Biserica Romano-Catolica crede in continuare in justificarea prin fapte, nu

Andrew's si First Church of the Nazarene, din Pasadena, CA. Prezentarile pe care

le-am fScut impreuna cu Fr. Rausch cu privire la Tnchinarea din tradi{ia catolica si

cea evanghelica vor fi publicate mai tarziu anul acesta, in Ecumenical Trends.

4 "Growing Up Pentecostal", Theology News &Notes 35:1 (martie 1988) 4-7, 26;

"The International Roman Catholic-Pentecostal Dialogue: A Status Report",

National Association of Diocesan Ecumenical Officers Newsletter (vara, 1988), 4-

11. "Specks and Logs, Catholics and Pentecostals", Pneuma 12:2 (toamna 1990),

pp. 77-83; "Evangelization or Proselytism of Hispanics? A Pentecostal

Perspective", Journal of Hispanic/Latino Theology 4:4 (1997), pp. 42-64;

"Evangelicals and Catholics Together", One in Christ 33:2 (1997), pp. 138-160;

pujin revizuita si inclusS in Thomas P. Rausch, ed., Catholics and Evangelicals:

Do They Share A Common Future? (Mahwah, NJ: Paulist Press, 2000), pp. 13-36;

"Do «Good Fences Make Good Neighbors»? Evangelization, Proselytism, and

Common Witness", Asian Journal ofPentecostal Theology 2:1 (January 1999), 87-

103. "Do We Agree as to When Evangelism Becomes Proselytism?" Ecumenical

Trends 29:10 (nov. 2000), 7/151-14/158.
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prin ,,credin{a". Ei sunt frustrap de eclesiologia exclusivista a Bisericii

Romano-Catolice §i cred ca, pe fondul acestei eclesiologii, Biserica

Romano-Catolica nu este cu adevarat dedicate unitatii crestine sau

ecumenismului, decat ca un mijloc de asimilare a tuturor celorlalfi. Pe

scurt, Biserica Romano-Catolica nu s-a schimbat §i nici nu intentfoneaza sa

se schimbe.

In al doilea rand, penticostalii §tiu ca Biserica Romano-Catolica a

abuzat uneori de puterea ei, in locuri ca Italia, Croatia §i in toata America

Latina, pentru a mentiona doar cateva si, de aceea, ei susfin deseori ca nu se

poate avea tncredere in Biserica Romano-Catolica. Singurul lucru pe care fl

accepta unii penticostali poate fi rezumat in vechea zicala care spune ca

Biserica Romano-Catolica este ca un miel cand este biserica minoritara, dar

ca un leu cand este o biserica majoritara. Ei susfin ca orice incercare de a

dialoga cu o astfel de biserica va fi pagubos pentru cei ce il intreprind si ca

Biserica Romano-Catolica va incerca sa compromita miscarea penticostala

prin astfel de mijloace, intorcand fmpotriva ei aceste conversatfi. Pe scurt,

ei sustfn ca Biserica Romano-Catolica inten^ioneaza sa-i puna in

dificultate.6

In al treilea rand, ei sunt preocupafi si de faptul ca Biserica

Romano-Catolica este prea toleranta in privinta exprimarii religioase

populare. Biserica Romano-CatolicS tinde sa puna accentul pe momente

5 Jimmy Swaggart, Catholicism and Christianity (Baton Rouge, La.: Jimmy

Swaggart Ministries, 1986), p. 221; Jakob Zopfi, "Candid Thoughts on

Perspectives", Pneuma: The Journal of the Society for Pentecostal Studies 12:2

(1990), 182-183; Opal Reddin, "Response to «Evangelization, Proselytism and

Common Witness»", Pneuma: The Journal of the Society for Pentecostal Studies

21:1 (Spring 1999), pp. 81-84.

6 David A. Womack si Francesco Toppi menjioneaza cateva incidente de acest gen

in Le Radici del Movimento Pentecostale, Roma, A.D.I. - Media, 1989), pp. 130-

133, 145-148; Francesco Toppi, £ Mi Sarete Testimoni: II Movimento Pentecostale

e le Assemblee di Dio in Italia, Roma, A.D.L - Media, 1999, pp. 61-72, 87-98; Cf.

Mark Hutchinson, Pelegrini: An Italian Protestant Community in Sydney, 1958-

1998 , suplimentul nr. 1 pentru Australian Pentecostal Studies Journal, 1999, pp.

16-23.
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sacramentale cum ar fi botezul §i euharistia, neacordand suficienta atenjie

celorlalte aspecte ale vietii crestine. Astfel, unii penticostali cred ca

venerarea sfintilor a devenit, pentru multi catolici, inchinare la sfintj si ca

venerarea Mariei, Gcotoko*;, i-a dat un loc in Trinitate. Ei sunt preocupa^i de

faptul ca Biserica Romano-Catolica ingaduie sincretismul, care a lasat cale

Iibera Tnchinarii la idoli si deturnarii unor sentimente, precum si unor noi

religii cum ar fi Voodoo, Santeria, Condomble si altele similare.7

In al patrulea rand, poate ca cea mai mare temere a noastra este cea

inradacinata in pozijiile eshatologice pe care le-au imbratisat adesea

bisericile noastre. Sunt in posesia unei minunate colectji de literatura

penticostala din toata lumea si nu va pot spune numarul de carji din acea

colectie in care Antihristul este identificat in mod clar. Cu toate acestea, cu

Antihristul au fost identificaji o serie intreaga de indivizi, de la Benito

Mussolini, Adolf Hitler, Henry Kissinger, pana la papa. Am fost convinsi

ca Piata Comuna a natiunilor europene este doar reconfigurarea vechiului

Imperiu Roman despre care profefeste Daniel, ca fiara se ocupa cu

colectarea datelor despre noi prin computerele de la Bruxelles si din alte

locuri, ca Rusia a fost identificata in mod sigur ca fiind marele urs din nord

care va invada in cele din urma Israelul, ca, de pilda, Consiliul Mondial al

Bisericilor este doar mijlocul prin care va aparea o singura religie

7 "«Unity of the Faith», ... a Faculty Panel Discussion", in Contending for the

Faith: The Theological Journal of Central Bible College (Fall 1995), p. 3. Acest

"jurnal" este tiparit pe ultimele pagini din The Bulletin.The Official Magazine of

Central Bible College (Fall 1995), o publica{ie trimestriala a Biroului

Presedintelui. Cf. Opal L. Reddin, "Church Unity", Enrichment: A Journal for

Pentecostal Ministry 1:2 (Spring 1996), p. 69, si "Article IX. Doctrines and

Practices Disapproved, B; List of Doctrines and Practices Disapproved, Section 11.

The Ecumenical Movement", in Minutes of the 48th Session of The General
Council of the Assemblies of God Convened at Orlando, Florida August JO-13,

1999 with Revised Constitution and Bylaws .Springfield, MO, General Secretary's

Office, 1999, p. 134.
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mondiala, care va ajunge sa fie sub stapanirea papei, iar acum eel mai

probabil candidat pentru Antihrist este papa.

Nu spun lucrurile acestea pentru a face pe al{ii sa zambeasca. Le

spun pentru ca pastorii nostri au construit adesea sisteme teologice bazate

pe asemenea imprejurari, pe care le-au predicat ca si cum ar fi ni§te fapte

reale. Le spun pentru ca mult prea pufini din ,,teologii" no§tri laici au fost

dispusj sa recunoasca faptul ca acum ,,vedem ca intr-o oglinda, in chip

Tntunecos". Prea des am zugravit indiciile profetice pe care le-am gasit in

Scripturi cu aceeasi siguranta cu care am face-o in cazul unor realitafi

demne de a fi difuzate la buletinul de stiri. Ne lipseste sentimentul de

smerenie care ne-ar putea ajuta sa ne pazim de noi insine sau de a deveni

obiectul ridiculizarii lumii din jurul nostru. TotusJ, ceea ce ne spun toate

aceste lucruri este faptul ca penticostalii sunt preocupafi, daca nu

tngrijora^i, de Biserica Romano-Catolica.

