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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

Încă de la începerea studiilor teologice am 
fost foarte interesat de interacţiunea dintre biserică şi 
societate. Sfânta Scriptură afirmă în repetate rânduri 
că biserica este chemată să aibă o identitate distinctă 
în cadrul societăţii şi totuşi lumea în care trăim pune 
o mare presiune asupra teologiei în general şi a 
copiilor lui Dumnezeu în special.  

Am fost şi am rămas interesat să caut 
răspunsuri la întrebarea: cum ar trebui să trăiască 
biserica în mijlocul societăţii? Probabil că toată 
viaţa voi căuta să găsesc răspunsuri la această 
întrebare. 

Până acum am dat un răspuns care vizează 
domeniul predicării în dialog cu societatea şi astfel a 
apărut lucrarea Predicarea creştină în perioada 
postmodernă (Bucureşti, Editura Universitară, 2007). 

Acum, prin harul şi îndurarea lui Dumnezeu, 
mă încumet să dau un al doilea răspuns prin apariţia 
acestor noi lucrări care tratează cea mai nouă 
mişcare din cadrul eclesiologiei: apariţia bisericilor 
emergente (lb. engl. „emerging churches”). 

Acest material nu ar fi văzut lumina tiparului 
fără sprijin real din mai multe părţi. 

Întâi de toate, doresc să Îi mulţumesc lui 
Dumnezeu pentru că mi-a dat sănătate să pot lucra şi 
pentru că mi-a inspirat gândirea atunci când am 
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reflectat asupra tematicii analizate în această lucrare. 
Nimic nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul Său 
binevoitor. 

Mai apoi, îi mulţumesc şi fratelui conf. dr. 
Emil Bartoş pentru că m-a sfătuit în realizarea 
acestei lucrări cu multă dragoste şi profesionalism. 

Mulţumiri se cuvin a fi aduse şi bunului meu 
prieten Lect. Drd. Sorin Bădrăgan pentru că m-a 
încurajat cu sinceritate şi totodată mi-a facilitat 
accesul la un program de cercetare în biblioteca 
facultăţii Regent’s Park College din Oxford. 

În acelaşi gând, îi mulţumesc şi fratelui coleg 
lect. dr. Octavian Baban, care a acceptat cu drag  
să-mi răspundă la câteva întrebări pentru realizarea 
unui interviu legat de bisericile emergente. (Vezi 
anexa 2). 

Sincere mulţumiri îi aduc şi doamnei 
profesoare Mocuţa Georgeta, care a corectat 
materialul acestei lucrări, Corinei Pop pentru 
tehnoredactare şi lui Lucian Surugiu pentru copertă. 

Soţia mea, Cristina, merită la rândul ei un 
buchet frumos de mulţumiri pentru răbdarea de care 
a dat dovadă în timpul cercetării şi redactării acestei 
lucrări şi pentru zâmbetul ei care m-a îndemnat să 
lucrez cu mult spor. 
   

Pentru tot ce reuşim să realizăm, fie Numele 
Domnului lăudat! 

 

Bucureşti, 2010 
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INTRODUCERE  
 

Teologia este palpitantă şi oferă satisfacţii 
reale în mod deosebit atunci când se întrezăresc 
aplicaţiile sale practice. Exerciţiul teologic pur 
teoretic este lipsit de viaţă, dar reflecţiile practice 
stârnesc interesul şi râvna cercetătorului. Astfel, 
cadrul teologic trasat de eclesiologie este unul plin 
de viaţă pentru că în sfera bisericii se regăsesc multe 
elemente practice ale discursului teologic. 

Fără reflecţiile eclesiologice legate de 
organizarea şi conducerea bisericii, închinarea în 
biserică, misiunea bisericii, predicare, lucrarea 
pastorală, consiliere etc., exerciţiul teologic ar fi 
unul plictisitor.  

Aşa se face că, încă de la naşterea ei în ziua 
Cincizecimii, biserica creştină s-a angrenat într-o 
frământare continuă spre a îmbina teologia cu 
practica în modul care putea reprezenta cel mai fidel 
voia lui Dumnezeu. Din această pricină, în timpul 
persecuţiilor din primele veacuri, creştinii au fost 
gata să plătească pentru convingerile lor chiar cu 
preţul vieţii. Alţii s-au angajat cu entuziasm în 
demersurile apologetice specifice perioadei 
patristice, alţii au bâjbâit prin întunericul Evului 
Mediu, alţii s-au zbătut pentru ivirea zorilor 
Reformei, alţii au fost captivaţi de dorinţa unor 
treziri spirituale şi pentru sfinţire, alţii s-au pretat la 
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o diluare a doctrinelor din considerente ecumenice, 
alţii s-au frământat cum să-i atragă pe necreştini în 
biserică, iar alţii cum să dialogheze cu semenii de 
alte religii ş.a.m.d. Biserica creştină a încapsulat în 
istoria ei multe frământări şi lupte. 

Ultima dezbatere eclesiologică, mai mult 
decât controversată şi specifică în mare măsură 
contextului socio-cultural în care trăim (fiind numit 
context postmodernist), este cea legată de apariţia 
bisericii sau a mişcării emergente 1 . În viziunea 
aderenţilor la această mişcare, biserica emergentă 
reprezintă tipul de biserică de care are nevoie 
societatea postmodernă.  

Drept urmare, lucrarea de faţă îşi propune să 
abordeze un subiect deosebit de controversat, dar în 
acelaşi timp, foarte semnificativ din punct de vedere 
eclesiologic.  

Ce ştim despre mişcarea emergentă şi cum 
este ea văzută dintr-o perspectivă baptistă 
românească? Acestea sunt cele două întrebări 
fundamentale la care vom încerca să răpundem în 
paginile prezentei lucrări.  

În Capitolul 1, vom privi la Apariţia şi 
dezvoltarea bisericii emergente. Desigur, vom 
încerca aici mai întâi să definim bisericile emergente, 
apoi să analizăm factorii care au contribuit la 

                                                 
1 Mişcarea este cunoscută în limba engleză sub denumirea de 

„Emerging Churches”. 
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apariţia lor, modul în care s-au dezvoltat şi, în final, 
vom aminti câţiva reprezentanţi de seamă din cadrul 
acestei mişcări şi diverse resurse electronice pe tema 
bisericilor emergente. Acest lucru este deosebit de 
util pentru ca cititorul român să poată identifica uşor 
pe cei care fac parte din mişcarea emergentă atunci 
când cărţile acestora apar pe piaţa românească. 

În Capitolul 2, suntem interesaţi să 
identificăm Caracteristicile de bază ale bisericii 
emergente. Prezentând aceste caracteristici vom 
descoperi nouă criterii după care putem evalua dacă 
o biserică este emergentă sau nu. Desigur, este 
important de ştiut aici că aceste trăsături care vor fi 
prezentate sunt redate din perspectiva bisericilor 
emergente – modul în care se definesc ele însele, 
conform întrebării ,,ce spui tu despre tine însuţi?” 
Nu vom emite judecăţi asupra elementelor bune sau 
rele care vor fi prezentate. Vom face o analiză critică 
a lor în capitolul 4. 

În Capitolul 3, denumit Identitatea baptistă 
în România, urmărim pentru scopul acestei lucrări să 
aducem în discuţie şi câteva repere istorice ale 
baptiştilor români, câteva elemente distinctive ale lor, 
anumite aspecte relevante din Mărturisirea de 
Credinţă şi apoi, succint, vom prezenta noi posibile 
tendinţe în gândirea şi practica eclesială. Necesitatea 
acestui capitol este justificată prin faptul că nu se 
poate contura o perspectivă baptistă românească 
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asupra bisericilor emergente fără cunoaşterea 
câtorva noţiuni de bază legate de baptiştii români. 

În Capitolul 4, partea cea mai vastă a acestei 
lucrări, ne vom strădui să prezentăm câteva Aspecte 
critice ale examinării bisericii emergente din 
perspectivă baptistă românească. 

În această secţiune avem în vedere trei 
dimensiuni: aspecte critice de natură socio-culturală, 
de natură teologică şi aspecte critice ale praxisului 
eclesial. Lupta este, deci, pe plan cultural, pe plan 
doctrinar, dar şi pe plan practic. Aici este locul în 
care vrem să tragem un semnal de alarmă cu privire 
la pericolele iminente pe care le aduce această 
mişcare. Tot aici însă vrem să descoperim şi 
elemente pozitive, acolo unde acestea există. 

În Capitolul 5, ultimul al prezentei lucrări, se 
cuvine a fi prezentate câteva Evalurări finale şi 
Perspective. În lumina acestor evaluări vom căuta să 
separăm aspectele pozitive de cele negative în cadrul 
mişcării emergente. În al doilea rând, vom prezenta 
pe scurt reliefarea tot mai frecventă a unei 
perspective sau tradiţii post-evanghelice. Prezentăm 
acest aspect, din nou, cu scopul de a atrage atenţia 
asupra adevărului că teologia şi cultura vestică în 
general se îndepărtează de moştenirea evanghelică 
conservatoare (fidelă autorităţii Scripturii), iar 
evanghelicii din România trebuie să fie atenţi la 
astfel de tendinţe.  
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În final, vom încerca să aflăm dacă există sau 
vor exista nuanţe noi în gândirea şi practicile 
bisericilor baptiste româneşti. 

Concluziile finale ale lucrării vor sublinia 
elementele fundamentale care s-au cristalizat în 
fiecare dintre capitole, oferind un sumar al 
subiectului care a fost propus spre analiză. 

Abordarea eficientă a subiectului ales a 
întâmpinat deopotrivă avantaje şi dezavantaje. 

