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„ªi toþi s-au
umplut de Duh
Sfânt, ºi au
început sã
vorbeascã în
alte limbi,
dupã cum le da
Duhul sã
vorbeascã”.
Faptele Apostolilor 2:4
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Învãþãtura
despre botezul cu
Duhul Sfânt
B

otezul cu Duhul Sfânt este una dintre promisiunile fãcute de cãtre
Domnul Isus Bisericii Sale. Botezul cu Duhul poate fi experimentat
ºi în secolul XXI la fel ca în veacul apostolic. Nu avem nici un motiv biblic care
sã indice cã promisiunea botezului cu Duhul se referã doar la generaþia apostolicã
creºtinã. Sunt deplin încredinþat cã aceastã experienþã cu Dumnezeu este
disponibilã tuturor celor care prin pocãinþã ºi credinþã au fost aduºi la viaþã
împreunã cu Hristos. Obiectivul studiului nostru este sã aprofundãm învãþãtura
biblicã cu privire la botezul cu Duhul Sfânt. Spaþiul limitat de care dispunem
nu ne permite sã aprofundãm toate detaliile necesare, motiv pentru care unele
aspecte vor fi menþionate doar în treacãt.
Pentru început este necesar sã facem douã precizãri de naturã hermeneuticã.
În primul rând trebuie sã afirmãm principiul învãþãturii unitare a Scripturii. În
Biblie nimic nu se contrazice cu nimic, prin urmare trebuie sã gãsim o formulare
doctrinarã care sã nu vinã în dezacord cu vreun text biblic. În al doilea rând, o
învãþãturã se poate numi biblicã în mãsura în care cuprinde toatã informaþia
biblicã pe tema respectivã, prin urmare va trebui sã gãsim o formulare doctrinarã
care sã þinã cont de toatã informaþia biblicã pe tema botezului cu Duhul.
Încã de la începutul studiului nostru trebuie sã afirmãm adevãrul cu privire
la identitatea Duhului Sfânt. Potrivit Scripturii, Duhul Sfânt este o persoanã
distinctã ºi nu o forþã sau o existenþã impersonalã, este o persoanã divinã,
având toate însuºirile specifice dumnezeirii, ºi împreunã cu Dumnezeu Tatãl ºi
cu Dumnezeu Fiul formeazã Sfânta Treime. În rezumat, afirmãm cã Duhul Sfânt
este Persoanã Dumnezeu în Trinitate

I. Terminologia botezului cu Duhul Sfânt
Terminologia folosita de Scripturã este variatã, fiecare termen descriind
aspecte diferite ale acestei lucrãri.
1. „Turnarea Duhului Sfânt” – „ voi turna Duhul Meu peste orice fãptura”
(Ioel 2,28). Expresia sugereazã pe deoparte originea Botezului cu Duhul Sfânt.
Turnarea se poate face numai de sus. Deci din punct de vedere al originii,
experienþa botezului cu Duhul este de sus, de la Dumnezeu. Pe de altã parte,
expresia sugereazã amploarea revãrsãrii Duhului Sfânt. Profetul Ioel nu vorbeºte
despre a picura Duhul Sfânt, ci despre turnarea Duhului.
2. „Botezul cu Duhul Sfânt” – „veþi fi botezaþi cu Duhul Sfânt” ( F.A.1:5).
Acest termen este folosit de Ioan Botezãtorul ( Luca 3:17) dar ºi de Isus Hristos
( F.A.1:5). Verbul „baptizo” (botez) sugereazã ideea de scufundare în ceva
anume. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnã o imersiune totalã a credinciosului în
Duhul Sfânt.
3. „Darul Duhului Sfânt” – „Apoi veþi primi darul Duhului Sfânt” (F.A. 2:38).
Termenul precizeazã ca Botezul cu Duhul Sfânt este un dar, un cadou ºi nu
rezultatul meritelor personale. Dumnezeu dã botezul cu Duhul Sfânt fãrã platã.
Darul Duhului este un act al harului divin. Cu toate ca este un dar, el nu este dat
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decât acelor ce îl cautã ºi îl doresc cu sinceritate, celor care
stãruiesc în rugãciune în vederea primirii lui
4. „Fãgãduinþa Tatãlui” – „voi trimite peste voi
fãgãduinþa Tatãlui Meu” (Luca 24:49). Aceastã terminologie indicã originatorul si garantul (Tatãl ) precum si
natura ( fãgãduinþa) Botezului cu Duhul Sfânt. Botezul cu
Duhul Sfânt este ideea lui Dumnezeu. Cel care garanteazã
autenticitatea ºi realizarea acestei experienþe este
Dumnezeu Tatãl.
5. „Umplerea cu Duhul Sfânt” – „toþi s-au umplut de
Duhul Sfânt” (F.A. 2:4; 4:31; 6:3). A fi umplut cu Duhul
Sfânt ºi a fi botezat cu Duhul Sfânt sunt douã moduri de a
vorbi despre aceeaºi experienþã spiritualã. Termenul „umplere cu Duhul Sfânt” sugereazã o acþiune a Duhului Sfânt
la un moment dat. Expresia sugereazã totala dependenþã a
credinciosului faþã de Duhul Sfânt.
6. „Îmbrãcaþi cu putere de sus” – „veþi fi îmbrãcaþi
cu putere de sus” (Luca 24:49). Expresia sugereazã cã
botezul cu Duhul Sfânt este nu numai o experienþã ce
afecteazã interiorul credinciosului, ci ea afecteazã ºi
exteriorul. Botezul cu Duhul Sfânt este o îmbrãcare – o
înveºmântare – cu putere. Prin Botezul cu Duhul Sfânt
credinciosul este complet înconjurat cu puterea lui
Dumnezeu.
7. „Primirea Duhului Sfânt” – „aþi primit voi Duhul
Sfânt?” (F.A. 8:17; 10 :47; 19:2). Acest termen mutã
accentul pe om ca destinatar, ca recipient al Botezului cu
Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu, dar
pentru primirea lui este nevoie ºi de acordul credinciosului.
Dumnezeu nu încalcã libertatea personalã a credinciosului
ºi nici nu înlãturã personalitatea umanã, ci conlucreazã
împreunã cu ea, botezul cu Duhul realizându-se în deplinã
conlucrare cu credinciosul care cautã cu credinþã.
În concluzie, trebuie sã observãm cã identitatea Duhului
Sfânt, alãturi de terminologia complexã folositã de Biblie
pentru a desemna experienþa botezului cu Duhul Sfânt
indicã în mod sigur înspre importanþa teologicã ºi practicã
a botezului cu Duhul. Botezul cu Duhul Sfânt trebuie sã
facã parte din experienþa tuturor credincioºilor penticostali
ºi nu numai.

II. Botezul cu Duhul Sfânt era aºteptarea
legitimã a primilor creºtini
Cartea Faptele Apostolilor ne aratã cã experienþa
botezului cu Duhul Sfânt era aºteptarea legitimã a primilor
creºtini. În biserica primarã botezul cu Duhul Sfânt era
experimentat de credincioºi în primele zile dupã convertire.
Nu se concepea ca cineva sã fie convertit la credinþa creºtinã
ºi sã nu fie preocupat pentru umplerea sa cu Duhul. Situaþii
ca cele pe care le gãsim în zilele noastre, când un convertit
se boteazã în apã ºi apoi nu aratã nicio preocupare pentru
botezul sãu cu Duhul nu se întâlneau în biserica de la
început. Botezul cu Duhul era înþeles ca fãcând parte din
experienþele de început pe care un proaspãt convertit
trebuie sã le aibã cu Domnul în primele sale zile de credinþã.
Textele din Faptele Apostolilor reflectã preocuparea
primilor creºtini pentru a experimenta botezul cu Duhul
imediat dupã convertire. Avem cel puþin trei texte care
confirmã aceastã preocupare. Cele trei texte se gãsesc în
Fapte 8:14-17, Fapte 9:15-17 ºi Fapte 19:1-7. În primul
text apostolii din Ierusalim aratã o preocupare responsabilã
pentru ca cei convertiþi în Samaria sã fie conduºi în
experienþa primirii botezului cu Duhul Sfânt. Apostolii
Petru ºi Ioan au mers în Samaria pentru a face – în
terminologia penticostalã – stãruinþã pentru primirea
botezului în Duhul. În al doilea text, profetul Anania din
Damasc este trimis de Duhul sã-l conducã pe Saul, cel
proaspãt convertit, spre botezul în apã ºi botezul cu Duhul
Sfânt. În al treilea text, apostolul Pavel aratã o grijã
deosebitã ca cei botezaþi de el în Efes sã experimenteze
imediat dupã botezul în apã ºi botezul cu Duhul Sfânt. Din
cercetarea acestor texte se desprind cel puþin douã idei
fundamentale: (1) botezul cu Duhul era o aºteptare legitimã
pentru primii cretini, neconcepându-se cã poþi fi creºtin ºi
fãrã sã primeºti botezul cu Duhul ºi (2) conducãtorii biserici
au avut un rol major în cãlãuzirea celor proaspãt convertiþi
spre primirea botezului cu Duhul. Cea de a doua observaþie
subliniazã responsabilitatea pe care slujitorii bisericii o au
în ceea ce priveºte cãlãuzirea bisericilor în experimentarea
botezului cu Duhul Sfânt.
(continuare în pag. 8)

