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Celebrarea Cincizecimii: o provocare
pentru biserica secolului XXI

C

Pastor IOAN BRIE,
Rectorul ITP București,
Membru în Consiliul Bisericesc
al CCP-BDAR

„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 2.1-4)

oborârea Duhului Sfânt peste ucenicii Domnului Isus la Cincizecime
reprezintă un eveniment de mare
cotitură în istoria mântuirii și a poporului
lui Dumnezeu. Din acel moment, Duhul Sfânt
a fost revărsat într-o nouă măsură, nemaiîntâlnită până atunci și repetabilă de atunci
încoace. Pentru Biserica Penticostală, revărsarea Duhului la Cincizecime reprezintă un
eveniment care se leagă profund, atât de
identitatea, cât și de spiritualitatea bisericii.
Botezarea cu Duhul Sfânt a apostolilor
Domnului în ziua Cincizecimii nu s-a dorit,
din partea Domnului Isus, să rămână un
eveniment unic, izolat și irepetabil, ci să fie
inaugurarea unei continue revărsări peste
fiecare generație de creștini, până la revenirea Domnului.
Revărsarea Duhului Sfânt la Cincizecime,
complexul de evenimente petrecute înainte
și după, se constituie într-un mesaj și într-o
provocare pentru biserica secolului XXI.
Modelul de biserică autentică se regăsește
în descrierea biblică a comunității creștine
formate atunci. Adevărata sărbătorire nu se
poate rezuma la comemorarea evenimentelor
fără a face legătura dintre ceea ce s-a întâmplat atunci și ceea ce trebuie să se întâmple
acum, în experiența bisericii contemporane.
În prezentul articol vom identifica câteva
provocări pe care celebrarea Cincizecimii le
ridică pentru creștinii de astăzi.
1. Provocarea la rugăciune
(Fapte 1.12-14)
Scriptura ne spune că revărsarea Duhului
a fost precedată de o intensă căutare a lui
Dumnezeu în rugăciune. Împlinind porunca
Domnului, apostolii au rămas în Ierusalim
și s-au rugat stăruitor. Atmosfera de rugăciune de atunci este descrisă prin cuvintele:
„Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și
cu Maria, mama lui Isus, și cu frații Lui.”
(Fapte 1:14). Domnul Isus ne-a îndemnat să
ne rugăm și ne-a asigurat că „Tatăl va da
Duhul Sfânt celor ce i-l cer” (Luca 11:13).
Fiecare revărsare a Duhului este precedată
de o intensă căutare a lui Dumnezeu în rugăciune. Celebrarea Cincizecimii ne pune în
față o pildă de căutare în rugăciune, dar și
o provocare spre căutarea lui Dumnezeu în
vederea experimentării propriilor Rusalii.
Trebuie să subliniem că rugăciunea nu numai

