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Spiritualitate penticostală (2)

3. Spiritualitate și teologie
penticostală

Pastor dr. EUGEN JUGARU,
Președintele Comunității
Regionale Penticostale Brașov,
Președintele Senatului ITPB

„În ziua Cincizecimii,
erau toți împreună în
același loc. Deodată, a
venit din cer un sunet
ca vâjâitul unui vânt
puternic și a umplut
toată casa unde ședeau
ei. Niște limbi ca de foc
au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au
așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au
umplut de Duh Sfânt
și au început să vorbească în alte limbi,
după cum le dădea
Duhul să vorbească.”
(Fapte 1.1-5)

Între domeniul teologiei și cel al spiritualității penticostale există o diferență foarte clară.
Deși spiritualitatea penticostală se clădește pe
o teologie biblică, ceea ce reflectă o legătură sau
o învecinare între cele două domenii, totuși,
afirmăm că spiritualitatea are de-a face cu experiențele de ordin spiritual, trăite sub influența
Duhului Sfânt, pe când teologia se ocupă cu articularea doctrinelor biblice într-o formă coerentă.
Teologia ne ajută să înțelegem doctrinele biblice,
iar spiritualitatea este folositoare pentru că ne
oferă ocazia să experimentăm și să simțim în
mod concret implicarea lui Dumnezeu prin Duhul
Sfânt în viețile noastre. Spiritualitatea nu contravine teologiei, nu este superioară ei, ci este
modelată de către aceasta. În penticostalismul
românesc, în special în rândul credincioșilor
care îmbrățișau mai mult experiențele spirituale
decât doctrinele biblice, termenul „teologie” a
fost considerat ca fiind un termen nepotrivit,
unul care compromite spiritualitatea penticostală.
Studiul teologiei era perceput ca un domeniu
arid, lipsit de ungerea Duhului Sfânt, un domeniu al dezbaterilor și opiniilor sterile de unde
lipsea prezența Duhului Sfânt. O perspectivă
corectă, care ar îmbina, atât teologia, cât și experiența spirituală penticostală într-un mod
fericit ar suna astfel: experiența Duhului Sfânt
în viața credinciosului este rezultatul reflectării
teologice asupra acestei lucrări spirituale.
În aceeași măsură însă, reflectarea teologică
asupra domeniului lucrării Duhului Sfânt are
repercusiuni practice asupra vieții trăite sub
călăuzirea Duhului. În primul caz, vorbim despre primatul experienței Duhului Sfânt asupra
teologiei, iar în cel de al doilea caz de rolul principal ocupat de reflectarea teologică asupra experienței. Credincioșii penticostali, mai mult
decât confrații lor evanghelici, au readus în discuție rolul important al experienței duhovnicești în spiritualitatea creștină.
Trandafir Sandru a intuit corect că, în lipsa
studiului biblic și a unei teologii articulate, mișcarea penticostală este expusă fărâmițării datorită opiniilor diverse care existau în această
mișcare.
De asemenea, dacă nu se cunoștea învățătura biblică, mai ales în domeniul pneumatologiei,
credincioșii erau lăsați total „dezarmați spiritual”

