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CUVÂNT ÎNAINTE

Avem în față o lucrare bogată ca tematică și idei în peisajul
Misiologiei noastre actuale la care s-a angajat temeinic și cu succes prin
cercetarea prezentă a Dr. Micle Gavril Beniamin, într-o sinteză bine
structurată care ne oferă o perspectivă de ansamblu a ceea ce reprezintă
mișcarea harismatică.
Cercetarea fenomenului harismatic relevă prezența și manifestarea Harismelor de-a lungul întregii existențe a Bisericii. Există o
preconcepție răspândită în mentalul multor istorici moderni, care
privesc fenomenul din perspectiva influențelor doctrinare proprii și
astfel fenomenul harismatic nu este descris obiectiv, de partea cealaltă
lipsa teologilor penticostali sau harismatici care să realizeze o
cercetare exuasivă minuțioasă a determinat ca opiniile istoricilor non
harismatici să prevaleze ca măsură de credinţă. Cartea de față este una
de valoare prin sinteza misionară din arealul nonconformismului neoreligios contemporan reprezentat de grupările harismatice prezentând
măsuri reale de contracarare a prozelitismului harismatic. Doctrinele
harismatice sunt abordate din perspectiva interdisciplinară, dovedind
abilitatea autorului pentru dialog și pentru a oferi noi soluții, noi metode,
de înțelegere a fenomenului acestor grupări harismatice.
Autorul realizează prin abordarea sa un act lăudabil pentru
misiologia românească, punând la dispoziție numeroase soluții pentru
cunoașterea fenomenului, dar și analizează în profunzime cauzele care
pot duce la aderarea și la modul de viețuire pietist harismatic. Dr.
Beniamin Micle evidențiază vocație: în primul rând teologică și apoi
misionară, fiind pasionat pentru binele în mântuirea omului și grijă față
de înțelegerea lucrării autentice a Sfântului Duh.
Nivelul științific al cărții și impactul asupra celor cărora se
adresează este evident și reiese din modul de abordare și reflecție a
trăsăturilor fenomenului harismatic privit din perspectiva interconfesională. Din punct de vedere practic, aduce în discuție probleme
teologice, misionare și sociale. Pentru zona socială oferă noi perspective
demne de luat în calcul, iar pentru zona misionară adaugă bune măsuri
unei cercetări pană acum aplicate foarte puțin fenomenului harismatic.
Alegerea subiectului, modul de abordare, originalitatea îmbinată cu
7

erudiția academică fac ca această carte să fie una binevenită contextului
academic. Lucrarea prezintă acuratețea informației și erudiție academică
prin faptul că rezumă literatura academică existentă, o discută și prezintă
concluzii concrete pe baza ei. Temele importante ale fenomenului
harismatic sunt acoperite și reflectate în întrebările centrale ale cărții.
Scriitura este una de calitate dovedind capacitate de aprofundare și
urmărire cursivă a fenomenului harismatic. Cartea se remarcă prin
stilistică, analiza serioasă și clară a textelor și documentelor cu valente
multiple și exemplare pentru asumarea unui model misionar privind
mișcarea harismatică. Lucrarea este însoțită de un aparat critic actualizat,
de bibliografie generoasă corespunzătoare normelor academice.
Cercetarea reflectă o muncă susținută de documentare, informare,
meticulozitate, linearitate în expunerea științifică cu reușita prezentării
judicioase a demersului academic a Dr. Micle Gavril Beniamin pe care îl
felicitam călduros.
Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe PETRARU
Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” IAȘI
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INTRODUCERE

Există, în contemporaneitate, o tendință nelegitimă, cu toate că este
motivată conjunctural, de a separa cele două mari curente de gândire:
vestice (occidentale) și estice (răsăritene). Deşi este o viziune procustiană,
ea a fost amplificată de diversele scindări din sânul Bisericii, începând cu
Marea Schismă de la 1054, care a dus la prăbușirea vechiului Imperiu
Bizantin și care a generat un sentiment de eclipsare a valorilor Răsăritului,
continuând cu reforma protestantă, care a fost motorul unui întreg mecanism
determinat pentru o serie de schisme și scindări, care au condus la o
tipologie de gândire sincretică, păgubitoare pentru tipologia mentală a
omului modern. Pe de-o parte, ipostaza răsăriteană (ortodoxă), ancorată și
fidelă valorilor istorice creștine, și de cealaltă parte, ipostaza apuseană,
fracționată de disputa catolico-protestantă, au constrâns Biserica în a găsi o
formulă care să aline conflictul conștiinței omului postmodern, pierdut în
sintagma unităţii în diversitate.1 În acest sens, se justifică avântul
extraordinar al fenomenului harismatic, care este văzut ca un fenomen
kenotic, de cunoaștere și relaționare cu Divinul. Deşi valorifică aceeaşi
tradiție istorică creștină, fiecare curent de gândire a determinat o tipologie
comportamentală diferită, în faptul că: Răsăritul a ales modelul
contemplativ, alegând să interiorizeze, în Taină, protejând aspectul kenotic
al harismelor, Occidentul a ales exteriorizarea, amplificarea, activismul,
chiar valorificarea harismelor, riscând, astfel, diluarea fenomenului kenotic
harismatic la simpla percepție senzorială lipsită de fenomenul înălțător al
trăirii vieții în comuniunea cu Dumnezeu.
Petre Țuțea (1902-1991) ne prezintă drama omului autonom2, a
omului care face pe deșteptul, ajungând, în cele din urmă, să trăiască în
drama propriilor închipuiri.3 Această tipologie de gândire constituie
problematica studiului mișcărilor harismatice, paletă diversă de culori de
gândire a omului harismatic, adept al adopțianismului perpetuu, este în
antiteză cu potchos pneumati (sărac cu duhul), al cărui tâlc se pare că este
1

