
Recenzii

JOHN F. TIPEI, DUHUL SFANT. O TEOLOGIE

BIBLICA DINPERSPECTIVA PENTICOSTALA,

ORADEA, EDITURA,,METANOIA", 2003

de Valeriu Andreiescu

Lucrarea de teologie biblica despre Duhul Sfant a conf. dr.

John Tipei, aparuta la Editura ,,Metanoia", din Oradea, reprezinta un

moment semnificativ prin afirmarea perspectivei exegetice, in

studiile de pneumatologie.

O astfel de lucrare nu poate sa nu se bucure de un interes

deosebit, nu numai din partea credinciosilor penticostali, ci si din

partea cititorilor din toate confesiunile crestine.

In Occident, termenul de ,,pneumatologie" (privind doctrina

referitoare la Duhul Sfant si la lucrarea Sa) este socotit sinonim cu

eel de ,,teologie penticostala". Intr-adevar, s-a pretins ca, in afara

respectivei ramuri a teologiei sistematice, teologia penticostalismului

clasic nu s-ar diferentia de alte teologii evanghelice cu aceleasi

trasaturi caracteristice: premilenism, conservatorism, doctrina voin^ei

libere) Desigur, aceasta nu inseamna ca teologia Duhului Sfant

lipseste la celelalte confesiuni crestine (vezi tratatul Despre Duhul

Sfdnt al lui Vasile din Cesareea), nici ca pneumatologia penticostala

1 Cf J.W.Ward, Pentecostalist theology, in New Dictionary of Theology (NGT),
Leicester, U.K.: Inter-Varsity Press, 1991, p.502-505 (cu bbgf)
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nu confera o viziune specifics asupra altor ramuri ale teologiei.

Rezulta insa interesul special al studiilor de pneumatologie (mtre

altele, si pentru teologia comparata).
A,

Inainte de publicarea lucrarii lui J.F. Tipei, careia ii este

dedicate recenzia de fata, aparusera in limba romana lucrarii speciale

despre Duhul Sfant, avand ca autori pe penticostalul Tradafir Sandru2

pe Rene' Pache (primul studiu important de pneumatologie cu

deschidere harismatica partiala al unui protestant de expresie

franceza)3, pe Boris Bobrinskoy, teolog ortodox-rasaritean (care scrie

din perspectiva euharistica si liturghiei)4, pe Eduard Ferent, teolog

romano-catolic, ce se refera la harismele Duhului Sfant in spirit

romano-catolic conservator5. Publicarea acestor lucrari in romaneste

denota un interes in toate confesiunile crestine fata de teologia

Duhului Sfant.

J.F. Tipei, care preda pneumatologia la Institutul Teologic

Penticostal din Bucuresti, al carui rector este, s-a specializat, de

asemenea, in teologia exegetica si a abordat subiectul din perspectiva

" Trandafir Sandru, Lucrarea Duhului Sfant (Pneumatologie), Bucuresti, 1979,

3 Rene Pache, Persoana ?i lucrarea Duhului Sfant, trad O.S. Cosma, Biefeld- CLV
1993.

Boris Bobrinskoy, Imparta$irea Duhul Sfant, traducere din franceza, M §i A.
ALexandrescu, Bucuresti: IBM-BOR, 1999

Eduard Ferent, Pneumatologia. Duhul Sfant, Domnul §i de viata facatond
Bucure§ti: EAR-C, 1999
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ambelor sale specialitati, ceea ce asigura lucrarii sale obiectivitate

(prin depasirea limitarilor confesionalismului) si un nivel academic

deosebit.

Comparand lucrarile deja citate cu studiul lui J.F. Tipei, se

observa la cele dintai o perspective dogmatics, adica ele pornesc de

la doctrina la textul scriptural, iar nu invers: este vorba de metoda de

lucru a teologiei sistematice, care se ocupa de doctrine deja

constituite.

In schimb, J.F. Tipei nu argumenteaza, ci ,,descopera"

doctrine. Capitolul eel mai ,,dogmatic" al cartii sale, eel referitor la

Persoana Duhului Sfant si la Sfanta Trinitate (p. 17-36), porneste de

la etimologii si semnificatii, folosind din plin exegeza filologica,

pentru a deduce atributele, divinitatea si simbolurile Duhului Sfant.