Avantajele au constat în abundenţa de resurse 
bibliografice pentru prima diviziune naturală a 
lucrării, şi anume prezentarea bisericii emergente. 
Web-site-urile, blogg-urile, cărţile, revistele, 
jurnalele şi tot felul de alte resurse au constituit un 
material de preţ pentru schiţarea unui portret al 
bisericii emergente.  

Dezavantajul a fost adus de resursele 
deosebit de limitate pentru cea de-a doua parte 
principală a lucrării – o perspectivă baptistă asupra 
bisericii emergente.  

În ţara noastră s-a scris foarte puţin pe 
această temă şi doar în mod tangenţial. Din acest 
motiv rândurile care vor urma în capitolele acestei 
cărţi sunt rezultatul unei munci de pionierat pe un 
teren dificil, dar deosebit de provocator. 
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CAPITOLUL 1: APARIŢIA ŞI 
DEZVOLTAREA BISERICII EMERGENTE 

 

Lumea teologică virtuală şi ultimele cărţi 
care au apărut în deomeniul eclesiologiei au fost 
inundate de un subiect care a stârnit multe dezbateri, 
controverse şi chiar orientări noi. Este vorba despre 
apariţia bisericilor emergente. Bisericile emergente 
reprezintă un fenomen relativ nou. Acestea au apărut 
şi s-au dezvoltat în mod special în Marea Britanie, 
Statele Unite ale Americii şi Australia.  

În primul capitol al acestei lucrări vom 
încerca să definim conceptul de biserică emergentă 
şi mai apoi să indicăm câteva repere de seamă ale 
apariţiei şi dezvoltării acestei mişcări. 

 

 

1.1. Definirea bisericilor emergente 
 
Pentru a avansa o definiţie a bisericilor 

emergente se impune mai întâi o clarificare a 
verbului „a emerge”, respectiv a adjectivului 
„emergent”. În limba română acest termen încă nu se 
foloseşte în mod frecvent cu referire la biserică.  

Aşa după cum indică Dicţionarul Explicativ 
al Limbii Române, verbul a emerge se foloseşte în 
fizică şi se referă la corpuri sau radiaţii care „ies 
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dintr-un mediu după ce l-au traversat.”2 Înţelegem 
aşadar că ceva este emergent dacă traversează un 
anumit spaţiu sau domeniu îndreptându-se într-o 
nouă direcţie. 

Dacă aplicăm acest termen în domeniul 
eclesiologiei, atunci bisericile emergente sunt 
“biserici în mişcare”. Ele se află într-o continuă 
călătorie. Nu se ştie exact încotro. Ce se ştie sigur 
este că ele nu ajung niciodată la o finalitate, 
schimbându-se în funcţie de cultura în care se află.  

Bisericile emergente sunt biserici care se 
mulează pe cultură şi se mişcă odată cu ea. Cultura 
la care ne referim în mod deosebit este cea 
postmodernă. Totodată, alături de cultura 
postmodernă, avem în vedere de fapt toate mişcările 
asociate cu ea şi a căror denumire începe cu post-.3 

Acest aspect este sesizat şi în definiţia 
următoare:  

 

Biserica emergentă (numită uneori şi 
mişcarea emergentă) reprezintă o mişcare 
creştină a sfârşitului de secol al XX-lea şi 
început de secol al XXI-lea, care depăşeşte 
un anumit număr de graniţe teologice: 
participanţii pot fi descrişi ca evanghelici, 

                                                 
2 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române în 

http://dexonline.ro/search.php?cuv=emerge, accesat pe 11. 02. 
2009.  

3 Pentru o identificare a mişcării emergente în raport cu alte 
curente evanghelice vezi, Anexa 1. 
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post-evanghelici, liberali, post-liberali, 
carismatici, neocarismatici şi post-
carismatici. Participanţii caută să-şi trăiască 
credinţa lor în ceea ce ei cred a fi o societate 
„postmodernă”.4 

 

Referinţele despre bisericile emergente au 
început să abunde în cărţi recente, în tematica 
dezbaterilor academice şi mai ales în blogosfera 
vastă a internetului. Oricum, este extrem de dificil să 
definim bisericile emergente de vreme ce, fiind în 
continuă mişcare, există riscul ca până să terminăm a 
le defini, ceea ce am definit să se fi schimbat deja.  

Una dintre cele mai utile resurse pe tema 
bisericilor emergente o reprezintă cartea autorilor 
Eddie Gibbs şi Ryan K. Bolger cu titlul Emerging 
Churches, Creating Christian Community in 
Postmodern Cultures. În încercarea lor de a defini 
bisericile emergente aceşti autori atrag atenţia: 

 

În general, termenul biserică 
emergentă a fost aplicat adunărilor cu 
renume, orientate către tineri, care au captat 
atenţia celor din jur în baza creşterii 
numerice rapide a membrilor; a abilităţii lor 
de a atrage (sau reţine) pe cei peste douăzeci 
de ani, prin închinarea lor contemporană, 
care se dezvoltă din stiluri de muzică la 
modă şi prin ablilitatea de a se promova pe ei 

                                                 
4 Vezi, http://en.wikipedia.org/wiki/Emerging_church, accesat 

pe 11. 02. 2009.  
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înşişi subculturii creştine prin website-uri şi 
prin vorbire.5  
 

Pe de altă parte, nu doar că bisericile 
emergente adoptă o închinare şi un stil de muzică 
actuale, contemporane, dar, potrivit liderilor 
acestora, 6  bisericile emergente acoperă mai multe 
mişcări diverse.  

Jonny Baker (de la Grace, Londra) opinează: 
„Eu cred că termenul biserică emergentă nu este 
nimic mai mult decât un mod de a exprima că avem 
nevoie de forme noi de biserică, abile în a se 
relaţiona la cultura care se dezvoltă”, iar pentru Ben 
Edson (de la Sanctus 1, Manchester, Marea Britanie), 
biserica emergentă „este pur şi simplu o biserică 
care este înrădăcinată în împrejurările care sunt în 
desfăşurare şi explorează închinarea, misiunea şi 
comunitatea în cadrul acelor contexte.”7 

Alţii văd biserica emergentă ca pe una care 
vine, dar încă nu a ajuns. Karen Ward (de la Biserica 
Apostolilor, Seatle) defineşte biserica emergentă ca 
fiind ceea ce: „vine la suprafaţă şi este nou, neformat, 
încă întâmplându-se, ieşind dintr-un mediu după ce 
l-a traversat”.8 
                                                 
5  Eddie GIBBS, Ryan K. BOLGER, Emerging Churches, 

Creating christian community in postmodern cultures, (Grand 
Rapids MI: Baker Academic, 2006), p. 41. 

6 Ibidem, pp. 41-44.  
7 Ibidem, p.45. 
8 Ibidem, p.47. 
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Când este vorba despre accentele pe care le 
urmăreşe acest tip de biserică, un alt lider al ei, Mark 
Scandrette (de la ReIMAGINE!, San Francisco) 
susţine că în cadrul acestei mişcări „există un pic de 
dezbatere teologică, concentrându-se mai mult pe 
teologia împărăţiei, viaţa interioară, comunităţi ale 
prieteniei, dreptate, protejarea mediului, includere şi 
conducere inspiraţională. ”9 

Pe de altă parte, cei care nu susţin această 
mişcare, precum Paul W. Martin, nu sunt atât de 
generoşi cu ea atunci când o definesc ca fiind: 

 

Efortul colectiv al diferiţilor indivizi 
care împărtăşesc o concepţie similară despre 
lume şi viaţă (care îmbrăţişează mult din 
post-modernism) de a re-defini misiunea 
bisericii, doctrina bisericii şi esenţa bisericii, 
cu scopul de a reflecta mai pur şi mai 
relevant scopurile Lui Dumnezeu pentru 
această zi.10 

 
Iată deja că din această definiţie se întrevede 

că bisericile emergente nu urmăresc de dragul 
relevanţei culturale doar o schimbare a formei, dar 
chiar şi a doctrinelor, a esenţei. 

 
 

                                                 
9 Ibidem, p.49. 
10 Vezi http://examiningemergent.blogspot.com/2006/04/defining 
-indefinable.html , accesat pe 11.02. 2009. 
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1.2. Factori care au favorizat apariţia 
bisericii emergente 
 
În ce împrejurări au apărut bisericile 

emergente? Care sunt factorii care au determinat 
apariţa acestei mişcări? Care este combustibilul care 
a alimentat „focul” bisericilor emergente?  

Răspunsul la aceste întrebări trebuie să 
urmărească cel puţin următoarele trei contexte: 
socio-cultural, religios şi teologic.  

 
1.2.1. Contextul socio-cultural  
 

Potrivit autorilor care au scris despre 
bisericile emergente, acestea au apărut pentru că 
vestul a trecut şi trece prin schimbări culturale 
majore. Astfel, cultura vestică nu mai este una 
statică, ci în plină mobilitate. Eddie Gibbs şi Ryan 
Bolger identifică în acest tip de cultură următoarele 
caracteristici:11 

a) Mişcarea dinspre modernitate spre 
postmodernitate;  

b) Mişcarea de la accentul vestic la 
globalizare; 

c) Revoluţia în comunicare: de la cultura 
printată la cea electronică; 

                                                 
11 Eddie GIBBS, Ryan K. BOLGER, Emerging Churches... p. 

18.  



 23

d) Mişcarea de la o economie industrială 
naţională la una internaţională, bazată pe 
consum;12 

e) Realizări impresionante în cunoaşterea 
omului la nivelul său biologic; 

f) Convergenţa dintre ştiinţă şi religie. 
 

Toate aceste trăsături culturale identificate de 
autorii menţionaţi mai sus merită multă atenţie şi 
reflecţie teologică, dar, pentru scopul acestei lucrări, 
singura schimbare culturală pe care o vom analiza în 
continuare este mişcarea dinspre modernitate spre 
postmodernitate.  