Ipoteza 2

In orice discufie cu Biserica Romano-Catolica, toate motivele

de ingrijorare, atat cele penticostale, cat §i cele romano-catolice,

trebuie luate in serios. Ar fi nedrept fa{a de frafii §i surorile noastre

penticostale, care sustin asemenea lucruri, §i ar fi necinstit fa^a de orice

partener de dialog sa nu luam in serios concep^iile lor §i lucrurile care li

preocupa. Nu le putem considera pur si simplu lipsite de relevant, chiar

daca noi nu le Tmpartasim. Nu le putem respinge pur si simplu ca pe ni§te

Tntelegeri gre§ite, considerandu-le temeri care nu trebuie abordate. Ele

trebuie luate in serios, in aceeasi maniera in care privim temerile,

preocupSrile noastre sau ideile noastre care bazate pe ceea ce sustinem a fi

faptele reale. Suntem datori sa facem aceasta datorita faptului ca suntem

membri ai unei comunitate in care o persoana sau un grup de oameni pot

avea influenta asupra modului in care traiesc ceilal^i, dupa cum spune

apostolul Pavel: ,,§i daca sufera un madular, toate madularele sufera
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impreuna cu el, si daca este prejuit un madular, toate madularele se bucura

impreuna cu el."8

Din nefericire, cei care adopta astfel de pozifii au cerut in mod

frecvent ca interesele §i temerile lor sa nu fie reprezentate in Dialog.

Gandindu-ma la motivele care stau in spatele acestei cereri, am ajuns la

doua concluzii. Mai Tntai, ace§ti oameni nu sunt vor ca interesele lor sa fie

reprezentate in Dialog pentru ca ei nu doresc ca Dialogul sa existe. ,,Ie§iti

din mijlocul lor §i desparfifi-va de ei (2 Cor. 6:17)" este Tnca strigatul lor.

Ceea ce lipseste din justificarea folosirii acestui verset este totusj contextui

in care 1-a pus apostolul. El a aparut in mijlocul unei discu{ii referitoare la

necredinciosi si la inchinare la idoli. Intrebarea pe care o am pentru cei ce

isi apara pozifia in modul acesta, sj refuza sa le permita altora din trupul lui

Hristos sa prezinte Iucrurile care Ti preocupa ar fi: ,,Ai tu dreptul sa faci

aceasta?" Personal, nu cred ca ll au, Tntrucat nu au ajuns Inca sa-i Infeleaga

pe cei pe care au ales sa-i critice.

Al doilea motiv pentru care se poate ca ei sa nu doreasca sa le

reprezinte cineva interesele are de a face cu integritatea noastra de

penticostali. Probabil unora le e teama ca noi nu le vom reprezenta

interesele tntr-un mod corect. Nu au mcredere in noi. Noi nu am fost

persecutaji, §i, de aceea, cred ei, nu vom putea avea acea intensitate a

sentimentelor, chiar acea revolta pe care o merita o astfel de persecute. Pe

8 "«Unity of the Failh», ... a Faculty Panel Discussion", in Contending for the
Faith: The Theological Journal of Central Bible College (Fall 1995), p. 3. Acest

"jurnal" este tiparit pe ultimele pagini din The Bulletin: The Official Magazine of

Central Bible College (Fall 1995), o publicatie trimestrialS a Biroului

Presedintelui. Cf. Opal L. Reddin, "Church Unity", Enrichment: A Journal for

Pentecostal Ministry 1:2 (Spring 1996), p. 69, §i "Article IX. Doctrines and

Practices Disapproved, B; List of Doctrines and Practices Disapproved, Section 11.

The Ecumenical Movement", in Minutes of the 48'1' Session of The General
Council of the Assemblies of God Convened at Orlando, Florida August 10-13,

1999 with Revised Constitution and Bylaws .Springfield, MO, General Secretary's

Office, 1999, p. 134.
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de alta parte, poate ca le este teamS ca am putea sa le cerem sa gandeasca

sau sa acjioneze diferit de modul in care o fac acum. Angajamentul nostru

fa$ de dialogul ecumenic, indiferent cine este partenerul de discujie, ne

cere sa tratam cu toata seriozitatea toate lucrurile care ii preocupa pe cei din

comunitatea noastra.

Nu putem respinge temerile lor decat dupa ce, in final, le-am

demonstrat ca sunt nefondate. Nu putem trata cu us.urin{a astfel de lucruri,

intrucat fra^ii §i surorile noastre cred cu adevSrat in ele. In definitv, aceste

lucruri care ii preocupa pun sub semnul intrebarii integritatea relatiei

noastre cu ei. Este extrem de importanta ca astfel de discu{ii interne, ca cea

de acum, sa aiba loc, pentru ca apoi sa poata avea loc §i discutii externe, la

fel de importante. Este la fel de important sa observam ca acest Dialog nu

are nici o autoritate de a antrena obligatii pentru cineva. Pentru a se

intampla aceasta, bisericile ar trebui sa ,,primeasca" lucrarea in mod oficial,

o acjiune care este pu^in probabila. Acestea fiind spuse, cred ca cei ce

refuza sa permita participarea sau reprezentarea la Dialog, atunci cand

acesta are loc, nu numai ca is. i fac lor ins. i§i un deserviciu, ci §i Domnului, §i

Bisericii Domnului. E adevarat, de asemenea, ca noi, cei ce suntem

implicati in acest dialog, speram ca el va avea un impact asupra bisericilor

noastre.

Ipoteza 3

Exista o singura Biserica, iar datoria noastra, ca madulare ale

acelei Biserici, este de a face tot ce putem pentru a ,,pastra unirea

Duhului, prin legatura pacii". A§ vrea sa avem in vedere un pasaj din

Scriptura in timp ce voi aborda aceasta ipoteza, un pasaj care cred ca ne da

un model despre modul cum trebuie sa traim in calitate de cre§tini. El se

gase§te in Efeseni 4:1-6:
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Va sfatuiesc dar eu, eel tntemni|at pentru Domnul, s5 v5 purtaji

intr-un chip vrednic de chemarea pe care a{i primit-o, cu toatS

smerenia §i bl&ndefea, cu fndelunga rSbdare; Tngaduiti-va unii pe aljii

in dragoste §i c5uta|i sa pSstrati unirea Duhului, prin legStura p5cii.

Este un singur trup, un singur Duh, dup5 cum §i voi a|i fost chematt"

la o singurS n&dejde a chemarii voastre. Este un singur Domn, o

singura credinta, un singur botez. Este un singur Dumnezeu §i Tata

al tuturor, care este mai pe sus de ton", care lucreaza prin top §i care

este in tofi.

Biserica este prezentata pentru prima data in Noul Testament. Intr-

adevar, eel ce ne prezinta pentru prima data conceptul de Biserica este Isus,

in anuntul binecunoscut pe care il face in Matei 16:18: „... pe aceasta piatra

voi zidi Biserica Mea, si portile Locuinfei mortilor nu o vor birui." Totu§i,

ideea de Biserica prinde contur, devine tangibila abia in epistole, nefiind

exprimata nicaieri mai bine decat fn epistolele pauline.

Abia in epistole ne este prezentata Biserica printr-o varietate de

imagini si de metafore. Ea este descrisa ca fiind Trupul lui Hristos (Romani

12:4-5; 1 Corinteni 12:12-27; Efeseni 4:4,12), Mireasa lui Hristos (Matei

9:15; 2 Corinteni 11:2), iar in epistolele lui Petru ca Poporul lui Dumnezeu

(1 Petru 2:9-10). Mai sunt §i multe alte metafore biblice. Indiferent de

modul in care o descriem, de limbajul folosit in Noul Testament pentru a

descrie Biserica, ajungem intotdeauna la aceeasi concluzie. Exista o singura

Biserica. Daca Efeseni 4:4 se refera la Biserica, atunci cand spune ca este

,,un singur trup", asa cum cred eu, atunci totul este limpede. Exista o

singura Biserica, al carei Cap este Hristos. Insa ce fel de biserica este

aceasta?

Am putea sa adoptam felurite abordari, dar, pe masura ce citesc

Noul Testament, sunt impresionat sa descopar cat de tangibile si de plastice

sunt descrierile Bisericii. Aceasta nu inseamna ca Biserica nu este o

realitate spirituala, ci dimpotriva. Insa Noul Testament nu spune nimic
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despre vreo Biserica invizibila. Biserica din Noul Testament este

tntotdeauna reprezentata de ni§te oameni care au anumite nume §i adrese.

