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PREFAŢĂ

Această carte are o istorie complexă. Este cartea pe care am sperat să
o scriu în urmă cu câţiva ani la propunerea celor de la Hendrickson
Publishers. Această editură mi-a solicitat să „extind puţin” articolul
despre Duhul Sfânt în scrierile pauline, articol ce apăruse în Dictionary
of Pentecostal and Charismatic Movements [Dicţionarul mişcărilor
penticostale şi carismatice], Grand Rapids, Mi., Zondervan, 1988. Spre
surprinderea mea, în timp ce scriam acest articol am descoperit că nu
exista nicio carte consacrată subiectului respectiv; astfel, am început să
scriu o carte care să umple acest gol.

În acelaşi timp, eram nerăbdător să argumentez concluziile
prezentate în articolul din dicţionar. Am decis, aşadar, că aveam nevoie
de o exegeză atentă şi exhaustivă a fiecărui text paulin care vorbeşte
despre Duhul Sfânt sau despre lucrarea Duhului. Rezultatul final a fost
cartea God’s Empowering Presence [Prezenţa împuternicitoare a lui
Dumnezeu], Peaboy, Mass., Hendrickson, 1994, de aici înainte GEP, un
tom masiv plin de detalii (necesare) şi argumentaţii riguroase.

Aşadar prima abordare a temei a avut ca rezultat o carte destinată cu
precădere cercetătorilor şi pastorilor, urmărind să aducă un oarecare
echilibru modului în care prezentăm teologia paulină. Cu toate că se
vorbeşte mult despre rolul important al Duhului în viaţa şi în gândirea
lui Pavel, cercetătorii Noului Testament, în general, şi în special cei
focalizaţi specific asupra scrierilor pauline, au marginalizat din plin
acest rol. Am scris GEP în parte pentru a îndrepta această situaţie.

Ceea ce însă m-a determinat să recurg la prezentarea materialului într-o
formă diferită, şi anume cea a cărţii de faţă, a fost teama că temele cruciale
pentru Pavel – aşa cum le percep eu – ar putea fi îngropate fie sub greu-
tatea abordării exhaustive din GEP, fie sub prezentarea de tip compendiu
teologic ce caracterizează ultimele patru capitole ale aceleiaşi lucrări.
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UVERTURĂ –
O INVITAŢIE LA A CITI SCRIERILE
LUI PAVEL ÎNTR-UN MOD NOU

Pentru Pavel, de la început până la sfârşit, prezenţa Duhului –
ca realitate vie şi trăită – reprezenta problema crucială

în viaţa creştină, iar a nu recunoaşte acest fapt
este dovada unei lecturi deficitare a scrierilor pauline.

Creştinii contemporani au tot dreptul să fie îngrijoraţi. Într-o lume
care devine tot mai seculară, individualistă şi relativistă – numită în anii
’60 „postcreştină”, iar acum „postmodernistă” – Biserica este conside-
rată în mod sistematic drept irelevantă, în cel mai bun caz, iar în cel mai
rău caz, ca ţinând de Neandertal. Vorbind deschis, o mare parte a vinei
o poartă Biserica, în special aceia dintre noi care facem parte din ea,
mândrindu-ne că am rămas fideli ortodoxiei credinţei istorice. Mult prea
adesea ortodoxia noastră a fost fie diluată de o alianţă nesfântă cu o
anumită agendă politică, fie diminuată prin etici legaliste sau relativiste
fără prea mare legătură cu caracterul lui Dumnezeu, fie făcută
ineficientă printr-un raţionalism omniprezent într-o lume ce devine tot
mai non-raţionalistă.

Există însă şi motive de speranţă, întrucât postmodernismul
contemporan este foarte asemănător cu lumea şi cultura greco-romană
în care a apărut Evanghelia pentru prima dată, cu aproximativ două mii
de ani în urmă. Secretul succesului primilor creştini în mediul lor
cultural se întemeiază în primul rând pe faptul că în centrul „veştii
bune” pe care ei au adus-o se afla viaţa, moartea şi învierea lui Isus.
Emanuel venise, aducând cu El atât revelare a caracterului lui
Dumnezeu („De atâta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut […]? Cine
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O „TEOLOGIE” A DUHULUI? –
DUHUL ÎN TEOLOGIA PAULINĂ

Pentru ca trăirea vieţii Duhului să fie mai eficientă,
trebuie ca teologia noastră despre Duhul Sfânt şi trăirea prezenţei Sale

să fie mai strâns legate una de alta.

Îmi aduc bine aminte de profesorul meu de teologie, care afirma
răspicat: „Fiecare are o teologie [adică, o oarecare concepţie rudimentară
– pe baza căreia trăieşte – despre Dumnezeu şi despre lume]; întrebarea
nu este dacă ai o teologie – căci ai una, ci dacă ai o teologie bună.”