Postmodernismul13 reprezintă o filosofie şi 
un mod de gândire care respinge proiectul 
Iluminismului şi idealul tehnologic modern cu 
presupunerile filosofice pe care se baza. Gânditorii 
moderni s-au angajat să caute o unitate, un sens care 
să integreze tot fluxul experienţelor umane. În 
contrast, după cum subliniază Stanley Grenz: 

                                                 
12  Spre exemplu, David Lyon dedică un întreg capitol 

(Consumerism: The Shape(lessness) of Things to Come?) pe 
această temă, în lucrarea sa Postmodernity, Buckingham, 
(Open University Press, 1994), pp. 54-69.  

13 Stanley Grenz (A primer on Postmdoernism) face o diferenţă 
între postmodernism şi postmodernitate în sensul că primul 
este un termen care se referă la o stare intelectuală şi la un şir 
de expresii culturale care pun sub semnul întrebării idealurile, 
principiile şi valorile care constituiau baza gândirii moderne, 
pe când al doilea termen se referă la epoca în desfăşurare în 
care aceste idealuri şi valori culturale sunt implementate.  
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CAPITOLUL 2: 
 CARACTERISTICI DE BAZĂ ALE 

BISERICILOR EMERGENTE 
 

Cum putem recunoaşte dacă o biserică este 
emergentă sau nu? Care sunt caracteristicile 
fundamentale ale acestei biserici? Care sunt valorile în 
care cred şi pe care caută să le implementeze liderii 
acestei mişcări? Sunt întrebările la care vom încerca să 
răspundem în aceast capitol. 

Este important de ştiut că răspunsurile vor fi date 
din perspectiva bisericii emergente. Vom analiza 
trăsăturile mişcării emergente aşa cum sunt prezentate şi 
promovate de către liderii ei. O analiză critică a acestor 
caracteristici şi a teologiei bisericii emergente dintr-o 
perspectivă baptistă românească se va realiza în cel de-al 
patrulea capitol al lucrării.  

Eddie Gibbs şi Ryan Bolger propun nouă 
caracteristici fundamentale ale bisericii emergente: 
identificarea cu Isus, transformarea spaţiului secular, 
trăire în spiritul comunităţii, bunăvoinţă faţă de cel străin, 
slujire cu generozitate, închinare participativă, utilizarea 
darului creativităţii, conducere comunitară şi unirea 
spiritualităţii antice cu cea contemporană. 35 

                                                 
35 Eddie GIBBS, Ryan K. BOLGER, Emergent Churches...pp. 

47-234. 
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2.1. Identificarea cu Isus 
 
Biserica emergentă promovează o 

Evanghelie a Împărăţiei şi caută cu mare interes să 
descopere tot mai bine Persoana lui Isus Hristos. 
Isus Hristos a trăit viaţa Sa pe Pământ în deplină 
armonie cu Tatăl, constituindu-se astfel ca Model 
pentru toţi creştinii. Privind la acest Model, 
întrebarea fundamentală este următoarea: care 
aspecte din viaţa lui Isus au fost o pură participare la 
cultura în care El a trăit şi care dintre acestea sunt 
expresii supraculturale ale Împărăţiei?  

Potrivit lui John Yoder, 36  două dintre 
elementele importante cu o semnificaţie socială 
concretă în relaţie cu vrăjmaşii şi puterea sunt 
acestea: slujirea şi iertarea. Ele au fost întâlnite şi în 
lucrarea Domnului Isus. Slujirea înlocuieşte 
atitudinea de dominaţie, iar iertarea absoarbe 
ostilitatea.  

Isus a creat o ordine socială alternativă: una 
bazată pe slujire şi iertare. În felul acesta bisericile 
emergente au o ţintă precisă: “Ele trebuie să creeze 
şi să îngrijească o mişcare anti-imperială, 
postcolonială şi internaţională. Ele trebuie să 
construiască astfel de comunităţi care să nu aibă alţi 
vrăjmaşi în afară de Satana şi în care tendinţele 

                                                 
36 John Howard YODER, The Politics of Jesus, (Grand Rapids 

MI: Eerdmans, 1994), p. 131.  
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naţionaliste sunt abandonate, oamenii slujind ca fraţi 
şi surori.”37  

Modul în care este înţeles Isus în cadrul 
mişcării emergente este strict legat de perceperea 
misiunii Lui Dumnezeu faţă de toată creaţia.  

Biserica emergentă este de acord că acţiunea 
misiunii nu trebuie să fie una centripetă, ci una 
centrifugă, care atinge întreaga creaţie. Aşadar, 
creştinii trebuie să fie dedicaţi în a echipa şi 
multiplica urmaşii lui Hristos. Aceasta este funcţia 
principală a bisericii. Identificându-se cu Isus, 
bisericile emergente devin misionale.  

Andrew Jones (de la Boaz, Marea Britanie) 
afirmă: „Prin misională înţeleg că biserica 
emergentă va lua chip în interiorul noii culturi sub 
forma unei influenţe profetice răscumpărătoare.”38  

Deja această afirmaţie ne conduce către o 
redefinire a misiunii făcută de biserica emergentă. 
Ideea fundamentală este că există o singură Missio 
Dei, care precede biserica. Tot ce au de făcut cei 
credincioşi este să se antreneze în această misiune 
răscumpărătoare.  

Isus este Modelul în privinţa misiunii. Aşa 
cum era El pentru evrei, tot aşa trebuia să fie şi 
ucenicii pentru cei dintre neamuri. Isus nu a plantat 
biserici. El a creat comunităţi care au întrupat Torah 

                                                 
37 Eddie GIBBS, Ryan BOLGER, Emerging Churches, p. 62.  
38 Eddie GIBBS, Ryan BOLGER, Op.cit., p. 51. 
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şi au reflectat Împărăţia lui Dumnezeu în toate 
aspectele vieţii.  

Isus a proclamat vestea bună şi anume că 
ascultătorii Săi I se puteau alătura într-un nou mod 
de viaţă. Mai mult decât a oferi pur şi simplu un 
mesaj al salvării personale, Isus i-a invitat pe urmaşii 
Săi să participe la actul lui Dumnezeu de 
răscumpărare a lumii.  

În ceea ce priveşte Evanghelia Împărăţiei, 
biserica emergentă se înrădăcinează în lucrările lui 
N.T. Wright şi o înţelege aşa după cum este revelată 
în Marcu 1:15-16. De aici rezultă că vestea bună nu 
a fost că Isus trebuia să moară pe o cruce pentru a 
ierta păcatele, ci aceea că Dumnezeu s-a întors şi toţi 
erau invitaţi să participe cu El la acest mod nou de 
viaţă şi în răscumpărarea lumii. 39  Împărăţia este 
prezentă oriunde Isus este prezent. Iată cum înţelege 
Dieter Zander respectivele aspecte40: „Aceasta este 
lucrarea pentru tot restul vieţii mele: să formez 
comunităţi de oameni care să producă ucenici ai lui 
Isus care trăiesc în Evanghelie şi care comunică şi-i 
atrag şi pe alţii către stilul lor de viaţă.”41 

Brian McLaren îşi exprimă părerea cu privire 
la dezvoltarea Împărăţiei lui Dumnezeu: „Împărăţiile 

                                                 
39 Ibidem, p. 54.  
40 Iniţial Zander încercase diverse forme de plantare de biserici. 
 Acum nu mai este interesat de nici una dintre acestea. 
41 Eddie GIBBS, Ryan BOLGER, Op.cit., p. 55. 



 51

omeneşti avansează prin forţă şi violenţă, cu bombe 
care cad şi gloanţe care zboară, dar Împărăţia Lui 
Dumnezeu avanzează prin istorisiri, ficţiuni, 
povestiri care sunt ignorate uşor şi, tot aşa, înţelese 
în mod eronat. Poate acesta este singurul mod în 
care poate fi.”42  

În ceea ce priveşte învăţăturile despre relaţia 
dintre evanghelie şi cultură, bisericile emergente au 
ca bază ultimele lucrări ale unor teologi ca N.T. 
Wright, Lesslie Newbigin, Dallas Willard şi alţii.  

În concluzie, pentru mişcarea emergentă 
accentul nu cade atât de mult pe convertire cât pe 
trăire după modelul lui Isus. În Isus biserica 
emergentă redescoperă o Evanghelie uitată – ideea 
că accentul acesteia nu cade atât de mult pe salvarea 
personală din păcat, ci pe faptul că avem o invitaţie 
din partea Lui Dumnezeu de a participa alături de El 
la actul de răscumpărare a lumii. Aceasta este Missio 
Dei exemplificată în viaţa lui Isus.  

                                                 
42  Brian D. McLAREN, The Secret Message of Jesus, 

Uncovering the Truth that could Change 
Everything,( Nashville TE: W. Publishing Group, 2006), p. 
49.  
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2.2. Transformarea spaţiului secular 
 
Biserica emergentă nu este doar un alt tip de 

biserică al cărei scop este acela de a se adapta la un 
anumit segment de vârstă. Ea este o biserică radical 
diferită de toate celelalte. În consecinţă, vom încerca 
să observăm modul în care comunităţile de 
credincioşi interacţionează cu societatea 
postmodernă. 

Pentru adepţii mişcării emergente nu există 
un dualism sacru/secular în societate.  

Ceva este secular atunci când este separat de 
religie. Cuvântul derivă din latinescul saecularis 
care înseamnă ceva care există de secole, centenar. 
Docrina creştină conform căreia Dumnezeu există în 
afara timpului a făcut ca în cultura vestică medievală 
termenul să fie folosit pentru a descrie o separare de 
aspectele religioase şi o implicare în cele care sunt 
legate de lume.43  Pe de altă parte, la polul opus, 
avem termenul sacru.  