Redescoperirea acestor adevaruri este in penticostalism o

necesitate, din cauza confruntarii cu unitarismul si modalismul. De

altfel, la sfarsjtul capitolelor exegetice adauga si excursuri ce se

ocupa de aspecte privind istoria gandirii crestine. In excursul 1 (p.37-

65), este remarcabila detasarea cu care este evaluat montanismul, ce

nu poate fi mteles corect decat de pe o pozitia penticostala6. In

problema ,,filioque", J.F. Tipei ia act de parerea lui Dumitru

6 cf. R.A.N. Kydd, Charismatic Gift in the Early Church. An exploration Into the

Gift of the Spirit During the First Three Centuries of the Christian Church,

Peabody, Mass: Hendrickson, 1984, p. 31-40
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Staniloae, dar prefera solutia moderate a lui Evdokimov si pune capat

astfel dilemei anterioare a lui Trandafir Sandra7.

In continuare, exegeza lui J.F. Tipei are ca obiect

pneumatologia Vechiului Testament, aducand in cele 36 pagini ale

demersului sSu o contribute ce nu poate fi neglijata, intr-un domeniu

de obicei neluat in considerate in cercetarea pneumatologiei

generale. Intre autorii menjionati de noi, acest subiect a interesat

numai pe R. Pache (ce-i acorda 7 pagini) si pe E. Ferent, care

evidentiaza in 25 pagini terminologia, ,,liniile" lucrarii Duhului,

tipuri de pneumatologie. J.F. Tipei recurge la o analiza mai concreta

a rolului Duhului in create si in istoria poporului lui Dumnezeu

(soteriologie, restaurare, carmuire, profetie), iar excursul 3 (p. 104-

108) cerceteaza, inca si mai concret, transferal de Duh. Autorul

recenzat se refera aici si la transferal prin ,,punerea mainilor", caruia

ii consacrase un studiu anterior .

Capitolul 3 reprezinta o exegeza pneumatologica a

evangheliilor sinoptice (p. 109-145). Este investigata implicarea

Duhului Sfant in intruparea Fiului lui Dumnezeu, in lucrarea lui loan

7 cf. Trandafir Sandru, Pneumatologie, p.23, §i idem, Doctrinele biblice ale

Bisericii, Bucure§ti, 1994, p.55. Marturisirea de credinfa a Cultului Penticostal

(1994) nu se refera la processia Duhului Sfant. Marturisirea (1950), reprodusS de

Trandafir Sandru (red.) Indrumatorul pastorului, Bucure§ti, 1976, p. 11,

mentioneaza purcederea Duhului Sfant ,,de la TataT'.

8 J.F. Tipei, Punerea mdinilo.r Semnificafia actului in Sfanta Scriptura $i in

literatura greco-romana, Oradea, Cartea Cre§tin5, 2002.
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Botezatorul §i in activitatea mesianica a lui Iisus Christos: invafatura,

profetiile, miracolele, jertfa de pe cruce §i invierea lui Iisus. Sunt

diferentiate experienja botezului in apa de cea a coborarii Duhului

peste Iisus. Se traseaza rolul Duhului in leg&tura cu incercarile vietii

umani §i cu ispitirea omului Iisus. Interesul lui J.F. Tipei fata de

dialogul interconfesional se manifests si in atenjia pe care o da

modului in are Dumitru Staniloae define§te natura teantropica a lui

Iisus Christos. Accente penticostale sunt evidente in legatura cu

fagaduinta facuta de Iisus Christos credinciosjlor ca vor primi Duhul

Sfant §i cu abordarea problemei hulei impotriva Duhului Sfant.

Cap 4 (p. 145-172) propune o introspectiune exegetica a

Evangheliei dupa loan mai ales in legatura cu rolul Duhului Sfant in

pocainta ?i in na$terea din nou si cu promiterea unui Mangaietor ca

inlocuitor al lui Iisus. Exegeza lui J.F. Tipei dovede§te categoric

responsabilitatea omului in problema pocaintei (p. 148-149). Na§terea

,,din apa §i din Dun" este interpretata ca o regenerare prin Duhul

Sfant §i prin credinta marturisita la botezul cu apa. J.F. Tipei

considera eronata interpretarea dupa care ,,na§terea din Duhul" se

refera la botezul cu Duhul Sfant, fara sa mai discute aici alta

interpretare, conform careia ,,nasterea din nou" ar un ,,botez al

Duhului Sfant" (problema la care se va referi in capitolul 6, p.276-

282). Exegetul dezbate §i problema presupusului ,,botez cu Duh

Sfant" din loan 20.22, afirma ca ,,scopul suflarii Duhului Sfant peste
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ucenici in ziua invierii a fost acela de a-i regenera pe ucenici"

(p. 170). Conform lui J.F. Tipei ,,Ziua de nastere a Bisericii este ziua

Invierii Domnului Isus Hristos. Este ziua cand El a suflat Duh Sfant

peste ucenici facandu-i fapturi noi" (p. 171).

