
RELATIA DINTRE BOTEZUL fN DUHUL

SFANT §1 MANIFESTAREA DARURILOR

SPIRITUALE

de John F. Tipei

Inca de la inceputurile trezirii penticostale, adepjii

mi§carii au propovaduit doua inva^aturi distinctive prin care

§i-au definit identitatea: botezul in Duhul Sfant ca o

experien^a distincta de convertire (F.A. 1.5, 8; 2.4) §i realitatea

darurilor spirituale care sunt active §i astazi in Biserica (ICor

12.8-10). Aspectul asupra caruia penticostalii nu au insistat

niciodata se refera la natura relabel dintre botezul in Duhul

Sfant §i darurile duhovnice§ti ale Duhului. Scriitorii

penticostali de la inceputul mis.carii1 au facut o legatura intre

botezul in Duhul Sfant §i darurile duhovnice§ti in sensul ca,

pentru ei, botezul in Duhul Sfant a fost ,,poarta de intrare"

intr-o noua dimensiune a Duhului, dimensiune care, printre

altele, este definita §i de lucrarea darurilor spirituale. In

ultimile decenii subiectul acesta nu a fost tratat aproape

1 Myer Pearlman, Knowing the Doctrines ofthe Bible, Springfield - MO, Gospel

Publishing House, 1937, p. 313; E.S. Williams, Systematic Theology,

Springfield - MO, Gospel Publishing House, 1953, vol. Ill, pp. 63-75; R.

Riggs, We Believe, Springfield - MO, Gospel Publishing House, 1954, p.

28; D. Gee, Spiritual Gifts in the Work of the Ministry Today, Springfield - MO,

Gospel Publishing House, 1963, p. 18.
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deloc,2 presupozipile primilor scriitori penticostali

continuand sa aiba o puternica rezonanja. Cu toate ca,

exceptandu-1 pe Robert Menzies, o argumentare biblica a

acestei pozipi teologice nu a fost formulata inca, penticostalii

suspn in continuare ca darurile Duhului Sfant nu sunt

accesibile decat celor care au experimentat botezul in Duhul

Sfant, in modul in care este el in|eles de penticostali. David

Petts, de exemplu, afirma:

Odata ce am primit botezul cu Duhul Sfant, trebuie sa

evitam capcana de a considera ca ,,ne-am atins scopul".

Botezul cu Duhul Sfant nu este un scop in sine. De fapt,

este doar inceputul. Este poarta prin care intram pe un

taram cu totul nou - supranaturalul. Voia lui Dumnezeu

este ca, dupa ce am vorbit in alte limbi, sa continuam sa

beneficiem §i de alte daruri supranaturale ale Duhului.3

Chiar §i marturisirea de credinrl a Adunarilor lui

Dumnezeu (Assemblies of God), cea mai mare denominate

penticostala din lume, in articolul 7, se refera la aceasta

legatura dintre botezul in Duhul Sfant §i lucrarea darurilor

spirituale: ,,To$i credincio§ii sunt indreptapp sa primeasca

,,promisiunea Tatalui", adica botezul in Duhul Sfant §i cu foe;

2 O exceppe este R.P. Menzies care a prezentat pe aceasta tema un studiu

intitulat ,,Spirit-Baptism and Spiritual Gifts", la a 26-a intrunire anuala a

Societapi de Studii Penticostale din SUA, intrunire care a avut loc la

Oakland, CA, 13-15 martie, 1997.

3 David Petts, The Holy Spirit: An I/i/rodm/io/i, Mattersey, Mattersey Hall

Publish., 1998, p. 89. Dintre teologii penticostali care impartas.esc acest

punct de vedere amintim: S.M. Horton, Ce spune Biblia clespre Duhul Sfanty

Oradea, Life Publishers, 2002, p. 329; G.R. Carlson, Our Faith and

Fellowship, Springfield - MO, Gospel Publishing House, 1977, pp. 65-67.



Botezul in Duhul Sfant ?i darurile spirituale 91

dupa porunca Domnului nostru Iisus Hristos, ei trebuie sa

a§tepte promisiunea §i sa o caute cu toata sincerkatea. Aceasta

a fost experien^a normala a tuturor credincio§ilor din Biserica

cre§tina primara. Ea aduce cu sine imputernicirea pentru o

traire morala §i pentru folosirea darurilor in lucrarea de

slujire".

Printre penticostalii care nu considera ca botezul in

Duhul Sfant este o condit;ie pentru primirea darurilor

spirituale il menponam pe teologul german Reinhold

Ulonska. Pentru el, este suficient ca cineva sa fie nascut din

nou pentru a intra in posesia acestor daruri:

Cine vrea sa aiba darurile Duhului trebuie mai intai sa fie

copilul lui Dumnezeu. El trebuie sa fi primit iertarea

pacatelor §i sa fi experimentat primirea viejii

dumnezeie§ti... Pentru a primi darurile Duhului Sfant

trebuie sa fii proprietatea lui Iisus. Trebuie sa fii botezat,

prin Duhul, in dragostea Lui. Pavel nu ar fi folosit

imaginea trupului §i a madularelor daca nu ar fi fost

condijia de baza ca trebuie sa fii un madular al Trupului

lui Iisus, pentru a primi Darurile Duhului. Toata

imaginea s-ar pabu§i. Numai eel care este madular in

Trupul lui Hristos poate sa primeasca darurile Duhului

Sfant. Aceasta lamurire mi se pare foarte importanta, mai

ales in zilele noastre.4

4 R. Ulonska, Damrile Duhuhii Sfant in invd(aturi si practice Bucure§ti, Casa

§coalelor, s.d., pp. 120-121. In injelegerea noastra, cand Ulonska spune

..Tnbirie sa fii botezat, prin Dubul, in dragostea Lui", el nu se refera la botezul in