Botez în apã în
Biserica
Penticostalã din
Reteag, judeþul
Bistriþa Nãsãud.
Alãturi de
candidaþii care au
încheiat legãmânt
cu Domnul,
pastorii Victor
Câmpean, Blaga
ªtefan ºi Mircea
Coptil ºi diaconul
Ioan Dunca.
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III. Confuzii cu privire la botezul cu
Duhul Sfânt (ce NU este botezul cu
Duhul Sfânt)
Botezul cu Duhul Sfânt reprezintã un subiect care naºte
dezbatere între creºtinii evanghelici.
Uneori botezul cu Duhul Sfânt este înþeles greºit ºi
este confundat cu diferite aspecte ale lucrãrii lui Dumnezeu.
Aceste confuzii sunt întâlnite atât în diferite confesiuni
creºtine cât ºi în cercurile penticostale. În general confuziile
pornesc de la asocierea greºitã a unor noþiuni precum
convertirea, naºterea din nou, primirea Duhului Sfânt ºi
intrarea în trupul lui Hristos. În continuare voi aborda patru
dintre cele mai des întâlnite confuzii privitoare la botezul
cu Duhul Sfânt.
1. Confuzia între convertire ºi botezul cu Duhul Sfânt
a) Teza
Aceastã interpretare susþine cã botezul cu Duhul Sfânt
este o experienþã cu Dumnezeu care se petrece în momentul
convertirii la Hristos. La convertire cel necredincios devine
credincios. Convertirea presupune întoarcerea la
Dumnezeu a celui necredincios. În plan subiectiv
convertirea este determinatã de doi factori esenþiali:
pocãinþa de pãcate ºi credinþa în Isus Hristos. În plan
obiectiv convertirea este darul lui Dumnezeu fãcut în har
ºi mediat prin Duhul. În momentul convertirii credinciosul
capãtã iertarea pãcatelor, este nãscut din nou ºi urmare a
înfierii este adus în Trupul lui Hristos, în final fiind umplut
cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt se suprapune cu
convertirea ºi prin urmare, dupã convertire nu mai existã
nici o experienþã ulterioarã care sã fie definitã ca botez cu
Duhul Sfânt. Convertirea ºi botezul cu Duhul se petrec în
acelaºi timp. Concluzia este cã dupã convertire nu este
necesar sã ne rugãm pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt
b) Distincþia între botezul cu Duhul Sfânt ºi convertire
Noi susþinem cã între convertire ºi botezul cu Duhul
existã o diferenþã de timp. Cele douã experienþe spirituale
nu se suprapun ca timp. Prin convertire cel necredincios
devine credincios iar botezul cu Duhul este experienþa cu
Dumnezeu a celui care a devenit credincios. Convertirea
este primul pas iar botezul cu Duhul Sfânt este al doilea
pas. Nu vorbim de o mântuire în trepte sau în paºi, dar
afirmãm cã întotdeauna convertirea precede botezul cu
Duhul Sfânt ºi cã botezul cu Duhul nu se suprapune
convertirii ci o urmeazã. În toate cazurile, botezul cu Duhul
Sfânt urmeazã convertirii. Aceastã distincþie o susþinem
cu argumentele Scripturii.
c) Argumentele Scripturii
Textele Scripturii afirmã clar distincþia dintre Botezul
cu Duhul Sfânt ºi convertire. Aceastã diferenþiere poate fi
observatã cel puþin în patru texte din cartea Faptele
Apostolilor:
i) Experienþa celor 120 in ziua Cincizecimii (F.A. 2,1-4)
În ziua Cincizecimii cei 120 de ucenici, între care erau
ºi apostolii, au fost botezaþi cu Duhul Sfânt. Este clar cã
cei 120 nu s-au convertit în ziua Cincizecimii. Înainte de
8
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Cincizecime apostolii formau deja o comunitate de
credincioºi. Rãspunsul lor la cuvintele lui Hristos îi separa
de ceilalþi oameni (Luca 9:1-6), numele lor era scris în
ceruri (Luca 10:20), ei au fost curãþiþi prin cuvântul lui
Hristos ( Ioan 15:3), erau uniþi cu Hristos precum viþa cu
mlãdiþele (Ioan 15:5), ei nu mai aparþineau lumii
necredincioase (Ioan 14:17) ºi experimentaserã naºterea
din nou (Ioan 20:20). Deci apostolii în ziua Rusaliilor erau
deja convertiþi. Convertirea lor avusese loc mult înainte
de Rusalii, în ziua Rusaliilor ei urmând sã primeascã
botezul cu Duhul Sfânt.
ii) Prioritatea convertirii faþã de botezul cu Duhul
Sfânt (Fapte 2,38)
Petru afirmã clar cã botezul cu Duhul Sfânt este precedat
ºi condiþionat de pocãinþã ºi de botezul în apã. Sigur cã
pot fi întâlnite excepþii în ceea ce priveºte primirea botezului cu Duhul înaintea botezului în apã (vezi cazul celor
din casa lui Corneliu), dar ordinea general este cea stabilitã
de Petru. În mod sigur, nimeni nu poate primi botezul cu
Duhul Sfânt înainte de a se pocãi.
iii) Experienþa credincioºilor din Samaria (F.A. 8, 5 -25)
Textul biblic se referã la misiunea lui Filip în Samaria.
Urmare a propovãduirii Evangheliei, Samaria a primit
Cuvântul lui Dumnezeu. Fapte 8,12-13 afirmã cã în
Samaria au crezut în Evanghelie atât bãrbaþi cât ºi femei ºi
cã au fost botezaþi în apã de Filip. Vestea despre trezirea
spiritualã din Samaria a ajuns la Ierusalim. Aici apostolii
au decis sã trimitã în Samaria o delegaþie condusã de apostolii Petru ºi Ioan cu obiectivul de a verifica veºtile sosite
la Ierusalim ºi de a se ruga pentru proaspeþii convertiþi ca
sã primeascã Duhul Sfânt (8,15). Versetele 16-17 sunt de o
importanþã capitalã. Textul biblic afirmã limpede: „Cãci
(Duhul) nu Se pogorâse încã peste nici unul din ei, ci
fuseserã numai botezaþi în Numele Domnului Isus. Atunci
Petru ºi Ioan au pus mâinile peste ei, ºi aceia au primit
Duhul Sfânt”.
Dacã botezul cu Duhul Sfânt se primeºte în momentul
convertirii, atunci ºi credincioºii din Samaria ar fi trebuit
sã fie botezaþi cu Duhul încã de la convertire. Dacã ar fi
fost aºa, atunci Petru ºi Ioan ar fi trebuit sã ºtie cã botezul
cu Duhul este rânduit de Domnul sã fie primit la convertire
ºi nu ar mai fi existat motiv pentru care sã meargã în
Samaria. Textul biblic afirmã clar cã ucenicii din Samaria
au primit botezul cu Duhul nu atunci când s-au convertit
ci în momentul în care Petru ºi Ioan s-au rugat pentru ei cu
punerea mâinilor. Este evident cã în concepþia apostolilor
din Ierusalim botezul cu Duhul nu se suprapune cu
convertirea, ci urmeazã dupã convertire, ºi nu urmeazã în
mod intrinsec, ci vine ca rezultat al rugãciunii fãcutã în
acest scop.
În relatarea sa, Luca surprinde un detaliu care devine
foarte relevant pentru subiectul nostru. În Samaria exista
un vrãjitor numit Simon. Chiar ºi Simon Magul a crezut ºi
a fost botezat de cãtre Filip. Deºi a primit botezul creºtin,
din pricina faptului cã a dorit sã cumpere cu bani darul
Duhului, Simon Magul a fost întâmpinat cu cuvinte foarte
aspre de cãtre Petru. Luca ne aratã cã Simon nu a fost sincer,
deºi a crezut ºi a acceptat sã fie botezat. La prima vedere Simon
pãrea a fi un bun creºtin, însã în realitate el era un ipocrit.
Relevant este cã ceea ce scoate în evidenþã ipocrizia sa e
neputinþa de a fi botezat cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul
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devine pentru primii creºtini un test al relaþiei cu Domnul
ºi al curãþiei de inimã. Doar cei cu adevãrat convertiþi pot
primi botezul cu Duhul Sfânt. Textul lucan ne transmite cã
botezul cu Duhul nu numai cã nu se primeºte la convertire
ºi nu se suprapune cu ea, dar se dã doar celor care au fost
convertiþi în mod autentic ºi devine un test al convertirii
autentice. Astfel, botezul cu Duhul este condiþionat de
experimentarea adevãratei convertiri ºi nu este parte a
procesului convertirii. Este foarte clar cã între convertirea
ºi botezul cu Duhul Sfânt al creºtinilor samariteni a existat
o delimitare, cele douã experienþe având loc în momente
de timp diferite.
iv) Experienþa apostolului Pavel (F.A. 9,1-22)
Luca relateazã convertirea ºi umplerea cu Duhul Sfânt
a apostolului Pavel. Trebuie remarcat cã ºi în cazul lui
Pavel a existat o diferenþã de timp între momentul convertirii ºi momentul umplerii cu Duhul Sfânt. Cele douã
experienþe nu s-au suprapus temporal. Convertirea a avut
loc pe drumul cãtre Damasc ºi este consemnatã între versetele 9,1-9. În paragraful urmãtor (9,10-16) Domnul confirmã
prin vedenia arãtatã lui Anania cã Pavel s-a convertit în
mod autentic. Dupã trei zile de la convertire, urmare a
rugãciunii fãcute de Anania, Pavel a fost vindecat ºi botezat
cu Duhul Sfânt (9,17). ªi în acest caz este evident cã între
convertire ºi botezul cu Duhul existã o diferenþã de timp,
ordinea desfãºurãrii celor douã evenimente fiind; mai întâi
convertirea ºi apoi botezul cu Duhul Sfânt.
v) Experienþa ucenicilor lui Ioan din Efes (F.A.19,1-7)
Acest pasaj lãmureºte ºi mai mult distincþia dintre
convertire ºi botezul cu Duhul. Distincþia este evidenþiatã
în douã feluri. În primul rând avem experienþa în sine a
ucenicilor lui Ioan. Ei erau convertiþi înainte de întâlnirea
lor cu Pavel – grupul lor era un grup diferit de restul lumii
ºi erau credincioºi. Cu toate acestea, botezul cu Duhul
Sfânt l-au experimentat doar dupã dialogul lor cu Pavel.
Trebuie sã remarcãm cã aceºti credincioºi erau catehizaþi
puþin în credinþa creºtinã. Este forþat sã afirmãm cã ei nu
erau creºtini – cum se afirmã uneori. Paragraful urmeazã
dupã relatarea întâlnirii lui Apolo cu Aquila ºi Priscila
(18,23-28). Apolo era ºi el un ucenic al lui Ioan ºi a fost
ajutat sã aprofundeze învãþãtura creºtinã de cãtre Aquila ºi
Priscila. Acelaºi lucru este fãcut de cãtre Pavel cu cei
doisprezece ucenici ai lui Ioan din Efes. Dupã cum nimeni
nu se îndoieºte de autenticitatea convertirii lui Apolo,
nimeni nu ar trebui sã punã la îndoialã autenticitatea
convertirii celor din Efes. Logica pasajului impune aceastã
concluzie. Astfel devine evidentã diferenþa de timp dintre
momentul convertirii celor doisprezece (convertire care a
avut loc înainte de întâlnirea lor cu Pavel) ºi momentul
botezului cu Duhul, experienþã în care au fost conduºi de
cãtre Pavel (19,4-7).
În al doilea rând diferenþa temporalã între convertire
ºi botezul cu Duhul este pusã în evidenþã prin întrebarea
lui Pavel. În 19,2 Pavel întreabã: „Aþi primit voi Duhul
Sfânt când aþi crezut?” Întrebarea apostolului reveleazã
douã lucruri foarte importante: (a) mai întâi botezul cu
Duhul Sfânt trebuie sã fie experienþa tuturor celor ce cred
în Hristos ºi (b) apoi botezul cu Duhul Sfânt nu se suprapune
temporal cu convertirea. Dacã, urmare a planului lui
Dumnezeu, botezul cu Duhul Sfânt se suprapune cu
convertirea atunci întrebarea lui Pavel este în plus. Sã

