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Mulţumiri

Oricine a scris vreodată o carte înţelege ce înseamnă un efort
de conlucrare – şi această carte nu este o excepţie. În primul
rând, dacă oamenii şi mişcările despre care am scris nu L-ar fi
urmat cu curaj pe Domnul, nu aş mai fi avut despre ce şi de ce
să scriu. La un nivel mai personal, dacă mulţi oameni nu s-ar fi
asociat cu mine într-un fel sau altul, această carte ar fi rămas în
domeniul viselor.

Prin urmare, doresc să le mulţumesc tuturor prietenilor şi
partenerilor misiunii Hyatt International Ministries pentru
sprijinul în rugăciune şi pentru suportul financiar, atât în timp
ce scriam, cât şi pentru acoperirea costurilor de tipărire ale pri-
melor două ediţii. Fără rugăciunile şi sprijinul vostru financiar
această nouă ediţie nu ar fi devenit realitate.

Vreau să-i mulţumesc dr. Benjamin Crandall, preşedinte la
Zion Bible Institute din Barrington, Rhode Island, care mi-a
aranjat orarul de predare în anul şcolar 1991–1992 în aşa fel încât
am putut aloca patru zile pe săptămână cercetării şi scrisului.
Vreau, de asemenea, să mulţumesc regretatei Ester Rollins, care
la sensibila vârstă de 84 de ani, a citit cartea pentru verificarea
primei ediţii, cea care stă la baza acestei noi ediţii.

Vreau să aduc mulţumiri speciale soţiei mele, dr. Susan
Hyatt, care este o încurajare continuă pentru mine. Ea a con-
tribuit cu calităţile ei de editor la realizarea cărţii la fel ca şi cu
expertiza ei istorică şi cea teologică.
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Cuvânt-înainte

Eddie Hyatt şi Susan, soţia lui, sunt doi dintre cei mai buni
studenţi pe care i-am avut vreodată. Cunoştinţele lor în dome-
niul istoriei şi al teologiei penticostale/charismatice erau destul
de avansate încă dinainte de a se înscrie la cursurile mele de la
Universitatea Oral Roberts în 1990. De atunci ei au crescut şi mai
mult în înţelegerea şi în abordarea acestui subiect.

Cartea sa, 2000 de ani de evidenţe ale manifestării Duhului Sfânt
în viaţa Bisericii, este cea mai importantă lucrare a lui Hyatt până
în prezent. Este o bună retrospectivă a istoriei charismatice şi a
naturii Bisericii. Tratarea originii şi destinului teoriei cesaţioniste
este bine studiată şi convingător prezentată. Aşa cum sugerează
subtitlul, acest volum este într-adevăr „Istoria Bisericii privită
în secolul XXI dintr-o perspectivă penticostală/charismatică”.
Deosebit de valoroase sunt secţiunile despre Charles Fox
Parham, care a formulat teologia penticostală şi rolul crucial
jucat de succesorii lui Alexander Dowie care au părăsit Zion City
pentru a fonda importante mişcări penticostale în toată lumea.

Munca lui Hyatt face parte dintr-un curent de lucrări ale unor
învăţaţi care bat cuiele în sicriul teoriei cesaţioniste a lui Warfield
potrivit căreia semnele, minunile şi lucrările supranaturale ale
Duhului Sfânt ar fi încetat la sfârşitul erei apostolice. El scrie bine
şi convingător. Simt că această carte acumulează cele mai recente
cercetări asupra subiectului şi le prezintă într-un mod în care
orice cititor le poate înţelege.

Recomand această carte tuturor celor care caută o înţelegere
mai profundă a mişcărilor penticostale/charismatice moderne
care au explodat în secolul XX şi au devenit a doua mare familie
de creştini din lume.

―VINSON SYNAN
decan al Seminarului teologic,

Universitatea Regent, Virginia Beach, Virginia
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Prefaţă

Inspiraţia pentru scrierea acestei cărţi provine din rădăcinile
mele în penticostalismul clasic şi din pasiunea mea pentru
istorie. La acestea s-au mai adăugat şi alte motivaţii când am
constatat lipsa de informaţie disponibilă cu privire la credin-
cioşii şi la mişcările charismatice din istoria Bisericii. Spre
uimirea mea, primul meu curs despre istoria Bisericii într-o
şcoală biblică penticostală părea să examineze istoria Bisericii
Romano-Catolice şi a bisericilor Reformei. Oameni şi teme
penticostale/charismatice nu erau trataţi decât începând cu
secolul XX. A fost oare Duhul Sfânt absent în 1800 de ani de
istorie a Bisericii?