Fără o altă justificare aşadar, această carte este în primul rând o carte
consacrată teologiei lui Pavel, cu alte cuvinte modului în care Pavel a
înţeles fiinţa şi căile lui Dumnezeu, şi rolului pe care Duhul îl are în
această teologie. Fără îndoială, pentru unii, o carte de „teologie” despre
Duhul este sărutul morţii; şi în multe privinţe sunt şi eu în aceeaşi
tabără. Însă ne lipseşte un cuvânt mai bun; şi în fond, sănătatea bisericii
contemporane necesită ca teologia ei despre Duhul şi trăirea prezenţei
Duhului să se armonizeze mult mai mult decât s-a întâmplat în mare
parte a perioadelor din trecut.

În sens general, teologia are de-a face cu o înţelegere – ce presupune
analiză şi reflecţie – asupra lucrurilor divine, urmărind modul în care
diferitele lucruri pe care le credem despre Dumnezeu şi despre căile Sale
pot fi puse împreună într-un tot unitar şi coerent. Însă nu îl întâlnim pe
Pavel reflectând asupra Duhului Sfânt – oricum nu mai mult decât îl
vedem reflectând asupra semnificaţiei Cinei Domnului sau asupra
relaţiilor din Dumnezeire, pe care el le presupune şi care, în scrierile
sale, apar sporadic într-un mod provocator. Aşa cum se întâmplă deseori
cu astfel de lucruri fundamentale, rareori le supunem reflecţiei noastre.
Ele nu sunt decât parte a lucrurilor ce ţin de viaţa de zi cu zi; iar ceea ce
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spunem despre ele este adesea ceva improvizat, prozaic, lipsit de orice
argument sau explicaţie.

Şi totuşi, în permanenţă Pavel face de fapt teologie. Spre deosebire de
teologia de tip scolastic sau universitar – cu caracterul ei reflexiv,
teologia paulină este una „operativă”, fiind o „teologhisire” care are loc
în piaţă, unde credinţa şi experienţa cu Dumnezeu se izbesc de sistemele
de gândire, de credinţele şi de viaţa de fiecare zi a oamenilor din lumea
greco-romană de la începutul celei de-a doua jumătăţi a secolului I.
Teologia „operativă” a lui Pavel este mult mai complexă pentru că are
loc într-un mediu foarte divers din punct de vedere etnic şi social. Iată
de ce, în parte, chestiunile ridicate de Pavel se referă la ceea ce face în
istorie Dumnezeul evreilor (singurul Dumnezeu) prin Cristos şi prin
Duhul, care în înţelegerea lui Pavel Şi-a manifestat prezenţa într-un
context predominant neevreiesc.

Într-un astfel de cadru Pavel predică, trăieşte, reanalizează, reafirmă
adevăruri vechi şi noi, în timp ce şi el se frământa cu ceea ce însemna
pentru evrei şi pentru neevrei să constituie împreună singurul popor al
lui Dumnezeu. În acest proces, el „făcea” în mod constant teologie,
străduindu-se să înţeleagă şi să vadă cum operează şi cum se răspân-
deşte Evanghelia în acest nou context atât de radical diferit de lumea
iudaică – o lume mai insulară – în care a apărut Evanghelia prima dată
în istorie.

În această abordare a concepţiei lui Pavel, principala noastră
preocupare este să înţelegem ce anume afirmă el cu privire la Duhul, de
vreme ce cuvintele sale sunt pentru noi principala fereastră spre modul
său de gândire. Dar trebuie să facem mai mult decât doar să adunăm
toate pasajele şi apoi să le testăm prin prisma unor presupoziţii
doctrinale, deoarece, abordând această temă a Duhului, avem de-a face
cu tema esenţială a experienţei creştinismului primar. Singura teologie
validă, la urma urmelor, este cea transpusă în viaţă; iar înţelegerea lui
Pavel cu privire la Duhul Sfânt ţine, în ultimă instanţă, de trăirea
credinţei. Experimentarea prezenţei Duhului a fost de fapt modul prin
care primii creştini au primit mântuirea adusă de Cristos şi prin care au
ajuns să se înţeleagă pe ei înşişi ca trăind începutul vremurilor sfârşi-
tului. Pentru ei, Duhul era atât dovada că măreţul viitor pregătit de
Dumnezeu pentru poporul Său şi-a făcut deja apariţia în prezent, cât şi
garanţia că Dumnezeu va duce la bun sfârşit ceea ce a început în Cristos
(= cadrul escatologic al lui Pavel). Astfel, pentru primii creştini, Duhul
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