că precede experiența botezului cu Duhul
Sfânt, dar și urmează ei. Cei care au primit
plinătatea Duhului Sfânt au demonstrat un
profund duh de rugăciune. Duhul Sfânt ne
inspiră și ne conduce la rugăciune. Luca ne
spune că „mulțimea celor ce crezuseră …
stăruiau în rugăciuni”. Biserica secolului
XXI are nevoie de o revărsare a Duhului Sfânt
care să ne inspire la o viață profundă a rugăciunii.
2. Provocarea la unitatea dintre
credincioși (Fapte 2:1)
Relațiile dintre ucenicii primei Cincizecimi erau unele de strânsă unitate. Această
unitate dintre ucenicii Domnului poate fi
observată, atât înainte de Cincizecime, cât
și după. Pe de o parte, se poate observa că
există o stare de unitate spirituală necesară
pentru așezarea atmosferei duhovnicești
care precede primirea botezului cu Duhul
Sfânt. Această unitate este confirmată de
strângerea împreună a ucenicilor în stăruința
„cu un cuget” în rugăciune (Fapte 1:14), de
atmosfera care generează din descrierea alegerii lui Matia, și mai cu seamă de Fapte 2.1:
„În ziua Cincizecimii, erau toți împreună
în același loc”. Relatarea biblică surprinde
(1) unitatea în timp – „în ziua Cincizecimii”;
(2) unitatea în număr – „erau toți”; (3) unitatea în simțire – „toți împreună”; (4) unitatea locului – „în același loc”. Pe de altă parte,
primirea Duhului la Cincizecime are ca rezultat o mai strânsă unitate în sânul bisericii
primare: credincioșii stăruiau în legătura
frățească (Fapte 2:42); „mulțimea celor ce
crezuseră era o inimă și un suflet” (Fapte
4:32). Celebrarea Cincizecimii ne determină
să căutăm unitatea frățească în sânul adunărilor noastre.
3. Provocarea la botezul cu Duhul
Sfânt ca experiență personală (Fapte
2:38-39)
În ziua Cincizecimii, toți ucenicii au fost
botezați cu Duhul Sfânt și „au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul
să vorbească” (Fapte 2:4). Spre deosebire
de alte sărbători creștine, sărbătoarea Cincizecimii este centrată pe experiența trăită de
ucenici. Primii creștini au primit botezul cu
Duhul Sfânt. Este foarte important să observăm
că apostolii Domnului au fost călăuziți să

Aici este degetul lui Dumnezeu!
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rice om înțelept se înconjoară de oameni înțelepți.
Orice șef de stat, rege sau
președinte își alege cu grijă consilierii
pe diferite teme și domenii. Nimeni
nu poate cuprinde toată paleta vastă
de prerogative fără a avea oameni competenți și pregătiți în respectivele
domenii.
Evident că această practică nu
este de ieri, de azi, ci ea își găsește
obârșia din cele mai vechi timpuri,
când faraonii, celebrii suverani ai
Egiptului, apelau la consilierii lor în
situații limită. Unul dintre acești faraoni, consemnat de Biblie, avea mulți
consilieri, între ei aflându-se doi mai
aparte. Aceștia puteau ușor să devină
personaje de mitologie. Lucrau în
slujba ocultismului, aveau puteri
supranaturale, uimeau asistența prin
formulele magice rostite și prin
reușita acestora.
Pentru Faraon, amenințările lui
Moise și Aaron nu reprezentau o îngrijorare prea mare de vreme ce beneficia de obediența lui Iane și Iambre,
stelele Egiptului, perlele de pe coroana magilor și a interpreților și se pare
că așteptările nu i-au fost înșelate.
Nu doar odată, ci chiar de două
ori aceste așteptări i-au fost răsplătite printr-o contracarare exactă și precisă a puterii divine exercitată prin
slujirea celor doi frați evrei. Se părea
că eforturile susținute de Moise și de
Aaron îi conducea pe aceștia în derizoriu, atrăgându-și de partea lor și
oprobriul propriului popor.
Când situația a devenit confortantă și controlabilă, în momentele în
care Faraon era liniștit în privința
valurilor de amenințări primite de la
Dumnezeul sclavilor și vasalilor săi,
când siguranța în consilierii săi a atins
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culmi debordante, când credința în
puterile personale zeificate a fost, în
mintea lui, de neatins, Dumnezeu îi
permite lui Moise să facă cea de-a
treia vizită la palatal regal din Ramses.
Erau prezenți și celebrii săi consilieri, era prezentă toată suita regală,
însă era prezent și Dumnezeu. Au
venit și păduchii. Probabil, erau destul de incomozi, probabil îl deranjau
pe faraon și mâncărimea lor nu era
plăcută nici micilor dumnezei ai
Egiptenilor cum îi intitulează Moise
mai târziu. În acea situație stânjenitoare, Iane și Iambre încearcă să își
exercite puterea ocultă, vrăjitorească
și demonică. Pentru prima dată, însă,
formulele nu se mai leagă, boscoanele
nu se mai făuresc, stăpânul lor nu îi
mai ascultă. Stăpânul lor Faraon? Nu,
stăpânul lor Satan. Totul încremenește,
de la palatul regal, până la ultimul
demon din iad. Nimeni nu mai reușește să intervină, nici măcar tupeul
regesc al auto-intitulatului zeu.
Pe fondul acestei stări de groază,
vrăjitorii rostesc unul dintre cele mai
mari adevăruri ale istoriei: ,,Aici este
Degetul lui Dumnezeu!” Puterea este
la Unul Singur și tot ceea ce poate
face Diavolul și slujitorii săi este să
imite acea putere. Numai că Dumnezeu permite ca puterea Lui să fie imitată până la o limită, până în momentul în care El își lasă amprenta divină.
Dumnezeu este părintele originalului
și adevărului, iar Diavolul este părintele imitației și al minciunii.
În toate luptele spirituale, etice,
morale sau sociale, în toate situațiile
când se pare că Cel rău are puterea
de a distruge viața noastră și destinul
divin la care suntem chemați, să îi
permitem lui Dumnezeu să Își așeze
amprenta asupra vieții noastre.