După ce am început o cercetare serioasă, am descoperit că
dimensiunea charismatică a activităţii Duhului Sfânt nu lipsea
din trecutul Bisericii. Dimpotrivă, o prejudecată răspândită în
ce priveşte darurile spirituale a influenţat adesea istoricii
moderni să ignore darurile Duhului Sfânt sau să vorbească
despre ele cu dispreţ. În plus, am descoperit că penticostalii şi
charismaticii, din cauza lipsei de cercetare scrupuloasă, au
acceptat adesea lucrurile stabilite de istoricii non-charismatici.

Pe măsură ce am continuat cercetarea, am descoperit con-
flictul perpetuu între spontaneitatea Duhului Sfânt şi structurile
rigide ale instituţionalismului. Acesta a avut adesea ca rezultat
etichetarea drept eretici a celor care au susţinut libertatea în
Duhul şi interzicerea sau distrugerea scrierilor lor. Sigur că
aceasta a contribuit la lipsa de date despre activitatea Duhului
Sfânt în istorie.

În această carte umplu câteva dintre spaţiile goale înregis-
trând oameni şi mişcări penticostale/charismatice. Acest studiu
nu este nici exhaustiv, nici crucial. Scopul său este de a arăta că
penticostalii/charismaticii au o istorie legitimă. Se sugerează, de
asemenea, că în loc să fie la marginea creştinismului ortodox,
creştinismul penticostal/charismatic este principalul curent care
străbate creştinismul biblic şi cel istoric.
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Introducere

Recuperarea istoriei creştinismului
charismatic

Creştinismul charismatic nu este numai un fenomen al seco-
lului XX. El există de când era Isus pe pământ cu două mii de

ani în urmă. Totuşi, în secolul XX a fost o adevărată explozie a
creştinismului charismatic. Începând cu mişcarea penticostală în
1901, revitalizată de mişcarea charismatică ce a luat fiinţă în anul
1960 şi de al Treilea Val din anii ’80, această explozie a creştinis-
mului charismatic a câştigat inerţie şi a pătruns în fiecare domeniu
din viaţa Bisericii. Din secolul I nu a mai fost o atât de răspândită
accentuare asupra Duhului Sfânt şi asupra darurilor Lui.

Să fie această expresie a spiritualităţii doar erezie şi fanatism,
aşa cum acuză unii? Să fie doar o expresie marginală a adevă-
ratului creştinism, cum sugerează alţii? Sau este, de fapt, o resta-
urare a creştinismului biblic veritabil?

S-au ridicat şi întrebări legitime cu privire la istoricitatea
acestei forme dinamice de creştinism. A apărut ea din senin în
acest secol nefiind legată în niciun fel de Biserica secolului I, cum
afirmă unii? Sau are, de fapt, precedent istoric? Şi de ce se
numeşte creştinism charismatic?

Cuvântul „charismatic” derivă din cuvântul grecesc charisma,
cuvântul folosit în Noul Testament pentru „dar spiritual”.
Charisma sau forma sa de plural, charismata, este cuvântul pe care
îl foloseşte Pavel în 1 Corinteni 12:1–11 când vorbeşte despre
darurile Duhului Sfânt, cum ar fi: vorbirea în alte limbi, darul
vindecării, darul facerii de minuni şi darul profeţiei. Din acest
motiv, orice grup, biserică sau mişcare care se dedică acestei
dimensiuni dinamice a Duhului Sfânt şi a darurilor Sale pot fi
numite „charismatice”. Deşi s-ar putea să fie cunoscuţi în istorie
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cu numele de quakeri, metodişti sau penticostali, înclinaţia lor
pentru dinamismul Duhului Sfânt şi pentru darurile Lui îi
califică să fie numiţi „charismatici”. Din acelaşi motiv, Biserica
secolului I poate fi numită „charismatică”.

Care este diferenţa?
S-a pus adesea această întrebare: Care este diferenţa dintre

penticostalii moderni şi charismatici? Poate cea mai importantă
distincţie este legată de originea istorică diferită a celor două
mişcări. Mişcarea penticostală a început în 1901 la Bethel Bible
College din Topeka, Kansas, unde a avut loc o revărsare a
Duhului Sfânt şi a fost formulată şi consacrată doctrina clasică
penticostală cu privire la vorbirea în alte limbi ca semn al
botezului în Duhul Sfânt.