presupunem cã la convertire se primeºte ºi botezul cu Duhul.
Dacã acesta ar fi adevãrul, cu siguranþã cã Pavel l-ar fi
cunoscut bine ºi nu ar mai fi întrebat pe niºte ucenici, a
cãror convertire era evidentã, dacã au fost sau nu botezaþi
cu Duhul Sfânt. Întrebarea lui Pavel subliniazã cã botezul
cu Duhul urmeazã dupã convertire ºi în nici un caz nu se
suprapune cu ea. Logica acestui argument este foarte
simplã; dacã ucenicii din Efes sunt convertiþi ºi botezul cu
Duhul se primeºte la convertire atunci experienþa revãrsãrii
Duhului (Fapte 19,1-7) în care i-a introdus Pavel este falsã.
Cum nimeni nu poate afirma cã experienþa spre care au
fost cãlãuziþi de cãtre marele apostol este falsã, ne rãmâne
doar posibilitatea de a declara cã între convertire ºi botezul
cu Duhul Sfânt existã o succesiune temporalã.
În concluzie, pe baza celor spuse mai sus putem afirma
cu toatã convingerea ºi siguranþa cã botezul cu Duhul Sfânt
nu se suprapune cu convertirea. Convertirea trebuie sã fie
urmatã de o experienþã cu Dumnezeu distinctã ºi anume
botezul cu Duhul Sfânt.
2. Confuzia între naºterea din nou ºi botezul cu Duhul Sfânt
a) Teza
Existã înþelegerea greºitã cã experienþa naºterii din
nou ºi botezul cu Duhul Sfânt este una ºi aceiaºi experienþã.
În anumite cercuri creºtine naºterea din nou e confundatã
cu botezul cu Duhul, în sensul cã un om nu poate fi nãscut
din nou pânã în momentul botezului cu Duhul. Aceastã
interpretare considerã botezul cu Duhul ca parte a „procesului” naºterii din nou. Eroarea a apãrut datoritã unei
superficiale interpretãri a textului ioanin: „Isus i-a rãspuns:
„Adevãrat, adevãrat îþi spun, cã, dacã nu se naºte cineva
din apã ºi din Duh, nu poate sã intre în Împãrãþia lui
Dumnezeu.“ (Ioan 3:5) Expresia ”se naºte din apã” - a fost
interpretatã ca referindu-se la botezul în apã, iar expresia
„ºi din Duh” ca fiind botezul cu Duhul Sfânt. Concluzia a
fost cã nimeni nu se poate considera nãscut din nou fãrã ca
sã fie botezat în apã ºi fãrã sã fie botezat cu Duhul Sfânt.
b) Distincþia între botezul cu Duhul Sfânt ºi naºterea
din nou
Noi susþinem cã între naºterea din nou ºi botezul cu
Duhul Sfânt existã o diferenþã de timp. Cele douã experienþe
spirituale nu se suprapun ca timp. De fiecare datã, naºterea
din nou precede botezul cu Duhul Sfânt. Afirmãm cã nici o
persoanã, care nu a fost nãscutã din nou, nu poate fi botezatã
cu Duhul Sfânt (Ioan 14,17). Implicaþia confuziei între
naºterea din nou ºi botezul cu Duhul este cã cei care nu
sunt botezaþi cu Duhul nu sunt nãscuþi din nou ºi, prin
urmare, cei nebotezaþi cu Duhul Sfânt nu se pot considera
copii ai lui Dumnezeu. Dacã cei nebotezaþi cu Duhul nu
sunt copii ai lui Dumnezeu, atunci ei nu pot fi decât fiii
Diavolului ºi, prin urmare, cei nebotezaþi cu Duhul sunt
pierduþi. Aceastã concluzie nu este în armonie cu Scriptura
ºi din acest motiv trebuie respinsã.
c) Argumentele Scripturii
Textele Scripturii evidenþiazã clar distincþia dintre
botezul cu Duhul Sfânt ºi naºterea din nou. Aceastã
distincþie o susþinem cu urmãtoarele argumente:
(continuare în pag. 10)
Cuvântul Adevãrului
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1) Definirea naºterii din nou
(Ioan 3,3-8)
Naºterea din nou este lucrarea
suveranã a lui Dumnezeu prin care un
suflet mort în pãcatele sale, este adus
la viaþã spiritualã în Hristos (Efeseni
2,1-5). Naºterea din nou este
regenerarea omului, o renaºtere
lãuntricã, spiritualã. Regenerarea
presupune schimbarea minþii, primirea
unei inimi noi, transformarea
lãuntricã. Naºterea din nou presupune
o infuzie de viaþã divinã în „cei morþi
în pãcatele lor” o regenerare a „omului
vechi” pentru a deveni un „om nou”,
o înviere spiritualã a omului lãuntric
sufocat în rãutate ºi pãcat.
Expresia „naºtere din apã” nu
poate fi interpretatã ca referindu-se la
botezul în apã. Botezul în apã nu are
valoare sacramentalã. Dacã botezul în
apã are valoare sacramentalã ºi este
mijlocul prin care suntem nãscuþi din
nou, atunci Simon Magul, care a fost
botezat în apã (Fapte 8,13;21), ar fi
trebuit ºi el sã fie nãscut din nou.
Biblia ne spune cã inima lui Simon
nu a fost curatã înaintea lui Dumnezeu,
deci nu a fost nãscut din nou. Prin
urmare botezul în apã nu a adus nici o
schimbare lãuntricã în viaþa lui Simon.
Concluzia este cã botezul în apã nu
are nici un rol în ceea ce priveºte naºterea din nou. Naºterea din nou nu se
realizeazã prin botezul în apã, dimpotrivã, naºterea din nou trebuie sã
preceadã botezul în apã (vezi 1Petru
3,21). Naºterea din nou se face prin
lucrarea suveranã a Duhului, ca rãspuns la pocãinþa de pãcate ºi credinþa
în Isus Hristos (Ioan 3,16). Baza
obiectivã a naºterii din nou este lucrarea Duhului lui Dumnezeu, iar baza
subiectivã este credinþa în Isus Hristos
a celui convertit. Din nefericire,
botezul în apã poate fi fãcut ºi de cãtre
cineva care nu este nãscut din nou.
Nu numai textele biblice aratã acest
fapt ci ºi experienþa nefericitã a unora
din bisericilor noastre.
Expresia „nãscut din Duh” nu
poate avea în vedere botezul cu Duhul
cel puþin din douã motive. În primul
rând terminologia folositã nu permite
aceastã identificare. Termenul „nãscut”
este diferit în conþinut de termenul
„botezat”. Nãscut din Duhul este ceva
ºi botezat cu Duhul este altceva. Ca
cineva sã poatã fi botezat mai întâi
10
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Botezul cu Duhul Sfânt este promisiunea ºi darul lui Dumnezeu pentru
cei care, prin pocãinþã, au pãrãsit lumea ºi, prin credinþa în Isus Hristos,
au fost nãscuþi din nou ºi aduºi în poporul lui Dumnezeu. Botezul cu
Duhul marcheazã echiparea cu putere spiritualã în vederea îndeplinirii
mandatului Marii TTrimiteri
rimiteri (F
apte 1,8). Botezul cu Duhul Sfânt se dã unui
(Fapte
om care a fost mântuit. Botezul cu Duhul trebuie definit prin prisma
scopului pentru care a fost rânduit. Scopul botezului cu Duhul Sfânt nu
este sã facã din niºte oameni nemântuiþi niºte oameni mântuiþi, ci scopul
este sã echipeze mântuiþi cu putere în vederea mãrturisirii Evangheliei.
Botezul cu Duhul Sfânt nu se dã oamenilor din lume, ci celor care au
devenit copii ai lui Dumnezeu.
trebuie sã fie nãscut. Nu poate sã fie
botezat cineva care nu a fost nãscut.
Nu poate fi botezat decât cineva care
existã. Din punct de vedere temporal
ordinea este: mai întâi nãscut ºi apoi
botezat. În al doilea rând naºterea din
Duhul se referã la aducerea la viaþã
spiritualã a celui credincios, în timp
ce botezul cu Duhul marcheazã umplerea cu putere spiritualã a celui
nãscut din Dumnezeu. Naºterea din
Duhul reprezintã iniþierea noastrã în
Biserica lui Dumnezeu, botezul cu
Duhul este promisiunea lui Dumnezeu
fãcutã celor aduºi în Bisericã (Fapte
2,38-39). Botezul cu Duhul Sfânt nu
este mijlocul prin care suntem nãscuþi
din nou, ci este promisiunea lui
Dumnezeu pentru cei care au fost
nãscuþi din nou. Noi nu primim botezul cu Duhul pentru a fi nãscuþi din
nou, ci primim botezul de sus dacã am
fost nãscuþi de sus.
2) Definirea botezului cu Duhul
Sfânt (Fapte1,8)
Botezul cu Duhul Sfânt este
promisiunea ºi darul lui Dumnezeu
pentru cei care, prin pocãinþã, au
pãrãsit lumea ºi, prin credinþa în Isus
Hristos, au fost nãscuþi din nou ºi aduºi
în poporul lui Dumnezeu. Botezul cu
Duhul marcheazã echiparea cu putere
spiritualã în vederea îndeplinirii mandatului Marii Trimiteri (Fapte 1,8).
Botezul cu Duhul Sfânt se dã unui om
care a fost mântuit. Botezul cu Duhul
trebuie definit prin prisma scopului
pentru care a fost rânduit. Scopul botezului cu Duhul Sfânt nu este sã facã
din niºte oameni nemântuiþi niºte
oameni mântuiþi, ci scopul este sã
echipeze mântuiþi cu putere în vederea
mãrturisirii Evangheliei. Botezul cu
Duhul Sfânt nu se dã oamenilor din
lume, ci celor care au devenit copii ai
lui Dumnezeu.

3) Lumea nu poate primi botezul
cu Duhul Sfânt (Ioan 14,16-17)
Domnul Isus a spus: „ªi Eu voi
ruga pe Tatãl, ºi El vã va da un alt
Mângâietor, care sã rãmânã cu voi în
veac; ºi anume, Duhul adevãrului, pe
care lumea nu-l poate primi, pentru
cã nu-L vede ºi nu-L cunoaºte; dar voi
Îl cunoaºteþi, cãci rãmâne cu voi, ºi
va fi în voi.“ (Ioan 14:16-17)
Acest pasaj menþioneazã trei
categorii de oameni: (1) „lumea”- care
nu poate primi botezul cu Duhul, din
pricina faptului cã „cã nu-L vede ºi
nu-L cunoaºte”, (2) „ucenicii
Domnului” – ei îl cunosc pe Isus;
pentru ei este fãcutã promisiunea
botezului cu Duhul. Deºi încã nu sunt
botezaþi cu Duhul, ei Îl cunosc pe
Duhul (voi Îl cunoaºteþi) ºi sunt
însoþiþi de Duhul (cãci rãmâne cu voi),
ºi, foarte important, deºi nu sunt încã
botezaþi cu Duhul ei nu sunt din lume.
(3) „Ucenicii botezaþi cu Duhul” (El
vã va da un alt Mângâietor... ºi va fi
în voi) – aici sunt avuþi în vedere
ucenicii de dupã Cincizecime. În acest
text Domnul afirmã clar cã „lumea”
nu poate primi botezul cu Duhul.
Botezul cu Duhul poate fi primit doar
de cãtre cei care au ieºit din lume. Din
acest motiv, la rugãciunea stãruitoare
pentru primirea botezului cu Duhul,
bisericile noastre acceptã doar pe cei
care s-au convertit la credinþã.
Acum vã rog sã fiþi foarte atenþi:
dacã naºterea din nou se realizeazã în
momentul primirii botezului cu Duhul
Sfânt, dupã cum susþine confuzia pe
care o analizãm, atunci botezul cu
Duhul Sfânt nu poate fi primit de
nimeni. Logica argumentului este
urmãtoarea: Lumea nu poate primi
botezul cu Duhul. Pentru ca cineva sã
primeascã botezul cu Duhul, mai întâi,
trebuie sã iasã din lume. Cum ieºirea
din lume (adicã naºterea din nou) se
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face prin botezul cu Duhul Sfânt (dupã
cum susþine confuzia respinsã de cãtre
noi) ºi botezul cu Duhul (dupã cum a
spus Domnul Isus) nu poate fi primit
de cãtre cei din lume, urmeazã cã
primirea Mângâietorului ºi realizarea
mântuirii este o imposibilitate.
Aceastã concluzie nu poate fi sub nici
o formã acceptatã. Structura pasajului
din Ioan 14,16-17 impune ca cei care
vor fi botezaþi de sus, mai întâi trebuie
sã iasã din lume, adicã sã fie nãscuþi
din nou. Botezul cu Duhul nu este
pentru cei din lume, ci este pentru cei
care au pãrãsit lumea ºi s-au întors la
credinþa în Domnul Isus, adicã au fost
nãscuþi din Dumnezeu.
4) Botezul cu Duhul Sfânt este
pentru fiii lui Dumnezeu (Galateni
4:4-6)
Pasajul afirma foarte clar ca darul
Duhului este numai pentru fiii lui
Dumnezeu. „Dar când a venit
împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis
pe Fiul Sãu, nãscut din femeie, nãscut
sub Lege, ca sã rãscumpere pe cei ce
erau sub Lege, pentru ca sã cãpãtãm
înfierea. ªi pentru cã sunteþi fii,
Dumnezeu ne-a trimis în inimã Duhul
Fiului Sãu, care strigã: „Ava”, adicã:
„Tatã!”“ (Galateni 4:4-6). Versetul 5
declarã cã baza obiectivã a primirii
Duhului este înfierea. Versetul 6 se
referã la botezul cu Duhul Sfânt.
Înfierea menþionatã în v.5 se
realizeazã în momentul naºterii din
nou. Într-o familie poþi cãpãta calitatea
de fiu fie prin naºtere fie prin adopþie,
v.5 referindu-se la ambele cãi. Pavel
afirmã limpede cã pentru a putea primi
botezul cu Duhul, mai întâi trebuie sã
primim înfierea. Prin expresia „ºi
pentru cã sunteþi fii”, apostolul aratã
cã apartenenþa la familia lui
Dumnezeu este condiþie esenþialã
pentru primirea botezului cu Duhul
Sfânt. Noi nu devenim fii ai lui
Dumnezeu pentru cã primim botezul
cu Duhul Sfânt, ci noi primim botezul
cu Duhul pentru cã suntem fii.
Calitatea de fii este condiþia botezului
cu Duhul Sfânt ºi nu consecinþa lui.
Interpretarea care susþine cã naºterea
din nou se realizeazã prin botezul cu
Duhul Sfânt este contrazisã de Pavel
în Galateni 4,4-7.
5) Naºterea din nou a ucenicilor
Domnului Isus (Ioan 20:21-23)
„Isus le-a zis din nou: „Pace
vouã! Cum M-a trimis pe Mine Tatãl,