 
A sacraliza, procesul prin care tot ce 

ţine de viaţă devine sacru, reprezintă 
interacţiunea dintre împărăţie şi cultură. 
Bisericile emergente repudiază practicile 
bisericeşti care alimentează o perspectivă 
seculară, şi anume că există spaţii, timpuri 
sau activităţi seculare. Pentru bisericile 

                                                 
43 http://en.wikipedia.org/wiki/Secular, accesat pe 13. 02. 2009.  
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CAPITOLUL 4.  
ASPECTE CRITICE ALE EXAMINĂRII 

MIŞCĂRII EMERGENTE DIN PERSPECTIVĂ 
BAPTISTĂ ROMÂNEASCĂ 

 

Discuţiile despre mişcarea emergentă sunt încă 
în plină desfăşurare şi nu greşim să afirmăm că vom fi 
martorii apariţiei în lumea teologică a unei avalanşe de 
lucrări scrise pe această temă. Evaluările şi criticile cu iz 
apreciativ sau acuzator vor abunda.  

În ce priveşte scopul acestei lucrări, suntem 
interesaţi de o perspectivă baptistă asupra bisericii 
emergente. Mai precizăm aici şi că evalurările şi criticile 
care urmează nu ţintesc fiecare biserică emergentă în 
parte (dată fiind diversitatea lor), ci unele fac referire 
mai mult la filiera mai radicală a ei (revizioniştii). 

Tot în partea introductivă a acestui capitol 
admitem, printr-un exerciţiu de onestitate, că demersul 
urmărit este unul pretenţios. La ora actuală în România 
nu există o perspectivă baptistă asupra bisericii 
emergente vestice şi nici nu ne confruntăm cu discuţii 
aprinse pe baza acestui fenomen.104  

                                                 
104  Chiar dacă mişcarea emergentă nu constituie un subiect 

dezbătut pe larg între evanghelicii din România, vom vedea 
în capitolul următor că totuşi putem vorbi despre anumite 
influenţe ale bisericii emergente în diverse sfere evanghelice.  
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Terenul spre care ne îndreptăm în studiul 
nostru din acest capitol este unul arid şi anevoios. 
Din acest motiv, există riscul real al unei lipse de 
proporţionalitate în privinţa spaţiului acordat 
discutării diferitelor tematici emergente. S-ar putea 
emite critici conform cărora anumite aspecte pot 
părea analizate în mod excesiv, iar altele prea 
succint.  

Oricum, ceea ce ne propunem în continuare 
nu este să privim la tot ce ţine de cultura, teologia şi 
practicile bisericilor emergente, ci vom privi doar la 
vârful aisbergului, rămânând ca analize mai detaliate, 
dintr-o perspectivă baptistă românească, să fie făcute 
în alte contribuţii şi alte lucrări care probabil vor 
apărea în viitor.  

 
 
4.1. Aspecte critice de natură  
socio-culturală  
 
Întreaga discuţie elaborată în jurul bisericilor 

emergente, şi chiar materialul acesta, nu ar mai 
exista dacă nu s-ar face atât de multă pledoarie 
pentru contextul socio-cultural. De fapt, exact acesta 
este punctul de la care pornesc liderii mişcării 
emergente: societatea s-a schimbat, a sosit era 
postmodernismului! Este timpul să dăm semnalul de 
alarmă şi să facem ceva şi noi, bisericile creştine!  
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Aşadar, în procesul de construire a unei 
perspective baptiste asupra bisericilor emergente vom 
prezenta mai întâi o critică de natură  
socio-culturală şi avem în vedere două aspecte 
fundamentale: dihotomia modernitate / postmodernitate 
şi aspectul relevanţei culturale. 
 

4.1.1. Dihotomia modernitate/ 
postmodernitate  
 
Ne străduim să înţelegem, în rândurile 

următoare, modul în care liderii mişcării emergente 
evaluează cultura postmodernă, în constrast cu cea 
modernă. Când facem o analiză a mişcării emergente, 
observăm că toate drumurile pleacă de la şi duc la 
societatea şi cultura postmodernă. Desigur, acest 
lucru se întâmplă pentru că postmodernismul este 
filosofia care influenţează concepţia contemporană 
despre lume şi viaţă, iar o biserică, dacă vrea să-şi 
trăiască menirea în mijlocul societăţii contemporane, 
trebuie să o facă în cadrul postmodernităţii.  

Roger Oakland subliniază legătura dintre 
biserica emergentă şi postmodernitate într-un articol 
al său:  

 
Elementul dominant care văd că este 

promovat reprezintă ideea că a venit vremea 
să se reinventeze creştinismul pentru 
generaţia noastră. Pentru a face aceasta, 
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CAPITOLUL 5:  
EVALUĂRI FINALE ŞI PERSPECTIVE 

 
Drumul parcurs în examinarea bisericilor 

emergente dintr-o perspectivă baptistă românească a 
fost lung şi dificil, în parte datorită diversităţii care 
caracterizează această mişcare nouă şi în parte 
datorită caracterului de pionierat specific acestui 
subiect. 

În continuare, în ultimul capitol al acestei 
lucrări, vom încerca să facem câteva evaluări finale 
ale subiectului discutat. Astfel, suntem interesaţi să 
grupăm aspectele pozitive care reies în urma 
examinării bisericilor emergente şi, la fel, pe cele 
negative. Vom căuta apoi să semnalăm faptul că ne 
aflăm în plin proces de conturare a unei aşa-zise 
tradiţii post-evanghelice, iar în cele din urmă vom 
evidenţia câteva repere sau perspective posibile în 
bisericile baptiste româneşti. 
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5.1. Aspecte pozitive în urma 
examinării bisericilor emergente 
 
Este corect să ne întrebăm ce putem învăţa de la 

bisericile emergente? 
Fără să existe vreo urmă de îndoială, primul şi 

cel mai lăudabil aspect care caracterizează bisericile 
emergente este reprezentat de efortul acestora de a fi 
relevante în cultura postmodernă.  

Cultura postmodernă escaladează rând pe rând 
tot mai multe societăţi şi, deşi această cultură nu ar 
trebui să ne impresioneze mai mult decât oricare alta, nu 
putem totuşi să negăm marile provocări pe care le aduce 
la adresa creştinismului în general, şi a bisericii în 
special.  

Cultura postmodernă se află în plină dezvoltare, 
iar bisericile nu o pot nega. Oricum, chiar dacă vreo 
biserică ar alege să facă acest lucru, influenţa culturii 
postmoderne vorbeşte pentru sine însăşi. 

Bisericile emergente au meritul de a regândi 
(uneori parcă în mod exagerat) tot ce ţine de biserică: de 
la mesajul ei, menirea ei, relaţiile dintre membrii ei, 
organizarea ei, închinarea în cadrul ei, activităţile ei etc. 
Efortul liderilor mişcării emergente de a scrie literatură 
care să se ocupe de problema bisericii în secolul al  
XXI-lea este şi el demn de toată consideraţia. 

Cu siguranţă şi bisericile baptiste româneşti 
au de învăţat de la bisericile emergente. Orice efort 
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făcut spre a fi „lumina lumii” şi „sarea pământului” 
este meritoriu. 

Un alt aspect demn de apreciere este ilustrat de 
faptul că bisericile emergente pun accent pe comunitate 
şi pe relaţii. Bisericile emergente încurajează viaţa 
comunitară şi relaţiile. Ele reuşesc aceasta prin 
diversitatea acţiunilor sociale, structurarea bisericii pe 
grupuri mici, descentralizarea conducerii cu deschidere 
spre contribuţii ale fiecărui membru în parte. 

Completăm tezaurul aspectelor pozitive 
referindu-ne şi la teologia Împărăţiei, care aduce o notă 
de optimism credincioşilor. După cum am putut vedea 
în această lucrare, bisericile emergente îşi construiesc 
întreaga lor teologie şi practică pe adevărul că Împărăţia 
lui Dumnezeu a venit deja pe pământ, în Persoana 
Domnului Isus Hristos. Membrii bisericilor emergente 
nu se refugiază cu totul într-o escatologie viitoare în 
care va fi posibil să trăieşti o viaţă creştină diferită de 
cea a celor din jur. Pentru ei viaţa creştină radicală poate 
fi trăită chiar de pe pământ. Realităţile divine au invadat 
negura acestui pământ tocmai penru a aduce schimbare. 
În consecinţă, creştinii trebuie să fie optimişti şi să 
trăiască în mijlocul societăţii într-un mod care să-L 
onoreze pe Dumnezeu.  

Bisericile emergente accentuează limitele 
umane şi suveranitatea lui Dumnezeu. Liderii acestor 
biserici pot accepta cu uşurinţă adevărul că nu putem 
cunoaşte totul despre Dumnezeu şi nici nu putem 



 212

explica tot ce se întâmplă în jurul nostru. Există o 
oarecare doză de misticism care caracterizează 
planurile pe care Dumnezeu le are cu omul şi cu 
natura creată. Dumnezeu este oricum în control şi, 
drept urmare, nu ar trebui să ne epuizăm energia 
pentru a da răspuns la orice întrebare (oricum nu 
vom reuşi), ci mai bine ar fi să ne încredem în Cel 
care este Atotputernic. 

Bisericile emergente îi tratează cu preţuire 
pe cei care sunt de alte religii. Membrii ei preţuiesc 
mai mult câştigarea unui suflet decât câştigarea unui 
argument. Cei care se declară de altă religie decât 
cea creştină nu sunt trataţi cu indiferenţă şi nici nu 
sunt priviţi ca nişte „recipiente ” care pur şi simplu 
ar trebui să primească mesajul creştin. Dimpotrivă, 
aceşti oameni sunt trataţi cu dragoste, cu respect şi, 
mai ales, cu egalitate. 