Duhul Sfant ca experienja ulterioara convertirii, ci la lucrarea na§terii din

nou infaptuita de Duhul.
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Primii penticostali care au facut legatura intre botezul

in Duhul §i darurile Lui s-au referit aproape inexclusivitate la

cele noua daruri spirituale enumerate de apostolul Pavel in 1

Corinteni 12.8-10. Pupni teologi §i slujitori penticostali mai

vorbesc astazi doar de noua daruri spirituale. Ceea ce a afirmat

Donald Gee cu peste patruzeci de ani in urma reprezinta

punctul de vedere al majoritat^ii covar§itoare a penticostalilor:

,,Eu cred ca este o gre§eala sa ne referim intotdeauna la «cele

noua daruri» ca §i cum lista de acolo (ICor 12.8-10) ar fi

exhaustiva".5

Convingerea ca exista mai mult de noua daruri

spirituale i-a determinat pe mulp teologi, indeosebi

harismatici, sa respinga punctul de vedere conform caruia

botezul in Duhul Sfant este o condipe preliminara a

manifestarii darurilor spirituale in via£a cuiva. De exemplu,

HI. Lederle afirma: ,,Nu exista nici un suport biblic pentru

teza conform careia pentru folosirea darurilor Duhului este

necesara o anumita experien$a sau un eveniment anume."6

Dimpotriva, spune Lederle, ,,fiecare cre§tin este in esen|;a un

harismatic §i trebuie sa fie tot mai harismatic".7 De aceea§i

parere este §i teologul evanghelic britanic Max Turner care,

desigur, nu accepta ideea ca darul Duhului primit de ucenici

in Ziua Cincizecimii este un donum superadditnm de putere.

Pentru Turner, experient;a ucenicilor a avut un rol de inipere.8

5 D. Gee, op. tit., p. 5. Cf. E.S. Williams, op. at., vol. Ill, pp. 75-82; S.M.

Horton, op. tit., pp. 329-333.

6 H.L Lederle, Treasures Old and New: Interpretations of .Spirit-Baptism" in the

Charismatic RenewalMovement, Peabody-MA, Hendrickson, 1988, p. 218.

7 Ibid., p. 228.

8 Max Turner, The Holy Spirit and Spiritual Gifts Then and AW, Carlisle,

Paternoster Press, 1996, p. 352.
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In opinia pionierului episcopalian al Mi§carii Harismatice,

Dennis Bennett, un credincios care nu a fost botezat cu Duhul

poate sa posede pana la §apte din cele noua daruri spirituale

enumerate de Apostolul Pavel in ICor. 12.8-10, exceppile

fiind vorbirea in limbi §i talmacirea limbilor.9 Intrebarea

naturala este daca exista un criteriu care sa ne permita sa

segregam intre darurile din aceasta lista, sau intre daruri in

general, as.a incat unele sa fie condidonate de botezul in

Duhul Sfant, iar altele nu. In opinia lui Max Turner, ,,ceea ce

spune Apostolul Pavel este tocmai faptul ca darurile despre

care trateaza lCorinteni 12.8-10 nu pot fi segregate de

celalalte; ele nu sunt alocate unui grup special de

pnevmatici".10

Dinspre frontul acesta al Mi§carii Harismatice

(Mi§carea Neopenticostala, cum i se mai zice), apar cele mai

frecvente atacuri la adresa pozipei penticostalismului clasic

care suspne in continuare necesitatea botezului Duhului Sfant

pentru primirea darurilor spirituale. Este remarcabil faptul ca

un numar tot mai mare de grupari evanghelice care in trecut

au adoptat pozipa cessaponista,11 astazi cauta §i traiesc

experien^a Duhului, prin manifestarea darurilor Sale. Dupa

mi§carea de trezire de la inceputul secolului al XX-lea care a

dus la na§terea penticostalismului clasic §i, apoi, dupa ,,valul al

doilea" de trezire din sanul unor biserici istorice care pe la

9 Dennis & Rita Bennett, The Holy Spin'/ and You, Plainfield-NJ, Logos,

1971, p. 81.

10 Max Turner, op. d/.y p. 351.

11 Teoria conform careia manifestarea darurilor spirituale a incetat odata

cu mcheierea perioadei apostolice a Bisericii. Termenul cessajionism este

o transliterare a cuvantului cessationism din limba engleza (in engl. cessation

= incetare, intrerupere).
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mijlocul aceluia§i secol a dus na§terea mi§carii harismatice,

acum la inceputul unui nou secol, §i mileniu totodata, ne

aflam in mijlocul unei alte treziri spirituale care a cuprins largi

cercuri evanghelice, trezire cunoscuta in misiologie ca ,,cel de

al treilea val penticostal". Teologii acestei mi§cari de trezire

resping doctrina penticostala cu privire la vorbirea in limbi ca

dovada ini;iala a botezului cu Duhul Sfant, dar sus^in

important §i relevant darurilor spirituale din ICorinteni

12.8-10 pentru zilele noastre.12 A§a cum am amintit mai sus, ei

resping §i ideea de condi^ionare a darurilor spirituale de

botezul in Duhul Sfant.

Ca rezultat al acestor evolu^ii in istoria §i teologia

Mi§carii Harismatice, penticostalii se simt nevoi^i sa-§i

reanalizeze argumentele §i sa stabileasca cu mai multa claritate

baza biblica a pozi^iei lor. Intr-adevar, realitatea exploziei

manifestarii darurilor spirituale printre evanghelicii

nepenticostali coroborata cu sublinierea de catre ace§tia a

diversitapi darurilor ii determina pe penticostali sa raspunda

unor intrebari care vin atat din interior cat §i din exterior:

Este necesar ca cineva sa fie botezat cu Duhul Sfant pentru a fi

inzestrat cu harismelor Duhului? Care este legatura dintre

botezul in Duhul Sfant §i darurile duhovnice§ti?

In cele ce urmeaza, vom cauta sa analizam argumentele

pozipei penticostalismului clasic care, as,a cum am aratat mai

sus, considera ca botezul in Duhul Sfant este ,,poarta de

intrare" spre taramul harismelor §i ca, fara a-1 avea pe acesta,

nimeni nu poate fi inzestrat de Dumnezeu cu aceste harisme.