Astfel, apostolul scrie: ,,Deci, voua tuturor, care suntej:i prea iubifi ai lui

Dumnezeu in Roma, chemaji sa fifi sfinti (Romani 1:7)". El scrie ,,catre

Biserica lui Dumnezeu care este in Corint" (1 Corinteni 1:2) sau ,,catre

Biserica lui Dumnezeu care este in Corint, si catre tofi sfinti, care sunt in

toata Ahaia" (2 Corinteni 1:1b). El scrie ,,bisericilor din Galatia" (Galateni

1:2b), cat si ,,catre to£i sfinti in Hristos Isus, care sunt in Filipi", impreuna

cu episcopii si diaconii" (Filipeni 1:1b). De asemenea, el scrie ,,catre sfintii

si frajii credinciosi in Hristos, care sunt in Colose" (Coloseni 1:2), precum

si ,,catre Biserica Tesalonicenilor" (1 Tesaloniceni 1:1b si 2 Tesaloniceni

1:1b)". Daca insa menfionarea crestinilor dintr-o anume regiune geografica

sau dintr-un anume oras nu este suficienta pentru a demonstra caracterul

vizibil, identificabil, tangibil pe care il are Biserica in Noul Testament, ne

putem gandi doar la lucrarea apostolului cu privire la sclavul Onisim. In

aceasta scrisoare, Pavel scrie ,,catre prea iubitul Filimon, tovara§ul nostru

de lucru, catre sora Apfia si catre Arhip, tovara§ul nostru de lupta, §i catre

Biserica din casa sa" (Filimon 2). Se pare ca in gandirea lui Pavel nu a

existat dihotomia vizibil/invizibil cu privire la Biserica. El vedea Biserica

in termeni materiali, tangibili. El a scris unor persoane individuate §i unor

grupuri care se adunau in locuri reale, care aveau adrese inregistrate. El nu

a scris bisericii din Roma, dupa care sa arunce scrisoarea la marginea

ora§ului, pentru a vedea cine avea sa o ridice. In fiecare loc, el avea in

vedere un grup precis de oameni.

Faptul ca sustin materialitatea Bisericii in Noul Testament nu

inseamna ca neg faptul ca din Noul Testament se poate argumenta si faptul

ca Pavel a gandit §i a vorbit despre Biserica si in termeni mai ,,mistici".

Atunci cand citim metaforele lui despre Trupul lui Hristos, sau Mireasa lui

Hristos, sau Familia lui Dumnezeu, trecem dincolo de realitatea vizibila a

unei adunari simple de cre§tini, care se aduna la o anumita adresa. La urma

urmei, Trupul lui Hristos nu este intreg doar in comunitatea locala, cu toate



Dialogul dintre romano-catolici si penticostali 17

ca ar putea fi, in anumite moduri. El este Tntreg doar atunci cand tofi

cre$tinii sunt vazufi ca parte a Trupului lui Hristos. Insa un trup fara cap

reprezinta o imagine incomplete si de aceea apostolul face observatia ca

Isus Hristos este Capul Bisericii.

Privind la Biserica dintr-un unghi diferit, trebuie sa remarcam ca,

fie ca este vorba de adunarea din casa lui Filimon, fie de un grup de oameni

al caror nume nu sunt amintite, care se fntalnesc intr-un loc nespecificat din

Roma sau Tesalonic, metafora Trupului lui Hristos este un mod de a descrie

Biserica in universalitatea ei. Intr-un sens, Trupul lui Hristos nu este Tntreg

daca nu luam in considerare pe tofi ,,sfintii", din trecut, prezent si viitor,

adica cei morti, cei vii si cei inca nenascufi. Faptul ca multi din acesti

oameni nu ne sunt cunoscuji dupa nume sau ca ne sunt cunoscuji doar in

sensul mistic, nu ne impiedica sa vorbim totusi despre oameni reali, care au

fost, sunt sau vor fi cunoscuji de altii si care sunt acum, Tntr-un anume sens,

cunoscufi doar de Dumnezeu. Biserica este o prezenja fizica, materials in

realitatea noastra, insa ea se extinde cu mult dincolo de ea.

Tocmai din motivul acesta, ca Biserica nu este doar o realitate

invizibila, spirituals, apostolul ii roaga pe efeseni sa traiasca o viaja demna

de chemarea lor. Via^a la care el ii cheama presupune dorinta de a ,,pastra

unirea Duhului in legatura pacii" (Efeseni 4:1-3). Presupun ca am putea sa

punem in discutie natura genitivului tou TrveuuaioO, adica ,.Duhului", Tnsa

consider ca aceasta trebuie considerata a fi ceea ce a creat Duhul, partasia

in sau din Duhul, care este Biserica, pentru a ne da seama ca, intr-un fel,

suntem chema$i sa pastram unitatea acelui lucru pe care 1-a creat Duhul §i

sa facem aceasta ,,in legatura pacii".

Daca la aceasta se face referire in Efeseni 4:1-6, atunci trebuie sa

abordam doua concepte care ne-au fost transmise de-a lungul istoriei.

Primul este eel prin care Biserica exista in interiorul bisericii largite.

Montani§tii ne-au dat un exemplu clar al acestui model. In cazul lor putea fi

date nume ale celor care aparfineau unui grup sau celuilalt. Ei erau

identificabili. Fiecare stia in care grup se incadra §i ei aveau nume unii
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pentru altii. Unii erau iti/€U|juxtikoi, iar ceilalti erau \Jajxlxoi. Unii erau ,,cei

spirituali", iar ceilalti erau ,,cei nespirituali".9 Nu suna aceasta ca si cum

erau unii care vesteau un fel de ,,Evanghelie deplina", care erau mai presus

de ceilalti?

In al doilea caz, ne sunt prezentate realita{i spirituale si materiale.

In cazul acesta, eel care pune problema este Augustin. Cand a privit la

Biserica post-constantiniana din jurul sau, a ajuns sa-si dea seama ca

Biserica la care se uita era destul de diferita de cea despre care citise in

Noul Testament. Erau oameni care pretindeau ca poarta numele de

,,crestin" dar care, dupa parerea lui Augustin, nu erau ,,crestini" dupa

standardele Noului Testament. Ca urmare, pentru a descrie Biserica, el s-a

inspirat din pildele lui Isus despre grau si neghina (Matei 13:24-30) pe de o

parte, §i despre pe§tii buni si pe§tii rai prin§i in aceeasj plasa (Matei 13:47-

48) pe de alta parte. Graul si pestele eel bun erau referiri evidentela cei

neprihanifi - amintifi-va ca aceste pilde conjin imagini paralele despre

Imparatia Cerurilor (f) paoitaia tcjv oupavcov) - sau, in gandirea lui

Augustin, despre Biserica. Campul cu grau si neghina, precum si plasa cu

pesti buni si pesti rai, a ajuns sa fie identificata cu crestinismul.10

La fel ca in cazul montanistilor, avem si aici o ecclesiola in

ecclesia. Insa de data aceasta este foarte greu, si pana la urma imposibil, sa

se determine cine este un membru al ,,Bisericii adevarate" §i cine este doar

un membru al ,,Crestinismului". Pentru Augustin, ca §i pentru Biserica, a

fost mereu o problema sa stabileasca cine se tncadreaza intr-o anume

categoric Care este crestinul adevarat si care este eel fals? Care sunt

criteriile pe care le folosim pentru a determina unde se incadreaza fiecare?

Chiar daca sugestia lui Augustin a fost folosita sociologic intr-o

oarecare masura, se ridica un mare semn de Tntrebare cu privire la eficienta

ei pentru discernerea realitajilor spirituale. Toate acestea spun ca, in timp ce

9 Tertullian, Treatise on the Soul, 9.3-4; D. Powell, "TertuIIianists and
Cataphrygians", Vigilae Christianae 29 (1975), pp. 33-54.

10 Augustin, City ofGod, passim; On Baptism III, XIX.26.
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probabil nu este corect sa punem pe aceeasj balanja realitatea spirituals pe

care o numim Biserica cu realitatea institutional^ pe care o numim Biserica,

este imposibil, m principiu, sa stabilim zona unde se suprapun acestea §i

unde se exclud reciproc. La urma urmei, aceasta este sarcina seceratorilor,

al caror nume nu este dat, de la vremea seceri§ului (Matei 13:30) sau a

tngerilor care vor avea in cele din urma sarcina de a-i desparfi pe cei rai de

cei buni (Matei 13:49-50).