Mai putem menţiona că bisericile emergente 
manifestă o grijă deosebită pentru natura 
înconjurătoare. Fiind creată de Dumnezeu şi sub 
domnia Sa, natura nu trebuie ignorată. Şi ea are 
nevoie de vindecare. Astfel, membrii din biserica 
emergentă se angajează în mod voluntar în acţiuni 
de protejare a mediului, de luptă împotriva poluării, 
de limitare a sărăciei, a exploatării 
necorespunzătoare a resurselor etc. 

Bisericile emergente încurajează iniţiativa şi 
deschiderea faţă de lucrarea Duhului Sfânt. Se 
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poate observa, în urma unor cercetări foarte simple, 
că există foarte puţină noutate, prospeţime şi 
iniţiativă în cadrul bisericilor puternic 
instituţionalizate. Tradiţiile care se împământenesc 
fac în aşa fel încât nuanţele şi formele noi pe care 
biserica le poate lua în cadrul societăţii să fie 
aproape imposibile. Uneori aceste tradiţii pot fi chiar 
o barieră în calea lucrării Duhului Sfânt. Bisericile 
emergente, prin descentralizarea lor în mai toate 
sferele eclesiale sunt deschise şi chiar încurajează 
iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea. 
 
 

5.2. Aspecte negative în urma 
examinării bisericilor emergente 
 
Din nefericire, aspectele negative care 

caracterizează bisericile emergente sunt chiar mai 
multe decât cele pozitive. Drept urmare, credincioşii 
evanghelici din România trebuie să fie foarte atenţi 
şi să se păzească de această mişcare. 

O parte din bisericile emergente redefinesc 
doctrinele de bază ale creştinismului. Din dorinţă 
poate prea mare de relevanţă culturală, unii lideri ai 
bisericii emergente se încumetă să aşeze sub semnul 
întrebării doctrine precum ineranţa Scripturii, 
doctrina despre păcat, despre mântuire, despre iad 
etc.  
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Acesta este primul şi cel mai mare pericol 
care vine odată cu o parte din bisericile  
emergente – diluarea esenţei creştine. Din 
nefericire, există unele biserici emergente sau adepţi 
ai acestei mişcări care nici măcar nu realizează acest 
mare pericol în care se află.  

Nu ar fi prima dată în istorie când sunt 
atacate doctrinele creştine, numai că acum 
redefinirea lor nu se face atât de mult pe baze 
teologice, cât pe baze culturale. În plus, atmosfera 
care caracterizează aceste dezbateri nu se conturează 
în jurul unor atitudini ofensive, ci într-un spirit al 
toleranţei şi al îngăduinţei creştine. Acest lucru face 
şi mai dificilă identificarea potenţialului dezastru 
care există în anumite biserici emergente. 

O altă concluzie negativă care se desprinde în 
urma prezentului studiu este faptul că bisericile 
emergente manifestă ingratitudine faţă de 
moştenirea evanghelică. Chiar dacă evanghelicii 
clasici sau conservatori nu au reuşit întotdeauna să 
se ridice la înălţimea pretenţiilor culturale în 
mijlocul societăţilor în care au trăit, totuşi ei s-au 
străduit să rămână aproape de Scriptură şi să 
transmită credinţa şi generaţiilor următoare.  

Unii dintre ei au trecut prin circumstanţe 
foarte dificile şi se cunosc cazuri ale atâtor oameni 
care şi-au dat viaţa pentru credinţa lor. A vorbi în 
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termeni foarte duri despre aceşti oameni presupune 
ingratitudine.  

Bisericile emergente ar trebui să nu adopte 
principiul discontinuităţii, ci să încerce să 
construiască pe bazele pe care deja le-au pus alţii. O 
reînnoire a spiritualităţii, a vieţii eclesiale, a 
închinării etc. este cu siguranţă de dorit, dar această 
reînnoire nu se poate face într-un vid, într-un cadru 
care nu ia în seamă moştenirea credinţei deja 
existentă. De fapt, este posibil ca bisericile 
emergente să supravieţuiască doar prin alipirea de 
bisericile care sunt deja consacrate. 

Bisericile emergente duc lipsă de o teologie 
articulată. Am văzut în capitolul patru că mulţi 
dintre liderii bisericilor emergente construiesc un fel 
de teologie „după ureche”. Ei nu îndrăgesc exegeza 
şi nici nu vor să ia în considerare sutele de ani de 
muncă a altor teologi. De fiecare dată când un lider 
sau teolog al bisericii emergente se află într-o 
situaţie de disconfort, acesta apelează la faptul că 
mişcarea emergentă este lichidă, mereu în formare, 
cu mai multe întrebări decât răspunsuri, iar lipsa 
unei teologii nu ar fi deloc o problemă. 
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5.3. Conturarea unei tradiţii  
post-evanghelice 
 
În lumea teologică nu se vorbeşte doar despre o 

eră post-modernă, post-teologică, post-creştină,  
post-conservatoare, ci şi despre una post-evanghelică202, 
în care se încadrează şi bisericile emergente. 

Acestă denumire este folosită în mod special de 
către un pastor englez pe nume David Tomlison203, în 
cartea sa The Post Evangelical.204 Tomlison susţine că, 
deşi post-evanghelic înseamnă altceva decât evanghelic, 
totuşi, nu înseamnă liberal.  

Cu toate acestea, sunt mai multe poziţii 
doctrinare care trebuie amintite. În privinţa Sfintei 
Scripturi, Tomlinson consideră că doctrina ineranţei este 
o „diversiune fără sens”, pentru că „nu există niciun 

                                                 
202 O carte importantă despre o reînnoire a micării evanghelice 
şi care a stârnit multe critici este Stanley Grenz, Renwing the 
Center, Evangelical Theology in a Post-Theological Era, 
(Michigan:Baker Academics, 2006). Evanghelicii 
conservatori au răspuns la această carte prin ERICKSON, 
Millard J., HELSETH, Paul Kjoss, TAYLOR, Justin, Ed., 
Reclaiming the Center, Confronting Evangelical 
Accommodation in Postmodern Times, (Weathon Illinois, 
Crossway Books, 2004). 

203 Tomlinson este pastor la biserica anglicană Sfântul Luca 
(undeva în nordul Londrei) şi fostul lider de la Holy Joe’s, un 
grup bisericesc neconvenţional care se adună într-o cafenea 
din Londra. 

204 Dave TOMLINSON, The Post Evangelical (Grand Rapids: 
Zondervan , 2003) 
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manuscris original” şi „Bibia nu face asemenea afirmaţii 
despre sine însăşi.”205 Drept urmare, Biblia nu ar trebui 
luată în mod literal. Ar trebui să dialogăm cu          
Biblia.  – Total fals şi intrigant! 

În soteriologie, Tomlinson este de părere că 
oamenii sunt salvaţi prin crucea lui Hristos, dar El nu a 
murit în locul nostru. Moartea lui Hristos pe cruce a 
demnostrat „dragostea lui Dumnezeu care iartă 
întotdeauna, mai degrabă decât un eveniment al iertării 
odată pentru totdeauna. Ceea ce se schimbă nu este 
atitudinea lui Dumnezeu faţă de noi, ci atitudinea 
noastră faţă de Dumnezeu.”206 

Asemenea idei au mai fost propuse de alţi 
teologi liberali precum Friedrich Schleiermacher, Albert 
Ritschl şi Horace Bushnell.  

Atenţie deci: mult din mişcarea  
post-evanghelică înseamnă liberalism! 

Desigur, provocările aduse de această tradiţie 
post-evanghelică sunt multe. Chiar şi în privinţa familiei, 
post-evanghelicii consideră că un cuplu care trăieşte 
împreună, dacă cei doi s-au dedicat unul altuia, nu 
trebuie să mai treacă printr-un ceremonial al căsătoriei.  

Spun ei: „Scriptura nu insistă niciunde pentru un 
anume model ceremonial specific de intrare în 
căsătorie.” 207  În aceeaşi ordine de idei,  

                                                 
205 TOMLINSON, The Post Evangelical, p.110. 
206 Ibidem, p.101. 
207 Ibidem, p.48. 
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post-evanghelicii „nu văd de ce ar trebui ca bărbaţii să 
conducă. Rolurile în familie sunt negociabile.”208 

Evident, perspectiva unei tradiţii  
post-evanghelice trebuie luată în seamă, mai ales din 
pricina legăturii strânse, după cum am spus, pe care o 
are cu teologia liberală. Această teologie este cu atât mai 
periculoasă acum cu cât îşi găseşte un sol mult mai fertil 
în postmodernitate decât în modernitate. 
Postmodernitatea camuflează duşmanul care nu mai 
poate fi identificat uşor. El se ascunde printre noi, în 
spatele toleranţei şi chiar a unei aşa-zise dragoste 
creştine. Baptiştii români trebuie să rămână vigilenţi şi 
să-şi păstreze identitatea în această lume care nu mai 
pune preţ pe nimic sfânt. 

 
 
5.4. Perspective noi în eclesiologia 
baptistă românească 
 
Există anumite influenţe ale mişcării 

emergente chiar şi asupra bisericilor baptiste 
româneşti. Acestea au venit în general datorită 
contactului destul de strâns pe care multe dintre 
bisericile româneşti îl au cu alte biserici sau diverse 
organizaţii de peste hotare. După 1989 bisericile 
baptiste din România s-au bucurat de vizite din 
partea multor lideri bisericeşti vestici. Au răsărit 
                                                 
208 Ibidem, p.52. 
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imediat felurite conferinţe şi întâlniri, legate de teme 
precum închinarea, conducerea, plantarea de biserici, 
creşterea bisericii, misiunea etc. Multe dintre acestea au 
adus cu sine şi influenţe ale bisericilor emergente.  

Din fericire, cele mai multe dintre aceste 
influenţe au fost de natură pozitivă. Încă nu putem 
semnala între baptiştii din ţara noastră influenţe ale 
aripei radicale a bisericilor emergente.  