12 Vezi de exemplu, C.P. Wagner, The Third Wave of the Holy Spirit, Ann

Arbor - MI, Vine Books, 1988, pp. 18-19; J. Wimber §i K. Springer, Power

Points, New York, Harper Collins, 1991, pp. 135-136; J. Wimber, Power

Evangelism, San Francisco, Harper & Row, 1991, p. 148.
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Apoi, vom propune o interpretare alternative conform careia

numai anumite daruri spirituale cer satisfacuta. condipa

primirii Duhului Sfant de catre persoana prin care se

manifesta aceste daruri.

Evaluated pozifiei penticostalismului clasic

Pozitia adoptata de penticostali in general, conform

careia botezul in Duhul Sfant este o condi^ie sine qua non

pentru manifestarea darurilor spirituale in via$a unui cre§tin

se loveste de treiobstacole care nu sunt deloc u§or de trecut.

In primul rand, in cercurile penticostale numarul darurilor

spirituale a fost in general redus la cele noua daruri enumerate

de Apostolul Pavel in 1 Corinteni 12.8-10. Astazi, marea

majoritate a teologilor penticostali recunosc ca lista din

ICorinteni 12 nu este completa, ca de altfel niciuna din listele

de daruri pe care le intocme§te Apostolul. Varietatea darurilor

cuprinse in aceste liste (ICor. 12.8-10; 12.28; 12.29-30; Rom

12.6-8; Efes. 4. II)13 ne obliga sa recunoa§tem ca nici una din

liste nu este completa. Stanley Horton spune: ,,Este de

preferat sa consideram toate aceste liste ca fiind o simpla

prezentare de mostre de daruri §i chemari ale Duhului, mostre

luate dintr-o rezerva infinita".14

Recunoa§terea varieta^ii darurilor creaza insa un

obstacol pentru cei care in^eleg botezul in Duhul Sfant ca pe o

13 Includem in listele darurilor spirituale ICor 12.28 §i Efes 4.11, cu toate

ca mulji autori considera ca aceste texte se refera la slujbe, nu la daruri.

Mai mulp teologi penticostali considera ca apostoli, prorocii, fnvajatorii

nu sunt decat oamenii prin care se manifesta darurile. Cf. S.M. Horton,

op. a/., pp. 261-262.

u S.M. Horton, op. tit., p. 261.
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condi$ie preliminara manifestarii darurilor duhovnice §ti. Nu

este totuna sa consideri ca botezul in D uhul, in sensul lucan al

expresiei, este absolut necesar pentru manifestarea unor daruri

cum ar fi vorbirea in limbi sau prorocia, sau sa consideri ca

absolut toate darurile sunt rezervate doar celor care au trait

experien^a botezului in Duhul Sfant. Este perfect legitim sa ne

intrebam daca toate darurile, inclusiv darul carmuirilor (ICor

12.28), darul ajutorarilor (ICor 12.28), darul milosteniei (Rom

12.8) etc, decurg din experienjja botezului in Duhul Sfant.

Apostolul Pavel nu face insa o diferen^iere intre darurile

Duhului Sfant, in sensul ca unele se primesc numai dupa

botezul in Duhul Sfant iar altele pot fi primite si fara aceasta

experien^a. Ceea ce spune Apostolul este ca toate darurile sunt

de la acela§i Duh (ICor 12.11) §i ca toate sunt date

credincio§ilor spre zidirea Bisericii (ICor 12.7; 14.12). A§adar,

marea varietate a darurilor, sus$in unii, sugereaza faptul ca ele

nu pot fi privite ca un rezultat al unei experience ulterioara
convertirii.

Al doilea obstacol de care se love§te pozipa

penticostalismului clasic este faptul ca, din punctul de vedere

al Apostolului Pavel, to$i cre§tinii primesc daruri, ei toji

avand un rol de indeplinit spre zidirea Bisericii. Argumentul

biblic invocat este afirma^ia apostolului din ICorinteni 12.11:

,,Dar toate aceste lucruri le face unul §i acela§i Duh care da

fiecarnia in parte, cum voies.te." Daca termenul ,,fiecaruia" este

in];eles la modul absolut, atunci din punctul de vedere al

Apostolului Pavel, fiecare cre§tin este un (potential)

harismatic. Apoi, Apostolul nu prezinta nicaieri botezul in

Duhul Sfant ca fiind o experien^a ulterioara convertirii care

deschide cre§tinului accesul spre darurile spirituale. §i acolo

unde Apostolul Pavel recomanda pastrarea unei stari de
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plinatate a Duhului (,,Fip plini de Duh", Efes. 5.18), el face

recomandarea nu in contextul darurilor, ci al roadei Duhului

care trebuie sa se vada in via$a credinciosului.l3 A§adar, este

greu de suspnut teza conform careia Apostolul Pavel

considera necesara o experien^a ulterioara convertirii care sa

asigure cre§tinului intrarea pe taramul harismatic al Duhului.

Repetam, Apostolul spune mai degraba ca fiecare cre§tin este

haruit de Duhul cu daruri duhovnice §ti.

Al treilea obstacol pe care trebuie sa-1 treaca

penticostalii clasici care suspn necesitatea botezului cu Duhul

Sfant pentru primirea darurilor are de a face cu metodologia

utilizata. Este aproape axiomatic in cercetarea §tiinpfica a

Noului Testament ca fiecare autor al catilor acestui corpus sa fie

tratat separat, fara a amesteca intr-un mod precritic concepte

teologice ce aparpn diver§ilor autori ai Noului Testament.