Pe de altă parte, începutul mişcării charismatice moderne
este de obicei identificat cu declaraţia făcută în 1960 de către
Dennis Bennet, paroh al Bisericii Episcopale Sf. Marcu din Van
Nuys, California, care spunea că a fost botezat în Duhul Sfânt şi
a vorbit în alte limbi.

O altă distincţie importantă este faptul că mişcarea penti-
costală a fost respinsă de confesiunile creştine existente şi, de
atunci, s-au format mai mult de şapte sute patruzeci de noi
denominaţii penticostale cu peste 65 de milioane de membri.1 În
schimb, mişcarea charismatică a atins un grad remarcabil
de acceptare în bisericile tradiţionale în care a fost numită adesea
înnoire. În ciuda acestei primiri, care nu era tot timpul la fel de
călduroasă, mii de noi denominaţii charismatice s-au format
deja începând cu anii ´60.2 Al Treilea Val, numit şi mişcarea
neo-charismatică, a generat, de asemenea, mii de noi denominaţii,
demonstrând un avânt şi o putere crescânde la fiecare nou val.

În ciuda diferenţelor dintre aceste „valuri”, statisticianul
David Barrett scrie că o „unitate profundă” domină întreaga
mişcare a secolului XX. Din acest motiv a inventat el expresia
penticostal/charismatic pentru a se referi la lucrarea Duhului Sfânt
pe întreg pământul în acest secol. El are în vedere mişcarea
penticostală, mişcarea charismatică şi al Treilea Val ca „o singură
mişcare strâns legată în care au fost atrase o mulţime vastă de
persoane şi de comunităţi”3.

2000 de ani de evidenţe ale manifestării Duhului Sfânt în viaţa Bisericii
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Creşterea fenomenală
Uimitor este că în urmă cu numai o sută de ani, nu exista

nicio congregaţie penticostală/charismatică, în sensul pe care îl
cunoaştem noi azi. În prezent, mai puţin de un secol mai târziu,
bisericile şi denominaţiile penticostale şi charismatice împân-
zesc peisajul religios şi constituie segmentul creştinătăţii cel mai
dinamic şi cu cea mai rapidă creştere.

Această creştere uimitoare a fost adusă în atenţie de sondajul
de opinie publicat în 1980 de Christianity Today. Sondajul arăta
că 19% din populaţia Statelor Unite, adică 50 de milioane de
oameni, s-au declarat creştini penticostali sau charismatici.
Într-un sondaj mai recent, publicat în Newsweek în 1998, 47%
dintre cei chestionaţi au declarat că au „experimentat Duhul
Sfânt într-un mod personal”. Printre evanghelici şi protestanţi,
cifrele se ridicau la 75%.4 Această creştere fenomenală este unul
dintre principalele motive pentru care binecunoscutul teolog
de la Harvard, Harvey Cox, este dispus să spună că mişcarea
penticostală „remodelează religia în secolul XXI”5.

Provocarea legitimităţii istorice
Una dintre criticile direcţionate adesea către penticostalii şi

charismaticii moderni este aceea că ei nu au tradiţie sau istorie.
Argumentaţia sună cam în felul următor: Biserica există de două
mii de ani, dar penticostalii şi charismaticii au apărut numai
acum mai puţin de o sută de ani. Această semnificativă lipsă de
istorie pare să ne indice că mişcarea este, în cel mai bun caz,
periferică creştinismului ortodox.

Acestei provocări a legitimităţii istorice i se răspunde de obicei
de către susţinătorii mişcării în unul din două moduri. Penticos-
talii clasici au adoptat o abordare restauraţionistă, privindu-se ca
reprezentanţi ai restaurării purităţii şi a puterii Bisericii apostolice
a secolului I. Din această perspectivă, intervalul de o mie opt sute
de ani este privit ca perioadă de corupţie şi de moarte spirituală.6

Mai recent, unii penticostali şi charismatici s-au arătat mai
puţin dispuşi să treacă peste optsprezece secole din istoria
Bisericii şi au adoptat o abordare tradiţionalistă. Ei caută să
umple golul istoric instaurând oficii tradiţionale, ecleziastice în

Introducere: Recuperarea istoriei creştinismului charismatic
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