aºa vã trimit ºi Eu pe voi.” Dupã
aceste vorbe, a suflat peste ei, ºi le-a
zis: „Luaþi Duh Sfânt! Celor ce le veþi
ierta pãcatele, vor fi iertate; ºi celor
ce le veþi þine vor fi þinute.”“ (Ioan
20:21-23). Ioan ne spune cã dupã
înviere Sa din morþi, Isus a suflat peste
ucenicii sãi spunând „luaþi Duh
Sfânt”. Este evident cã în acel moment
ceva spiritual s-a întâmplat. Dacã Isus
a spus „luaþi Duh Sfânt” aceasta
înseamnã cã ei au primit Duhul Sfânt.
Dacã este aºa, ºi aºa este, atunci se
ridicã întrebarea: ce au mai primit în
ziua Cincizecimii? Interpretarea mea
este cã în ziua învierii lui Isus (Ioan
20,22), discipolii au primit naºterea
din nou, inclusiv locuirea Duhului
Sfânt în inimile lor, iar în Fapte 2,4 ei
au primit botezul cu Duhul Sfânt,
adicã umplerea lor cu putere.
Fundamentez aceastã interpretare
pe urmãtoarele argumente:
i. În primul rând terminologia
textului indicã o acþiune creaþionistã
din partea lui Isus.
Terminologia din Ioan 20,22 este
similarã celei din Genesa 2,7. În
Genesa se spune cã Domnul a suflat
viaþã peste Adam, iar în Ioan 20,22 se
afirmã cã Isus a suflat Duh peste
ucenicii sãi. Ioan 20,22 confirmã cã
Isus, în calitate de ale doilea Adam,
este dãtãtor de viaþã (1Corintei 15,45).
Unii afirmã cã aici Domnul Isus
foloseºte un limbaj figurat. Dacã ar fi
fost aºa atunci de ce Domnul a însoþit
un limbaj figurat cu un gest foarte
concret „a suflat”, pe deasupra
spunând sub formã de imperativ „luaþi
Duh Sfânt”?
ii. În al doilea rând trebuie sã
observãm cã naºterea din nou nu se
putea realiza fãrã jertfa ºi învierea
lui Isus. Petru spune cã Dumnezeu
„ne-a nãscut din nou prin învierea lui
Isus Hristos din morþi, la o nãdejde
vie,“ (1 Petru 1:3). Avem în evanghelii
mai multe texte care aratã cã
întâlnirea ucenicilor cu Isus cel înviat
a provocat în ei lucrarea naºterii din
nou (Luca 24,31-32;45; Marcu 16,914; Ioan 20,21-23).
iii. În al treilea rând se poate
observa cã dupã întâlnirea cu Isus cel
înviat în viaþa discipolilor au loc
schimbãrile specifice naºterii din nou.
Înaintea întâlnirii cu Isus înviat,
ucenicii Domnului manifestau un
comportament foarte ciudat ºi
nepotrivit chemãrii lor. Ei se certau

pe drum, erau rãzbunãtori, nu înþelegeau Scripturile, aveau un comportament firesc, erau foarte schimbãtori,
Hristos le vorbea despre moartea Sa,
ºi ei se certau care sã fie mai mare dupã
moartea Învãþãtorului; toþi l-au pãrãsit, Petru se leapãdã, de frica iudeilor
stau cu uºile închise. Acesta era comportamentul lor înainte de Ioan 20,22.
Dupã Ioan 20,22, ºi înainte de Fapte
2,1-4, ucenicii dau dovadã de o mare
schimbare a mentalitãþii ºi a perspectivei asupra lucrãrii lui Dumnezeu.
Întâlnirea cu Hristos cel înviat îi
electrizeazã, ei se adunã la rugãciune,
planificã înlocuirea lui Iuda cu un alt
apostol ºi într-o atmosferã plinã de optimism ºi de entuziasm aºteaptã
împlinirea promisiunii Cincizecimii.
Aceastã schimbare dramaticã nu poate
fi explicatã decât prin realizarea naºterii
din nou în vieþile lor. Concludem cu
observaþia cã, în cazul discipolilor lui
Isus, naºterea din nou a avut loc întrun moment diferit de experienþa
botezului cu Duhul Sfânt.
6) Naºterea din nou precede
botezul cu Duhul Sfânt (Fapte 15,7-9)
În acest pasaj, Petru vorbeºte despre cele petrecute în casa lui Corneliu.
Apostolul stabileºte ordinea cronologicã a douã evenimente spirituale
majore:
i. Curãþirea inimilor prin
credinþã – adicã naºterea din nou
ii. Confirmarea acestei curãþiri
prin oferirea botezului cu Duhul Sfânt
7) Modul diferit de primire a
naºterii din nou ºi a botezului cu
Duhul Sfânt
Botezul cu Duhul Sfânt este distinct de naºterea din nou prin aceea cã
el este primit într-un mod diferit.
Botezul cu Duhul Sfânt este primit
uneori prin punerea mâinilor (Fapte
8:18, 19:6), dar nicãieri în Noul Testament nu existã o dovadã cã apostolii
ºi-au pus mâinile peste oameni ca sã
fie nãscuþi din nou. Suntem nãscuþi
din nou când ne pocãim ºi credem în
Evanghelie, botezul cu Duhul fiind o
experienþã care urmeazã naºterii din
nou.
Afirmãm deci, cu toatã convingerea, cã botezul cu Duhul Sfânt ºi
naºterea din nou sunt douã experienþe
spirituale care nu se confundã una cu
cealaltã ºi care din punct de vedere al
timpului se succed în ordinea: naºterea
(continuare în pag. 12)
Cuvântul Adevãrului
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(urmare din pag. 11)
din nou (adicã înfierea) ºi botezul cu
Duhul Sfânt (adicã echiparea cu
putere). Naºterea din nou este condiþia
esenþialã pentru realizarea botezului
cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul
Sfânt nu este parte a lucrãrii naºterii
din nou, ci este o experienþã pe care
Domnul o dã celor care au fost nãscuþi
din nou.
3. Botezul cu Duhul Sfânt nu este
începutul prezenþei (nici a lucrãrii)
Duhului Sfânt în credincios
a) Teza.
Teza se bazeazã pe o interpretare
superficialã a pasajului din Rom 8,9:
„Dacã nu are cineva Duhul lui Hristos
nu este al Lui”. O interpretare superficialã a acestui pasaj susþine cã a avea
Duhul lui Hristos înseamnã sã fii
botezat cu Duhul Sfânt. Prin urmare,
concluzia este cã cine nu este botezat
cu Duhul Sfânt nu este al lui Hristos.
Trebuie sã observãm cã Pavel nu spune

Tabletã

cã dacã cineva nu este botezat cu Duhul Sfânt nu este al lui Hristos, ci cã
cine nu are Duhul lui Hristos nu este
al lui.
Întrebarea esenþialã care se
ridicã este ce înseamnã sã ai Duhul
lui Hristos? Rãspunsul la aceastã
întrebare trebuie cãutat în textul
epistolei cãtre Romani, dar ºi în alte
texte noutestamentare.
b) Interpretarea Romani 8,1-11
În text este vorba despre douã
categorii de oameni:
i. Oameni pãmânteºti. Despre ei
Pavel spune urmãtoarele lucruri:
o Sunt vânduþi robi ai pãcatului (7,14)
o Trãiesc dupã îndemnurile firii
pãmânteºti (8,1)
o Umblã dupã lucrurile firii
pãmânteºti (8,5)
o Sunt robi ai legii pãcatului ºi ai
morþii (8,2)
o Ei nu pot sã placã lui Dumnezeu
(8,8)

Sã ne rugãm specific

În anii ’70 ºi ’80, având timp mai mult, am citit foarte
multe cãrþi religioase în limbile englezã ºi germanã, scrise
de slujitori neoprotestanþi de renume mondial: Smith
Wigglesworth, Oral Roberts, David Yongghi Cho ºi alþii.
Fiecare dintre aceºti autori mi-au influenþat viaþa de
credinþã. Dãrnicie, respectiv, zeciuialã (Oral Roberts),
rugãciune specificã, cu cerere concretã (Yongghi Cho) ºi
credinþã, aºteptarea minunilor (Smith Wigglesworth).
Am tradus multe pasaje mai semnificative din aceºti
autori, le-am dat ºi la alþii ºi am predicat experienþele
semnificative din vieþile lor. De la Constantin Caraman am
împrumutat 10 casete cu predicile lui Cho de la Hamburg,
fiind copleºit de numeroasele minuni pe care le-a fãcut
Domnul prin ºi pentru el. De la Cho am învãþat sã mã rog
concret pentru ce-mi trebuia.
În tinereþea sa, Cho se ruga mult, dar numai la modul
general. Dumnezeu i-a vorbit, spunându-i sã se roage
concret, cât mai specific posibil. ªi el a învãþat lucrul acesta,
aplicându-l imediat. Locuia într-o camerã foarte micã, unde
abia încãpea un birou ºi un scaun, dar el a cerut Domnului
un fotoliu (sã-l punã în locul scaunului), în care sã se poatã
relaxa puþin, cãci lucra intens toatã ziua. Luând de undeva
un model de fotoliu, el a menþionat Domnului toate detaliile
dorite de el ºi, peste scurt timp, a primit în dar exact ce ºi-a
dorit. Apoi a cerut Domnului o bicicletã, specificând ºi
marca (americanã), ceea ce i-a uimit pe prietenii sãi, întrucât
nu exista în Seul (Coreea de Sud) acest tip de bicicletã ºi,
mai ales, de ce tocmai aceasta.
Peste câteva sãptãmâni, mergând pe stradã, a dat de
niºte oameni care încãrcau mobilã dintr-o casã luxoasã.
12
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o Nu au Duhul lui Hristos (8,9)
o Nu sunt ai lui Hristos (8,9)
ii. Oamenii duhovniceºti. Despre
ei Pavel spune urmãtoarele:
o Au fost eliberaþi de legea
pãcatului ºi a morþii (8,2)
o Trãiesc dupã îndemnurile
Duhului (8,1; 4)
o Umblã dupã lucrurile Duhului (8,5)
o Sunt dupã voia lui Dumnezeu (8,4)
o Au Duhul lui Hristos (8,9)
o Sunt ai lui Hristos (8,9-10)
Cele douã categorii se gãsesc într-o
evidentã antitezã, aici fiind vorba
despre oameni mântuiþi ºi oameni
nemântuiþi.
La o atentã observaþie a textului
biblic se poate vedea clar cã:
i. Duhul lui Dumnezeu locuieºte
în oamenii duhovniceºti (8,9);
ii. Oamenii duhovniceºti nu mai
trãiesc dupã îndemnurile firii ci dupã
îndemnurile Duhului (8,5);
iii. Cei ce trãiesc dupã îndemnurile Duhului sunt în Hristos Isus (8,1);

Vãzând cã este nevoie de ajutor, a pus ºi el mâna ca sã ajute,
aflând între timp cã este vorba de un ambasador american
care se muta din locul acela. La un moment dat îi veni la
mânã o bicicletã. Când s-a uitat cu atenþie, a observat cu
uimire cã era exact marca cerutã în rugãciune. Totuºi, n-a
reacþionat în niciun fel, ci se pregãtea s-o punã în camion
când soþia ambasadorului strigã din curte.
– N-o mai lua ºi pe asta, e veche.
– Dar e bicicleta mea favoritã, a rãspuns ambasadorul.
– Îþi iei alta nouã unde mergem. Dã-o mai bine tânãrului
care te-a ajutat la cãrat mobila. ªi aºa s-a întâmplat. Cho a
plecat de acolo cu rugãciunea ascultatã.
– Vã mulþumesc foarte mult. Este rãspunsul la
rugãciunea pe care am fãcut-o Domnului pentru acest model
de bicicletã.
– Eºti creºtin? a întrebat ambasadorul. ªi rãspunsul a
venit prompt.
– Da, sunt penticostal!
Ascultând aceste mãrturisiri, mi-am analizat ºi eu
rugãciunile, constatând cã ºi eu mã rugam nespe-cific.
„Doamne, am zis, vreau sã aduc înaintea Ta douã
rugãciuni, foarte specific. Aº vrea ca pânã la sfârºitul anului
sã particip ºi eu la un serviciu divin din biserica
penticostalã din Târgu Mureº (despre care auzisem cã
experimenteazã o mare trezire spiritualã) ºi sã capãt un
calendar „Wort und Geist” (cu meditaþii biblice ºi pilde).”
Am mulþumit Domnului ºi am început sã aºtept rãspunsul,
dupã cum spunea psalmistul David: „...eu îmi îndrept rugãciunea
spre Tine, ºi aºtept” (Psalmul 5.3).
(va urma)