Astfel, pozipa teologica pe care o analizam acum are la baza

tocmai o astfel de metodologie eronata. Cand ne referim la

botezul in Duhul Sfant ca §i condipe necesara pentru primirea

darurilor ne gandim la conceppa lui Luca privitoare la botezul

in Duhul, adica, la o experien^a ulterioara convertirii prin care

cre§tinul deja convertit §i botezat prime§te o inzestrare

suplimentara (donum superaddituni) pentru a-§i duce la indeplinire

misiunea de manor al lui Hristos. Cand vorbim despre daruri,

categoria este una paulina. A§adar, amestecam concepte din

Fapte cu concepte pauline, fara sa pnem cont de propriul lor

sit^ im kben. Aceasta cu atat mai mult cu cat Apostolul Pavel nu

menponeaza niciodata botezul in Duhul Sfant in sensul

15 Plinatatea Duhului este contrastata in Efes. 5.1-18 cu viaja traita in

imoralitate.
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Cincizecimii,16 ca experien^a suplimentara mantuirii, de care

sa lege darurile Duhului Sfant. Aceasta nu inseamna ca

Apostolul nu a cunoscut experienja botezului in Duhul Sfant

in sensul lucan al sintagmei. Chiar daca din Fapteie Apostolilor

avem dovezi ea el a cunoscut un astfel de botez (F.A. 9.17, 20),

lipsa menpunii acestei experience in epistolele sale nu ne

permite sa o consideram element definitoriu al

pnevmatologiei pauline. Cunoscand doctrina botezului cu

Duhul Sfant ca experien^a ulterioara mantuirii din scrierile lui

Luca §i impunand-o gandirii pauline in general §i doctrinei

pauline privitoare la daruri in particular nu facem decat sa

producem un sistem care este esenpalmente extrabiblic.17

Teologia care este cu adevarat biblica trateaza fiecare

autor sau carte separat, sco^and in eviden^a particularitaple

teologice ale acelui autor. Numai dupa ce particularitatea

teologica respective a fost definita in contextul gandirii §i a

intenpei autorului respectiv (in propriul sit^im leben), biblistul

poate trece la un studiu comparativ, analizand pozipia altor

autori biblici cu privire la respectiva particularitate

teologica.18 A§adar, pentru a stabili relapa dintre botezul in

Duhul Sfant §i darurile spirituale, in ceea ce urmeaza vom

analiza pe rand perspectiva lui Pavel §i a lui Luca privitoare la

ambele particularita$i teologice. Vom observa diferen^e

semnificative in pnevmatologia celor doi autori, nu in sensul

16 Singurul loc unde apostolul folose^te sintagma ,,a fi botezat de Duhul

Sfant" este in ICor 12.13: nTo(i am fost botezaji de un singur Duh ca sa

alcatuim un singur Trup". Referirea este insa la lucrarea de regenerare a

Duhului, prin care o persoana este facuta o ,}faptura noua" §i este inclusa

in Trupul lui Hristos.

17 R. Menzies, op. cit., p. 4.

18 J.D.G. Dunn, Baptism in the Holy Spirit, Londra, SCM Press, 1970, p. 39.
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ca acestea se contrazic ci in sensul ca pnevmatologia fiecaruia

i§i are propria-i traiectorie.

Perspectiva pnevmatologiei pauline

Un prim aspect pe care dorim sa-1 subliniem este acela

ca pnevmatologia paulina este mai complexa decat cea lucana.

Apostolul Pavel ne ofera o imagine mai ampla asupra lucrarii

Duhului Sfant decat Luca. Pentru Apostolul Pavel, via|a

cre§tina in totalitatea ei este rezultatul Duhului Sfant. Duhul

este sursa curajirii (ICor. 6.11; Rom 15.16), a neprihanirii

(Gal 5.5; Rom 2.29; 8.1-17; 14.17; Gal 5.16-26), a comuniunii

cu Dumnezeu (Gal 4.6; Rom 8.14-17), a cunoa§terii lui

Dumnezeu (ICor 2.6-16; 2Cor 3.3-18) §i a viepi ve§nice prin

invierea din morp (Rom 8.11; ICor 15.44-49; Gal 6.8).

A§adar, nu este surprinzator faptul ca Apostolul descrie

capacitatea fiecarui cre§tin de a contribui la viaj;a comunitapi

cre§tine cu un dar spiritual, sau cu o manifestare a Duhului

(ICor 12.8-10; 12.28; 12.29-30; Rom 12.6-8; Efes 4.11).

Apostolul Pavel nu leaga darurile spirituale de botezul in

Duhul Sfant in primul rand pentru ca in pnevmatologia nu

gasim un botez cu Duhul Sfant as. a cum il in^elege Luca, §i

anume, o experien^a ulterioara convertirii. Din perspectiva

paulina via$a spirituals a fiecarui cre§tin este de la bun inceput

formata §i fasonata de Duhul Sfant. Acela§i dar al Duhului

care aduce via^a regenerand omul sj facand din el un'cre§tin

este §i Cel care il abiliteaza pe acest cre§tin sa contribuie la

zidirea Trupului lui Hristos din care face pane. Din motive

necunoscute de noi, Apostolul Pavel nu simte nevoia de a

vorbi despre o experien^a ulterioara convertirii prin care sa li

se dea credincio§ilor daruri spirituale spre zidirea Bisericii.
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Perspectiva pnevmatologiei lui Luca

Perspectiva pnevmatologica a lui Luca urmeaza o

traiectorie diferita de cea a Apostolului Pavel, fara a o

contrazice insa. Daca Apostolul subliniaza dimensiunea

soteriologica a Duhului, pentru Luca Duhul este

esen^ialmente sursa inspirapiei profetice. Chiar de la inceputul

lucrarii sale in doua volume, Luca-Faptele Apostolilor, el

subliniaza dimensiunea profetica a activita^ii Duhului. In

narapunile legate de na§terea lui Iisus, Duhul este eel care,

prin rostiri profetice, anun^a sosirea unei ere noi (Lc 1.41-45,

67-69; 2.25-32), era marcata de activitatea profetica a lui loan,

de misiunea lui Iisus in puterea Duhului §1 de misiunea

Bisericii care a fost dusa la indeplinire prin aceea§i putere.

loan Botezatorul, plin de Duhul Sfant chiar din pantecele

mamei lui (Lc 1.15, 17), anticipeaza inaugurarea misiunii lui

Iisus. Apoi, potrivindu-§i narapunea in a§a fel incat sa lege

relatarea despre pogorarea Duhului peste Iisus (Lc 3.22) cu

declarapa publica a lui Iisus in Nazaret cu privire la misiunea

Sa (Lc 4.18-21), Luca arata ca Duhul S-a coborat peste Iisus la

Iordan cu scopul de a-L imputernici pentru misiunea de

Propovaduitor care urma sa o inceapa. §i aici, deci, este

subliniat rolul Duhului ca sursa a inspirapei profetice.