Vezi: Răzvan CODRESCU, Spiritul Dreptei, Editura Cristiana, București, 2018, pp.15-17;
Petre ȚUȚEA, „Totul despre prejudecată și inteligențe,” articol publicat în Roza Vânturilor,
1933, Culegere îngrijită de Mircea Eliade, Editura Cultura Națională, București, 193, pp.
222-225;
3
Ibidem.
2
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pierdut în mentalul modern, ori cuvintele Sfântului Isaac Sirul, care
definește trăirea cu Dumnezeu ca o prăpastie de smerenie4, se aud tot mai
înăbușit în zgomotul chimvalelor zăngănitoare ale Occidentului Harismatic.
De fapt, în sensul creștin nu se poate vorbi de autonomie, omul cu cât
încearcă aparent să se desprindă de Dumnezeu, devine o unealtă a
diavolului, devenind, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, lipsit de slava
lui Dumnezeu (Romani 3,23). Acest om centrat pe sine, de tip luciferic,
înlocuiește viziunea religioasă a lumii, cu o viziune egocentristă, schimbând
asceza cu simțirea extatică, deviind sensul cunoașterii: fie înspre gnoză
rațională, prin încercarea de recreere a creației lui Dumnezeu, fie prin
negare, mișcându-se în cercul vicios a lui aici și acum și, astfel, devine
captiv, nereușind să transcendă dincolo de orizontul efemerității, incapabil
de credință, dar dinamizat de orgoliu. Astfel, apelul pentru imanență Divină,
accesibilă atât de ușor în sistemul de gândire promovat de mișcările
harismatice moderne, în care Divinul se rezumă la experiență senzorială,
găsește largă cale, fără opreliști, spre sufletul pustiit și gol al omului
modern. Acest concept kenotic al prezenței Sfântului Duh în viața umană
constituie problema fundamentală a oricărei cercetări despre fenomenul
harismatic creștin, conștient fiind de cuvintele Mântuitorului în disputa cu
fariseii și cărturarii vremii, că: Hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată
nici în veacul acesta și nici în cel viitor (Marcu: 3, 29).
Am pornit în acest demers științific de la nevoia personală de a putea
discerne între ceea ce este adevăr de ceea ce este minciună. Problematica
aceasta este introdusă de însuşi Mântuitorul, care îi avertizează pe ucenici în
privința apostaziei care va urma în vremurile din urmă (Matei 24, 24). În
epistola sa către Tesaloniceni, Sfântul Apostol Pavel accentuează
avertismentul în privinţa influenței și lucrării duhurilor demonice care caută
să smintească până și pe cei aleși. Antiteza aceasta dintre lucrarea tainică,
sfințitoare a Sfântului Duh și lucrarea demonilor este mai mult decât o
problemă antropologică, ea se constituie într-o frământare teologică cu
valențe globale, amplificată de creșterea fulminantă a mișcărilor
harismatice.5
O cercetare teologică autentică despre lucrarea și darurile Sfântului
Duh presupune, însă, a ne reaminti ce este teologia autentică și care este
rolul ei. „Etimologic, noţiunea de teologie vine de la cuvintele Theos
(Dumnezeu) și Logos (cuvânt), însemnând: ,,cuvânt, învățătură sau discurs
4