în fața valului crescând de învățători amăgitori
și proroci falși, care produceau confuzie printre
credincioși. Astfel, când s-a ivit prilejul potrivit,
încă în perioada regimului comunist, Sandru
a organizat cursuri biblice pentru pregătirea și
perfecționarea păstorilor. Aceste cursuri, cu
o durată de trei luni, s-au desfășurat între anii
1974 - 1976 la București. Cei care au beneficiat
de pregătirea teologică prin intermediul acestor
cursuri au fost supraveghetorii și secretarii filialelor, precum și alți credincioși implicați în slujirea din bisericile penticostale. Ulterior acestor
cursuri, Consiliul Bisericesc precum și Comitetele filialelor, au aprobat Regulamentul pentru
organizarea și funcționarea Seminarului Teologic Penticostal. La data de 20 noiembrie 1976
a avut loc deschiderea oficială a Seminarului
de la București. Privind utilitatea acestui Seminar, care și-a continuat activitatea în perioada
regimului comunist din România, de la înființare până la Revoluția din decembrie 1989,
Sandru nota: „Fără acest Seminar, Cultul ar
fi fost obligat să aibă numai păstori bătrâni și
fără multă pregătire școlară.” (Trandafir Sandru,
Biserica Penticostală în istoria creștinismului,
București, Editura B.D.A.R., p. 151.)
Penticostalismul a apărut mai degrabă ca o
mișcare de trezire spirituală decât ca o mișcare de
studiu teologic. Cu toate că uneltele studiului
teologic aprofundat nu s-au regăsit în instrumentarul liderilor penticostali, totuși, nu se poate
tăgădui că la baza acestei mișcări a fost așezată o
teologie corectă. Teologia penticostală este o teologie biblică, ea nu are la bază, în primul rând,
experiențele personale ale credinciosului, cum,
greșit, s-ar putea înțelege, ci învățătura clară
a Sfintelor Scripturi. Prin intermediul predicilor,
rostite sub autoritatea Duhului Sfânt, se urmărește aplicarea Cuvântului la viața zilnică și la
experiențele personale ale credinciosului.
În al doilea rând, teologia penticostală este
o teologie a credinței. Prin sintagma „teologie a credinței” avem în vedere o explicare teologică a credinței, a vieții trăite sub călăuzirea
Duhului Sfânt. Credincioșii penticostali și-au
dezvoltat o pasiune pentru o astfel de trăire, ei
au urmărit călăuzirea Duhului Sfânt și trăirea
prin credință. Astfel, credința dezvoltată prin
rugăciunea și-a găsit îndrumarea prin Cuvântul
lui Dumnezeu. În al treilea rând, teologia penticostală este una practică și relevantă. Pentru credincioșii penticostali, o teologie care nu
(Pentru continuare click aici!)

este practică, care nu se reflectă la experiențele zilnice nu este cu adevărat teologie.
Viața zilnică este câmpul de aplicare a teologiei, iar arena publică este cadrul
în care teologia trebuie să fie întrupată.
În cele din urmă, orice tip de teologie, ca un comentariu omenesc al dogmelor creștine, are limitele ei. Așa este și teologia penticostală, care are meritul
de a fi adus la masa discuțiilor teologice doctrina despre lucrarea Duhului
Sfânt, accentuând mai puțin, însă, antropologia sau ecleziologia.
În prezent, prin școlile superioare de teologie din România, în special prin
Institutul Teologic Penticostal din București, se promovează o teologie biblică
penticostală articulată, iar absolvenții acestei școli pot sluji în mod responsabil
în biserici.
Concluzionăm, afirmând că teologia penticostală este simplă (nu simplistă!),
clară, practică și cu accent pe experiențele spirituale.
Comparând Biserica Penticostală din prezent cu cea de acum un secol în
urmă, putem constata că, deși în mare parte linia doctrinară s-a păstrat neschimbată, zelul pentru lucrarea de evanghelizare, precum și pasiunea pentru
Parusia (a doua venire a Domnului Isus), se pare că au scăzut substanțial.