Datorita mesajului Sau inspirat, Iisus a fost privit de norod ca

fiind Prorocul.

Scopul declarat al coborarii Duhului Sfant peste

ucenicii lui Iisus in Ziua Cincizecimii este acela de a le oferi

acestora inspira^ia divina necesara pentru propovaduirea

Evangheliei sau, altfel spus, pentru a-§i duce la indeplinire

vocapa profetica (Lc 24.49; F.A. 1.5, 8). Din relatarile lui Luca
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privind expansiunea Bisericii in primele ei decenii, reiese

faptul ca misiunea Bisericii a fost condusa de Duhul prin

oameni imputernicip de Duhul. Cel putin la modul potential,

Biserica intreaga este pentru Luca o comunitate profetica

imputernicita de Duhul. A§adar, indiferent ca vorbim despre

loan care s-a umplut de Duhul din pantecele mamei lui, sau de

Iisus la Iordan, sau de ucenici in Ziua Cincizecimii, peste to p

ace§tia Duhul Sfant S-a coborat ca sursa de inspirape profetica,

oferindu-le o patrundere specials in tainele lui Dumnezeu §i

un mesaj plin de putere.

A§adar, din perspectiva lui Luca, Duhul Sfant nu are

rolul de regenerare sau de a conferi putere ere §tinului de a pne

Legea. El nu este nici liantul care il leaga pe cre§tin de

Dumnezeu §i nici o ,,arvuna" sau o »parga" a binecuvantarilor

eterne pe care le prime §te in viat.a de apoi. Ucenicii primesc

Duhul Sfant ca o ungere profetica prin care ei sunt abilita p sa-

§i duca la indeplinire in maniera cea mai eficienta mandatul de

propovaduitori ai Evangheliei.19

Din aceasta prezentare succinta a pnevmatologiei

lucane putem face cateva constatari. In primul rand, doctrina

penticostala cu privire la botezul in Duhul Sfant ca experien tl

distincta de na§terea din nou §i ulterioara acesteia decurge

natural din convingerea ca Duhul Sfant a venit peste primii

ucenici nu ca o sursa de regenerare §i nici pentru a le da

acestora un nou statut, ci ca o sursa de inspirape profetica. In

al doilea rand, reiese clar faptul ca Luca prezinta lucrarea

19 Pentru o expunerc detaliata §i bine argumentata a acestei pozipi cu

privire la pnevmatologia lui Luca, vezi R.P. Menzies, Empowered for Witness:

The Spirit in lj/ke-Actsy Sheffield, Sheffield Academic Press, 1995. Cf. J.

Tipei, Duhul Sfant: O leologie biblica din perspectiva penticostala, Oradea, Editura

Metanoia, 2003, pp. 257-264.
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Duhului Sfant intr-o maniera cu totul diferita de cea a lui

Pavel. In Luca-Fapte, Duhul vine peste ucenici exclusiv ca o

sursa de inspirape profetica necesara in activitatea de

propovaduire. In al treilea rand, cu toate ca Luca nu folose s.te

niciodata termenii x^PLaM-a §l TTueuiiaTLKd, el considera

totu§i ca exista o legatura intre inspirapa Duhului §i anumite

daruri spirituale cum ar fi profepa §i vorbirea in limbi, daruri

care apar in listele pauline. In pnevmatologia lucana, infuzia

de Duh este insopta de prorocie §i vorbire in limbi.

O sinteza teologicd a celor doud pnevmatologii

In ceea ce urmeaza, vom face o sinteza a inva^aturii

Apostolului Pavel §i a lui Luca privitor la botezul in Duhul

Sfant §i la darurile spirituale, pe fondul perspectivelor

pnevmatologice prezentate mai sus. Prin sinteza aceasta ne

propunem definirea relapei dintre botezul in Duhul Sfant §i

darurile spirituale in a§a fel incat ambele perspective

pnevmatologice, atat perspectiva lui Pavel cat §i cea a lui Luca,

sa fie respectate. Incepem prin a discuta perspectivele acestor

doi scriitori noutestamentari asupra botezului cu Duhul Sfant.

Botezul in Duhul Sfant

A§a cum am aratat deja, din perspectiva lui Luca

botezul in Duhul Sfant este o experienta distincta de

convertire §i ulterioara acesteia. Pentru Luca, darul Duhului

Sfant este sursa inspirapei profetice, nu sursa generatoare de

viat^a, de curapre sau Agentul prin care suntem incorporap in

Biserica lui Dumnezeu. Pentru Apostolul Pavel, insa, darul

Duhului Sfant este punctul culminant al experient;ei
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convertirii, Agentul curaprii, al indreptaprii §i al relapei filiale

cu Dumnezeu. A§adar, trebuie facuta o diferenpere intre

botezul in Duhul Sfant a§a cum il in^elege Luca §i darul

Duhului in int;elegerea paulina a expresiei.