CRISTIAN

Referat
iv. Cei care sunt în Hristos sunt
fãpturi noi (2Cor 5,17);
v. A fi o fãpturã nouã înseamnã sã
fi fost nãscut din nou prin înnoirea
fãcutã de Duhul Sfânt (Tit 3,3-7).
Concluzia acestei observaþii a
textelor biblice este cã Duhul lui Dumnezeu locuieºte în cei nãscuþi din nou
ºi cã a avea Duhul lui Hristos înseamnã
sã fii nãscut din nou. Botezul cu Duhul
Sfânt este o experienþã ulterioarã
naºterii din nou.
c) Întrebare: poate locui Duhul
Sfânt în cineva care nu este botezat
cu Duhul Sfânt?
Rãspunsul este afirmativ ºi se dovedeºte prin urmãtoarele texte biblice:
(1) Prorocii, care au prorocit despre
harul care vã era pãstrat vouã, au
fãcut din mântuirea aceasta þinta
cercetãrilor ºi cãutãrii lor stãruitoare. Ei cercetau sã vadã ce vreme ºi
ce împrejurãri avea în vedere Duhul
lui Hristos, care era în ei, când vestea
mai dinainte patimile lui Hristos ºi
slava de care aveau sã fie urmate. (1
Petru 1:10-11); (2) ªi faraon a zis slujitorilor sãi: „Am putea noi oare sã
gãsim un om ca acesta, care sã aibã
în el Duhul lui Dumnezeu?” (Geneza
41:38); (3) Dupã aceste vorbe, a suflat
peste ei ºi le-a zis: „Luaþi Duh Sfânt!
(Ioan 20:22). Toate aceste trei texte
confirmã faptul cã Duhul îºi începe
lucrarea ºi locuirea în inima unui om
înainte de botezul cu Duhul Sfânt.
Observaþie: cineva ar putea
obiecta spunând cã în proorocii din
vechime Duhul Sfânt a putut locui
pentru cã încã nu exista botezul cu
Duhul Sfânt, pe când acum situaþia se
schimbã, pentru cã noi trãim dupã
pogorârea Duhului de la Cincizecime.
Obiecþia nu este pertinentã; ba mai
mult, dacã Duhul Sfânt a locuit în
cineva care se gãsea în legãmântul cel
vechi, legãmântul legii, cu atât mai
mult Duhul poate locui în cineva care
se gãseºte în legãmântul cel nou, legãmântul harului.
Aºadar, la întrebarea dacã este
posibil ca Duhul Sfânt sã locuiascã în
inima celui nãscut din nou înainte de
experimentarea botezului cu Duhul
Sfânt, rãspunsul este afirmativ. În
concluzie, afirmãm cã Duhul Sfânt
vine în inima omului cu prilejul
naºterii din nou, iar la botezul cu
Duhul, omul nãscut din nou este
umplut cu Duhul Sfânt.

4. Botezul cu Duhul nu reprezintã intrarea în trupul lui Hristos
(Biserica): „Noi toþi, în adevãr, am
fost botezaþi de un singur Duh, ca sã
alcãtuim un singur trup, fie iudei, fie
greci, fie robi, fie slobozi; ºi toþi am
fost adãpaþi dintr-un singur Duh.” (1
Cor 12:13). Textul grecesc este urmãtorul: kai. ga.r evn e`ni. pneu,mati h`mei/
j pa,ntej eivj e]n sw/ma evbapti,sqhmen(
ei;te VIoudai/oi ei;te {Ellhnej ei;te dou/
loi ei;te evleu,qeroi( kai. pa,ntej e]n
pneu/ma evpoti,sqhmenÅ
O traducere literalã a versetului ar fi urmãtoarea: „Cãci ºi noi toþi am fost botezaþi
de cãtre acelaºi unul Duh (dativul instrumental) pentru (cu scopul - cu acuzativul) un trup, fie iudei, fie greci, fie
robi, fie slobozi, ºi toþi am fost adãpaþi
dintr-un singur Duh”
În prima parte a versetului este
vorba despre naºterea din nou, pe care
o realizeazã Duhul ºi care este exprimatã aici prin metafora botezului, iar
în a doua parte a textului se vorbeºte
despre botezul cu Duhul Sfânt, care
este înþeles ca o adãpare din Duhul. În
baza acestei observaþii afirmãm cã
intrarea în trupul lui Hristos se face
prin naºterea din nou ºi nu prin botezul
cu Duhul Sfânt.

IV. Ce este Botezul cu
Duhul Sfânt?
În continuare vom defini botezul
cu Duhul Sfânt limitându-ne doar la
enunþarea unor adevãruri pozitive
referitoare la botezul cu Duhul Sfânt.
1) Botezul cu Duhul Sfânt este
fãgãduinþa Tatãlui. (Luca 24:29)
Iniþiativa acestei lucrãri este a lui
Dumnezeu. Ideea botezului cu Duhul
Sfânt origineazã în Dumnezeu ºi nu
în om. Nu omul îl convinge pe Dumnezeu Sã reverse botezul cu Duhul
Sfânt, ci ideea genereazã în planurile
lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul este
promisiunea lui Dumnezeu.
2) Botezul cu Duhul Sfânt este un
dar (Fapte 2:38; 5:32)
Botezul cu Duhul Sfânt nu este
un merit sau o treaptã pe care reuºeºti
sã urci dupã mult efort. Nu e rezultatul
multor ore de rugãciune ºi nici rãsplata
pentru merite spirituale deosebite.
Botezul cu Duhul Sfânt este un dar ºi
de aceea este gratuit ºi vine întotdeauna numai prin harul lui Dumnezeu.

Nu trebuie sã ai merite pentru a primi
botezul cu Duhul Sfânt, ci doar trebuie
sã primeºti prin credinþã darul lui
Dumnezeu.
3) Botezul cu Duhul Sfânt este o
experienþã bine determinatã, cu
caracter supranatural, care vine
întotdeauna dupã convertire ºi dupã
naºterea din nou
Botezul cu Duhul Sfânt este o
experiena distinctã de convertire ºi
naºterea din nou, o experienþã cu Dumnezeu bine determinatã. Cel care a
primit botezul cu Duhul ºtie bine în
ce împrejurãri ºi cu ce trãiri spirituale
personale s-a suprapus aceastã experienþã, pentru cã întotdeauna botezul
cu Duhul sfânt este o trãire cu Dumnezeu cu caracter supranatural.
4) Botezul cu Duhul Sfânt marcheazã umplerea cu putere pentru
lucrarea de mãrturisire a Domnului
Isus, prin viaþa nouã ºi cuvântul
rostit (Fapte 1:8)
Scopul Botezul cu Duhul Sfânt este
împuternicirea credinciosului pentru
realizarea lucrãrii de slujire a lui
Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt
reprezintã coborârea Duhului Sfânt
peste credincios, umplerea lui cu
putere ºi capacitãþi pentru slujirea
altora.
5) Botezul cu Duhul este o experienþã însoþitã întotdeauna de semnul
vorbirii în alte limbi
Studiind cartea Faptele Apostolilor putem observa cã botezul cu Duhul
Sfânt a fost însoþit de manifestãri supranaturale. Dintre cele cinci texte din
Faptele Apostolilor în care se vorbeºte
despre primirea botezului cu Duhul,
în trei dintre ele manifestarea vorbirii
în alte limbi ca semn al botezului cu
Duhul este prezentatã în mod explicit
(2,1-6; 10,11, 44-48; 19,1-7) iar în douã
în mod subînþeles. În cazul creºtinilor
din Samaria botezul cu Duhul a fost
dat prin rugãciune cu punerea mâinilor.
Prezenþa semnului vorbirii în altã limbã este subînþeles prin faptul cã Simon
Magul a fost gata sã ofere bani pentru
a avea ºi el puterea sã facã ce a fãcut
Petru ºi Ioan. În mod sigur cã dacã la
rugãciunea lui Petru nu s-ar fi întâmplat nimic supranatural, Simon nu ar
fi fost dispus sã plãteascã bani pentru
nimic. În cazul primirii Duhului de
(continuare în pag. 14)
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(urmare din pag. 13)
cãtre Saul (9,17-18), deºi nu se face
nicio referire la dovezile botezului cu
Duhul, totuºi, ulterior, Pavel spune cã
el vorbeºte în limbi „mai mult decât
voi toþi”. Prin urmare, potrivit textelor
biblice, vorbirea în alte limbi este
normativã la botezul cu Duhul Sfânt.
În cazul în care un credincios spune
cã a primit botezul cu Duhul, dar nu a
vorbit în alte limbi, trebuie sã afirmãm
cã, deºi experienþa cu Domnul avutã
de acel credincios poate fi o
experienþã spiritualã autenticã, totuºi
ea nu este botezul cu Duhul Sfânt.

V. Scopul botezului cu
Duhul Sfânt
În paragrafele anterioare studiului
nostru am arãtat cã botezul cu Duhul
Sfânt este o experienã care vine dupã
naºterea din nou; adicã dupã primirea
statutului de copil al lui Dumnezeu.
Botezul cu Duhul Sfânt nu se dã cu
scopul de a transforma un om
nemântuit într-un om mântuit, ci
botezul cu Duhul se dã unui om care,
prin credinþa în Hristos, este un om
mântuit. Botezul cu Duhul Sfânt nu
este cauza ci efectul mântuirii. Botezul
cu Duhul Sfânt nu se dã cã primim
statutul sau identitatea de mântuiþi ci
se dã dacã am fost mântuit. Botezul
cu Duhul Sfânt nu se dã unui om din
lume (Ioan 14,17). Scopul botezului
cu Duhul Sfânt nu este legat de
întrebarea ce sã fac ca sã devin
mântuit, ci este legat de întrebarea ce
sã fac dupã ce am devenit mântuit.
Botezul cu Duhul Sfânt nu reprezintã
primirea identitãþii creºtine ºi nici nu
condiþioneazã primirea calitãþii de
copil al lui Dumnezeu. Botezul cu
Duhul este o consecinþã a primirii
identitãþii de copil al lui Dumnezeu.
În esenþã, întrebarea care se ridicã
aici este legatã de relaþia dintre
botezul cu Duhul Sfânt ºi primirea
mântuirii. Pusã în mod direct
întrebarea capãtã douã nuanþe: a) poate
fi cineva mântuit dacã nu a primit
botezul cu Duhul Sfânt? b) este
botezul cu Duhul Sfânt o condiþie a
rãpirii la cer? Sã abordãm pe rând cele
douã întrebãri:
a) Poate fi cineva mântuit dacã
nu a primit botezul cu Duhul Sfânt?
Învãþãtura Scripturii ne aratã cã
mântuirea este atât un eveniment care
14
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se realizeazã atunci când omul pãcãtos
se pocãieºte de pãcate, crede în
Domnul Isus ºi este nãscut din nou,
cât ºi un proces care se desfãºoarã pe
întreg parcursul vieþii de pe pãmânt.
Vãzutã ca proces, mântuirea nu este
îneþeleasã ca primire a statutului de
mântuit, ci, mai degrabã, ca pãstrare a
acestui statut ºi perseverare pe calea
credinþei. Noul Testament ne învaþã
cã odatã primitã, mântuirea se poate
pierde, calitatea de copil al lui
Dumnezeu poate fi compromisã ºi cel
în cauzã poatã sã devinã pierdut.
Concepþia cã cel mântuit nu îºi poate
pierde niciodatã alegerea, chemarea ºi
mântuirea nu este o învãþãturã
susþinutã de Noul Testament (nu avem
spaþiul necesar sã argumentãm biblic
cele enunþate anterior, motiv pentru
care nu vom intra în aceste detalii).
Având stabilite cele douã
dimensiuni ale mântuirii (eveniment
ºi proces), întrebarea noastrã este
legatã de raportul dintre primirea
mântuirii, continuarea în starea de
mântuit, ducerea ei pânã la capãt ºi
botezul cu Duhul Sfânt. Scriptura ne
învaþã cã primirea mântuirii nu este
condiþionatã de primirea botezului cu
Duhul Sfânt, ci primirea botezului cu
Duhul Sfânt este condiþionatã de
primirea mântuirii. Un om din lume
nu poate fi botezat cu Duhul Sfânt
pânã nu se întoarce la Domnul ºi pânã
nu este nãscut din nou. Cu toate
acestea botezul cu Duhul Sfânt are o
funcþie majorã în ceea ce priveºte
procesul mântuirii. În aceastã
dimensiune a mântuirii botezul cu
Duhul Sfânt devine un „instrument”
prin care este confirmatã ºi întãritã
identitatea de mântuit, cel botezat de
Domnul fiind echipat cu putere pentru
a se sfinþi, pentru a sluji eficient ºi
pentru a duce mântuirea pânã la capãt.
Botezul cu Duhul nu condiþioneazã mântuirea în sensul cã cine nu
este botezat cu Duhul, chiar dacã s-a
pocãit de pãcate, a crezut în Domnul
Isus, a fost nãscut din nou ºi a fost
botezat în apã, nu este al Domnului
Isus, nu îl are pe Dumnezeu de Tatã, ci
pe Diavolul ºi, dacã moare în aceastã
stare, va fi aruncat în iad. Biblia nu
învaþã cã dacã cineva care a pãrãsit
pãcatele ºi a crezut în Domnul Isus, a
fost nãscut din nou, a fost înfiat în familia lui Dumnezeu ºi botezat în apã,
dar moare înainte de a fi botezat cu
Duhul Sfânt este nemântuit ºi ajunge