Sfântul Isaac SIRUL, Cuvinte despre sfintele nevoințe, (trad. Pr. Dumitru Stăniloae), în
Filocalia X, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București,
1981, p.63;
5
Ieromonah Benedict STANCU, Părinții Bisericii despre sfârșitul lumii: antologie, Ed.
Sofia, București, 2009, pp.68-69
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despre Dumnezeu și despre lucrările Lui. Mărturia patristică a subliniat,
însă, că, deşi teologia este, aşadar, discurs despre Dumnezeu și despre
lucrările Lui, elaborat pe baza Revelației divine supranaturale, ea este și
cunoașterea lui Dumnezeu în duh, pe baza experienței personale.”6
Dumnezeirea Sfântului Duh a fost mărturisită și recunoscută
dintotdeauna în cadrul Teologiei Răsăritene. Totuşi, în istoria Bisericii au
existat contestări și denaturări ale învăţăturii despre Duhul Sfânt. Erezia
principală care contestă dumnezeirea Sfântului Duh este cea
subordonaţionistă, iar exponentul principal al acesteia a fost Macedonie.
Consecințele respingerii dumnezeirii Duhului sunt dramatice, atât pe plan
trinitar, cât și în plan iconomic. În plan trinitar, contestarea dumnezeirii
Duhului Sfânt înseamnă dizolvarea Sfintei Treimi; în plan iconomic, aceeaşi
contestare face imposibilă mântuirea omului, deoarece se înlătură sursa și
cauza întregii opere de sfinţire și transfigurare a omului. În ciuda tuturor
frământărilor și divagațiilor, teologia răsăriteană, după cum vom vedea, a
rămas fidelă revelației dumnezeiești și îl mărturisește pe Duhul Sfânt ca
Domnul de viață făcătorul, ca Dumnezeu adevărat, ce purcede de la Tatăl și
este trimis în lume la Cincizecime de Fiul și care, în Vechiul Legământ, a
grăit prin proroci. Avem, aşadar, o proprietate (purcederea) și un predicat
(trimiterea în lume), care sunt fundamentale pentru înțelegerea și
propovăduirea dumnezeirii Sfântului Duh.7
Teologia este un dar al lui Dumnezeu, o harismă a Duhului, cunoașterea
duhovnicească a realităților Dumnezeiești și prezentarea lor în cuvânt de
înțelepciune, prin care teologul descoperă noi semnificaţii duhovniceşti ale
Cuvântului lui Dumnezeu. Prin însăşi natura ei, teologia trebuie să fie mereu
adaptată la nevoile Bisericii și ale societății, trăgându-și seva din Sfânta
Scriptură și din gândirea Sfinţilor Părinţi, ea trebuie să fie ancorată în
realitățile fiecărei epoci istorice. Astfel, deşi rămân neîncetat aceleași teme
mari ale teologiei, se cuvine a fi actualizate și valorificate, adaptate la noile
realități ale societăţii, în caz contrar, rămânând simple teorii fără relevanţă
existenţială.8
Plecând de la pasajul biblic din Corinteni: Darurile sunt felurite, dar
același Duh (1 Cor. 12,4) care arată că: „Manifestările Dumnezeieștilor
daruri s-au vădit, fiind foarte felurite, cu precădere în vremea primilor
6

Pr. Prof. N. CHIȚESCU, Pr. Prof. Dr. Isidor TODORAN, Pr. Prof. PETRUȚĂ Ioan, Teologia
Dogmatică și Simbolică, vol 2, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2010,
7
Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe ISTODOR, „Dumnezeirea Duhului Sfânt între mărturisire și
contestare. Perspective inter-confesionale” în Credință și mărturisire - istorie și actualitate,
Nr. 4-6 Noiembrie, 2010, Ed. Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca, 2012, pp.285-308
8
Ibidem;
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creștini”.9 După cum spune Mântuitorul: cei ce cred aceste semne vor
vedea, în Numele Meu demoni vor alunga, vor vorbi în limbi noi, vor alunga
șerpi și de vor bea ceva otrăvitor, nu vor fi vătămaţi, iar cei bolnavi, asupra
cărora îşi vor pune ei mâinile, se vor tămădui (Marcu 16,17-18).
Am definit harismele ca darurile Sfântului Duh, deşi toate darurile
spirituale sunt definite, în limba greacă, cu același termen χάρισμα, (dar
divin, binefacere). Vom considera harismele ca darurile Duhului Sfânt, care
„sunt mai aparte”10. Etimologia cuvântului „ harismatic” provine din
grecescul harismata ( dar spiritual), termen folosit în 1 Corinteni 12:1-11,
cu referire la darurile Duhului Sfânt: vorbirea în alte limbi, tălmăcirea
limbilor, darul vindecării, darul minunilor și darul proorociei. Cercetătorul
harismatic Eddy Hyatt, analizând istoria harismelor, afirmă că: „orice
grup, biserică sau mișcare care se dedică acestei dimensiuni dinamice a
Duhului Sfânt și darurilor Sale, pot fi numite harismatice, care de-a lungul
istoriei, s-ar putea să fi fost cunoscuţi ca și: quakeri, metodişti, penticostali
și catolici, înclinaţia lor pentru dinamismul Duhului Sfânt și pentru
darurile Lui îi califică să fie numiţi harismatici. Din același motiv, Biserica
secolului întâi poate fi numită harismatică”.11
Problema creștinului contemporan este că nu mai crede că poate
ajunge la înălțimea virtuților Bisericii primare, cu toate că același Duh
Sfânt l-au primit și ei, ca și noi. Citind faptele Sfinților Apostoli, în special
cele descrise de preaiubitul doctor Luca și descrierea harismelor făcută de
Sfântul Pavel în 1 Corinteni 12, mintea lipsită de exercițiul ascetic și
necunoscătoare a vieții duhovnicești se îndreaptă fie spre prăpastia delirului
plin de entuziasm și sentimentalism, spre teomanie,12 fie spre negare,
9