4. Rolul central al lui Isus Hristos în spiritualitatea
penticostală
Deși penticostalii pun un accent mai mare pe lucrarea Duhului Sfânt, spre
deosebire de ceilalți evanghelici – precum baptiștii sau creștinii după Evanghelie,
totuși, în centrul mesajului evanghelistic se află persoana Domnului Isus
Hristos. Astfel, la evanghelizările publice sau la cele „de la om la om”, credincioșii penticostali predică credința în persoana lui Isus Hristos ca singura
cale pentru mântuire. De asemenea, atât în trecut, cât și în prezent, chemarea
la mântuire prin credința în Hristos implică și o chemare la pocăință, la schimbarea vieții și la renunțarea la orice păcat.
Steven Land a observat cu claritate că penticostalismul are „o curgere
într-o continuitate și discontinuitate paradoxale cu alte curente creștine.”
(Land, Spiritualitate penticostală, p. 38).
Credincioșii penticostali, argumentând cu textul biblic din Matei 18:20,
care afirmă că Isus Hristos este prezent acolo unde sunt adunați „doi sau
trei” în numele Lui, sunt convinși de prezența nevăzută a lui Hristos în mijlocul adunării pentru închinare. Această prezență spirituală deși nevăzută,
este totuși simțită de credincioșii puternic marcați de prezența Domnului.
De asemenea, Duhul Sfânt are un rol deosebit de important în această lucrare,
pentru că Duhul este instrumentul divin care sensibilizează duhul celor credincioși să simtă prezența lui Hristos.
Încă de la începutul mișcării penticostale din America, persoana lui Isus
Hristos S-a aflat în miezul mesajului propovăduit. El era prezentat drept
Mântuitor, Sfințitor, Botezător cu Duhul Sfânt, Vindecător și Împărat care
va veni cu putere și slavă. (Land, Spiritualitate penticostală, p. 65).
În mod special, la actul Cinei Domnului, credincioșii penticostali au fost
și sunt puternic marcați de comemorarea morții și suferințelor Mântuitorului.
Prin intermediul Cinei ei rememorează suferințele Domnului, se cercetează
personal în smerenie și se raportează la bucuria viitoare a Împărăției. Conștientizarea concomitentă a nevredniciei personale dar și a harului divin, îi determină pe credincioși să izbucnească în lacrimi și să-L laude pe Domnul în
limbi cunoscute sau în alte limbi necunoscute, sub inspirația Duhului Sfânt.
Acest tablou al lacrimilor și al plânsului sincer, este întâlnit în mod special
în rândul fraților penticostali de etnie rromă. În cadrul acestor congregații,
în mod special femeile trăiesc această realitate spirituală la nivel afectiv la o
intensitate mai mare decât alte persoane. În anumite congregații din țară, avându-se în vedere importanța apropierii de trupul și de sângele Domnului, anterior actului Cinei, se recomandă mărturisirea și postul personal, ca perioadă
de cercetare și curățire spirituală personală.
(va urma)

Slăvit Isus
Slăvit Isus – ce grabnic vine
Răsplata Zilei de Apoi!
Și nu noi Te-așteptăm pe Tine,
Ci Tu, tot Tu ne-aștepți pe noi!
Iubim tot praf și tot ruine
Și vrem în pământești nevoi
Nu noi să Te slujim pe Tine,
Ci Tu să ne slujești pe noi.
O, Doamne, cu adânci suspine
Întoarce-ne dinspre noroi
Și fă-ne să dorim de Tine
Așa cum Tu dorești de noi.
Revarsă-n noi, în toți, divine
Simțiri cerești și gânduri noi.
Nu noi să vrem să fim prin Tine,
Ci Tu să vrem să fii prin noi.
Fă ale noastre inimi pline
De-al dragostei ceresc șuvoi;
Nu noi să ne vestim prin Tine,
Ci Tu să Te vestești prin noi.
Căci doar atunci e cel mai bine
Când suntem unul, și nu doi,
Când și noi suntem una-n Tine,
Cum și Tu, unul ești în noi.

Fii binecuvântat,
Isuse
Fii binecuvântat, Isuse,
În veci, fii binecuvântat,
Căci ai lucrat în viața noastră
În chip atât de minunat.
Eram căzuți în fărdelege
Mergeam din ce în ce mai jos.
- Tu ne-ai scăpat și-abia acuma
Vedem din ce adânc ne-ai scos.
Din văi de chin și de tristețe
Mereu în jurul Tău ne-aduni.
Noi Te urmăm și-abia acuma
Vedem pe ce-nălțimi ne sui.
Abia acum gustăm dulceața
Și harul noii Tale vieți,
Când Tu ne porți din slavă-n slava
Atâtor mii de frumuseți.
O, când ne-mpărtășești în Tine
De-un har atât de minunat.
Cântăm plângând de bucurie
- Isuse, fii binecuvântat!
TRAIAN DORZ
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