Adesea penticostalii au avut tendinta de a sugera, in retorica

folosita de ei, ca modul corect de a vedea lucrurile este realizarea faptului

ca Biserica este invizibila §i ca institutia vizibila nu este Biserica.11 La un

anumit nivel, acest lucru ar putea fi bun. Insa aceasta Tnseamna, in cele din

urma, ca schisma §i diviziunea din Biserica nu ar trebui sa ne preocupe

catusj de pu{in. De fapt, acest lucru ar putea fi considerat in mod gresjt ca

un semn al adevaratei spirituality. ,,Sunt mat curat decat tine". Aceasta

inseamna ca orice eforturi pe care le fac fiintele umane pentru a intemeia

relafii de lucru mai bune, chiar atunci cand se sus^ine despre ele ca sunt

Tntreprinse la Tndemnul Duhului Sfant, pot fi considerate ca un compromis

care nu este potrivit cu Evanghelia. Foarte adesea, modul nostril de a ne

exprima credinfa, conceptual izarile noastre despre ce inseamna credinta,

interpretarile noastre despre textele biblice, vor fi vazute ca niste conditii

sine qua non pentru orice unitate reala §i orice acord pentru a stabili o

relate, in ciuda diferentelor de pareri in unele din lucrurile acestea, nu a fi

tolerat. Mai rau este ca cei din lume nu vor putea vedea iertare, reconciliere

§i unitate, lucruri care sa fie traite in mijlocul lor §i care sa reflecte mesajul

Evangheliei pe care 1 i—1 proclamam cu atata mandrie.

11 Everett R. Stenhouse, "Unity of the Spirit", In Gwen Jones, ed., Conference on

the Holy Spirit Digest, Springfield, MO, Gospel Publishing House, 1983, 2:67,

prezinta un angajament destul de clar fa$a de caracterul invizibil al Bisericii, atunci

cand t§i incepe articolul prin cuvintele ,,Credincio§ii in acea Biserica invizibila,

care este trupul mistic al lui Hristos, nu sunt insarcina{i de apostolul Pavel sa

pSstreze unanimitatea, unii'ormitatea sau chiar uniunea, ci unitatea."
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insa daca Biserica invizibila este adevarata Biserica s, i, in definitiv,

Biserica vizibila nu conteaza, atunci noi, penticostalii, am fost foarte

inconsecvenfi in modul in care am pus in practica acest concept. Daca

suntem cu adevarat devotafi no|iunii ca Biserica este in final doar o realitate

spirituala, de ce ne mai pasa care este numarul penticostalilor din lume? De

ce risipim atat de mult timp pentru a-i numara daca numai Dumnezeu le §tie

numarul? Adevarul este ca incapacitatea noastra de a determina cine este in

lmparajie sj cine nu este In Tmparatie in momentul acesta ne lasa fntr-o

oarecare dilema. O astfel de paradigma este prea frecvent folosita cao

scuza pentru a nu pastra ceea ce apostolul a numit ,,unitatea Duhului in

legatura pacii", atunci cand unitatea Duhului are de a face cu oameni reali.

Din fericire, in comunitatea penticostala sunt §i unii care au pus din

nou problema relatiei dintre nofiunile de Biserica vizibila sj invizibila.

French Arlington, un profesor de Noul Testament din Church of God din

Statele Unite a remarcat:

,,Noul Testament nu face niciodata o distinctie clara tntre viata

spirituals §i via|a institu^ionala a bisericii. Viata ei organica,

spirituala, nu este pusS in contrast cu via{a §i organizarea ei

exterioara. Biserica universala poate ajunge la exprimarea ei

exterioara ca biserica din Ierusalim, biserica din Corint sau biserica

din Efes. Prin viata §i organizarea ei exterioara, o anume biserica (o

congregate sau denominatie locala) devine o expresie tangibila a

trupului singular al lui Hristos."12

Dr. Francois P. Moller, fost pre§edinte al Apostolic Faith Mission

din Africa de Sud, observa diferen{ele dintre conceptele de invizibilitate §i

vizibilitate ale Bisericii. Adevarata biserica, pe care el o descrie ca fiind

12 French L. Arrington, Christian Doctrine:A Pentecostal Perspective, Cleveland,
TN, Pathway, 1994, editia a Ill-a, p. 175.
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Trupul lui Hristos, ,,nu este vizibila pentru noi deoarece ii include §i pe

credinciosii plecati la Domnul". Totu§i, ideea de Biserica devine mai

complexa cand recunoastem ca ,,linia despartitoare dintre credinciosii

adevara^i si cei falsi nu se poate discerne intotdeauna". Insa, in loc sa

sugereze ca Biserica nu trebuie sa se preocupe de chestiuni legate de

unitatea vizibila, el continua sa argumenteze: ,,ar trebui sa accentuam in

acelasi timp faptul ca acea parte a bisericii care poate fi vazuta trebuie sa

fie foarte vizibila. Pentru a fi martora a lui Hristos in lumea aceasta,

biserica nu numai ca trebuie sa fie foarte vizibila, ci trebuie, de asemenea,

sa fie auzita in mod distinct."13 El continua sa indice faptul ca ,,ideea

ecumenica... prin care diferite denominatiuni biserice§ti cad de acord sa se

accepte unele pe altele in ciuda diferentelor si sa se arate gata sa aiba

comuniune si sa actioneze in interesele imparafiei lui Dumnezeu... este...

foarte de dorit". Insa dedicarea lui in favoarea unor exprimari reale si

vizibile este direct proportionals cu masura in care, in mijlocul oricaror

astfel de manifestari ale unitajii vizibile, Hristos define locul central.14

Ipoteza 4

Orice model de biserica in care, prin definite, unii oameni care

sustin ca sunt crestini sunt separati de alti oameni sustin, de asemenea,

a fi crestini nu este un model adecvat al Bisericii. Fiecare dintre noi este

chemat sa traiasca o viata vrednica de chemarea noastra, caracterizata de

smerenie, rabdare si indelunga rabdare in dragoste, prin care ne angajam sa

pastram unitatea Duhului in legatura pacii. In consecinta, trebuie sa ne

putem intrebarea: ,,Este institufia cunoscuta sub numele de «Biserica

Romano-Catolica» parte din Biserica? La aceasta Tntrebare se mai poate

adauga inca una. De ce este nevoie pentru a deveni cre§tin? Daca pui

13 F.P. Mbller, Kingdom ofGod, Church and Sacraments, Words of Light and Life,

Vol. 4, Pretoria, J.L. van Shaik Publishers, 1998, p. 55.

14 Moller, Kingdom ofGod, Church and Sacraments, p. 74.
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aceasta intrebare, primul raspuns pe care Tl dau de obicei penticostalii este o

referire la loan 3:16: ,,Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a

dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede in El> sa nu piara, ci sa aiba

viafa vesnica." Daca Ti intrebi pe pastorii nostri si pe majoritatea membrilor

din biserica: ,,E§ti sigur ca acesta este lucru 1 necesar pentru a deveni

crestin?", ei T{i vor raspunde fara echivoc: ,,Da!".

Atunci trebuie puse Tntrebarile: ,,Asta este tot ce trebuie sa faci

pentru a deveni crestin?" Care este locul ocupat de pocainta in aceasta? Ce

rol are botezul, daca are vreunul?15 Ce inseamna cand spunem ,,oricine

crede in El"? Poate fi intr-adevar oricine? ,,Care este natura crezului in El?"

Este nevoie de o cunoastere detaliata a hristologiei, teologiei sau doctrinei

trinitatii pentru a exprima o credin{a mantuitoare? Este crezul acelasi lucru

cu ,,credin{a", sau, mai exact, poate fi el echivalat cu declaratia Reformei

privitoare la Justificarea prin credinta"? ,,Cine este ,,EP\ la care se refera

loan 3:16"? Daca ascultam cu atenfie, in majoritatea chemarilor de a veni la

altar pentru pocainta nu este pusa nici una din aceste intrebari. Noi pur si

simplu facem invitatia: ,,Daca vrei sa devii crestin, vino in fata, recunoaste-

ti starea si primeste-L pe Isus". E atat de simplu!

Cand ne Tndreptam atentia spre romano-catolici, trebuie sa ne

punem intrebarea daca ei sunt sau nu crestini, iar daca sunt, daca sunt sau

nu parte a Bisericii. Cum vom evalua aceste lucruri? E nevoie ca ei sa vina

la amvoanele noastre pentru ca sa fim multumiti cu marturisirea lor? Daca

ei nu au mers in fa{a, la amvon, la fel cum am fost noi, dar au fost botezafi,

catehiza{i, confirma|i si marturisesc crezul, participa la euharistie si spun ca

15 Cf. Fapte 2:38: ,,Pocai{i-va, §i fiecare din voi s5 fie botezat Tn Numele lui Isus
Hristos, spre iertarea pacatelor voastre; apoi veti primi darul Sfantului Duh".