PATERIC, Darurile Sfântului Duh, vol II, traducere și note din limba greacă de Drd.
Cristina BĂCANU, Ed. Sofia, București, 2003, p.3;
10
Termenul „harismatic” (din gr. χάρισμα) a apărut în Anglia, în 1882, cu sensul de a
descrie pe „cineva înzestrat cu darul tămăduirii/având puterea dumnezeiască de a vindeca.”
Dar o persoană harismatică nu înseamnă neapărat o persoană dăruită cu har. E drept că
harisma, din elină, însemnă „dar divin, binefacere”, dar harismă, în limbajul modern, are un
sens diferit, se poate spune chiar depreciat, laicizat, deturnat și deposedat de… graţia
divină. Modernul harismă este opera sociologului german Max WEBER (1864-1920) care a
folosit termenul în „Economie și Societate” (apărută în 1922), grecescul „harisma” cu
sensul de „darul leadership-ului, darul de a fi conducător” sau „puterea de a avea și de a-și
exercita autoritatea”... cu fascinație. Merită să observăm că, în timp ce, în română, har n-a
ieșit deloc din sfera graţiei divine, în limbile europene „harismă” înseamnă, mai ales,
„farmec personal”.
11
Vezi Eddie L. HYATT, 2000 de ani de creștinism Harismatic, Ed. Cartea Cărții, Oradea
2010 p.12, autorul numește mișcare harismatică orice denominațiune sau grupare religioasă
în care se manifestă harismele.
12
Platon descrie fenomenul extatic religios ca Teomanie, exprimând, astfel, trăiri
emoționale chiar de psihoză, argumentate ca fenomene ascetice religioase.

12

cesaționism.13 Privind din perspectiva acestui raport, omul este predispus,
prin latura ființei sale spirituale, la o activitate de tip religios, în care
Dumnezeu, indispensabil, rămâne un factor primordial transcendent și
atunci religia este văzută ca: rit, ritual sau cultură. Dumnezeu este privit
imanent, kenotic, descoperindu-Se pe Sine omului pierdut și atunci
valențele religiei capătă conotație supranaturală (revelație), care excedă
condiția umană și o transformă, având finalitate supra istorică
(îndumnezeirea). Ori tocmai acestea sunt premisele tainice ale Harismelor,
după cum spune și Apostolul Pavel: hrana tare este pentru cei desăvârșiți,
care au prin obișnuință simțurile învățate să deosebească binele de rău
(Evrei.5,14).
Harismele nu sunt numai lucrarea Duhului, ci și efectul acestei
lucrări; omul trebuie să învețe să colaboreze cu harul, astfel se creează o
coabitare în care omul îşi asumă lucrarea harului și harul impropriază ființa.
Harul, pătrunzând în ființa interioară a omului, se manifestă în persoana
noastră însăşi, până ce voința noastră rămâne în acord cu voia Divină;
conlucrează cu ea, dobândind harul, făcându-l al nostru.14
În studiile despre mișcările harismatice se scapă din vedere, adeseori,
un aspect esențial: orice religie autentică necesită asumarea prin credință
(să nu ai alți Dumnezei în afară de Mine!), ori tocmai acest gen de
mentalitate este promovată în mișcările harismatice, de deschidere
spirituală, care este dispusă să acorde credit la toate, este specifică culturii,
nu religiei. Dimensiunea religioasă a credinciosului harismatic este de tip
sincretic, unitate în diversitate, nu de asumare, ci bazat pe noțiunea de
opțiune, și nu pe dogmă, ceea ce îl duce la donjoanism.15 Ori tocmai acest
pericol este subliniat de Sfântul Grigorie Sinaitul, care ne avertizează să nu
primim, dacă vom vedea, ceva sensibil sau inteligibil, înlăuntru sau înafara,
fie că îți apare în chipul lui Hristos, în chip de înger sau de sfânt sau dacă ți
se arată ca o lumină. „Căci mintea însăşi are capacitatea de a-și imagina
lucruri și lesne ne putem schimba (...) adică ferește-te să primești sau să
respingi cele despre care nu știi cu siguranță că provin de la Duhul Sfânt.”16
Problematica discernământului între adevăr și minciună, lucrare
duhovnicească sau diavolească, constituie scopul acestui demers științific.
Pleiada diversă de oferte harismatice, precum și interferența cu creștinismul
13

Doctrina care arată că darurile Duhului Sfânt au încetat odată cu perioada apostolică.
Vladimir LOSSKY, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Trad. Pr. Vasile Răducă, Ed.
Bonifaciu, București, 1998, pp.145-148;
15
Vezi Răzvan IONESCU, Spiritul Dreptei, București, 2018, perspectiva donjuanismului sau
a omului sincret, care crede și în Hristos și în Buddha, și în înviere și în reîncarnare, poate
cocheta cu toate religiile deodată, dar totul se definește în ușurătate spirituală.
16
PATERIC, Darurile Sfântului Duh...,p.9 .
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tradițional ne fac, asemenea lui Pilat, să întrebăm: ce este Adevărul? sau,
mai bine zis, ce mai poate fi Adevărul printre atâtea adevăruri?