Temele cele mai specifice ale pneumatologiei penticostale

(botezuri spirituale, roadele si darurile Duhului Sfant, trezirile

spirituale ca revarsari ale Duhului) sunt dezbatute exegetic in cap 5 si

cap.6 {Epistolele pauline).

Problema botezului cu Duhul Sfant este introdusa prin

intermediul teologiei comparate: se analizeaza pozitiile protestanta,

ortodoxa rasariteana si romano-catolica in legarura cu botezul

spiritual. In pozitia penticostala se disting doua directii:

penticostalismul clasic si neopenticostalimsul.

In continuare autorul se ocupa cu precadere, din punct de

vedere exegetic; de doctrina penticostala a botezului cu Duhul Sfant,

doctrina ce include glosolalia ca smn al primirii acestui botez. Mai

intai sunt tratate problemele terminologice, apoi este dezb&tut

evenimentul de la Cincizecime. Cincizecimea este interpretata ca

inaugurarea misiunii Bisericii, dupa promisiunea lui Iisus cu privire

la trimiterea Duhului Sfant. Ucenicii ,,s-au umplut cu Duh Sfant"

pentru prima data. Experienta se putea repeta, cu atesta episodul din

Fapte 4.31, care reprezinta ,,un moment din misiunea Bisericii".
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Problema botezului cu Duhul Sfant in cartea Faptele

Apostolilor este cercetata din mai multe unghiuri: eel al initierii,

cazurile concrete, relatia temporala cu botezul in apa, botezul

spiritual prin punerea mainilor. In legaturS cu vorbirea in limbi,

autorul o considera normativa ca element paradigmatic al botezului

cu Duhul Sfant. J.F. Tipei conchide ca, in teoiogia lui Luca, Duhul

Sfant are rolul de a da putere pentru misiune.

Din teoiogia epistolelor pauline, autorul desprinde aspectul

soteriologic, rolul Duhului in procesul sfmtirii, activitatea

harismatica a Duhului Sfant, rolul Duhului Sfant in inchinare si in

eschatologie. Corelandu-se mai mult cu loan decat cu Luca,

pneumatologia paulina subliniaza ca Duhul creeaza ,,fapturi noi",

innoindu-le viaja spirituala. Sunt analizate metaforele ,,Templul

Duhului Sfant" (ICor 6.19), ,,arvuna Duhului" (2Cor 1.21-22, 5.5;

Efeseni 1.13-14), ,,pecetea Duhului Sfant" (2Cor 1.21-22; Efeseni

1.13-14). Sintagma ,,cele dintai roade ale Duhului" (Romani_8.23)

este inteleasa ca o referire la regenerarea credinciosului, lucrare ce

ridica problema raportului dintre ,,nasterea din nou" si botezul cu

Duhul Sfant. Sunt interpretate textele din ICor 12.13 , Gal 3.2-5, 14,

4.6 si 1 Tes 4.8, precum si un text la fel de controversat ca si primul:

Tit 3.5-6. Cat priveste ICor 12.13, J.F. Tipei considera ca se gase§te

acolo ,,atat lucrarea launtrica a Duhului in convertire prin care El il

integreaza pe neofit in Trupul lui Hristos, dar si experienta ulterioara
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umplerii cu Duhul Sfant" (p.281-282). Exegetul evita sa distinga un

,,botez al Duhului Sfant", care este diferentiat de botezul Duhul Sfant

intr-o terminologie consacrata de pneumatologia penticostala

actuala9. Motivul retinerii este ca J.F. Tipei nu considera prea

semnificativa controversa privind traducerea prepozifiei kv de la

inceputul versetului 13 si afirma: ,,adevarul foarte important ... este

ca fiecare credincios este primit in Trupul lui Hristos printr-o

experienta spirituals, indiferent daca aceasta este efectuata de catre

Duhul sau este rezultatul faptului ca credinciosul a fost scufiindat in

Duhul. (...) Indiferent de terminologia utilizata, este clar ca Pavel

vorbeste aici despre convertire" (p.279).

Distincjia intre doua botezuri spirituale apartine teologiei

dogmatice, nu celei exegetice, adica ea nu se bazeaza pe o

interpretare sau alta a func^iei prepozitiei kv, ci pe rationamente

deductive.

