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Consider cã una din nevoile penticostalilor români este sã aprofundeze
învãþãtura biblicã privitoare la botezul cu Duhul Sfânt. Este cunoscut
faptul cã, deºi caracterul actual a botezului cu Duhul este recunoscut
unanim de cãtre penticostali, totuºi existã anumite divergenþe teologice
pe marginea acestei probleme. Ca urmare a acestor observaþii ºi a dialogului avut cu redacþia revistei CUVÂNTUL ADEVÃRULUI, precum ºi cu
mai multe cadre didactice ale Institutului Teologic Penticostal din
Bucureºti, în scopul afirmãrii crezului penticostal ºi a stârnirii unui dialog constructiv, am considerat beneficã publicarea unui serial, în prezenta
revistã, pe tema botezului cu Duhul Sfânt.

propovãduia,
ºi zicea: «Dupã
mine vine Cel
ce este mai
puternic decât
mine, cãruia
eu nu sunt
vrednic sã mã
plec sã-I
dezleg curelele
încãlþãmintelor.
Eu, da, v-am
botezat cu
apã; dar El vã
va boteza
cu Duhul
Sfânt.»”
Marcu 1.7-8
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Cuvântul Adevãrului

B

otezul cu Duhul Sfânt
este una din 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 creºtinã apostolicã.
Sunt deplin încredinþat cã aceastã
experienþã divinã este disponibilã
tuturor celor care, prin pocãinþã
ºi credinþã, au fost aduºi la viaþã
împreunã cu Hristos.
În rândul credincioºilor penticostali români pot fi observate
douã tendinþe diametral opuse.
Prima tendinþã are în vedere experimentarea botezului cu Duhul,
aici fiind cuprinºi credincioºii
care cred în actualitatea botezului
de sus ºi care au fost botezaþi cu
Duhul. A doua tendinþã este determinatã de cãtre cei care, deºi
mãrturisesc existenþa botezului cu
Duhul, totuºi ei nu fac nimic în
vederea experimentãrii personale
a promisiunii divine. Este deosebit de încurajator sã ºtim cã în
multe biserici penticostale au
avut loc recente revãrsãri minunate ale Duhului Sfânt, mulþi
credincioºi fiind umpluþi cu
putere de sus.
În prezentul articol mã voi

referi la douã aspecte de bazã.
Primul aspect se referã la identitatea Duhului Sfânt ºi al doilea la
terminologia botezului cu Duhul
Sfânt.

1. IDENTITATEA
DUHULUI SFÂNT
1.1. Duhul Sfânt este o Persoanã
Uneori Duhul a fost confundat cu o putere impersonalã
exercitatã de Dumnezeu. Duhul
nu este o putere, El este o persoanã. Ca persoanã, Duhul are putere, puterea fiind unul dintre
atributele Sale, dar Duhul este
mult mai mult. El este o persoanã
dupã a cãrui chip ºi asemãnare
am fost creaþi ºi noi. Ca persoanã
Duhul este caracterizat de toate
trãsãturile specifice unei persoane. Astfel Duhul Sfânt are
raþiune proprie ºi lucreazã prin ea
- Duhul Sfânt învaþã pe credincioºi (Ioan 14:26), mãrturiseºte
despre Isus (Ioan 15:26), cãlãuzeºte în tot adevãrul (Ioan 16:13),
dovedeºte lumea vinovatã în ce
priveºte pãcatul (Ioan 16:7,8).
Duhul Sfânt are sentimente iubeºte cu pasiune (Rom. 15:30),
mijloceºte cu suspine negrãite
pentru credincioºi (Rom. 8:26).
Duhul Sfânt are voinþã proprie.