1. Actualitatea și necesitatea temei
O trăsătură esențială a contextului misiunii creștine contemporane este
pluralismul religios, consecință a globalizării. Desființarea graniţelor,
dizolvarea sentimentelor naționale, multiculturalismul condus și motivat de
forțe economice federative, au avut ca efect apariția unei largi pleiade de
religii, denominațiuni și grupări religioase, o mare parte din acestea au
pătruns în forţă în acele teritorii unde nu aveau nicio reprezentativitate în
trecut. Putem afirma că, cu excepția țărilor musulmane totalitariste, pluralismul
religios este văzut ca o simplă stare de fapt.17
Haosul doctrinar este o altă latură definitorie a postmodernismului,
învăţătura tradițională se relativizează, tradițiile canonice, cândva unanim
acceptate, sunt puse sub semnul întrebării, valorile absolute sunt relativizate și,
astfel, asistăm la diminuarea încrederii în structura eclezială centralizată în
defavoarea fracțiunilor emergente. Sunt promovate, fără rezerve, mișcările de
reînnoire spirituală. Se conturează un ecumenism echivalent întru totul,
sincretismul. În sincretism, presupunerea este aceea că fiecare religie are ceva
pozitiv cu care să contribuie și se aduc variatele contribuții, ajungându-se la o
totalitate, la un întreg, oferindu-se, în fapt, o nouă religie.18
Proliferarea mișcărilor harismatice din ultimul secol, începând cu
întâlnirile de pe Azusa Street19, care sunt considerate ca începuturile
penticostalismului, până la mișcarea de reînnoire catolică, se pliază perfect
în mentalul omului postmodernist.
Pr. Prof. Univ. Dr. Istodor Gheorghe surprinde elocvent, în prefața
studiului asupra fenomenului sectar creștin, necesitatea ca Biserica să dea
un răspuns bazat pe rugăciunea Mântuitorului, care s-a rugat pentru unitatea
de credință (în primul rând credința fundamentală în Sfânta Treime care,
implicit, conține credința în Mântuitorul Iisus Hristos).20 Fenomenul sectar
este descris ca fiind unul parazitar, însoțește viața religioasă a Bisericii, o
imită, o condamnă, speculează nemulțumirile unora sau vulnerabilitățile
17

Pr. Prof. Univ. Dr. Mihai HIMCINSCHI, Misiune și mărturie. Aspecte misionare în societatea
actuală, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2008, p. 46;
18
Ibidem.
19
Cecil M ROBECK Jr., The Asusa Street, Mision and Revival The Birth of the Global
Penticostal Mouvment, Nashville, 2006. P.8
20
Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe ISTODOR, Fenomenul sectar creștin, Ed. Domino,
București, 2009, pp.5-6,
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altora și construiește, în mod paralel, o revelație, istorie sau doctrină în
conformitate cu specificul propriu.21
Trezirea harismatic-penticostală, în general, a fost privită cu reticență,
Dr. Cecil Robeck descrie fenomenul Azusa Street ca având patru valori
fundamentale:
 Mișcare socială de emancipare și promovare a drepturilor omului
 Viziune clară și concretă (declarată de credința lui Seymur), care
afirmă această poziție: „noi stăm și luptăm pentru credința ce a fost dată
sfinților.”22
 Biserica este expresia Cinzecimii, în care se manifestă puterea
Duhului Sfânt
 Egalitatea tuturor în Hristos, indiferent de etnie, culoare sau sex.23
Trezirea penticostală nu a fost acceptată nici de bisericile tradiționale,
nici de cele protestante, datorită elementului segregaționist al vremii, cât și
datorită prezenței harismelor de necontestat. Mișcările de reînnoire catolice,
pe de altă parte, deşi se înscriu perfect în familia mișcărilor harismatice,24
totuși ele au particularitatea fenomenelor sectare, așa cum au fost definite de
Pr. Prof. Istodor Gheorghe. „RCR au apărut parazitar bisericilor tradiționale,
dar au confiscat și fenomenul harismatic penticostal, constituindu-le în ceea
ce Papa Francisc numea noul imperiu Ad maiorem Dei Gloria, citând din
declarația congregației generale Iezuite din 1966.”25
Cunoașterea fenomenului harismatic, identificarea trăsăturilor
definitorii, precum și înțelegerea concretă, corectă, sunt vitale misiunii
Bisericii, în contextul în care tot mai mulți teologi vorbesc despre un
creștinism sub auspiciile fenomenului harismatic, schimbarea de paradigmă,
odată cu pătrunderea fenomenului harismatic în bisericile tradiționale, a
făcut ca optica liderilor religioşi harismatici să se schimbe de la o mișcare
cu pretenții locale, la New Kingdom (noua împărăție) cu aspirații globale.
Confruntată cu noua schimbare de paradigmă religioasă, Biserica alege
retragerea în cadrul autosuficienței mântuitoare a aleșilor (concepție
cvasi-protestantă), când mai necesar ar fi o ofensivă plină de milă către cei
aflați în suferință spirituală. Doar așa Biserica îşi împlinește mandatul de
slujitoare a lumii.
Tratarea fenomenului harismatic din perspectivă misiologică
presupune să definim misiunea în contextul lumii de azi, misiunea Bisericii
21