Sugerez acest text pur si simplu pentru a demonstra rolul pe care par s3-l aiba

pocainta si botezul in gandirea apostolilor. Rolul pe care 11 are botezul la

penticostali a fost analizat de Cecil Robeck, Jr. si Jerry L. Sandidge, "The

Ecclesiology of Koinonia and Baptism: A Pentecostal Perspective", Journal of

Ecumenical Studies 27:3 (summer 1990), pp. 504-534.
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sunt cre§tini, suntem noi multumiji de marturisirea lor? Cum trebuie sa

arate marturisirea lor? Avem noi vreun mandat de a ,,pastra unitatea

Duhului in legatura pacii" cu ace§ti romano-catolici? Sau trebuie ei sa fie

catolici ,,harismatici", intrucat §tim ca cei ce au fost botezaji in Duhul

trebuie sa fi fost, de asemenea, ,,nascuti din nou", poate chiar ,,sfintiti"? Ce

este in joe aici, §i pe ce baza luam deciziile pe care le luam? De ce este u§or

sa acceptam ca un romano-catolic care face o marturisire de credinja este

cres,tin, dar nu este us.or pentru noi sa acceptam ca Biserica romano-catolica

face parte din Biserica cre§tina? De ce este relativ us.or pentru noi sa

acceptam ca denominatiunile penticostale sunt parti veritabile ale Bisericii

cre§tine, atunci cand §tim ca printre cei care frecventeaza bisericile noastre

sunt unii oameni care nu sunt cre§tini, sau au cazut de la credinja?

Aceste intrebari ne conduc spre altele. Ar trebui sa ne indreptam

mai intai spre cei care au avut o experien{a negativa provocata de romano-

catolici sau de Biserica romano-catolica, carora li s-au luat averile, bibliile,

care au fost dusj in inchisoare sau au fost persecutafi, care si-au pierdut

chiar vie^ile in mainile romano-catolicilor, pentru a ne hotari daca ar trebui

sa vorbim cu Biserica romano-catolica? Este aceasta o pozitje potrivita

pentru a incepe s. i a incheia orice conversatie referitoare la romano-catolici?

Sau mai degraba ne indreptam spre aljii pentru a primi raspunsuri la

intrebarile noastre? Sa ne indreptam spre cei ce infeleg Biserica romano-

catolica §i care au avut relatii pozitive cu ea? Este aceasta o pozi^ie potrivita

pentru a incepe §i a incheia o conversatie referitoare la romano-catolici?

Este unul din aceste grupuri mai privilegiat decat celalalt, iar daca este a§a,

care ar fi motivele?

Ar fi nedrept sa nu remarc faptul ca, in viziunea multor romano-

catolici, penticostalii sunt ni§te intrusi care fac prozelitism pe terenul lor.Ei

au fost prezenti in unele locuri de 500 de ani sau de mai mult timp §i cred

ca lor li s-a incredintat ingrijirea spirituals a turmelor din regiunea

respectiva. Atunci apar penticostalii, care au pareri foarte negative despre

ei. Ace§tia intra fara a fi invitatf §i incep sa evanghelizeze §i sa faca
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prozelitism. Acest lucru afecteaza bisericile cu vechime. Atunci cand

preotul sau episcopul ia masuri pentru a-i stopa pe intrusi, Tntrucat Tntre ei

nu a existat nici o conversatfe, ,,intrusul" spune ca este persecutat. Unde au

inceput insa judecajile, si cum am putea noi sa reactionam diferit?

In astfel de cazuri sunt usor de mjeles motivele pentru care

prezenfa penticostalilor nu este binevenita si de ce romano-catolicii ii

trateaza ca pe o ,,secta", cu toate conotatiile negative pe care le are

termenul. Atyi romano-catolici, in special cei ce au intrat in Trezirea

Harismatica, au multe lucruri bune de spus despre penticostali. Pe a cui

parere se poate pune mai mult pret, si din ce motive?

In majoritatea sistemelor judiciare, celui persecutat nu i se cere sa

devina judecator, intrucat aceasta ar duce la o justice a razbunarii, ci,

pentru a fi asigurata o audiere dreapta, i se cere unei a treia parti, care este

neutra, sa intervina. Majoritatea sistemelor judiciare cer ca atat partea care

pretinde ca a fost persecutata, cat §i cea care se presupune ca s-a angajat in

persecute, sa depuna marturie. Nu ar fi posibil ca ambele parti sa depuna

marturie, sa li se permita amandurora sa-si defineasca pozitia, iar apoi sa se

ajunga la o hotarare? O pozi^ie asemanatoare a adoptat §i Dialogul

International dintre Romano-Catolici si Penticostali.

Biserica romano-catolica sustine nu numai ca este o biserica

cre§tina, ci §i ca Biserica con(sta) (subsistit) in Biserica Catolica.16

Recunosc ca acest limbaj este greu de acceptat pentru noi, penticostalii, dar

ca este o schimbare majora de directie de la pozitia de dinainte de Vatican

II, prin care Biserica Romano-Catolica avea tendinta de a se considera ca

fund Biserica.17 Aceasta schimbare de directie a facut posibila

recunoasterea cu implicatii majore din Lumen Gentium 15.

l6Lumen gentium [Constitufia Dogmatica a Bisericii] spune in cap. 8: ,,Biserica,
constituita §i organizata ca §i societate in lumea de acum, consta in Biserica

Catolica, care este guvernatS de succesorul lui Petru §i de episcopii aflaji in

comuniune cu el. Totusi, se gasesc multe elemente de sfintire si adevSr §i in afara

granitelor ei vizibile."

17 Vezi enciclica lui Pius XI, Moratalium Animos.
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Biserica §tie ca este unita in multe feluri de cei botezaji care sunt

cinstiti cu numele de cre§tini, dar care nu marturisesc totus.i credinja

catolicS in Intregime sau care nu au p3strat unitatea sau comuniunea

sub succesorul lui Petru. Fiindca sunt mulji care cinstesc Sfintele

Scripturi, ca regula pentru credinta §i pentru via{a, care au un zel

religios real, care cred cu dragoste in Dumnezeu Tatal Ceresc §i in

Hristos, Fiul lui Dumnezeu §i M&ntuitorul, care sunt pecetluiti prin

botez, care Ti une§te cu Hristos, §i care intr-adevar recunosc s.i

primesc alte sacramente tn bisericile sau comunitatile lor

eclesiastice... Acesti cre§tini sunt uni|i cu noi Tn Duhul, intr-un mod

real, intrucat, prin darurile si harurile Lui, puterea Lui sfinfitoare este

activa §i in ei; El i-a Tntarit pe unii din ei chiar pana la varsarea

sangelui. §i astfel Duhul starneste dorin^e si actiuni in toti ucenicii

lui Hristos, pentru ca to{i sa fie uniti in pace, a§a cum a randuit

Hristos, intr-o singura turma, sub un singur pastor.

Este clar ca majoritatea penticostalilor nu acorda botezului aceea§i

valoare pe care i-o acorda Biserica romano-catolica18, dar ceea ce este

important de remarcat este ca Roma este dispusa sa recunoasca

legitimitatea afirma^iei noastre ca suntem cre§tini. Remarcabil este faptul ca

ei sunt deschisj sa recunoasca ca exista deja o realitate spirituals care ne

une§te, prin identificarea impulsului spre o cooperare mai stransa provocat

de Duhul Sfant. Mai mult, aceasta nu difera de unele declaratii exclusiviste

pe care le-au facut anumiti penticostali din Statele Unite.19

18 Cf. Cecil Robeck, Jr. §i Jerry L. Sandidge, "The Ecclesiology of Koinonia and

Baptism: A Pentecostal Perspective", Journal of Ecumenical Studies 27:3 (summer

1990), pp. 504-534.

19 A. J. Tomlinson, supraveghetor general al "Church of God" (Cleveland, TN), iar

mai tarziu fondator al "Church of God of Prophecy" a sustinut, de exemplu, o

pozijie exclusivista in problema eclesiologiei. Cf. A.J. Tomlinson, The Last Great

Conflict, Cleveland, TN, Press of Walter E. Rogers, 1913, pp. 144-172; Lillie
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Ipoteza 5

Biserica Romano-Catolica este o Biserica crestina §i, prin

urmare, membrii ei ar trebui sa fie tratati ca fra|i si surori crestine, tot

a§a cum i-am trata pe ai nostri. Pe ce baza afirm a§a ceva? Pe baza

faptului ca Biserica romano-catolica marturiseste ca Isus este Mantuitor si

Domn. Aceasta marturisire este facuta de fiecare data cand se aduna intr-o

comunitate, cand tsi marturiseste crezul in con^inutul sau realitatea

reprezentate de cuvintele crezurilor istorice.20 Insa ce mseamna aceasta?