în iad. Primirea mântuirii nu este
condiþionatã de primirea botezului cu
Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt
nu este instrumentul prin care devenim
copii ai lui Dumnezeu, ci este un dar
dat copiilor lui Dumne-zeu, necesar
pentru misiunea creºti-nului în lume
ºi pentru ducerea mân-tuirii pânã la
capãt. Aceastã afirmaþie o
fundamentãm pe urmãtoarele argumente:
1) Deosebirea dintre convertire
ºi botezul cu Duhul Sfânt (doveditã
anterior).
În Fapte 8,1-25 este relatatã
convertirea celor din Samaria. Luca ne
spune în Fapte 8,12 cã la
propovãduirea lui Filip cei din
Samaria au crezut ºi au fost botezaþi
în apã, dar cu toate acestea ei încã nu
primiserã botezul cu Duhul (8,15-17).
Oare au fost mântuiþi cei din Samaria
înaintea botezului lor cu Duhul sau
nu? În Marcu 16,15-16 avem un
puternic argument sã spunem cã da.
Apoi le-a zis: „Duceþi-vã în toatã
lumea ºi propovãduiþi Evanghelia la
orice fãpturã. Cine va crede ºi se va
boteza va fi mântuit; dar cine nu va
crede va fi osândit (Marcu 16:15-16).
Dupã textul marcan mântuiþi sunt cei
care au crezut ºi s-au botezat. Aici nu
se face nicio referire la botezul cu
Duhul Sfânt. Pe baza acestui text afirm
cã cel care a crezut cu toatã inima în
Isus ºi a fost botezat este copil al lui
Dumnezeu mântuit chiar dacã încã nu
a primit botezul cu Duhul Sfânt.
2) Deosebirea dintre naºterea din
nou ºi botezul cu Duhul Sfânt
(doveditã anterior)
Biblia ne învaþã cã naºterea din
nou este o experienþã care vine
înaintea botezului cu Duhul ºi se
constituie într-o condiþie a botezului
cu Duhul Sfânt (vezi argumentaþia din
paragrafele anterioare).
Greutatea acestui argument este
pusã în evidenþã atunci când
înþelegem cã Biblia leagã primirea
mântuirii de primirea calitãþii de copil
al lui Dumnezeu, adicã de naºterea din
nou. Urmãtorul argument va
aprofunda mai în detaliu acest aspect.
3) Noi suntem mântuiþi de la
naºterea din nou ºi nu doar de la
botezul cu Duhul Sfânt.
Acest fapt este clar arãtat în Biblie
în pasaje ca: Ioan 3,3-7; Tit 3,5-6;
1Petru 1,3-5. În Ioan 3,3-7 Isus a spus
Isus a spus: „Adevãrat, adevãrat îþi
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spun cã, dacã un om nu se naºte din
nou, nu poate vedea Împãrãþia lui
Dumnezeu (...) Adevãrat, adevãrat îþi
spun cã, dacã nu se naºte cineva din
apã ºi din Duh, nu poate sã intre în
Împãrãþia lui Dumnezeu.” Potrivit
acestui pasaj condiþia care se cere pentru a putea fi mântuit este naºterea din
nou, naºtere pe care Domnul o mai
numeºte ºi naºtere din apã ºi din Duh
(am arãtat mai sus cã a fi nãscut din
apã ºi din Duh nu trebuie interpretat
ca referindu-se la botezul în apã ºi
botezul cu Duhul). Ioan 1,12-13 este
arãtat cã cei care cred în Domnul Isus
au dreptul sã se facã copii ai lui
Dumnezeu, nãscuþi din Dumnezeu.
Potrivit cuvintelor Domnului Isus cei
nãscuþi din nou, adicã cei nãscuþi din
Dumnezeu, sunt copii ai lui Dumnezeu ºi ei vor intra în Împãrãþia lui
Dumnezeu, adicã vor fi mântuiþi.
Primirea mântuirii este legatã de
experienþa naºterii din nou în Tit 3,56 unde Pavel scrie: „El ne-a mântuit,
nu pentru faptele fãcute de noi în
neprihãnire, ci pentru îndurarea Lui,
prin spãlarea naºterii din nou ºi prin
înnoirea fãcutã de Duhul Sfânt, pe
care L-a vãrsat din belºug peste noi,
prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru”.
Pavel afirmã clar cã mântuirea ne este
datã ca urmare a lucrãrii naºterii din
nou, care mai este numitã ºi „înnoirea
fãcutã de Duhul Sfânt”. Expresia
paulinã „înnoirea fãcutã de Duhul” nu
trebuie înþeleasã ca reprezentând
botezul cu Duhul Sfânt, ca apoi sã
citim textul ºi sã învãþãm cã Dumnezeu
ne-a mântuit prin naºterea din nou ºi
prin botezul cu Duhul Sfânt. Expresia
trebuie înþeleasã ca referindu-se tot la
naºterea din nou, în textul paulin regãsindu-se o figurã de stil numitã hendiadã. Argumentul care sprijinã afirmaþia noastrã se gãseºte în v.6, unde
apostolul se referã la botezul cu Duhul
Sfânt prin cuvintele „pe care l-a revãrsat din belºug peste noi”. Învãþãtura
cã mântuirea ne este datã de Domnul
prin lucrarea naºterii din nou este
susþinutã nu numai de apos-tolul Ioan
ºi Pavel, ci ºi de cãtre Petru, care declarã:
„Binecuvântat sã fie Dumnezeu, Tatãl
Domnului nostru Isus Hristos, care,
dupã îndurarea Sa cea mare, ne-a
nãscut din nou prin învierea lui Isus
Hristos din morþi, la o nãdejde vie ºi
la o moºtenire nestricãcioasã ºi
neîntinatã, ºi care nu se poate veºteji,

pãstratã în ceruri pentru voi. Voi
sunteþi pãziþi de puterea lui Dumnezeu, prin credinþã, pentru mântuirea
gata sã fie descoperitã în vremurile
de apoi!” (1 Petru 1:3-5). Petru
declarã cã naºterea din nou este opera
lui Dumnezeu Tatãl, fãcutã prin învierea lui Isus, cu scopul primirii mântuirii ºi a moºtenirii cereºti. Nãdejdea
vie, moºtenirea care nu trece ºi
mântuirea este datã celor care au fost
nãscuþi din nou. În urma observãrii
celor trei pasaje, concluzia este cã un
om este socotit mântuit din momentul
naºterii din nou. Naºterea din nou este
o experienþã care precede botezul cu
Duhul Sfânt ºi care face deosebirea
dintre cei care aparþin lui Dumnezeu
ºi nu.
4) Romani 10,8-9 declarã cã
mântuirea va fi datã celor care Îl
mãrturisesc cu gura pe Isus ca Domn
ºi cred cu inima în învierea sa din
morþi. Pavel scrie: „Dacã mãrturiseºti
deci cu gura ta pe Isus ca Domn ºi
dacã crezi în inima ta cã Dumnezeu
L-a înviat din morþi, vei fi mântuit.”
(Rom 10:9). Este evident cã în acest
pasaj mântuirea este legatã de mãrturisirea lui Isus cu gura, Pavel referindu-se aici la declaraþia fãcutã de credincios la botezul în apã, ºi de credinþa
în Isus. Acest text este similar celui
din Marcu 16,16. Fãrã sã minimalizãm
în vreun fel importanþa botezului cu
Duhul Sfânt trebuie sã observãm cã
Pavel nu spune nimic despre botezul cu
Duhul ca ºi condiþie de mântuire.
5) Dacã a fi mântuit înseamnã sã
fii botezat cu Duhul Sfânt, atunci,
potrivit Ioan 14,17, nimeni nu poate
fi mântuit. Ioan scrie: „(…) ºi anume
Duhul adevãrului, pe care lumea nu-L
poate primi, pentru cã nu-L vede ºi
nu-L cunoaºte; dar voi Îl cunoaºteþi,
cãci rãmâne cu voi ºi va fi în voi” (Ioan
14:17). În acest text Isus se referã la
botezul cu Duhul pe care îl promite
ucenicilor sãi. Biblia ne învaþã cã din
punct de vedere al apartenenþei ºi al
identitãþii spirituale oamenii sunt
împãrþiþi în douã categorii: copiii lui
Dumnezeu (ucenicii lui Isus) ºi copiii
Diavolului (cei din lume). Domnul Isus
a declarat limpede cã lumea nu poate
fi botezatã cu Duhul Sfânt. Botezul
cu Duhul Sfânt poate fi primit doar de
cãtre cei care au ieºit din lume ºi sunt
ucenici ai lui Isus. Dacã lumea nu
poate fi botezatã cu Duhul Sfânt (ºi