Fără îndoială că bisericile baptiste româneşti pot 
identifica o mulţime de elemente emergente de care 
trebuie să se ferească. Dar, tot la fel, credem că avem 
multe de învăţat de la bisericile emergente. 

Se impune să ne gândim la o organizare şi 
lucrare a bisericii care să răspundă tot mai mult 
societăţii în care trăim. Comunismul s-a sfârşit, iar 
bisericile baptiste româneşti au privilegiul de a se 
îndrepta dinspre o mentalitate de supravieţuire către o 
mentalitate de slujire autentică în mijlocul societăţii. 
Există multe uşi deschide din punct de vedere  
socio-cultural pe care nu trebuie să le neglijăm. În 
modul acesta, mărturia bisericii va creşte cu adevărat.  

Bisericile emergente ne învaţă să acceptăm şi 
chiar să iubim diversitatea. Desigur, nu vorbim despre 
diversitate doctrinară, ci despre una a formei. Putem 
învăţa că există mai multe moduri de a transpune în 
practică aceeaşi bază doctrinară.  

Viitorul este unul al bisericilor relaţionale. 
Bisericile baptiste trebuie să încurajeze mai mult 



 220

viaţa comunitară şi relaţiile dintre membrii bisericii. 
Astfel, biserica trebuie să se mişte mai mult dinspre 
un caracter instituţional spre un caracter mai 
relaţional. Viaţa bisericilor baptiste trebuie să fie tot 
mai vizibilă şi în afara zidurilor bisericii.  

La fel, este de dorit să tindem spre o delegare 
mai generoasă a autorităţii şi spre o descentralizare 
mai mare. Grupurile mici, în care părtăşia dintre 
credincioşi este mai strânsă, par şi ele a fi o strategie 
care se profilează la orizontul bisericilor baptiste.  

De asemenea, probabil că predicarea 
inductiv-deductivă, care este mult mai relaţională şi 
aplicativă, va avea rezultate mai bune în viitor. 

Cu toate acestea riscurile sunt mari. Din 
nefericire, încetul cu încetul vor apărea în librăriile 
din ţara noastră cărţi care vor populariza ideile 
liberale alimentate de teologia bisericilor emergente. 
În faţa unor asemenea provocări trebuie să strângem 
rândurile şi să ne cunoaştem identitatea. Chiar dacă 
sunt şi lucruri bune în cadrul mişcării emergente, nu 
se merită se te întinzi după un măr frumos prins de o 
creangă subţire şi să cazi din pom.  

Nu se merită ca pentru câteva lucruri care ne 
pot ajuta în dinamica bisericii să riscăm să cădem 
din sfera unei siguranţe doctrinare fundamentată pe 
Biblie, pentru care mulţi dintre înaintaşii noştri au 
plătit cu viaţa. Mai pe scurt, multă atenţie şi 
discernământ! 
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CONCLUZII FINALE 
 

În urma studiului şi analizei parcurse în această 
lucrare, realizăm că cel mai bun mod de a descrie 
fenomenul bisericilor emergente este prin 
compararea cu o avalanşă. În fiecare zi se adaugă tot 
mai multe informaţii şi controverse privitoare la 
această mişcare eclesiologică.  

Bisericile emergente s-au născut ca o mişcare 
inovatoare interconfesională în interiorul diferitelor 
tradiţii evanghelice, cu scopul de a fi relevante cu 
adevărat în cultura postmodernă. Fenomenul 
bisericilor emergente este caracterizat de o 
diversitate uimitoare. Drept urmare, nu putem emite 
concluzii care să corespundă realităţii în care se 
găseşte fiecare biserică emergentă. Se pare că există 
trei mari direcţii de-a lungul cărora s-au dezvoltat 
bisericile emergente: 

Filiera bisericilor emergente relevante: aduc 
reforme în special în domeniul închinării, al muzicii 
şi al altor elemente care au rezonanţă culturală.  

Filiera bisericilor emergente 
reconstrucţioniste: au un fel de repulsie faţă de 
mega-biserici şi, drept urmare, optează pentru 
biserici mai mici, mai relaţionale şi care, cel mai 
adesea, îşi desfăşoară activitatea în case. 
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 În sfârşit, există şi o filieră a bisericilor 
emergente revizioniste: care simpatizează mult cu 
teologia liberală şi consideră că în societatea 
postmodernă nu este nevoie doar de o schimbare sau 
ajustare a elementelor care ţin de formă şi de 
practică, ci chiar o schimbare a mesajelor şi o 
redefinire a unor doctrine creştine fundamentale. Ar 
fi, în concluzie, nedrept să încadrăm toate bisericile 
emergente în aceeaşi categorie.  

Din nefericire, cea mai zgomotoasă filieră a 
bisericilor emergente este cea revizionistă. Din 
această cauză, evanghelicii conservatori dezvoltă o 
atitudine de respingere chiar şi faţă de acele lucruri 
bune care se regăsesc în bisericile emergente a căror 
teologie nu este una liberală. 

Privită dintr-o perspectivă baptistă 
românească, mişcarea emergentă creează în acelaşi 
timp entuziasm şi teamă, sau chiar indignare. 
Entuziasmul este adus de prospeţimea spirituală 
răspândită de o parte din bisericile emergente. 
Accentul pe care acestea îl pun pe teologia 
Împărăţiei este stimulator. Credincioşii au 
oportunitatea de a trăi într-o lume care a fost 
penetrată de mireasma unei noi Împărăţii prin 
venirea Domnului Isus pe pământ. 

Sfinţenia trebuie să se vadă în fiecare aspect 
al vieţii, iar bucuria şi viaţa împreună cu Hristos 
depăşeşte zidurile bisericii. În societate, creştinii 
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practică slujirea şi iertarea, fiind cu adevărat o 
lumină în mijlocul celorlalţi oameni. Entuziasmul 
este dat de o redescoperire a unui Dumnezeu 
contemporan. Prin Duhul Său Cel Sfânt, Dumnezeu 
ne poate surprinde şi pe noi astăzi, călăuzindu-ne în 
moduri şi direcţii noi, specifice culturii în care trăim. 
Bisericile emergente nu se raportează la un 
Dumnezeu al timpului trecut. Mai mult, entuziamsul 
vine şi prin faptul că bisericile emergente afirmă cu 
tărie prioritatea dimensiunii relaţionale a bisericii în 
faţa celei instituţionale. Oamenii sunt încurajaţi să 
participe la diferite acţiuni împreună, să mănânce 
împreună, să planifice împreună, să lucreze 
împreună etc. Chiar şi în conducere are loc o 
descentralizare nemaiîntâlnită. Fiecare poate 
conduce în sfera în care se califică. În bisericile 
emergente poţi să fii tu însuţi, să fii generos, creativ, 
original, autentic.  

Teama vine mai ales din pricina filierei 
liberale a bisericilor emergente. Baptiştii români, 
după cum am văzut în rândurile acestei lucrări, ştiu 
ce înseamnă să ai vrăjmaşi. Jugul comunist a apăsat 
mulţi ani pe grumazul acelora care doreau să-I fie 
devotaţi lui Hristos. Acum, un duşman din interior 
pare să fie şi mai înfricoşător. Atacul asupra unor 
doctrine precum infaibilitatea şi autoritatea Scripturii, 
unicitatea mântuirii prin credinţa în jertfa Domnului 
Isus Hristos, semnificaţia păcatului, alunecarea spre 
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idolatrie etc., stârnesc indignare şi dezgust în faţa 
baptiştilor români. Relativizarea tuturor normelor şi 
aşteptărilor divine, sub a căror presiune se află şi 
copiii noştri, creează cu adevărat frustrare şi teamă. 
Ca şi cum filosofia postmodernă nu ar îndrepta 
suficient de mult lucrurile în acestă direcţie, mai 
apar şi anumite biserici emergente care i se alătură. 

Încotro se vor îndrepta bisericile emergente? 
Este greu de spus. Caracterul dinamic, lichid şi 
cameleonic al bisericilor emergente îl face pe 
credincios să privească la ele aşa cum priveşte un 
amator la o operă de artă a cărei realizare se află încă 
în desfăşurare. Nu ştii ce culoare va mai adăuga 
pictorul, nu ştii de unde va mai ciopli sculptorul şi 
nu ştii cum va fi apreciată de critici atunci când 
opera de artă va fi încheiată. 

În concluzie, probabil că sintagma cea mai 
potrivită care poate caracteriza bisericile emergente 
vestice din perspectivă baptistă românească rămâne: 
„între entuziasm şi teamă”. Dar, chiar şi aşa, 
încrederea noastră în Dumnezeu rămâne neclintită 
pentru că El nu este surprins de nicio eră culturală, 
de nicio mişcare eclesiologică. 

    Soli Deo Gloria! 
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ANEXA 1 – Mişcarea emergentă în raport cu alte 
curente evanghelice 
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ANEXA 2:  
CÂTEVA RECENZII RELEVANTE 

 
Aducem la cunoştinţa cititorului român 

câţiva autori şi câteva titluri care au o mai mare sau 
mai mică legătură cu mişcarea emergentă, dar care 
au ajuns în librăriile din ţara noastră.  

Alegerea lucrărilor care vor fi discutate în 
rândurile următoare este aleatorie.  
 

1. Mesajul pierdut al lui Isus, de Steve 
Chalke şi Allan Mann 

Această carte a fost publicată în România de 
editura Scriptum (Oradea) în anul 2007. Ea este 
recomandată printre alţii de către N.T. Wright, 
episcop de Durham, Tony Campolo, profesor emerit 
la Eastern University şi Brian McLaren, cea mai 
cunoscută figură a mişcării emergente de factură 
liberală. 