Multi dintre dv. stiu despre publicarea recenta a documentului intitulat

Dominus lesus. Scopul lui a fost de a fi un document intern, care sa

contureze niste granite clare pe care sa le respecte episcopii Bisericii

romano-catolice cand cauta sa Ti conduca pe altii in privinta acestei

chestiuni importante, dialogul interreligios. Acest document a starnit destul

Duggar, A.J.Tomlinson: Former General Overseer of the Church of God,

Cleveland, TN, White Wing Publishing House, 1964, pp. 725-731.

20 Aici ma gandesc indeosebi la Crezul de la Niceea-Constantinopol, cu toate c3 la

fel de bine pot fi mentionate §i Crezul Apostolic, precum §i alte crezuri ecumenice.

,,Credem intr-un singur Dumnezeu, Tatal, atotstapanitor, facator al cerului §i al

pamantului, si al tuturor lucrurilor, vazute si nev5zute.

§i intr-un singur Domn, Isus Hristos, singurul n5scut Fiu al lui Dumnezeu,

nSscut din Tatal inainte de toate veacurile, Lumina din Lumina, Dumnezeu

adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, nu facut, din aceea§i substanta cu a

Tatalui. Prin care au fost facute toate lucrurile; care a coborat din ceruri, pentru

noi, oamenii §i pentru mantuirea noastra; §i a fost facut trup din Duhul Sfant §i din

Fecioara Maria, si a devenit om, a fost rastignit pentru noi sub Pilat din Pont; a

suferit, a fost tngropat §i a inviat din nou in a treia zi dupa Scripturi; si s-a urcat la

ceruri, unde sta la dreapta Tatalui. §i vine din nou, cu slava, pentru a-i judeca pe vii

si pe mor{i, iar Tmparatia lui nu va avea sfSrsit.

§i in Duhul Sfant, Domnul si Datatorul de viata, care purcede de la Tatal.

Caruia i se aduce inchinare §i slavire Impreuna cu Tatal §i cu Fiul, care a vorbit

prin profeji; Tntr-o singura Biserica Catolica, sfanta §i apostolica; marturisim un

singur botez pentru iertarea pacatelor. A§tept3m o tnviere a mortilor §i via^a

veacului ce va veni". Traducere din Henry Bettenson, ed., Documents of the

Christian Church, London, Oxford University Press, 1943, 1963, 1967, p. 26.
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de multa senzatie in cadrul comunitatii protestante largite, din diferite

motive ecumenice, dand nas.tere §i la intrebari din partea membrilor altor

religii cu privire la natura intereselor romano-catolice in dialogul

interreligios. Chiar daca nu suntem de acord cu pozitia adoptata in

document referitor la doctrina romano-catolica a eclesiologiei - cu toate ca

aceasta pozijie este consecventa cu cea adoptata de consiliul Vatican II -

hristologia din Dominus lesus este in concordanta cu a noastra. Iata ce

spune §edinta pentru Doctrina Credinfei in ceea ce II prive§te pe Isus.

Misiunea universala a Bisericii este nascuta din porunca lui Isus

Hristos §i este Tndeplinita in decursul secolelor prin proclamarea

tainei lui Dumnezeu, Tata, Fiu si Duh Sfant, si prin taina tntruparii

Fiului, ca un eveniment salvific pentru toata omenirea.21

Ca remediu pentru aceasta mentalitate relativists, care devine tot

mai comuna, este nevoie, mai presus de toate, de o reafirmare a

caracterului definttiv si complet al revelafiei lui Isus Hristos. De fapt,

trebuie sa se creada cu fermitate in faptul ca, in taina lui Isus Hristos,

Fiul Tntrupat al lui Dumnezeu, care este ,,calea, adevarul si viafa"

(loan 14:6), este data revelatfa deplina a adevSrului divin: ,,Nimeni

nu cunoa§te deplin pe Fiul, afara de Tatal; tot astfel nimeni nu

cunoaste deplin pe Tat&l, afara de Fiul, si acela cSruia vrea Fiul sa i-

L dcscopere." (Mat. 11:27); ,,Nimeni n-a vazut vreodata pe

Dumnezeu; singurul lui Fiu, care este in sanul Tatalui, Acela L-a

facut cunoscut" (loan 1:18); ,,CSci in El locuieste trupe§te toata

plinatatea dumnezeirii" (Col. 2:9-10)."

Discutia ecumenica dintre romano-catolici si luterani din ultimele

trei decenii a condus, de asemenea, la clarificari ale problemei Justificarii

21 Dominus lesus, I.

22 Dominus lesus, 5.
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prin credin|a", prin care atat Biserica Romano-Catolica, cat §i Federatia

Mondiala Luterana, au ajuns la un consens. Chiar daca nu au anulat

condamnaiile secolelor anterioare, au ajuns la marturisirea comuna ca

,,Numai prin har, prin credinfa in lucrarea mantuitoare a lui Hristos §i nu

datorita vreunui merit al nostru, suntem accepta^i de Dumnezeu si primim

Duhul Sfant, care ne innoie§te inimile, echipandu-ne si chemandu-ne la

fapte bune."23

De aceea, nu este surprinzator sa descoperim ca in Dominus lesus

este folosit un limbaj care este in concordanta cu aceasta marturisire:

Reactia adecvata fata de revelatia lui Dumnezeu este ,,ascultarea

credintei" (Rom. 16:26; cf. Rom. 1:5; 2 Cor. 10:5-6), prin care omul li

incredinfeaza liber lui Dumnezeu intregul sail sine, oferindu-si ,,supunerea

deplina fa{a de Dumnezeu, eel care da revelatia, a intelectului §i vointei si

consimtamantul liber dat revelatiei Sale". Credinta este un dar al harului:

,,pentru a avea credinta, harul lui Dumnezeu trebuie sa vina mtai §i sa

acorde ajutor; trebuie sa existe, de asemenea, ajutorul interior al Duhului

Sfant, care misca inima si o converte§te la Dumnezeu, care deschide ochii

inimii §i da ,,tuturor bucurie si usurinta pentru a consim^i cu adevarul si a

crede in el."24

fn lumina acestor declarafii, exista vreun motiv pentru a argumenta

ca Biserica romano-catolica este mai pu^in ,,cre§tina" decat bisericile

noastre penticostale? S-ar putea, in orice caz, sa existe §i unii care pretind

ca sunt romano-catolici, dar care sa nu fie de acord cu astfel de declarafii.

In ce fel difera insa acest lucru de situatia penticostala? Cel in cauza trebuie

confruntat din nou, in fiecare caz, cu intelegerea pe care o au bisericile

23 "Joint Declaration on the Doctrine of Justification", 15, ?n Jeffrey Gros, Harding

Meyer §i William G. Rusch, Growth in Agreement II: Reports and Agreed

Statements of Ecumenical Conversations on a World Level, 1982-1998, Faith and

Order Paper No. 187, Geneva, WCC Publications/Grand Rapids, MI, William B.

Eerdmans Publishing Company, 2000, pp. 568-569.

24 Dominus lesusj. Verbum Dei [Constitutia Dogmatics asupra Cuvantului lui
Dumnezeu], 5.
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noastre referitor la Evanghelie. Insa noi nu avem nicidecum libertatea de a

susfine ca bisericile noastre penticostale sunt cre§tine §i ca Biserica

romano-catolica nu este cre§tina. A face aceasta inseamna a ridica intrebari

serioase cu privire la ce este cre§tinismul.

Ipoteza 6

Dialogul dintre crestini este un lucru care ne ajuta sa ,,pastram

unitatea Duhului in legatura pacii". Dialogul International dintre

Romano-Catolici §i Penticostali a luat fiin^a atunci cand David du Plessis 1-

a contactat pe John Cardinal Willebrands, in 1970, §i i-a cerut sa intemeieze

un astfel de dialog sub auspiciile a ceea ce era atunci Secretariatul (acum

Consiliul Pontifical) pentru Promovarea Unitatii Cre§tine, al carui

pre§edinte era Willebrands. in 1970, in lima septembrie, a avut loc o

discutie scurta, de tatonare, in iunie 1971 a doua, iar cea de a treia discutie

a fost tinuta mai tarziu in acelasi an, in octombrie. Prima serie de discutii a

Inceput in 1972 si a durat pana in 1976.25

Datorita unor consideratii politice din cadrul cercurilor penticostale

clasice, referitoare la statutul lui David du Plessis in acea vreme, dialogul a

25 Cele patru rapoarte ale Dialogului au fost publicate in Jeffrey Gros, FSC,

Harding Meyer si William G. Rusch, ed., Growth in Agreement II: Reports and

Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level, 1982-1998,

Faith and Order Paper No. 187, Geneva, WCC Pulications/Grand Rapids, MI,

William B. Eerdmans Publishing Company, 2000, pp. 713-779. Pentru evaluarile

istorice §i teologice majore ale Dialogului, vezi Arnold Bittlinger, Papst und

Pfingstler: Der romisch Katolische-pfingstliche Dialog und seine okumenische

Relevanz, SIHC 16, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1987, 2 vol, p. 933; Paul D.