Cu toate ca Apostolul Pavel nu trateaza in mod expres

despre botezul in Duhul Sfant, in sensul lucan al sintagmei,

acesta este compatibil, ba chiar complementar, perspectivei

sale pnevmatologice. Nu de pupne ori Apostolul Pavel se

refera la faptul ca Duhul Sfant il abiliteaza sa-si duca la

indeplinire misiunea (Rom 15.19; ICor 2.4; ITes 1.5). El se

mai refera s,i la anumite harisme cu care sunt inzestrap sau ar

putea fi inzestrap al$i slujitori (lTim 4.14; 2Tim 1-6; Rom

1.11; cf. ITes 5.19). Daca pnem cont de faptul ca epistolele

pauline au fost scrise cu scopul de a raspunde unor probleme

specifice care au existat in bisericile carora le scria Apostolul,

nu ar trebui sa ne surprinda faptul ca el nu face nici o referire

la darul Duhului Sfant ca dar al Cincizecimii. Daca Apostolul

Pavel §i-ar fi propus sa scrie un tratat teologic exhaustiv care

sa prezinte dinamica viepii de cre§tin, cu siguran^a ca ar fi

dezbatut §i subiectul Duhului Sfant ca dar suplimentar

mantuirii. Ceea ce este important pentru studiul nostru este

concordan^a dintre accentul pe care il pune Luca pe rolul

Duhului Sfant in misiunea §i viap Bisericii §i perspectiva

paulina.

In teza lui de doctorat, Robert Menzies subliniaza

faptul ca perspectiva lui Luca privitoare la impactul botezului

cu Duhul Sfant in Faptele Apostolilor este una asemanatoare

cu cea a iudaismului din zilele lui. Pentru iudeii primului secol

cre§tin, darul Duhului insemna in primul rand inspirape
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profetica.20 Spre exemplu, rabinii au interpretat Isaia 44.3

(,,voi turna Duhul Meu peste urma§ii vo§tri") ca o referire la

Duhul prorociei care va fi turnat peste Israel, iar

transformarea spirituala la care se refera Ezechiel 36.26-27 a

fost privita ca o condijie absolut necesara pentru primirea

darului eshatologic al Duhului Sfant despre care proroce§te

Ioel in 2.28-32. In viziunea rabinilor, coborarea Duhului in

zilele de pe urraa vestite de Ioel insemna restaurarea Duhului

profetic.21 Ca sursa a inspira$iei profetice, Duhul este

instrumentul revelapei speciale §i al mesajului profetic, a§a

cum reiese din anumite surse iudaice.22

In aceea§i maniera, pentru Luca Duhul Sfant este sursa

inspirapei profetice. Acest rol al Duhului reiese din doua

cuvantari programatice, fiecare rostita la un inceput de

misiune: cuvantarea lui Iisus in sinagoga din Nazaret (Lc 4.18-

19) §i predica lui Petru in Ziua Cincizecimii (F.A. 2.17-18).

Ambele texte, reproduceri ale unor citate din Profep,

subliniaza faptul ca, pentru Luca, darul Duhului Sfant are de a

face cu revelapa speciala §i cu mesajul inspirat. Multe alte

pasaje din Faptele Apostolilor confirma faptul ca, in teologia

lui Luca, Duhul Sfant este sursa in^elepciunii §i a rostirilor

inspirate.

20 R. Menzies, The Development of Burly Christian Pneumatologf with Special

Reference to U/ke-Acts, Sheffield, JSOT Press, 1991, pp. 52-112.

21 //w/., pp. 91-111.

" De exemplu, intr-un text precre§tin, .-IRA' A.34, gasim: ,,Duhul Sfant a

fost cunoscut dupa zece nume: pilda, metafora, ghicitoare, vorbire, zicala,

slava, porunca, povara, prorocie, vedenie". Termenii ,,prorocie" §i

,,vedenie" se incadreaza la revela$ie, iar ,,vorbire", ,,zicala" §i ,,porunca" la

mesaj profetic. Traducere din textul in engl. de J. Goldin, The Fathers

according to Rabbi Nathan, New Haven, Yale University Press, 1955.
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Se observa deja o asemanare intre limbajul folosit de

Pavel §i eel folosit de Luca. Legat de botezul in Duhul Sfant,

Luca aminte§te chiar anumite daruri spirituale care sunt

menponate §i de Apostolul Pavel: vorbirea in limbi §i

prorocia (F.A. 2.4, 18; 10.46; 19.6). A§a cum vom vedea din

cele ce urmeaza, §i Pavel la randul lui face referire la daruri

spirituale care au de a face cu revelapa speciala §i cu mesajul

inspirat de Duhul.

Darurile spirituale

Cea mai frecventa sintagma folosita in limbajul eclesial

pentru darurile spirituale este ,,darurile Duhului Sfant". Ea nu

apare deloc in Noul Testament, dar este dedusa din termenul

TTveufiaTiKp, folosit de Pavel in ICorinteni 12.1 §i 14.1.

Cuvantul este un adjectiv care inseamna ,,spiritual", dar este

folosit §i cu valoare substantivala pentru ,,om spiritual" sau

,,lucru/aspect spiritual", de unde deriva ,,dar spiritual". Este

posibil ca termenul sa nu fie unul paulin, ci un cuvant al

corintenilor pe care 1-au folosit ei in scrisoarea prin care

cereau apostolului explicapi cu privire la mai multe aspecte

practice ale viepi de cre§tin.2j Se pare ca termenul pe care-1

prefera Pavel este xaP^|iaTa, care inseamna ,,expresie a

harului divin." Prin derivajie, xapLO"|iaTgse mai traduce

uneori prin ,,dar al harului" sau ,,inzestrare a harului". Acest

termen paulin nu leaga darul direct de Duhul, ci arata mai

degraba felul in care harul lui Dumnezeu este manifestat in

via];a fiecarui credincios in pane (ICor 7.7) cat §i asupra

credincio§ilor ca §i colectivitate (Rom 5.16; 6.23). Apostolul

23 Pavel introduce mai multe secjiuni ale epistolei prin cuvintele ,,in ce

prive§te", ceea ce denota ca el raspunde unor intrebari ale corintenilor (cf.

7.1, 25; 8.1; 12.1; 16.1).
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face insa in mod explicit legatura dintre xctptajiaTa §i Duhul

in cateva pasaje, dintre care eel mai cunoscut este capitolul 12

din ICorinteni: ,,Sunt felurite xaPl<J\iaTa> dar este acela§i

Duh" (12.4) sau ,,altuia xaP^IJLaT(?vindecarilor) prin acela§i

Duh" (12.9).

