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eugen jugaru

The Nicaea (325) and Constantinople Creeds (381) are cornerstones for every 
Christian orthodox tradition, including the Pentecostal tradition. The Pentecostal 
movement, which appeared at the dawn of the 20th Century as a spiritual revival current, 
is a Christian worldwide movement which encapsulated the Creed in its doctrinal corpus. 
This reality is proved by a synoptic presentation of the Creed through the lens of the 
Statement of Fundamental Truth (AF) of Assemblies of God in America, and Statement 
of Pentecostal Faith (MCP) in Romanian Pentecostal tradition. As a consequence of 
finding the “common ground” of doctrinal statement of faith, the gate is open for knowing 
and better understanding the other Christian traditions. 
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Penticostalismul – o prezentare generală

Tradiția penticostală este o tradiție creștină relativ recentă, în com-
parație cu celelalte trei tradiții bisericești: ortodoxă, catolică și protestantă.1 
Penticostalismul se prezintă ca o mișcare de trezire spirituală ce a debutat 
la începutul sec. XX și face parte din categoria mișcărilor creștine neo-
protestante.2 Numele de penticostali vine de la sărbătoarea Cincizecimii 
(pentecost, gr.) când Duhul Sfânt s-a revărsat peste creștinii primului secol 
adunați la Ierusalim.3

Deși penticostalimul ca mișcare creștină distinctă a apărut la începutul 
sec. XX, totuși rădăcinile sale istorice se regăsesc în mișcările de sfințire din 
sec. XIX, precum și în mișcările metodiste din perioade și mai vechi. 

În lucrarea Mişcarea Penticostală, Ioan Ceuță afirmă că, din perspectivă 
teologică, mișcarea penticostală este adânc înrădăcinată în tradiția creștină 

1 Prin termenul „tradiție ortodoxă” în acest caz mă refer la tradiția Bisericii Ortodoxe, nu la 
un anumit tip de învățătură care poate fi considerată corectă, ortodoxă. 
2 În România sunt cinci organizații creștine cunoscute sub titulatura de culte neoprotestante: 
Uniunea Penticostală – Biserica lui Dumnezeu Apostolică, Uniunea Bisericilor Creștine 
Baptiste, Biserica Creștină după Evanghelie, Biserica Evanghelică Română, Biserica Creștină 
Adventistă de Ziua a Șaptea. 
3 Termenul grecesc pentecostos înseamnă „a cincizecea”, și face referire la a cincizecea zi după 
învierea lui Iisus Hristos când a avut loc pogorârea Duhului Sfânt asupra Sfinților Apostoli 
la Ierusalim.