Lee, Pneumatological Ecclesiology in the Roman Catholic-Pentecostal Dialogue:

A Catholic Reading of the Third Quinquennium (1985-1989), Roma, Pontifica

Studiorum Universitas A.S. Thoma Ag. in Urbe, 1994, p. 364; Veli-Matti

Karkkainen. Spiritus ubi vult spirat: Pneumatology in Roman Catholic-Pentecostal

Dialogue (1972-1989), SLAG 42, Helsinki, Luther-Agricola-Society, 1998, p. 509

§i Veli-Matti Karkkainen, Ad ultimum terrae: Evangelization, Proselytism and

Common Witness in the Roman Catholic-Pentecostal Dialogue (1990-1997), SIHC

117, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1999, p. 281.
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inceput Tntr-un mod neechilibrat. Echipa convocata de Secretariat era

selectata in mod formal §i era raspunzatoare in fa{a Bisericii Romano-

Catolice. Echipa care reprezenta interesele penticostale §i harismatice nu

era selectionata de nici un corp formal penticostal; ea nici nu era

responsabila in fa{a unui asemenea corp. Penticostalii nu erau interesaji sa

faca acest lucru. Dialogul a luat fiin^a printr-o echipa de persoane interesate

pe care David du Plessis le-a ales personal, o echipa in compunerea careia

intrau ca$iva penticostali clasici, cum ar fi Russel P. Spittler (Assemblies of

God), F.A. Holscher §i F.P. Moller (AFM, Africa de Sud), John McTernan

(International Evangelical Church) §i John Meares (Evangel Temple),

precum §i cafiva lideri proeminenti ai miscarii harismatice. In categoria

acestora din urma intra Fr. Michael Harper (pe atunci anglican), J. Rodman

Williams (prezbiterian), Larry Christenson (luteran), Fr. Athanasios

Emmert (ortodox) s.i Jean-Daniel Fischer (reformat francez).26

De la inceput, Dialogul International dintre Romano-Catolici §i

Penticostali a ocupat un loc unic intre dialogurile in care s-a angajat

Biserica romano-catolica. In anul 1977, membrii Dialogului au anunfat:

Dialogul are un caracter special. Conversable bilaterale pe care

Biserica romano-catolica le intreprinde cu multe culte mondiale

(e.g., Confesiunea Anglicana, Federafia LuteranS Mondiala etc.) sunt

gata sa ia tn considerare probleme legate de structura si eclesiologia

bisericilor si au ca scop unitatea organica sau eel pu{in Tntrevad un

anume fel de unitate structural^ finala. Scopul acestui dialog a fost ca

,,rug3ciunea, spiritualitatea si reflectia teologica s3 fie o preocupare

imparta§ita la nivel international, sub forma unui dialog...

Dialogul a cautat ,,sa exploreze via^a §i experienta spirituals a

cre§tinilor §i a bisericilor", ,,sa acorde o atenfie deosebita intelesului

26 Jerry L. Sandidge, Roman Catholic/Pentecostal Dialogue [1977-1982]: A study
in Developing Ecumenism, Studies in the Intercultural History of Christianity 44,

Frankfurt am Main, Peter Lang, 1978, pp. 78-79.
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bisericii plin&tatii vietii in Duhul Sfant", ocupandu-se ,,atat de

dimensiunea tr3it& cat §i de cea teologica ale acelei vieti".,,,Printr-un

astfel de dialog", cei ce participS ,,spera s5 se facS partasi ai realitatii

tainei lui Hristos §i a bisericii, s3 zideasca o marturie units, sa indice

in ce fel Jmpart5§irea adevarului poate face posibila... cre§terea

impreuna".

Au fost examinate anumite domenii in care exista un acord

doctrinar, in vederea eliminarii neinjelegerilor reciproce. in acelasi

timp, nu a existat nici o incercare de a diminua punctele care suscita

divergence reale...27

De atunci incoace, caracterul Dialogului International nu s-a

schimbat.28 In raportul eel mai recent publicat de Dialog, participant!i au

scos in evidenfa aceea§i idee.

Atat pe penticostali, cat §i pe catolici ii preocupS unitatea

bisericii. Scopul particular al acestor discutii este de a dezvolta un

climat de respect reciproc §i de in|elegere in chestiuni de credin{& si

de practica, de a g3si puncte de acord veritabil, precum §i de a indica

domenii in care este nevoie de mai mult dialog.

27 "Final Report, 1972-1976", 4-6, in Jeffrey Gros, FSC, Harding Meyer si William
G. Rusch, ed., Growth in Agreement II: Reports and Agreed Statements of

Ecumenical Conversations on a World Level, 1982-1998, Faith and Order Paper

No. 187, Geneva, WCC Publications/ Grand Rapids, MI, William B. Eerdmans

Publishing Company, 2000, p. 713.

28 "Final Report, 1977-1982", 2-3, In Jeffrey Gros, FSC, Harding Meyer si William
G. Rusch, ed., Growth in Agreement II: Reports and Agreed Statements of

Ecumenical Conversations on a World Level, 1982-1998, Faith and Order Paper

No. 187, Geneva, WCC Publications/ Grand Rapids, MI, William B. Eerdmans

Publishing Company, 2000, p. 721, §i "Perspectives on Koinonia 1985-1989", 5, in

Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level, 1982-1998,

Faith and Order Paper No. 187, Geneva, WCC Publications/ Grand Rapids, MI,

William B. Eerdmans Publishing Company, 2000, p. 735.
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Scopul nostru nu este unitatea structuraia, ci mai degraba

stimularea respectului §i ?n|elegerii reciproce dintre Biserica catolicS

si grupurile penticostale clasice.29

Ceea ce s-a schimbat in decursul anilor este lista participan{ilor.

Dupa runda inhjiala de discutii, Secretariatul pentru Promovarea Unitafii

Cre§tine a vorbit cu Comitetul de Conducere Penticostal §i a cerut

reconfigurarea echipei penticostale. Incepand cu 1978, echipa penticostala

a invitat doar membri ai bisericilor penticostale clasice, neincluzandu-i pe

membrii mi§carii harisatice din interiorul bisericilor istorice. De atunci, un

grup restrains de conducere a incercat sa atraga participant! din toata lumea

care sa fie in stare sa intre intr-o discujie teologica. Aceasta metoda a

functionat bine In ansamblu, cu toate ca mai sunt de rezolvat inca unele

probleme majore.

Trebuie recunoscut faptul ca acest Dialog a primit intotdeauna

sprijin §i reprezentare oficiala din partea Bisericii Romano-Catolice. Nu

acelasj lucru se poate spune §i despre penticostali. TotusJ, cateva grupari

penticostale s-au alaturat acestui dialog §i lucrarii lui din ultimii ani. Printre

acestea se numara Apostolic Faith Mission (Africa de Sud), International

Evangelical Church, International Church of the Fourthsquare Gospel,

Open Bible Standard Churches, Pentecostal Assemblies of Canada, Church

of God of Prophecy, Mission Iglesia Pentecostal din Chile, precum §i, la

nivel de observatori oficiali, Broederschap van Pinkstergemeenten din

Olanda.

29 "Evangelization, Proselytism and Common Witness, 1990-1997", 2, in Growth
in Agreement 11: Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on

a World Level, 1982-1998, Faith and Order Paper No. 187, Geneva, WCC

Publications/Grand Rapids, MI, William B. Eerdmans Publishing Company, 2000,

p. 753.
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Alte grupari §i-au trimis, din cand in cand, participant:! oficiali, insa

au incetat sa o mai faca sau au cerut sa nu fie identificate, fiind preocupate

de modul cum ar putea reacjiona membrii lor. Sunt §i alfii care au ales sa

neglijeze acest dialog, fara rea intense. Altii, cum ar fi unii din fra{ii §i

surorile mele din Assemblies of God, continua sa lucreze neobosifi pentru a

opri acest Dialog, cerand disciplinarea participantilor sau suprimarea

§tirilor despre lucrarea lui printre membrii lor. Ca urmare, unii penticostali,

chiar §i unii romano-catolici, au pus sub semnul intrebarii valoarea

Dialogului.