Însuşi titlul ales de autori te face să crezi că 
te afli în faţa unei descoperiri monumentale. În două 
mii de ani de creştinism s-a pierdut adevăratul mesaj 
al lui Isus şi abia acum s-a redescoperit, mulţumită 
demersurilor bisericii emergente. Într-o lume 
modernă ca aceasta în care trăim, adesea aplecată 
spre suspiciune şi teorii ale conspiraţiilor, ai senzaţia 



 227

că autorii vor să meargă pe o linie asemănătoare cu 
Dan Brown (Codul lui Da Vinci) şi să decodifice un 
fel de conspiraţie mută, creată – poate involuntar – de 
către bisericile instituţionale.  

Aventura pe care ţi-o propune cartea 
angajează în mod profund dimensiunea sentimentală 
a fiinţelor umane. Chiar din primul capitol, 
încercând să coopteze pe cât mai mulţi în călătoria 
lor, autorii fac apel la tema frustrărilor, a 
neîmplinirilor şi a semnelor de întrebare, temă 
regăsită în viaţa atât de multor creştini. Creştinii nu 
sunt acolo unde ar dori să fie şi nu simt ce ar trebui 
să simtă pentru că viaţa lor este ca un puzzle care nu 
poate căpăta sens decât atunci când construim 
imaginea de ansamblu. Despre asta este vorba: 
creştinii au pierdut imaginea de ansamblu legată de 
viaţa şi activitatea lui Hristos. Nu vom înţelege în 
mod adecvat creştinismul decât atunci când vom 
privi totul prin lentila corespunzătoare. Şi iată care 
este aceasta: „Împărăţia, shalomul apropiat al lui 
Dumnezeu, este acum la dispoziţia tuturor prin 
Mine” (pg.15). 

Tot ce urmează să fie scris în carte reprezintă 
această perspectivă asupra Împărăţiei lui Dumnezeu. 
Autorii înlătură tensiunea escatologică de tipul „deja 
şi nu încă”. Pentru ei, Împărăţia Domnului este aici 
şi asta este tot ce contează. De aici încep problemele: 
au loc multe distorsionări teologice, reformări şi 
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reformulări ale doctrinelor, astfel încât să se poată 
potrivi toate în şablonul propus. Totul se întâmplă pe 
orizontală, aici şi acum. Toată lucrarea şi învăţăturile 
lui Isus trebuie astfel interpretate încât să aibă sens 
în Împărăţia prezentă.  

Vorbind despre Domnul Isus, se spune că „El 
a avut îndrăzneala să declare că manifestul Lui 
politic, social şi religios alternativ reprezenta 
adevăratul plan al lui Dumnezeu.” (p.22) În privinţa 
scopului Evangheliei ni se spune că: „Trăim cu ideea 
că principalul ţel al Evangheliei este să ne 
pregătească pentru cer, când de fapt mesajul lui Isus 
are ca scop să ne facă cetăţeni şi beneficiari ai 
Împărăţiei lui Dumnezeu astăzi.” (p.31) Este 
adevărat că viaţa de credinţă trebuie trăită începând 
de aici de pe pământ, dar Evanghelia are în  
vedere la fel de mult faza plenară a Împărăţiei  
(cea veşnică) – Ioan 3:16. 

În aceeaşi carte, găsim rezumat mesajul lui 
Isus astfel: „Trăiţi mult şi prosperaţi!” (p.30). Biblia 
rezumă mesajul lui Isus prin cuvintele: „S-a împlinit 
vremea şi Împărăţia Lui Dumnezeu este aproape. 
Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.” – Marcu 1:15. 

Despre credinţă, autorii sunt de părere că 
„Credinţa creştină autentică nu se referă atât de mult 
la organizarea lumii tale personale, cât la 
organizarea întregii lumi.” (p.31) Se tinde astfel din 
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nou spre o credinţă exteriorizată şi nu pe una a 
inimii, după cum a precizat Mântuitorul – Ioan 4:23. 

În capitolul 3, autorii vorbesc foarte mult 
despre dragoste în detrimentul pocăinţei şi a părăsirii 
păcatului: „Mulţi au înţeles Evanghelia ca pe ceva 
de genul: Dumnezeu are un băţ mare şi e pe urmele 
tale.”(p. 36.) Evanghelia este o „veste bună” pentru 
că este o veste a dragostei. Este adevărat, dar pentru 
ca o veste bună să fie „bună” este nevoie ca ea să 
facă referire la o circumstanţă rea: suntem păcătoşi 
şi avem nevoie de mântuire! Degeaba vorbim despre 
dragoste dacă omul nu înţelege necesitatea ei şi 
modul în care operează ea.  

Criticând faimoasa predică a lui Jonathan 
Edwards (1741) cu titlul „Păcătoşii în mâna unui 
Dumnezeu mânios”, prin care de fapt mulţi 
ascultători au venit la pocăinţă, autorii Mesajului 
pierdut concluzionează: „Oamenii încă mai cred că 
Dumnezeul creştin este un Dumnezeu al puterii, al 
legii, al judecăţii, al focului iadului şi al 
blestemului” (p.47). Critica este nejustificată şi 
foarte periculoasă pentru că subliniază doar latura 
dragostei lui Dumnezeu, nu şi a dreptăţii Lui. 

Contrar cu ideea morţii spirituale a omului 
neregenerat, suţinută de Pavel în Romani 2, 3 şi în 
alte pasaje biblice, autorii cărţii avute în discuţie 
ajung la concluzia că: „Asta nu sugerează că Isus 
neagă faptul că în relaţia noastră cu Dumnezeu este 
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nevoie de împăcare, ci că El respinge orice idee că 
noi am fi cumva iremediabil pierduţi.” (p.56) Iată o 
mare erezie tradusă în limba română şi găsită în 
librăriile româneşti. 

Ereziile devin şi mai grave atunci când, 
discutând despre rolul mesianic şi divinitatea lui 
Hristos, se afirmă că „pretenţia lui Isus la divinitate 
era consecventă, clară şi deloc ambiguă, dar nici 
măcar El, în calitate de Mesia, nu pretindea că este 
divin. El declara doar că este agentul lui Dumnezeu 
pentru schimbare. ” (p.61-62) 

În Matei 5:1-12, Domnul Isus îi numeşte 
fericiţi pe cei săraci în duh, cei ce plâng, cei blânzi, 
cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, cei 
milostivi, cei cu inima curată, cei împăciuitori, cei 
prigoniţi din pricina neprihănirii. Chalk şi Mann 
sunt de părere că astăzi Domnul ar fi rostit aceeaşi 
predică astfel: „Ferice de cei care sunteţi singuri, 
urâţi, bătrâni, inapetenţi, terorizaţi, infertili, destituiţi, 
surmenaţi, nedoriţi, prost plătiţi, fără adăpost, şomeri, 
abuzaţi – Împărăţia Lui Dumnezeu vă aparţine.” 
(p.76) 

Revenind la problema divinităţii Domnului 
Isus, găsim următoarele cuvinte: „Însă a încerca să 
găsim versete în care Isus spune explicit că este 
divin, este ca şi cum am încerca să găsim ace în 
carul cu fân.” (p.91) Ce părere au însă autorii noştri 
despre „acele” din Matei 27:43, Marcu 14:61-64, 
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Ioan 10:30-33, Ioan 5:17,18, Ioan 8:58, Ioan 8:19, 
Ioan 14:1, Ioan 14:9 etc.  

În carte se mai spune că nu trebuie să-i 
îndemnăm pe oameni să se convertească şi mai ales 
să nu le vorbim despre păcatele pe care aceştia le 
făptuiesc pentru că Isus „niciodată nu mustra 
oamenii”. (p94) Din nou un lucru neadevărat pentru 
că Hristos i-a mustrat pe cărturari şi pe farisei, pe 
ucenici când aveau inima împietrită, pe Petru atunci 
când a greşit etc. 

Tendinţa spre relativism apare din nou pe 
paginile 114, 120, 122 etc. La pagina 131 este citat 
Desmond Tatu, arhiepiscopul sud-african care 
comentează că ceea ce îi place cel mai mult la 
Dumnezeu sunt „standardele Lui fermecător de 
scăzute”. 

În concluzie, avertismentul pentru cititorii 
acestor rânduri este cât se poate de serios. Atenţie la 
ce citim! În ţara noastă au început să fie traduse 
lucrări care se îndepărtează de linia Scripturii şi 
numai cei care veghează vor rămâne fideli 
învăţăturilor curate. 
 

2. Baraca, de William Paul Young 
Una dintre cele mai spectaculoase cărţi 

traduse în limba română de editura Kerigma şi 
distribuite în librării peste tot în ţară este romanul 
Baraca de William Paul Young. Acest roman a fost 
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tradus în peste 30 de limbi şi vândut în peste 10 
milioane de exemplare. În continuare vom puncta 
doar câteva dintre învăţăturile nebiblice promovate 
de acest roman: 

Personjul Mack întâlneşte Trinitatea divină 
astfel: „Tata” (o femeie afro-americană), „Isus” (un 
tâmplar evreu) şi „Sarayu” (o femeie asiatică care se 
pare a fi Duhul Sfânt). Cartea este constituită, în 
principal, dintr-o serie de dialoguri între Mack, Tata, 
Isus şi Sarayu asupra problemei teodiceei (aspectul 
răului din Univers în relaţie cu caracterul lui 
Dumnezeu). Dintre aceste dialoguri amintim: 

Isus îi spune lui Mack că El „este cea mai 
bună cale prin care un om se poate relaţiona la Tata 
sau Sarayu”. Observaţi, nu singura Cale (Ioan 14:6), 
ci doar cea mai bună. Aceasta înseamnă că există şi 
alte căi în afară de Isus. Fals! 