Daca in ICorinteni 12.4-10 aceasta legatura este

evidenta, in Romanil2.6-8, unde gasim cealalta lista a

harismelor (vezi x<^pLCF|i.aTgin Rom 12.6) ea nu apare deloc.

Probabil de aceea Canty afirma ca ,,de§i toate darurile de la

Dumnezeu sunt daruri ale harulni (xotpLa|iaTa), numai cateva

dintre ele se refera la imputerniciri facute de Duhul. "24

Desigur, aceste Mcateva" daruri sunt cele care compun lista din

ICorinteni 12. Pe de alta paite, u§urin£a cu care Pavel trece de

la Duh la har, §i invers, precum §i legatura pe care o face intre

cele doua, a§a cum este cazul sintagmei

xdpia|iaTTveu[iaTiK:6v, ,,dar spiritual", din Romani 1.11, arata

ca, pentru apostol, Duhul §i harul nu sunt in competitie sau in

conflict. Dimpotriva, in conceppa paulina, ceea ce este de la

Duhul este prin har §i ceea ce este prin har este de la Duhul.

A§adar, atunci cand apostolul Pavel omite sa repete de fiecare

data expresia ,,datorita aceluia§i Duh" in ICorinteni 12.8-10

sau sa mentioneze Duhul in listele din ICorinteni 12.27-28 §i

Romani 12.6-8, nu inseamna ca el se refera la daruri care nu

sunt de la Duhui sau care sunt intr-o mai mica masura de la

Duhul. Totusj, termenul TTveuuaTiKd pe care apostolul Pavel

il folose§te pentru darurile din ICorinteni 12 define §te un

24 G. Canty, The Practice of Pentecost, Basingstoke, Marshall Pickering, 1987,

p. 97. La fel, J.R. Williams afirma ca termenul -nveuiiaTiicd din ICor 12.1

se refera la ,,acele expresii harismatice care sunt pnevmatice, adica de la

Duhul" - RenewalTheology, Grand Rapids, Zondervan, 1990, vol. II, p. 325.
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grup restrans de harisme care sunt nu numai spirituale, adica de

la Duhul, ci §i supranatttrak.

In opinia lui Earl Ellis, termenul xapioruaTa este unul

mai general §i poate defini toate darurile spirituale. Termenul

TTveuiiaTiKa, pe de alta parte, se refera la un grup mai restrans

de daruri, §i anume, la ,,daruri de tip profetic".23 Termenii

7Tveu|iaTixa §i 7Tveu|iaTiKp, sugereaza Ellis, ,,se refera la

daruri ale vorbirii inspirate sau de discernamant, respectiv, la

oameni prin care se manifesta aceste daruri".26 Din eel pupn

doua motive, consideram ca punctul de vedere al lui Ellis este

corect.

In primul rand, modul in care Apostolul Pavel

alterneaza intre folosirea termenilor Trveu[iaTiKd (ICor 12.1;

14.1) §i xaPlo\iaTa (ICor 12.4; 12.31) in capitolele 12 §i 14

din ICorinteni sugereaza ca el prive§te primul termen ca fiind

inclus in eel de-al doilea. A§a cum arata Menzies, formularea

,,in ce prive§te" de la inceputul versetului 12.1 este un indiciu

ca cre§tinii din Corint i-au pus intrebari apostolului, intr-o

scrisoare anterioara, cu privire la modul de manifestare a

darurilor de tip TrveuuaTLKa. In epistola canonica exista

indicii ca ei erau preocupap de aceasta categorie de daruri

spectaculoase. Apostolul, insa, cauta sa largeasca perspectiva

corintenilor cu privire la daruri, scriindu-le la modul general,

despre xa?'lo\JiaTa' Paralelismul dintre grupurile de cuvinte

nUmblati dar dttpa claninle (xapLduaTa) ce/e mm bunt" (ICor 12.31)

§i nljmbii!(i si ditpa clamrile duhovnicesti (Trveu|iaTiKd), dar mai ales sd

2r> E. Ellis, ,,Prophecy in the New Testament Church - and Today", in

lucrarea editata de J. Panagopoulos, Prophetic I 'ocation in the New Testament and

Today, Leiden, Brill, 1977, p. 48.

26 E. Ellis, ,,Spiritual Gifts in the Pauline Community", NTS 20, 1973-

1974, p. 128.
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prvrvcifi" (ICor 14.1) vine in sprijinul sugestiei lui Ellis.

Darurile de tip TTi/eu|iaTLK:d sunt o subcategorie a darurilor

XapiauaTa, §i sunt asociate cu prorocia (14.1). A§adar,

,,darurile cele mai bune" din lCorinteni 12.31 sunt daruri de

tip profetic care zidesc biserica.

Un alt argument pentru pozipa lui Ellis il gasim in

lCorinteni 14.37: ,,Daca crede cineva cd este proroc sail cu daruri

spiritual? (TTveu|jaTiKp) ..." Se observa identificarea, sau eel

pupin asocierea, profeplor cu cei care poseda TrveuuaTiKd

(adica cei numi^i TTveu|j.aTiKp). A§adar, contrar pozi^iei lui

Turner care respinge posibilitatea segregarii pe criterii biblice

intre anumite categorii de daruri spirituale, consideram ca

insu§i Apostolul Pavel face aceasta diferen $iere. Chiar daca am

accepta, insa, ca teza lui Ellis conform careia darurile

identificate prin termenul TTveu|icmKa sunt de tip profetic ar

fi neintemeiata, listele de daruri pe care apostolul le

intocmes,te in lCorinteni conpn mai multe daruri care $in de

rostirea inspirata §i care, prin urmare, sunt de tip profetic: ,,un

cuvant de in^elepciune" (v.8), ,,un cuvant de cuno§tin^a" (v. 8),

,,prorocia" (v.10), ,,darul deosebirii duhurilor" (v. 10), ,,darul

vorbirii in felurite limbi" (v. 10), ,,talmacirea limbilor" (v. 10).

