Sãrbãtoarea Cincizecimii

Cinz
ecimea atunci
Cinzecimea
ºi acum

Pastor drd. EUGEN JUGARU
Lector univ. ITP, Bucureºti

„Deodatã a
venit din cer
un sunet ca
vâjîitul unui
vânt puternic,
ºi a umplut
toatã casa
unde ºedeau ei.
Niºte limbi ca
de foc au fost
vãzute împãrþindu-se printre ei, ºi s-au
aºezat câte una
pe fiecare din
ei. ªi toþi s-au
umplut de Duh
Sfânt, ºi au
început sã
vorbeascã în
alte limbi,
dupã cum le
da Duhul sã
vorbeascã.”
Fapte 2:2-4
4

Cuvântul Adevãrului

N

u cu mult timp în
urmã, am avut
ocazia sã rãsfoiesc
cu interes colecþia de reviste
Buletinul Cultului Penticostal ºi
Cuvântul Adevãrului, începând
cu cele mai vechi numere pânã la
cele mai recente. Deºi obiectivul
meu nu a fost sã citesc articolele
care conþineau referiri directe la
sãrbãtoarea Cincizecimii, totuºi
am remarcat fãrã mare greutate
cã evenimentul pogorârii Duhului
Sfânt era unul dintre cele mai descrise, analizate ºi comentate evenimente biblice, atât de cãtre
înaintaºii noºtri penticostali, cât ºi
de cãtre slujitorii contemporani.
Concluzia pe care am tras-o a fost
cã noi, penticostalii, am acordat o
atenþie deosebitã acestui subiect
ºi ne bucurãm efectiv când vorbim
despre Cincizecime, fãrã însã sã
neglijãm alte pãrþi ale teologiei
precum hristologia sau antropologia.
Pentru înþelegerea evenimentului Cincizecimii este necesar ca
mintea sã ne fie informatã cu învãþãturã corectã ºi biblicã, inima sã
ne fie atinsã de Duhul Sfânt iar
voinþa sã fie motivatã de dragostea
pentru cei pierduþi, determinându-ne astfel sã proclamãm Evanghelia sub ungerea Duhului.
Evenimentul Cincizecimii,
deosebit de important pentru parcursul vieþii de credinþã, a însemnat pogorârea Duhului Sfânt cu
putere, la cincizeci de zile dupã
învierea Domnului din mormânt,
peste micul grup de urmaºi ai
Mântuitorului, echipându-i cu
putere divinã pentru proclamarea
Evangheliei.

Cincizecimea este un
eveniment unic, ºi totuºi
repetabil
Unicitatea evenimentului este
oferitã de cadrul supranatural al
pogorârii Duhului Sfânt: sunetul
ca vâjiitul unui vânt puternic venit
din cer, precum ºi limbile de foc
care s-au rãspândit peste credincioºi (Fapte 4.2). Aceste miracole
care ne uimesc, ne raporteazã la
Cincizecimea din Vechiul Testament când Dumnezeu a dat Legea
Sa la Sinai, învãluind muntele cu
foc, cu negurã ºi cu furtunã (Evr.
12:18). Nimeni astãzi nu poate
avea pretenþia ca Dumnezeu sã
recreeze acelaºi cadru apocaliptic
când îºi manifestã prezenþa Sa în
mijlocul credincioºilor.
Pe de altã parte, repetabilitatea
evenimentului este doveditã atât în
mod obiectiv cât ºi subiectiv de
experienþele personale pe care le-au
mãrturisit, ºi pe care le experimenteazã credincioºii botezaþi cu
Duhul Sfânt. Cred cu convingere
cã fiecare credincios trebuie sã
experimenteze propria-i Cincizecime,
când Duhul Sfânt sã se coboare cu
putere peste el sau ea, aducând
bucurie, credinþã ºi pasiune proaspãtã
pentru Domnul. Observaþia critico-ironicã la adresa penticostalilor cã
aceºtia sunt „emoþionali”, sau cã sunt
conduºi doar de simþuri, consider cã
este una fãrã fundament. Pentru
justificarea acestei poziþii aduc
argumentul cã emoþia în sine nu
este o trãsãturã negativã, din moment ce Dumnezeu ne-a înzestrat
cu emoþii; acestea trebuie sã poatã
fi exprimate, iar cercetarea Duhului