Pentru ca aceasta situatie sa se schimbe, este esen^ial ca

penticostalii sa abordeze dialogul avand o lnfelegere cuprinzatoare a

Bisericii Romano-Catolice, vazuta dintr-o perspective de dupa Vatican II, §i

nu bazandu-se pe ni§te stereotipuri care t§i au radacinile in sec. al XVI-lea.

Biserica romano-catolica a intrat efectiv in lumea moderna prin conciliul

Vatican II, caruia i se datoreaza meritele pentru cre§terea care a avut loc in

Biserica catolica. Insa nu de partea penticostala depind toate schimbarile

necesare pentru eficientizarea Dialogului. Romano-catolicii trebuie sa-§i

reevalueze modul in care ti percep pe penticostali. Unii ti pun pe tofi in

aceea§i categorie, incadrandu-i fn fenomenul mai larg al

fundamentalismului, respingandu-i pur §i simplu ca membri ai ,,dreptei

religioase". Pentru ei, penticostalii sunt ni§te .,fanatici", care nu au nici o

temelie teologica pe care sa se bazeze. Insa sunt ei oare dispu§i sa

exploreze crezurile §i practicile la care penticostalii tin atat de mult?

S2ptamana trecuta am primit un e-mail de la ZENIT, trimis zilnic

de Vatican §i care ofera, potrivit titlului, ,,Lumea vazuta de la Roma". Am

fost dezamagit cand am citit un articol intitulat ,,Secte care au ca scop

influentarea politicii latino-americane". Mesajul era trimis din Miinich,

Germania, pe data de 9 aprilie 2001 §i explica faptul ca episcopul Jorge

Jimenez Carvajal, pre§edinte al Consiliului Episcopilor Latino-Americani

(CELAM) participase la niste intruniri in Germania, unde s-a plans ca

aceste ,,secte" le produceau necazuri pentru ca (a) mul^i dintre membrii ei
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intrau in politica ,,latino-americana" si (b) erau bine flnantate printr-un

,,patrimoniu economic substantial" de ,,grupuri aflate in S.U.A.", care isi

pastrau anonimatul. Mai mult, in opinia lui, ,,Biserica (Jniversala a

impara{iei lui Dumnezeu", condusa de brazilianul Edir Macedo, este

deosebit de periculoasa, intrucat ar fi ,,creat o retea uimitoare de contribu{ii

obligatorii de la adeptii ei, care a dus la Tntemeierea unui adevarat imperiu

de comunicatii §i de banci in Brazilia". Episcopul Carvaja! s-a plans, in

continuare, ca sustinerea cu fonduri a acestei denominate penticostale,

precum §i a celorlalte asa-numite ,,secte", era atat de mare intrucat era

sustinuta printr-o zeciuiala ,,fortata".30

Cateva din aceste declaratii izvorasc din alte plangeri din trecut, din

stereotipuri, din frica §i din frustrare. lata insa ca ele sunt reactualizate!

Care ar fl cea mai buna metoda de descurajare a lor? Ignorarea lor?

Dublarea eforturilor de a rasturna hegemonia romano-catolica din regiunea

respectiva? Sau evidentierea faptului ca in fond catolieii au influentat de

prea mult timp politica Americii Latine, ca au adevarate imperii bancare si

de comunicatii in toata lumea? Ar putea fi ambele par{i mai castigate daca

s-ar folosi mai putina retorica si daca ar avea loc discutfi adevarate Tntre cei

implica{i?

Ipoteza 7

Prin Dialogul International dintre Romano-catolici si

Penticostali a aparut posibilitatea ca penticostalii $i romano-catolicii sa

identifice unele din diferentele dintre ei. Daca Biserica romano-catolica

si denominatiunile penticostale sunt, fiecare in parte, .entitati cre§tine

veritabile, cade in sarcina noastra sa facem tot ce ne sta in putinta pentru a

,,pastra unitatea Duhului in legatura pacii". FaptuI ca penticostalii inca nu

au invatat sa vorbeasca pasnic, nici sa sustina o discufie publica intre ei pe

30 Pagina de internet a ZENIT se afla la http://www.zenit.org/. Data §i numarul
articolului "Secte care au ca scop influentarea politicii latino-americane" este

ZEO1040921.
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un asemenea subiect este un semn toate partile implicate au nevoie de mai

multa dragoste cre§tina. Romano-catolicii au intrat in Dialog avand mai

multa experienfa in dialogul teologic §i ecumenic. Pentru penticostali,

aceasta este o experienta relativ noua, iar resursele pe care le avem sunt

destul de 1 imitate. Pentru a fi in stare sa ducem la indeplinire aceasta

sarcina trebuie sa fie Indeplinite anumite condijii. Mai intai trebuie sa

putem strange fonduri suficiente. De asemenea, toji participant^ sa

vorbeasca limba engleza fluent §i sa fie in stare sa-§i finanteze singuri

calatoria sau sa aiba acces la fonduri le denominatiei lor sau la alte resurse.

Sa fie suficient de documentati asupra pozijiei teologice curente a

partenerilor lor de dialog, atat romano-catolici cat §i penticostali.

Majoritatea grupurilor noastre penticostale nu sunt familiarizate, la urma

urmei, nici cu ceea ce cred si/sau practica majoritatea celorlalte grupuri

penticostale.

Pastorii §i cei din conducerea denominationala nu sunt intotdeauna

cei mai potriviti pentru a intra in mod direct intr-o astfel de discufie, cu

toate ca ei trebuie sa faca parte din echipa, dintr-un simplu motiv: lor le

lipse§te deseori instruirea necesara pentru a-§i croi un drum prin chestiunile

problematice. In curriculum-ul §colilor penticostale, chiar a seminariilor, nu

sunt prevazute, in general, cursuri de istorie sj de teologie in afara de cele

proprii §i nici unul dintre ele nu ofera vreun curs menit sa dezvolte

sensibilitatea ecumenica. Pe de alta parte, pastorii no§tri contribuie cu o

marturie neprefuita a ceea ce a facut Dumnezeu in vietile lor; ei constituie o

voce reprezentativa pentru locul unde traiesc cei din bisericile lor. Astfel, s-

ar putea ca ei sa nu fie bine echipati pentru a conduce, insa sunt bine

echipati pentru a aduce contribute insemnate.

Roadele acestui dialog nu se vor vedea imediat in unitatea bisericii.

Este nevoie de multa rabdare. Fiecare dintre partile implicate create in

acceptare, intelegere §i respect pentru ceilalti. In ciudaacestei cre§teri lente,

anumite evenimente recente in care lideri romano-catolici au intervenit in

numele penticostalilpr, despre care am cuno$tint& din surse primare, pot fi
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atribuite partial temeliei puse de acest Dialog. Acest dialog 1-a ajutat pe

presedintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unita^ii Cres.tine sa

condamne folosirea unui limbaj sectar atunci cand sunt mentionati

penticostalii.31 Penticostalii au fost invitafi sa participe chiar §i la slujba de

deschidere a usjlor mari ai basilicii romane, din 18 ianuarie 2000, la slujba

de comemorare a tuturor martirilor crestini din sec. XX, de pe 7 mai 2001,

care a avut loc la Coloseumul Roman §i la o slujba de comemorare din

ianuarie 2001, cand au fost facute rugaciuni ca Dumnezeu sa ajute

bisericile sa dea dovada de mai multe exemple de unitate vizibila. Aceste

invitafii au fost rezervate doar membrilor bisericilor §i denominatiilor

ecleziastice, nu § i membrilor ,,sectelor".

Un lucru este sigur: mtalnirile prilejuite de acest Dialog au

constituit lec^ii de crestere spirituals pentru participant^ de ambele parti, iar

roadele muncii lor abia incep sa se intrevada, acum cand Biserica i§i incepe

al treilea mileniu de prezenfa in lume.

31 Edward Idris Cardinal Cassidy, "Prolusio", Information Service 84 (1993/III-

IV), p. 122. Eminenta Sa a scris: ,,Trebuie, totu§i, sa fim aten^i s5 nu confundam

chestiunea [sectelor si a noilor mi§cari religioase] punand impreuna sub eticheta de

«sect&» grupuri care nu merits,acest titlu. Aici nu ma refer, de exemplu, la

mi§carea evanghelica printre protestanti, nici la penticostalism. Consiliul Pontifical

a avut un dialog fiructuos si un contact semnificativ cu anumite grupuri evanghelice

§i cu penticostalii. fntr-adevSr, se poate spune cS aceste contacte au avut ca urmare
o Tmbogatire reciproca."