Fiindca sunt harisme ale Duhului, ar putea acestea opera in

viat.a unui credincios care nu cunoa§te plinatatea Duhului?

Apostolul Pavel nu ar concepe aceasta posibilitate!

Mai sus am aratat ca, in teologia lui Luca, botezul in

Duhul Sfant are ca urmare revela^ia speciala §i vorbirea

inspirata. Inseamna ca aici este punctul de intersecpe al

traiectoriei lui Luca §i a traiectoriei pauline, punctul de

intalnire al botezului cu Duhul Sfant in sensul lucan al

11 Pentru ,,cu daruri spirituale", versiunea Cornilescu are ,,insuflat de

Dumnezeu".
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marcheaza inceputul unei noi etape in via^a credinciosului;

este experienja prin care credinciosul pa§e§te pe un taram nou

- taramul supranaturalului.28 Tocmai aceasta dimensiune noua

§i harismatica a Duhului este ceea ce ne da dreptul sa spunem

ca, la botezul in Duhul Sfant, primim un donum superadditnm a§a

cum, de fapt, arata Luca in Faptele Apostolilor. In ce consta

acest ,,dar suplimentar" promis ucenicilor inainte de inal^area

Domnului? Ucenicilor li s-a promis ,,putere de sus" pentru a fi

martori. Cu alte cuvinte, o revelayie speciala §i o vorbire

inspirata, abilitap care trebuiesc incluse in categoria darurilor

de tip profetic. Prin botezul in Duhul Sfant, deci, credinciosul

are acces la aceasta dimensiune superioara a activita^ii

Duhului, dimensiunea profetica. A§adar, botezul in Duhul

Sfant este condipa sine qua non pentru primirea darurilor

duhovnice§ti de tip profetic pe care apostolul Pavel le

enumera in ICorinteni 12.4-10. Ele sunt daruri pnevmatice

supranaturale §i, ca atare, numai o persoana care cunoa§te

plinatatea Duhului poate beneficia de manifestarea lor. Nu

inseamna ca botezul in Duhul Sfant creaza o clasa elitista de

credincio§i cu daruri care trebuie trata^i ca atare. Dimpotriva,

recomandarea Apostolului Pavel ,,Fi$i plini de Duh" (Efes

5.18) reflecta dorin^a lui Dumnezeu ca fiecare credincios sa

cunoasca plinatatea Duhului §i, astfel, sa fie imputernicit de

Duhul pentru a contribui la cre§terea §i zidirea Bisericii.

Apostolul Pavel precizeaza ca Duhul Sfant imparte daruri

,,fiecaruia dupa cum voies,te", dar este evident ca este necesara

§i cooperarea credinciosului, in sensul de a se face disponibil

pentru lucrarea lui Dumnezeu. Chiar daca am putea face o

diferenpere intre credincio§i pe criteriul darurilor spirituale,

in sensul contribupei pe care ace§tia §i-o aduc la cre§terea §i

28
D. Petts, op. *•//., p. 89.
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zidirea Bisericii, ar fi prezumpos din partea credincio§ilor prin

care se manifesta daruri ale Duhului Sfant sa considere ca

beneficiaza in cadrul Trupului lui Hristos de un statut

superior. Botezul in Duhul Sfant, a§adar, nu altereaza statutul

cuiva in Biserica ci este pragul unei dimensiuni superioare a

activita^ii Duhului in via$a credinciosului, dimensiunea

profetica.

In ce prive§te celelalte daruri ale Duhului Sfant, cum ar

fi darul carmuirilor, darul ajutorarilor §i darul de a sfatui,

acestea pot exista ca nuan^ari ale unor inzestrari naturale

(generozitatea, abilitatea de a conduce, de a sfatui etc.), dar pot

aparea §i ca un element nou in via$a credinciosului botezat cu

Duhul Sfant, in masura in care acesta se pune la dispozipa

Duhului Sfant. Manifestarea lor nu este in mod obligatoriu

condiponata de botezul in Duhul Sfant in sensul lucan al

sintagmei ci, mai degraba, $in de lucrarea launtrica de

luminare §i transformare dupa chipul lui Hristos, savarsjta de

Duhul in via^a credinciosului.
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termenului §1 al darurilor spirituale despre care trateaza

Apostolul Pavel. Cu toate ca Apostolul nu se refera explicit la

botezul in Duhul Sfant in sensul lucan, adica la darul

Cincizecimii, exista o recunoastere implicita din partea lui

Pavel ca Duhul se manifesta in maniera prezentata de Luca.

Chiar daca vocabularul §i categoriile pauline difera de cele ale

lui Luca, exista totu§i o suprapunere. Darul Duhului

prezentat de Luca §i darurile spirituale de tip profetic

enumerate de Pavel, indiferent daca acestea sunt identificate

prin termenul TTveu|iaTLKd sau altfel, au acela§i impact asupra

celor care le primesc: o manifestarepnntr-o revelatie speciala si o vorbire

inspirata.

Concluzie

Suntem acum in masura sa ne pronun^am asupra

relapei dintre botezul in Duhul Sfant §i darurile spirituale. Nu

putem sus^ine ca orice dar spiritual este condijionat de

botezul in Duhul Sfant, in in|elesul lucan al sintagmei, ca

experien^a ulterioara convertirii.

Afirmapa unor teologi ca ,,fiecare cre§tin este §i trebuie

sa fie un harismatic" este intr-o buna masura corecta intrucat

Apostolul Pavel afirma cu claritate ca fiecare cre§tin are un

aport la zidirea Trupului lui Hristos (ICor 12.11). Exista insa

o dimensiune superioara a activitapi Duhului in care

credinciosului i se permite sa intre prin botezul in Duhul

Sfant, in urma convertirii. Aceasta experien^a pnevmatica a

Duhului nu constituie un scop in sine. Dimpotriya, ea