Ibidem.
Dr. Cecil M ROBEK Jr, op.cit. p.9,
23
Ibidem.
24 24
William BANGERT, Istoria Iezuiților, Trad. de Marius Taloș, Ed. ARS Longa,
Cluj-Napoca, 2001, p,708,
25
Pr. Prof. Univ. Dr. G. ISTODOR, Fenomenul sectar creștin...,p.14.
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având o gamă diversă de conotaţii.26 Însuşi termenul de misiune este asociat
cu cel de: apostolat, evanghelizare, mărturie sau slujire.
În spiritul ecumenist al dialogului inter teologic, interreligios, misiunea se fundamentează pe cele cinci elemente constitutive ale comunității
creştine primare:
 Adorarea lui Dumnezeu
 Comuniunea
 Învăţătura
 Slujirea
 Mărturia
Termenul misiune provine de la cuvântul latinesc missio-onis, ce
derivă din verbul mitto, ere, missus, sum, tradus prin verbul (a trimite),
căruia îi corespunde, în grecește, αποστολη, ce derivă de la αποστέχλωτειν,
care implică o diversitate de lucrări ale Bisericii, atât în interiorul, cât și în
exteriorul ei. Vocația misionară și esența creștinismului trebuie căutate în
„Persoana Domnului Iisus Hristos, pe care e întemeiată Biserica și a cărui
Revelație constituie un Adevăr cu caracter dumnezeiesc”27.
Misiunea are o dimensiune pnevmatologică, sacramentală și
sobornicească. Misiunea este o parte a naturii Bisericii. Cuvântul grecesc
ecclesia are tocmai acest sens, de adunare a poporului lui Dumnezeu, ca un
semn și o manifestare a împărăției. Venirea Duhului Sfânt este un dar
permanent care dă viață Bisericii, este o realitate prezentă în viața
credinciosului, în cultul și rugăciunea Bisericii.28
26

Martin GOODMAN, Mission and Conversion. Proselytism în the Religious History of the
Roman Empire, Oxford, Clarendon Press, 1994, p. 3-4, descrie patru folosiri diferite ale
cuvântului „misiune” în activitatea ştiinţifică a Istoriei Religiilor și, ca urmare, patru
diferite înţelegeri a ceea ce a fost etichetat ca „misiune creştină”: misiunea informativă –
misionarii de acest tip simţeau că ei au un mesaj general pe care ei doreau să-l
împărtăşească celorlalţi; misiunea educaţională – anumiţi misionari au căutat să schimbe pe
primitorii mesajului lor făcându-i mai morali sau mai bătăioși, astfel de misiune
distingându-se puţin de dorinţa de a câştiga convertiţi, primii monahi, fără a ţine seama de
motivaţia cu care au început acţiunea lor, au exercitat acest tip de misiune; misiunea
apologetică – anumiţi misionari au cerut recunoaşterea de către alţii a puterilor unei
anumite divinităţi, fără să aştepte de la ascultătorii lor să-i acorde adorare, scopul ei era să
protejeze cultul și credinţele misionarilor, în mod vădit primii apologeţi creştini aparţineau
acestui tip de misiune; misiunea universală prozelitizatoare a timpurilor moderne – originile
acestui tip de misiune pot fi trasate până la Sf. Apostol Pavel.
27
Metropolite Jean ZIZIOULAS, L’Euharistie, l’Evecque et L’Eglise Durant les trios
premiers siecles, traduit du grec par Jean Louis PALIERNE, Desclee de Brower, Paris, 1994,
p25.
28
Pr. Prof. Dr. Univ. Gheorghe PETRARU, op. cit, p. 28 „Misiunea creştină înseamnă actul
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Conform învăţăturii de credință, lumea spirituală există, însă accesul
la dimensiunea spirituală poate fi făcut doar conform regulilor si învăţăturii
lăsate de Domnul Iisus Hristos, de Sfinţii Săi Apostoli și păstrată până azi
de Biserică (prin Sinoadele Ecumenice și Sfinţii Părinţi). De aceea trebuie să
amintesc cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: Cine nu este cu Mine, este
împotriva Mea, și cine nu strânge cu Mine, risipește (Matei 12, 30). De
asemenea, Sfântul Apostol Pavel, în (1 Tesaloniceni 5,21-22): Toate să le
încercați; ţineţi ce este bine; Feriţi-vă de orice înfățișare a răului”, Sfântul
Apostol Ioan, în (1 Ioan 4:1-2): Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci
cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi proroci mincinoși
au ieșit în lume. În aceasta să cunoașteți duhul lui Dumnezeu: orice duh
care mărturisește că Iisus Cristos s-a coborât în trup, este de la Dumnezeu.
Aceste pasaje ne îndeamnă la cultivarea discernământului spiritual legat de
toate aspectele vieții.
Care din tipurile de mișcări harismatice sunt periculoase? Cum sunt
afectate, din punct de vedere spiritual, persoanele care aderă la aceste
mișcări? Care sunt criteriile obiective, inspirate din textele scripturii,
patristice, care ar putea face posibilă o evaluare din perspectivă misionară a
fenomenului harismatic? Care sunt efectele secundare negative care se vor
răsfrânge asupra Bisericii? La toate aceste întrebări voi încerca să răspund,
printr-o evaluare obiectivă, din perspectivă misionară, a întregii pleiade de
mișcări harismatice. Pe acest teren al confuziei și scoaterii lui Dumnezeu din
societate și-au clădit condiţiile de aderare, noile mișcări harismatice, în speţă
cele cu elemente taumaturgice, venind în ajutorul omului postmodern
secularizat, întrucât noile oferte nu îl constrâng pe noul aderent în mod
necesar să fie dedicat unui Dumnezeu al Bisericii, deoarece chiar el,
aderentul, se delimitează de Biserică, ajungând să îşi creeze o cale personală
de eliberare sau mântuire29.
Printre nenumăratele cauze care au generat proliferarea fenomenului
neo religios harismatic, trebuie amintite: multiculturalitatea societăţii
contemporane, secularizarea ei din zi în zi mai acerbă, dar și tendinţa mereu
mai înflăcărată a omului postmodern spre autonomie și individualism, lipsa
de informații spirituale corecte, credulitatea, naivitatea spirituală, dorința de
a vedea minuni, vindecări, semne la minut și miracole la tot pasul. Fiindcă
omul postmodern încearcă să minimalizeze sacrul, a eşuat în căutarea sa de
a-și vindeca propriul eu, încastrat de cerinţele lumii postmoderne
secularizate. În cadrul sectelor harismatice de tip esoteric-oculte, practic nu
mai vorbim de Duhul Sfânt, nici de Sfânta Treime, ci de o forţă impersonală
cosmică cu manifestări panteiste, ce lucrează irezistibil prin intermediul
29

Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae ACHIMESCU, Noile mișcări religioase, ed. a II-a,
Cluj-Napoca, 2004, pp. 8-9;
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întemeietorilor de secte, „auto considerați ca fiind de sorginte divină sau, în
cel mai rău caz, avataruri ale divinului impersonal”.30
În același timp, o anumită categorie de tineri din ziua de astăzi din
România, chiar cei din sfera intelectuală sau cei cu căutări spirituale, au
ajuns să fie atraşi de pseudo-oferta harismatică, în mod special cea de
factură taumaturgică, pentru ei reprezintă doar ceva nou. Una din cauzele
acestor predispoziții spre noutate spirituală este educaţia atee primită în
sânul familiei, care le-a indus anumite prejudecăţi si rezerve asupra
Bisericii, percepând, de cele mai multe ori, tradiția Bisericii ca pe ceva ce
vine în contradicție cu modernitatea. Totodată, trebuie să specificăm faptul
că, de-a lungul mai multor generații, au avut loc mutaţii psihologice
profunde în interiorul acestora, ajungându-se, de la starea coeziune, la cea
de permanentă căutare, adică de la discurs la parcurs. Aşa se pot explica
atât apariţia fenomenului neo-religios, cât și aderarea la fenomenul
harismatic prin mutarea accentului pe sentimentul religios în psihologia și
structura omului postmodern fiind din ce în ce mai evidentă: „primatul
experienţei religioase directe personale, în detrimentul principiilor
tradiționale, instituționale eclesiastice, dogmatice, etc.”31 Aceasta îl împinge
pe individ pe următoarea treaptă, respectiv la sacralizarea experienţei
religioase directe. Astfel, fără călăuzitor se ajunge la o relativizare a tuturor
instituțiilor religioase, fie ea și Biserica. În acest context, tânărul
postmodern ajunge să trăiască o dezinstituționalizare, o priviatizare a
credinţei și a vieţii religioase, în general.32
Deşi suntem la peste un secol de la apariţia oficială a mișcărilor
harismatice, subiectul suscită mare interes în rândul cercetărilor teologice.
Am pornit, în demersul meu, de la premisa oferirii cititorului un instrument
obiectiv de evaluare a fenomenului harismatic din perspectiva misiunii
Bisericii. În scurt timp, am experimentat ceea ce majoritatea celor care scriu
în această ramură a problematicii pnevmatologice, cel ce scrie în acest
domeniu simte greutatea a ceea ce s-a scris în trecut.33 Sfintele Scripturi ne
prezintă o lucrare armonioasă a Dumnezeirii, într-o manieră echilibrată în
ceea ce privește lucrarea fiecărei Persoane a Treimii, scrierile post
apostolice sunt determinate de una din cele două poziții extreme: fie o
poziția exagerată, fie una neglijentă. Sfântul Grigorie de Nazias introduce,
în secolul IV, un concept interesant atunci când vorbește despre Duhul Sfânt
30

Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe ISTODOR, Dumnezeirea Duhului Sfânt între mărturisire și
contestare. Perspective inter-confesionale..., pp. 285.308;
31
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32
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nr.46, 1985, p.191
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și problema harismelor, descriindu-L ca Theos Agrapatos, (un Dumnezeu
despre care nu scrie nimeni).34
O analiză subiectivă despre proporția cantitativă a scrierilor raportate
la Persoana și lucrarea Sfântului Duh este făcută de Samuel Cadwich,35 care
arată că, în majoritatea crezurilor, începând cu Vechiul Simbol Roman,
Simbolul Apostolic, precum și crezurile sinodale au o proporție de 10 la 1,
proporție ce reflectă interesul față de doctrina despre Duhul Sfânt și
harisme.36
Un alt element care conferă importanță studiului fenomenului
harismatic este schimbarea paradigmei doctrinare, de la o mișcare bazată, în
mare parte, pe experimentarea botezului cu Duhul Sfânt și a darurilor
spirituale, în special glosolalia, la o mișcare globală, care este motorul
principal al elementelor de bază a ecumenismului, fenomenul harismatic
coabitează fără pretenții exclusiviste în interiorul religiilor moderne, cât și a
celor tradiționale, sub denumirea generică de Christdom (împărăția lui
Hristos) sau Kingdom Teology (teologia împărăției).37 Un exemplu în acest
sens este Mișcarea de Reînnoire Catolică. Astăzi, autori precum Philips
Jenckins, Jack Hayfort, Vinson Syan vorbesc despre creștinismul global, ca
religie sub auspiciile fenomenului Harismatic.
Sintetizând trăsăturile definitorii al fenomenului harismatic, le-am
putea rezuma la a fi orientate pe o credință creștină, centrată pe Duhul Sfânt
și pe afirmarea miracolelor prin rugăciune.38
2. Stadiul actual al cercetării la nivel național și internațional
Am propus tratarea fenomenul harismatic din perspectiva misiunii
Bisericii, dar și din perspectiva istoriei Bisericii. Această experiență este una
istorică, cu o desfășurare cronologică și ține de realitatea omului, în plan
individual, și de contextul societății, în plan general. Viața bisericească,
indiferent de timp și spațiu, reprezintă un aspect al acestei experiențe. Din
aceste considerente, istoria capătă alte dimensiuni în joncțiune cu teologia:
de la simple evenimente în curgere temporală, istoria devine un timp deschis
spre veșnicia lui Dumnezeu. Teologia, departe de a fi o simplă raționalitate
teoretică ce problematizează existența lui Dumnezeu, a Revelației și a
34
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credinței, este un mod al transpunerii umanului în experiența Divinului,
intersecția teologiei cu misiunea nu este altceva decât păstrarea nealterată a
experienței Divinului.
În încercarea de a limita vastul subiect al mișcărilor harismatice, am
considerat oportună evaluarea mișcării harismatice pe coordonatele propuse
de marele Mircea Eliade, care propune evaluarea fenomenului comparativ–
tipologic pe cele trei coordonate: istorică, fenomenologică și
hermeneutică.39
Împărțirea cercetării mele pe cele trei direcții de studiu stă la baza
structurii cuprinsului, conferind evaluarea mișcărilor harismatice nu doar
din punct de vedere istoric, ci și o abordare a fenomenului harismatic ca
fenomen religios. Structura simbolismului Harismatic devine coordonata de
interpretare și semnificație, în termenii cărora este perceput fenomenul
harismatic. Structurile paradigmatice ale acestui simbolism sunt impropriate
hermeneutic fie ca mit, rit sau obicei, cuantificat diferit în funcție de
percepția subiectivă a receptorului care poate fi un individ sau un
conglomerat bine definit și structurat.
Astfel, prima parte a lucrării (capitolele 1 și 2) le-am dedicat studiului
istoric a fenomenului harismatic, în încercarea de a identifica diferitele
curente de gândire care stau la originea fenomenului harismatic actual.
În a doua parte a lucrării (capitolele 3) am analizat fenomenul
harismatic din perspectiva simbolismului său și a dezvoltării sale cantitative,
urmărind, în vastul colorit de teologumene harismatice, sinteza și
identificarea principalelor doctrine.
Ultima parte a lucrării (capitolul 4) am dedicat-o analizei obiective din
perspectiva misiologică a fenomenului harismatic, cât și implicațiile
eclesiologice asupra întregii Biserici.
Fenomenul harismatic este un subiect tratat intens în literatura de
specialitate, mai ales sub aspect doctrinar, dar și din perspectiva expansiunii
misionare și a învățăturii despre botezul cu Duhul Sfânt și a harismelor. Este
un fenomen care încă suscită mult interes în rândul teologilor contemporani,
cu toate că fenomenul cuprinde aproape un secol. Teologi ca Jack W
Hayfort îşi intitulează demersul științific Secolul Harismatic - impactul
continuu al trezirii de pe Azusa Street. 40
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