Relativ la Tit 3.5, acesta este textul pe care Church ofGod i§i

intemeia doctrina despre regenerare, deosebita de doctrina na§terii

din nou (loan 1.23; 1 loan 3.9)10. in schimb, pentru exegetul ortodox

Sabin Verzan, textul din Tit 3.5 s-ar referi, in spiritul pneumatologiei

9 e.g. W.W. Menzies and S.M. Horton, Doctrine bibilice. Operspective
penticostala, Oradea: Life, 1999, p. 130-140.
Ifl

Ch. W. Conn, Like a Mighty Army. A Histoiy ofthe Church ofGod, Cleveland,
TN: Pathway, 1977, p.400-401.
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sacramentale, la botezul in apS11. In opozifie cu S.M. Horton , care

vedea in acest text o referire la botezul cu Duhul Sfant in sensul

imputernicirii, J.F. Tipei vede aici na§terea din nou, lucrare

continuata de Duhul Sfant in procesul sfintirii. Sfintirea este inteleasa

de exeget ca producere a roadei Duhului Sfant sub cele noua aspecte

din Gal 5.22-23.

Dupa cum predestinarea este socotita in mod popular cea mai

specifica tema a calvinismului, la fel si activitatea harismatica a

Duhului Sfant este perceputa ca definitorie pentru penticostalism, cu

toate acestea, lucrarea actuala a darurilor Duhului Sfant este

acceptata sau tolerata tot mai mutl de diferiji teologi protestanti sau

romano-catolici, fara ca prin aceasta ei sa devina penticostali sau

macar neopenticostali. J.F. Tipei analizeaza exegetic mai intai

terminologia referitoare la harisme (p.294-299), apoi textul

fundamental din ICor 12.1-11. in legatura cu care cerceteaza fiecare

din cele nouS daruri ale Duhului Sfant in ICor 12.28-30 §i in Rom

12.6-8 (p.317-319), dupa care se ocupa de legatura dintre darurile

spirituale si botezul cu Duhul Sfant (p.319-321) si de rolul Duhului

Sfant in inchinare (p.321-323).

Conform lui J.F. Tipei, cele noua harisme esentiale (ICor

12.4-10) se manifesta numai printr-un credincios care a fost botezat

11 S. Verzan, Epistola Sfantului Apostol Pavel catre Tit. Introducere, traducere,
comentariu §i teologie, Bucure§ti: IBM-BOR, 1994, p.246-252,
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cu Duhul Sfant, iar darul carmuitor, eel al ajutorarii^ si eel al

sfatuirilor pot exista pe baza naturala, dar pot aparea si ca element

nou dupa botezul cu Duhul Sfant. Darul spiritual poate fi ,,transmis"

de la un credincios la altul (Rom 1.11). tot asa cum vindecare poate fi

primita prin rugaciunea presbiterilor (Iacov 5.14), dar sursa

fenomenului ramane Duhul Sfant. Rugaciunea ,,in Duhul" s-au

mijlocirea Duhului Sfant in rugaciunea nu inseamna neaparat a face

o rugaciune ,,in limbi".

In final, autorul cerceteaza activitajile eshatologice ale

Duhului Sfant (p.323- 328). Nu este vorba doar de implicarea

Duhului in ,,invierea in trup", ci de o serie de activity, dintre cate

cele mai importante sunt trezirile spirituale. ,,Cesa{ionismul" este

combatut in excursul 4 (p.329-241).

Exegeza lui J.F. Tipei, innoitoare in multe privinje, ramane

intotdeauna intre limitele penjicostalismului clasic. Noutatea

profunda consta in elaborarea unui tratat de rtoeumatologie dintr-o

perspectiva integral exegetica ,,Teologie biblica" nu inseamna insa

numai teologie exegetica: ea reprezinta si o viziune istorica asupra

teologiei Bibliei, precum si o miscare reprezentata de teologul

evaghelic C.H. Dodd12. Pneumatologia penticostala a lui J.F. Tipei se

incadreaza si in teologia biblica, ramura a teologiei istorice. De

asemenea, autorul apare intr-o anumita masura si ca un exponent
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penticostal al miscarii teologiei biblice care mcearca sa corecteze

dogmatismul speculativ.

Metoda lucrarii lui J.F. Tipei nu elimina perspectiva

dogmatica si pe cea a teologiei practice asupra pneumatologiei, ci

ofera un fundament solid, scriptural, pentru alte abordSri ale

problematicii privind Duhul Sfant.

12 D.L. Baker, Biblical theology, in NDT, p. 97-99 (cu bbgf).