aºa a spus Isus) ºi dacã a fi mântuit
implicã în mod obligatoriu sã fii
botezat cu Duhul (cum greºit se susþine
uneori), atunci înseamnã cã lumea,
care nu poate fi botezatã cu Duhul,
nici nu poate primi mântuirea.
Raþionamentul argumentului este
foarte simplu: dacã pentru a fi mântuit
un om nemântuit (un om din lume)
trebuie sã fie botezat cu Duhul Sfânt
ºi dacã cel nemântuit nu poate fi
botezat cu Duhul Sfânt (cum a spus
Isus) înseamnã cã niciun om nemântuit
nu poate fi nicidecum mântuit. Absurditatea acestei concluzii derivã din
înþelegerea cã un om din lume care se
întoarce la credinþã ºi este nãscut din
nou, nu este mântuit decât dupã ce a
fost botezat cu Duhul Sfânt.
6) Fapte 16,31 – crede în Domnul
Isus ºi vei fi mântuit. La întrebarea
pusã de temnicerul din Filipi cu privire
la ce trebuie sã facã pentru a fi mântuit,
Pavel a rãspuns „crede în Domnul Isus
ºi vei fi mântuit”. Prin urmare, credinþa
în Isus se constituie în condiþie esenþialã pentru primirea mântuirii. Acest
adevãr este afirmat ºi în Ioan 3,14-21;
6,47; Rom 3,21-26; Efeseni 2,8-9.
7) Argumentul consecvenþei
doctrinare.
La evanghelizãri noi spunem cã
dacã cineva se pocãieºte ºi Îl primeºte
pe Domnul Isus cu credinþã, va fi
mântuit. Acelaºi lucru îl afirmãm ºi la
cãpãtâiul unui muribund care se
întoarce la credinþã. În timp ce afirmãm cu convingere acest adevãr
biblic, facem o afirmaþie contradictorie atunci când spunem cã nu poþi fi
mântuit dacã nu eºti botezat cu Duhul
Sfânt. Aceastã inconsecvenþã doctrinarã trebuie eliminatã.
În plus, dacã afirmãm cã nu poþi fi
mântuit fãrã botezul cu Duhul Sfânt,
atunci aceastã afirmaþie implicã faptul
cã cei nebotezaþi cu Duhul Sfânt sunt
oameni din lume, ei nefiind copii ai
lui Dumnezeu. Consecinþa acestei observaþii ar trebui sã impunã cel puþin patru
decizii bisericeºti:
i. Decizia de a nu primi ca membri
în bisericã pe cei botezaþi în apã decât
dupã botezul lor cu Duhul, pentru cã
deºi sunt botezaþi în apã, ei nu sunt ai
Domnului pentru cã nu sunt botezaþi
cu Duhul;
ii. Neacceptarea la Cina Domnului a celor botezaþi în apã decât dupã
(continuare în pag. 16)
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botezul cu Duhul Sfânt, pentru cã,
nefiind botezaþi cu Duhul, ei sunt
oameni din lume ºi din acest motiv nu
se pot împãrtãºi în chip vrednic cu
Cina Domnului;
iii. Decizia de a nu oficia în bisericã ºi nici în altã parte slujba de
cãsãtorie pentru cei botezaþi în apã
dar nebotezaþi cu Duhul, pentru cã,
deºi sunt botezaþi în apã, pânã la
primirea botezului cu Duhul, ei nu
sunt ai Domnului.
iv. Decizia de a excomunica din
biserici pe aceia care fiind botezaþi cu
Duhul se cãsãtoresc cu un partener
botezat în apã dar nebotezat cu Duhul.
În mod sigur cã aceste decizii nu
le vom lua niciodatã în bisericile
noastre ºi nici nu le vom accepta în
vreun fel, dar trebuie sã observãm cã
ele ar deriva în mod natural din învãþãtura care condiþioneazã mântuirea
(înfierea) de primirea botezului cu
Duhul.
În concluzie, în baza celor de mai
sus, afirmãm cã scopul botezului cu
Duhul Sfânt nu este sã facã din niºte
oameni nemântuiþi niºte oameni
mântuiþi. Botezul cu Duhul Sfânt nu
se dã oamenilor din lume, ci celor care
au devenit copii ai lui Dumnezeu.
Botezul cu Duhul Sfânt se dã unui om
care a fost mântuit prin naºterea din
nou lucratã prin harul lui Dumnezeu.
b) Este botezul cu Duhul Sfânt o
condiþie a rãpirii la cer?
Deºi întrebarea poate pãrea
ciudatã, totuºi realitatea din sânul
bisericilor noastre impune sã ne aplecãm asupra necesitãþii botezului cu
Duhul Sfânt în raport cu rãpirea
bisericii la cer. Uneori, fãrã nicio bazã
biblicã, s-a afirmat ideea cã fãrã botezul cu Duhul Sfânt nu poþi fi rãpit la
cer ca mireasã a Domnului, chiar dacã
ai naºterea din nou. Pentru a cunoaºte
care sunt condiþiile pe care trebuie sã
le îndeplineascã un credincios pentru
a putea fi rãpit la cer este necesar sã
studiem pasajele care vorbesc despre
rãpirea bisericii. Deºi ideea separãrii
la venirea Domnului a celor mântuiþi
de cei nemântuiþi apare în mai multe
pasaje biblice, cel mai explicit pasaj
pe aceastã temã este 1Tesaloniceni 4,16-17.
În 1Tes 4,16-17, Pavel ne învaþã
cã la rãpire vor învia cei morþi în
Hristos ºi apoi cei vii rãmaºi (în
16
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Hristos, dar în viaþã) vor fi schimbaþi.
Potrivit lui Pavel, condiþia rãpirii la
cer este sã fim „în Hristos”.
Întrebarea care se cere clarificatã
este ce înseamnã sã fim „în Hristos”?
În funcþie de rãspunsul dat la aceastã
întrebare vom ºti dacã botezul cu
Duhul Sfânt este o condiþie pentru
rãpire sau nu. Apostolul Pavel ne
învaþã cã a fi în Hristos înseamnã sã
fii o fãpturã nouã. El scrie: „dacã este
cineva în Hristos, este o fãpturã nouã.
Cele vechi s-au dus: iatã cã toate
lucrurile s-au fãcut noi” (2 Cor 5:17).
Dar ce înseamnã sã fii o fãpturã
nouã? A fi o fãpturã nouã înseamnã
sã fii nãscut din nou. Acest adevãr este
afirmat de Pavel în Tit 3,5. Prin
urmare, a fi „în Hristos” înseamnã sã
fii o „fãpturã nouã” ºi a fi o „fãpturã
nouã” înseamnã sã fii „nãscut din
nou”. Concluzia este cã a fi în Hristos
înseamnã de fapt a fi nãscut din nou.
Pe baza acestei observaþii putem face
urmãtorul raþionament: dacã pentru a
fi rãpit trebuie sã îndeplineºti condiþia
de a fi „în Hristos” ºi a fi „în Hristos”
înseamnã sã fii nãscut din nou, pentru
a fi rãpit la cer trebuie sã fii nãscut din nou.
Un argument suplimentar, care
aduce ºi mai multã claritate, se gãseºte
în epistola 1Ioan. Scriind despre
venirea Domnului, Ioan declarã cã cei
care vor beneficia de venirea
Domnului sunt copiii lui Dumnezeu
(1Ioan 2,28-28; 3,1-2). Apostolul
afirmã explicit cã cei care sunt copii
ai lui Dumnezeu, la venirea Domnului
îl vor vedea pe Domnul ºi vor fi ca
Domnul: „Preaiubiþilor, acum suntem
copii ai lui Dumnezeu. ªi ce vom fi nu
s-a arãtat încã. Dar ºtim cã, atunci
când Se va arãta El, vom fi ca El;
pentru cã Îl vom vedea aºa cum este.”
(1 Ioan 3:2). Mai mult, Ioan foloseºte
expresia paulinã „în Hristos” într-o
formã uºor diferitã, dar identicã în
sens: „ªi acum, copilaºilor, rãmâneþi
în El, pentru ca, atunci când Se va
arãta El, sã avem îndrãznealã ºi, la
venirea Lui, sã nu rãmânem de ruºine
ºi depãrtaþi de El.” (1 Ioan 2:28).
Expresia ioaninã „în El” este similarã
celei pauline „în Hristos”. Esenþa
clarificãrii ioanine constã în faptul cã
Ioan declarã cã venirea Domnului este
pentru cei care rãmân în Isus, iar cei
care rãmân în Isus sunt copii lui
Dumnezeu. A fi copil al lui Dumnezeu
înseamnã sã fii nãscut din Dumnezeu,

adicã sã fii nãscut din nou.
Observaþie! Trei lucruri trebuie
subliniate aici: i) Prin naºterea din nou
primim calitatea de copii ai lui Dumnezeu, adicã o identitate nouã; ii)
Chiar dacã botezul cu Duhul Sfânt nu
condiþioneazã identitatea noastrã de
copii ai lui Dumnezeu, totuºi botezul
cu Duhul Sfânt devine important
pentru întãrirea identitãþii creºtine ºi
pentru ducerea pânã la capãt a mântuirii; iii) Botezul cu Duhul Sfânt nu
este o condiþie a mântuirii ºi a rãpirii
la cer, dar este un instrument cu ajutorul cãruia ne putem duce mântuirea
pânã la capãt ºi ne putem pregãti spiritual în vederea rãpirii bisericii la cer.
Care este atunci scopul botezului cu Duhul Sfânt?
Din cercetarea pasajelor biblice
care vorbesc despre lucrarea Duhului
se desprind cinci scopuri ale botezului
cu Duhul Sfânt:
a) Primirea puterii divine pentru
mãrturia creºtinã prin viaþã ºi cuvânt
(Luca24,45-49; Fapte 1,4-8; Fapte
4,31). Domnul Isus a spus discipolilor
sãi cã ei vor primi o putere de sus când
se va pogorî Duhul Sfânt peste ei: „ªi
iatã cã voi trimite peste voi fãgãduinþa Tatãlui Meu; dar rãmâneþi în
cetate pânã veþi fi îmbrãcaþi cu putere
de sus.” (Luca 24,49); „Ci voi veþi
primi o putere, când Se va coborî
Duhul Sfânt peste voi, ºi-Mi veþi fi
martori în Ierusalim, în toatã Iudeea,
în Samaria ºi pânã la marginile
pãmântului.” (Fapte1,8). Prin pogorârea Duhului se înþelege botezul cu
Duhul Sfânt. Prin urmare, prin botezul
cu Duhul Sfânt Dumnezeu urmãreºte
primirea puterii divine de cãtre ucenici în vederea propovãduirii ºi a
mãrturiei prin viaþã ºi cuvânt. Botezul
cu Duhul are ca scop echiparea credincioºilor cu putere pentru a trãi viaþa
cea nouã ºi pentru a mãrturisi cu
îndrãznealã pe Domnul.
b) Echiparea cu daruri duhovniceºti. Botezul cu Duhul Sfânt are ca
scop echiparea cu daruri supranaturale
ale Duhului în vederea propovãduirii
Evangheliei, a slujirii ºi zidirii bisericii Domnului. Darurile spirituale
sunt de douã feluri: daruri cu caracter
supranatural ºi daruri date de Domnul
în zona abilitãþilor noastre naturale.
Botezul cu Duhul Sfânt ne deschide
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spre darurile supranaturale (1Cor 12,810) ºi primirea lor este condiþionatã
de primirea botezului cu Duhul Sfânt.
c) Sfinþirea vieþii printr-o accentuare a reverenþei faþã de Dumnezeu,
prin învingerea întãriturilor firii
pãmânteºti ºi prin accentuarea dragostei active faþã de Dumnezeu, faþã
de bisericã ºi faþã de cei nemântuiþi.
Aceste expresii ale scopului botezului
cu Duhul le gãsim în Fapte 2,42-43;
Fapte 4,32-35; Rom 5,5. În acest sens
botezul cu Duhul Sfânt urmãreºte echiparea cu putere de la Dumnezeu pentru a putea sã ne ducem mântuirea
pânã la capãt.
d) Confirmarea noastrã ca ºi copii
ai lui Dumnezeu. Biblia nu ne învaþã
cã scopul botezului cu Duhul este sã
îi transforme pe pãcãtoºi din fii ai
Diavo-lului în fii ai lui Dumnezeu.
Scopul botezului cu Duhul este sã
confirme din partea lui Dumnezeu cã
cei care au fost nãscuþi din nou sunt
fii ai lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul
nu are menirea de a ne comunicã identitatea de copii ai lui Dumnezeu, ci
are menirea de a confirma prin miracol
aceastã identitate. Funcþia de confirmare a identitãþii de copii ai lui Dumnezeu prin botezul cu Duhul Sfânt este
bine subliniatã în urmãtoarele texte
biblice: „Dupã ce s-a fãcut multã vorbã, s-a
sculat Petru ºi le-a zis: „Fraþilor, ºtiþi
cã Dumnezeu, de o bunã bucatã de
vreme, a fãcut o alegere între voi, ca,
prin gura mea, Neamurile sã audã
cuvântul Evan-gheliei ºi sã creadã.
ªi Dumnezeu, care cunoaºte inimile,
a mãrturisit pentru ei ºi le-a dat Duhul
Sfânt ca ºi nouã. N-a fãcut nicio
deosebire între noi ºi ei, întrucât le-a
curãþat inimile prin credinþã.” (Fapte
15,7-9); „ªi, pentru cã sunteþi fii,
Dumnezeu ne-a trimis în inimã Duhul
Fiului Sãu care strigã: „Ava”, adicã:
„Tatã!” (Galateni 4,6); „ªi cunoaºtem
cã El rãmâne în noi prin Duhul pe
care ni L-a dat.” (1 Ioan 3,24);
„Cunoaºtem cã rãmânem în El ºi cã
El rãmâne în noi prin faptul cã ne-a
dat din Duhul Sãu.” (1 Ioan 4,13).
În aceste texte, Ioan afirmã clar cã
primirea Duhului confirmã în mod
convingãtor pentru cei care îl primesc
cã ei sunt în Domnul. Pentru Pavel,
primirea Duhului se face pe baza
statutului de fiu al lui Dumnezeu,
statut care se confirmã prin primirea
Duhului. Din perspectiva apostolului
Petru, botezul cu Duhul Sfânt a celor