Prezbiter GELU BOANTĂ
Biserica Betel, Hațeg

Extras din introducerea
cărții „Degetul lui Dumnezeu
– amprenta care descoperă,
soluționează și judecă”.
Comenzi la tel. 0763688485
sau e-mail: bggelu@yahoo.com.

„Şi vrăjitorii au zis
lui Faraon: „Aici este
degetul lui Dumnezeu!”
(Exod 8.19)

CUVÂNTUL ADEVĂRULUI

Mai 2015 CUVÂNTUL ADEVĂRULUI 5

Mai 2015

Ordinare în Biserica Penticostală „Betania”
din Alcañices

V

ineri, 3 aprilie a.c., în Biserica Penticostală
„Betania” din Alcañices a avut loc ordinarea
în slujba de prezbiter a responsabilului
acestei biserici, fratele Sorinel Cristinel Talpeş.
Au fost prezenţi pastorii Fedor Timşac, (Biserica
Elim, Beasain), preşedintele Comunităţii Teritoriale
Penticostale Spania, Titus Coroban (Biserica Menorah,
Caransebeş), membru în Consiliul Bisericesc al Cultului Creştin Penticostal, alături de alţi fraţi slujitori
din zonă.
Serviciul divin a fost coordonat de prezbiterul
Ieronim Sofronie (Biserica Betel, Aviles), care are
atribuţiuni pastorale în biserica din Alcañices, iar
predica de bază a fost rostită de pastorul Titus
Coroban. Au avut cuvinte de salut şi îmbărbătare
fraţii: Anton Andrese (prezbiter Biserica Penticostală Aylon), Alexandru Cimpoieş (prezbiter Biserica
Eben Ezer Cuellar), Beniamin Giurgiu (pastor Biserica Betezda Azuqueca de Henares), şi un frate slujitor din Portugalia. Serviciul propriu zis de ordinare
a fost coordonat de pastorul Fedor Timşac, preşedintele Comunităţii Penticostale Teritoriale Spania.
La această adunare de sărbătoare au participat din
partea autorităţilor locale primarul şi viceprimarul
din localitate.
Biserica Penticostală „Betania” din Alcañices s-a
înfiinţat în urmă cu şase ani, când fratele Talpeş şi
familia lui au ajuns în această localitate. „Am plecat
de la Biserica Elim din Arganda del Rey - Madrid,
stabilindu-ne aici. Nu erau alţi credincioşi în zonă
dar am început să ţinem slujbe în fiecare duminică,
doar familia noastră. Am invitat fraţi din alte zone să
ne ajute şi după un an au început să apară roadele”,
ne spune fratele Talpeş.
Acum biserica din Alcañices este formată din
aproximativ 20 de persoane majore (fără copii), ea