din casa lui Corneliu reprezintã confirmarea din partea lui Dumnezeu cã
acei oameni au crezut Evanghelia ºi
cã inimile lor au fost curãþite prin
credinþã, adicã au fost nãscuþi din nou.
e) Echiparea spiritualã pentru a
avea o comunicare perfectã cu Dumnezeu.
La botezul cu Duhul Sfânt, prin
manifestarea vorbirii în alte limbi,
credinciosul este capacitat sã
vorbeascã lui Dumnezeu prin Duhul,
sã se roage prin Duhul ºi sã laude pe
Dumnezeu prin Duhul. Pavel scrie cã
„cine vorbeºte în altã limbã nu vorbeºte oamenilor, ci lui Dumnezeu;
cãci nimeni nu-l înþelege ºi, cu duhul,
el spune taine” (1 Cor 14,2), cã cel
care se roagã în altã limbã aduce lui
Dumnezeu laude ºi mulþumiri într-un
mod „foarte frumos” (1 Cor 14,15-17)
ºi cã „Duhul ne ajutã în slãbiciunea
noastrã: cãci nu ºtim cum trebuie sã
ne rugãm. Dar însuºi Duhul mijloceºte
pentru noi cu suspine negrãite. ªi Cel
ce cerceteazã inimile ºtie care este
nãzuinþa Duhului; pentru cã El
mijloceºte pentru sfinþi dupã voia lui
Dumnezeu.” (Rom 8,26-27). În baza
acestor texte afirmãm cã scopul
botezului cu Duhul este sã asigure
credinciosului plin de Duh un canal
sigur de comunicare cu Dumnezeu
prin puterea de a se ruga prin vorbirea
în altã limbã.
În concluzie, în baza celor spuse
pânã acum, afirmãm cu certitudine cã
botezul cu Duhul Sfânt nu este o
condiþie pentru primirea identitãþii de
copil al lui Dumnezeu, pentru primirea
naºterii din nou, o condiþie esenþialã
a primirii mântuirii sau o condiþie
pentru rãpirea credincioºilor la
Domnul, ci este experienþã rezervatã
de Dumnezeu pentru cei nãscuþi din
nou cu un încincit scop:
1) Scopul de a fi împuterniciþi cu
putere de la Dumnezeu pentru a fi
martori ai lui Isus prin viaþa nouã trãitã
în faptele credinþei ºi prin propovãduire cu cuvântul rostit;
2) Scopul de a fi echipaþi cu daruri
duhovniceºti supranaturale care vor fi
manifestate pentru zidirea altora;
3) Scopul de a fi sfinþiþi prin
adâncirea reverenþei faþã de Dumnezeu, separarea faþã de pãcat ºi accentuarea dragostei faþã de Dumnezeu,
bisericã ºi lumea nemântuitã ºi de a fi
umpluþi cu putere pentru a putea persevera în credinþã ºi de a duce mântuirea

pânã la capãt;
4) Scopul de a confirma identitatea de copii ai lui Dumnezeu a celor
care au fost nãscuþi din nou prin credinþã;
5) Scopul de a instrumenta comunicarea perfectã cu Domnul prin
carisma vorbirii în alte limbi.

VI. Bazele botezului cu
Duhul Sfânt
O întrebare foarte importantã este
legatã de modul în care se poate
realiza botezul cu Duhul Sfânt.
Botezul cu Duhul Sfânt este o experienþã care se realizeazã prin combinarea a doi factori esenþiali: a) factorul
divin ºi b) factorul uman. Factorul
divin reprezintã baza obiectivã a
botezului cu Duhul Sfânt, iar factorul
uman reprezintã baza subiectivã
pentru aceastã experienþã.
a) Baza obiectivã a botezului cu
Duhul Sfânt. Baza obiectivã este
reprezentatã de ceea ce este esenþial
sã fie fãcut de Domnul Isus pentru ca
botezul cu Duhul sã fie posibil. Existã
trei lucrãri hristice din care derivã trei
binecuvântãri fundamentale pentru
viaþa creºtinã: 1) moartea lui Isus, care
se constituie în bazã pentru iertarea pãcatelor; 2) învierea lui Isus din morþi,
care reprezintã baza obiectivã a naºterii din nou ºi 3) înãlþarea lui Isus la
cer, care asigurã posibilitatea coborârii
Duhului (botezul cu Duhul). Prima
binecuvântare care derivã din înãlþarea la cer a lui Isus constã în posibilitatea ca omul pãcãtos sã primeascã
Duhul ºi sã devinã templu al Duhului.
Aici vorbim de primirea Duhului cu
ocazia primirii naºterii din nou dar ºi
despre umplerea cu Duhul care se
realizeazã în momentul botezului cu
Duhul Sfânt. Scriptura aratã cã
înãlþarea lui Isus este evenimentul
care declanºeazã posibilitatea venirii
ºi a primirii Duhului Sfânt. Urmãtoarele texte sunt relevante: „Totuºi
vã spun adevãrul: vã este de folos sã
Mã duc; cãci, dacã nu Mã duc Eu,
Mângâietorul nu va veni la voi; dar,
dacã Mã duc, vi-L voi trimite.” (Ioan
16,6-7); „Duhul Sfânt încã nu fusese
dat, fiindcã Isus nu fusese încã
proslãvit.” (Ioan 7, 39); „Dumnezeu a
înviat pe acest Isus, ºi noi toþi suntem
(continuare în pag. 18)
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martori ai Lui. ªi acum, odatã ce S-a
înãlþat prin dreapta lui Dumnezeu ºi
a primit de la Tatãl fãgãduinþa
Duhului Sfânt, a turnat ce vedeþi ºi
auziþi.” (Fapte 2,32-33). Aºadar,
siguranþa primirii Duhului se bazeazã
pe certitudinea proslãvirii lui Isus.
Înãlþarea lui Isus este baza obiectivã a
botezului cu Duhul Sfânt. Aºa cã ºtim
cu certitudine cã suntem iertaþi de
pãcate pentru cã ne bazãm pe jertfa
lui Isus, ºi cum ºtim cu certitudine cã
avem viaþa nouã pentru cã ne bizuim
pe învierea lui Isus, tot aºa ºtim cu certitudine cã vom fi botezaþi cu Duhul
pentru cã Isus a fost înãlþat la cer ºi
glorificat la dreapta lui Dumnezeu.
b) Baza subiectivã a botezului cu
Duhul Sfânt. Baza subiectivã a botezului cu Duhul Sfânt se referã la ceea
ce trebuie sã facem noi pentru ca promisiunea Domnului Isus privitoare la
botezul cu Duhul sã devinã o experienþã personalã cu Dumnezeu. Biblia
prezintã patru responsabilitãþi esenþiale, care, îndeplinite, se vor constitui
în baza subiectivã a botezului cu
Duhul.
1) Pocãinþa de pãcate (convertire) - Fapte 2,38: ,,Pocãiþi-vã, le-a
zis Petru, ºi fiecare din voi sã fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre
iertarea pãcatelor voastre; apoi veþi
primi darul Sfântului Duh.” Dumnezeu nu va boteza cu Duhul Sfânt pe
aceia care nu se pocãiesc de pãcatele
lor. Una dintre condiþiile esenþiale
pentru primirea botezului de sus este
pocãinþa de pãcate.
2) Credinþã în Isus (credinþã) Ioan 7,39: „Cine crede în Mine, din
inima lui vor curge râuri de apã vie,
cum zice Scriptura. Spunea cuvintele
acestea despre Duhul, pe care aveau
sã-L primeascã cei ce vor crede în El.
Cãci Duhul Sfânt încã nu fusese dat,
fiindcã Isus nu fusese încã proslãvit.”
Botezul cu Duhul Sfânt poate fi primit
doar de aceia care cred în Isus. Cei care
resping credinþa în Isus nu îl pot primi.
Credinþa din inimã duce la naºterea
din nou a celui care se întoarce la
Dumnezeu, botezul cu Duhul urmând
sã confirme curãþirea inimii celui care
crede în Isus.
3) Rugãciune stãruitoare pentru
primirea Duhului (cerere) - Luca 11,13:
„Deci, dacã voi, cari suntei rãi, ºtiþi
sã daþi daruri bune copiilor voºtri, cu
cât mai mult Tatãl vostru cel din
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ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L
cer!”. Luca ne aratã cã pentru a primi
Duhul este necesar sã ne rugãm lui
Dumnezeu în acest scop. Dupã teologia lucanã, Duhul Sfânt vine în
contextul rugãciunii ºi ca rãspuns la
rugãciune. Textele lucane care susþin
acest enunþ sunt urmãtoarele: Luca
3,21; Luca 4,4,14; Luca 11,1-13; Luca
24,49; 53 ºi Fapte 1,4; 12-14; Fapte
4,31; Fapte 8,14-25; Fapte 9,17-22;
Fapte 19,1-7. Toate aceste pasaje ne
învaþã cã primirea botezului cu Duhul
se face prin rugãciune ºi în timpul
rugãciunii.
4) Ascultarea de voia lui Dumnezeu (conformare) - Fapte 5,32: „Noi
suntem martori ai acestor lucruri, ca
ºi Duhul Sfânt, pe care L-a dat
Dumnezeu celor ce ascultã de El.”
Ascultarea de Dumnezeu reprezintã
una dintre condiþiile esenþiale pentru
primirea botezului cu Duhul. Dumnezeu nu va da Duhul celor care nu Îl
ascultã. Ascultarea de Dumnezeu se
va exprima prin pãzirea poruncilor lui
Dumnezeu ºi urmarea modelului lãsat
de Isus. În cãutarea botezului cu Duhul
ascultarea va lua forma sfinþirii ºi a
mãrturisirii pãcatelor. Cântãrind cu
atenþie aspectele care þin de baza
subiectivã a botezului cu Duhul Sfânt
realizãm cã cel care le îndeplineºte nu
mai este un om din lume, ci unul care
prin harul lui Dumnezeu a devenit
copil al lui Dumnezeu, nãscut din nou,
despre care Dumnezeu va confirma prin
faptul cã îl va boteza cu Duhul Sfânt.

În încheierea acestui studiu
afirmãm cã botezul cu Duhul Sfânt
este o experienþã spiritualã foarte
importantã, fapt confirmat prin
complexitatea de terminologie folositã în Biblie pentru descrierea ei.
Botezul cu Duhul este o experienþã
diferitã de convertire ºi de naºterea
din nou, este întotdeauna o experienþã
ulterioarã naºterii din nou ºi nu
reprezintã începutul lucrãrii ºi a
prezenþei Duhului în cel credincios
ºi nici aducerea celui credincios în
trupul lui Hristos, adicã în bisericã.
Botezul cu Duhul Sfânt este o experienþã supranaturalã cu Dumnezeu,
bine determinatã, care are loc prin
har, ºi care este întotdeauna însoþitã
de manifestarea vorbirii în altã limbã. Botezul cu Duhul Sfânt nu este
rânduit pentru a reprezenta instrumentul prin care primim identitatea
de copii ai lui Dumnezeu ºi nici nu
este lãsat pentru a deveni oameni
mântuiþi, ci este dat pentru a confirma ºi întãri identitatea de copii ai
lui Dumnezeu, mântuiþi. Botezul cu
Duhul se dã celor care sunt mântuiþi
cu scopul de a sluji în mod eficient
prin faptele credinþei, propovãduire
ºi manifestarea carismelor ºi pentru
împuternicire în vederea sfinþirii ºi
ducerii mântuirii pânã la capãt.
Botezul cu Duhul Sfânt se realizeazã în baza înãlþãrii lui Isus la
cer ºi în baza pocãinþei, a credinþei,
a rugãciunii ºi a ascultãrii de voia
lui Dumnezeu.

Botez
noutestamental
în Biserica
Penticostalã
din Nepos,
judeþul
Bistriþa
Nãsãud,
oficiat de
pastorul
judeþean
Viorel Deac ºi
de diaconul
Ioan D. Pop,
în fotografie
alãturi de cei
14 candidaþi
ºi de
evanghelistul
Marius Boca,
invitat la
eveniment.