fiind frecventată atât de fraţi care locuiesc în localitate, cât şi de
alţii care locuiesc la distanţe mai mari: Zamora, Salamanca, Orense
şi chiar din Portugalia. Alţii L-au primit pe Domnul aici, s-au botezat şi
au plecat în alte zone ale Spaniei. În luna iunie este programat un
alt botez în apă, alte două persoane urmând să mărturisească credinţa
în Dumnezeu, în această biserică. Au început într-o casă
particulară, apoi primăria le-a pus la dispoziţie un local pe care l-au
folosit până anul trecut, când, cu ajutorul Domnului, au reuşit să-şi
inaugureze propriul local. Pentru viitor, doresc ca în toamna acestui
an să poată deschide o altă biserică filie în oraşul Salamanca, unde
există deja un grup de fraţi cu care colaborează şi care şi-au arătat
deschiderea spre o astfel de iniţiativă.

Botez în apă în Biserica
„Betel” din Valencia
Duminică 15 februarie a.c., 8 persoane au intrat în apa botezului
oficiat în Biserica Penticostală Română „BETEL” din Valencia, patru
dintre candidaţi provenind din Biserica Penticostală, iar ceilalţi patru
din alte confesiuni neevanghelice.
La eveniment au fost invitaţi
pastorii Dragoş Croitor (Bosanci,
Suceava) şi Octav Axinte (Elim,
Botoşani), care au predicat din
Cuvântul Domnului. La terminarea slujbei, candidaţii au primit
certificatul de botez şi, ca dar din
partea bisericii, un trandafir alb
şi o Biblie, pe care era scrisă o
dedicaţie inspirată din Iosua 1:8.
Biserica „BETEL” Valencia,
pastor Daniel Floruţă, are cca. 220
de membri şi funcţionează din
anul 2001. În prezent serviciile
divine se desfăşoară în lăcaşul
bisericii situat în localitatea
Museros.
Alte informaţii găsiţi pe
site-ul www.betelvalencia.es.

spună că revărsarea Duhului de la
Cincizecime nu este un eveniment
singular, ci un plan divin pentru o
revărsare continuă și repetabilă pentru
toți creștinii din toate generațiile, până
la venirea Domnului (Fapte 2:38-39).
Celebrarea Cincizecimii ne provoacă
să ne gândim la experiențele noastre
spirituale și ne îndeamnă la apropiere
de Dumnezeu în vederea experimentării botezului cu Duhul Sfânt și a
umplerilor repetate cu Duhul. Fără
repetarea în experiența personală a
creștinilor bisericii contemporane,
celebrarea pogorârii Duhului Sfânt
este lipsită de vigoare și de efecte
practice.
Cartea Faptele Apostolilor ne arată
că experiența botezului cu Duhul Sfânt
era așteptarea legitimă și justificată a
primilor creștini. În biserica primară
botezul cu Duhul Sfânt era experimentat de credincioși în primele zile după
convertire. Nu se concepea ca cineva
să fie convertit la credința creștină și
să nu fie preocupat pentru umplerea
sa cu Duhul. Situații ca cele pe care le
găsim în zilele noastre, când un nou
convertit se botează în apă și apoi nu
arată nicio preocupare pentru botezul
său cu Duhul nu se întâlneau în biserica
de la început. Botezul cu Duhul era înțeles ca făcând parte din experiențele
de început pe care un proaspăt convertit
trebuie să le aibă cu Domnul încă din
primele sale zile de credință. Textele
din Faptele Apostolilor reflectă preocuparea primilor creștini pentru a experimenta botezul cu Duhul imediat după
convertire. Avem cel puțin trei texte
care confirmă această preocupare, în
Fapte 8:14-17, Fapte 9:15-17 și Fapte
19:1-7. În primul text, apostolii din
Ierusalim arată o preocupare responsabilă pentru ca cei convertiți în Samaria să fie conduși în experiența primirii botezului cu Duhul Sfânt. Apostolii
Petru și Ioan au mers în Samaria pentru a face – în terminologia penticostală – stăruință pentru primirea botezului în Duhul. În al doilea text, profetul Anania din Damasc este trimis de
Duhul să-l conducă pe Saul, cel proaspăt convertit, spre botezul în apă și
botezul cu Duhul Sfânt. În al treilea
text, apostolul Pavel arată o grijă deosebită ca cei botezați de el în Efes să
experimenteze imediat după botezul
în apă și botezul cu Duhul Sfânt. Din
cercetarea acestor texte se desprind
cel puțin două idei fundamentale:

(1) botezul cu Duhul era o așteptare
legitimă pentru primii creștini, neconcepându-se că poți fi creștin și fără
să primești botezul cu Duhul;
(2) conducătorii bisericii au avut un
rol major în călăuzirea celor proaspăt
convertiți spre primirea botezului cu
Duhul. Cea de a doua observație subliniază responsabilitatea pe care slujitorii biserici o au în ceea ce privește
călăuzirea bisericilor în experimentarea botezului cu Duhul Sfânt.
Dincolo de orice dezbatere pe marginea teologiei botezului cu Duhul
Sfânt, sărbătoarea Cincizecimii are
menirea să ne conducă spre analiză
personală, urmând să ne întrebăm
dacă suntem botezați cu Duhul sau
nu și să ne motiveze să căutăm plinătatea Duhului Sfânt.
4. Provocarea la misiunea de
propovăduire a Evangheliei Domnului Isus (Fapte 1:8)
Domnul Isus a spus discipolilor Săi:
„voi veți primi o putere, când Se va
coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi
veți fi martori în Ierusalim, în toată
Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.” (Fapte 1:8). Prin pogorârea Duhului se înțelege botezul cu
Duhul Sfânt. Prin urmare, prin botezul
cu Duhul Sfânt Dumnezeu urmărește
primirea puterii divine de către ucenici
în vederea propovăduirii și a mărturiei
prin viață și cuvânt. Botezul cu Duhul
are ca scop echiparea credincioșilor
cu putere pentru a trăi viața cea nouă
și pentru a mărturisi cu îndrăzneală
pe Domnul.

Revărsarea Duhului la Cincizecime
a fost urmată de o efervescentă lucrare
de propovăduire a Evangheliei. Misiunea creștină a decurs în mod natural
din umplerea cu Duhul Sfânt. Apostolii propovăduiau cu putere despre
Învierea Domnului (Fapte 4:33). În
scurt timp, mesajul Evangheliei a
trecut barierele etnice și geografice.
Prin apostolii Domnului și prin creștinii anonimi, mesajul Evangheliei a
ajuns la samariteni, la romani, la greci
– în tot spațiul mediteranean, în Asia,
în Africa, în Europa.
Celebrarea Cincizecimii ne determină să ne întrebăm cu privire la propriile noastre eforturi misionare și să
ne mobilizăm pentru a duce mai departe
Evanghelia Domnului nostru Isus.
Botezului cu Duhul Sfânt îi urmează
misiunea prin mărturia Evangheliei.
5. Concluzie
În concluzia acestui articol doresc
să subliniez faptul că Cincizecimea este
o sărbătoare care comunică un mesaj
profund. Dacă evoluția în domeniul
tehnic presupune inovarea a ceva nemaiîntâlnit, nemaivăzut și nou, trezirea
spirituală și revitalizarea Bisericii presupune întoarcerea la origine.
Cincizecimea este o fereastră prin
care putem vedea forma originală a
creștinismului. Biserica secolului XXI
este provocată să se întoarcă la focul
și la pasiunea rugăciunilor stăruitoare,
la căldura legăturilor unității frățești,
la căutarea după primirea botezului
cu Duhul Sfânt și a reumplerilor cu
Duhul și la dedicare pentru lucrarea
de misiune.
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