Tata afirmă: „Nu trebuie să-i pedepsesc pe 
oameni pentru păcat. Păcatul este în el însuşi o 
pedeapsă devorându-te din interior. Nu este scopul 
meu să îl pedepsesc. Este bucuria mea să îl vindec.” 
Este adevărat că Domnul nu doreşte moartea 
păcătosului şi că prin jertfa de la Calvar îi oferă 
mântuire, dar Biblia vorbeşte despre Dumnezeu ca 
fiind Judecătorul care la sfârşitul istoriei va pedepsi 
păcatul. (Apoc. 20:11-15). Ideea „păcatului care este 
în el însuşi o pedeapsă” se potriveşte cu conceptul 
estic de karma şi nu cu Evanghelia creştină. 
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Apare apoi problema universalismului (cum 
că Dumnezeu s-a împăcat cu toată lumea şi îi 
mântuieşte pe toţi). Tata îi spune lui Mack că acum 
El este împăcat cu toată lumea. Mack continuă: „Cu 
toată lumea? Te referi la cei care cred în tine, nu-i 
aşa?” Tata răspunde: „Cu toată lumea!” 

Profesorul Thimoty Beal de la Case Western 
University concluzionează că în Baraca există: 

 „modele metaforice nebiblice ale Lui 
Dumnezeu”,  

 “modelul ne-ierarhic al Trinităţii” şi cel mai 
rău  

 “teologia salvării universale” - (toate 
drumurile duc la Isus). 

(vezi http://www.albertmohler.com/2010/01/27/ 
the-shack-the-missing-art-of-evangelical-
discernment/) 
 

3. Albastru ca Jazzul, de Donald Miller 
Cartea lui Miller, publicată de editura 

Kerigma în anul 2009, apare în limba română cu 
titlul Albastru ca jazzul, Reflecţii postmoderne 
asupra spiritualităţii creştine. Pe pagina cu 
descrierea titlului în original apare doar Blue Like 
Jazz fără însă a se menţiona şi subtitlul Nonreligious 
Thoughts on Christian Spirituality, adică reflecţiile 
„postmoderne” din traducerea românească sunt de 
fapt „nereligioase” în original. Nu vreau să 
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ANEXA 4: Interviu cu Lect. Dr. Octavian 
BABAN 

 
Facultatea de Teologie Baptistă (Universitatea din 

Bucureşti) 
Institutul Teologic Baptist din Bucureşti 

 
1. Cum aţi putea descrie în câteva cuvinte 
biserica emergentă? 

Cred că ar trebui făcută o distincţie între 
emergenţa unor noi tipuri de închinare, ca fenomen 
general de adaptare culturală în creştinismul 
contemporan, şi „Bisericile emergente”, ca mişcare 
particulară, de crez protestant, dar de orientare 
liberală, care naşte foarte multe discuţii datorită 
învăţăturilor şi practicilor sale, în mod voit şi, adesea, 
exagerat distanţate de tradiţia creştină şi chiar şi de 
Biblie. 
 

Mişcarea Bisericilor emergente încearcă 
printr-o răsturnare masivă de paradigme să 
încurajeze şi să accepte diversitatea în credinţă şi 
modernitatea în închinare. Partea pozitivă a 
demersului ar fi că înţelege că sunt multe aspecte ale 
vieţii moderne cum ar fi întâlniri informale, de tip 
conferinţă, sau party (petrecere), care au ajuns 
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ignorate de creştinismul tradiţional ca forme de viaţă 
socială şi spirituală. În acelaşi timp ea caută, alături 
de alţii, o închinare relevantă omului contemporan. 
În esenţă, mişcarea propune nu atât o întoarcere spre 
scenă a închinării moderne (închinarea concert sau 
închinarea tip show, spectacol), cât o închinare de 
tip privat, relaxat, de tip hol de hotel, conferinţă 
informală cu întrebări şi răspunsuri, închinare de tip 
audiţie muzicală, o îmbinare transconfesională de 
mijloace de expresie (discuţii, imagini, aprinderi de 
lumânări, dans, etc). Ca recuperare şi încreştinare a 
unor aspecte noi sau a unor domenii insuficient 
explorate ale vieţii spirituale a omului contemporan, 
Bisericile emergente reflectă un demers pozitiv. În 
ce priveşte calitatea închinării şi a crezului, profilul 
lor spiritual este mai degrabă şubred, preţul plătit 
stilului de viaţă contemporan, post-modern, fiind 
prea mare, deoarece societatea este în prezent 
dominată de relativism, inclusivism, pluralism, 
scepticism, cultură pop. Aceste Biserici diluează 
crezul despre mântuirea oamenilor prin credinţa în 
Hristos, despre teologia crucii lui Hristos, vrea să 
redefinească păcatul, renunţă la recunoaşterea 
realităţii şi a semnificaţiei majore a învierii lui Isus, 
neagă mesajul biblic despre pedeapsa eternă a celor 
necredincioşi, îngeri sau oameni.  
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2. Ştim că în una dintre ultimele dumneavostră 
cărţi, Dinamica relaţiilor în biserică, aţi ales să 
scrieţi câteva pagini şi despre biserica emergentă. 
De ce aţi făcut acest lucru?  

Cartea mea aduce o privire generală asupra 
principiilor majore ale Dinamicii Bisericii (repere 
esenţiale de ecleziologie, resursele Bisericii, 
evaluarea viziunii, creşterii şi sănătăţii Bisericii 
locale – a parohiei, managementul relaţiilor în caz de 
conflicte în mediul creştin şi familial, în mediere 
etc.). Din acest punct de vedere nu se putea face 
abstracţie de ţelurile şi metodele aduse în atenţia 
creştinătăţii de diverse mişcări de înnoire a închinării 
şi vestirii evangheliei în societatea contemporană 
cum ar fi R. Warren, R. Hybells, mişcarea grupurilor 
de rugăciune şi comuniune frăţească, de studiu biblic 
în case, existenţa bisericilor în case, după model 
Nou Testamentar. În sensul acesta, emergenţa 
acestor curente este amintită în aspectele ei pozitive, 
fără a se deschide cu adevărat subiectul Bisericilor 
emergente, a căror teologie şi practică nu reflectă 
principiile şi mărturia Scripturii. Probabil că această 
discuţie mai complexă va face parte dintr-o ediţie 
viitoare. 
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3. Credeţi că există influenţe ale bisericii 
emergente vestice şi în România? Dacă da, în ce 
fel? 

Bisericile evanghelice din România au 
legături strânse cu Bisericile din toată lumea, care se 
manifestă la nivel de organizaţii globale, 
confesionale şi interconfesionale, la nivel de 
parteneriate de misiune în lumea a treia, la nivel de 
programe academice şi de instruire teologică. Aceste 
influenţe se manifestă în diverse direcţii: unele 
încurajează iniţiativa, altele colaborarea eclezială 
(ecumenică), altele independenţa şi adaptabilitatea 
culturală în formele de închinare. Desigur, pe lângă 
aceste direcţii, sunt şi cazuri în care interacţiunea 
duce la încurajarea formării unor biserici 
independente, la căutarea unei noi identităţi 
denominaţionale, a unei noi spiritualităţi, uneori de 
centru, alteori cu trăsături marginale, sectare.  
 

Bineînţeles, nu toate aceste direcţii sunt 
benefice. În mod deosebit, se observă în ultima 
vreme, dezvoltarea unui ecumenism inter-religios cu 
o teologie pluralistă confuză care, de dragul 
corectitudinii politice, europene şi vestice, adoptă o 
poziţie dinamică politic, dar precară biblic (mă refer 
la faptul că se manifestă deschidere spre admiterea 
mai multor căi de mântuire, prin diverse religii, 
afirmându-se că, de fapt, toate ar putea fi puse în 
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legătură cu închinarea la Hristos, la modul abstract). 
De asemeni, se observă dorinţa de a explora cu 
intensitate noi forme de închinare, acceptate cultural 
(conferinţa, spectacolul de scenă, închinări de tip 
veghe de noapte), în detrimentul spiritualităţii 
creştine clasice. 
 
4. Putem să vorbim în mod legitim despre 
avantaje şi dezavantaje aduse de mişcarea 
emergentă în spaţiul eclesiologic? Dacă da, cum 
anume?  

Absolut! În ce priveşte avantajele, cred că 
acestea constau în felul în care se atrage atenţia că 
multe din formele de viaţă socială moderne nu au 
fost integrate în viaţa Bisericii şi că ar fi potrivită 
„încreştinarea” lor. Astfel, întâlnirile de tip 
conferinţă, discuţia informală, întâlnirile de tip chat-
show cu moderator, vizionarea de filme şi audierea 
de muzică, pot căpăta forma unei adunări de 
închinare. Astfel de forme de interacţiune socială şi 
intelectuală, chiar spirituală, funcţionează deja cu 
succes în viaţa multor oameni; ar putea, deci, şi 
Biserica să fie atentă la caracteristicile lor şi 
găsească modalităţi de integrare a acestora în 
activităţile ei şi chiar în slujbele de închinare. 
 

Demne de interes sunt, apoi, tendinţele de 
ecumenism creştin, mai ales cele trans-evanghelice, 
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ANEXA 5: Site-uri pro, contra şi neutre faţă de 
mişcarea emergentă 

Site-uri care promovează mişcarea emergentă 

http://www.emergentvillage.com 

http://www.brianmclaren.net/ 

http://www.anewkindofconversation.com/ 

http://emergingminister.com/ 

http://www.emergingchurch.info/ 

http://theporpoisedivinglife.com/  

http://www.theooze.com/blog/ 

http://www.dankimball.com/vintage_faith/  

http://www.leonardsweet.com/Quantum/index.asp  

Site-uri împotriva mişcării emergente 

http://www.monergism.com/thethreshold/articles/topic/emergin
gchurch.html 

http://scotswahey.blogspot.com/2005/06/resources-on-emergent-
church.html 

http://www.modernreformation.org/dac05emerging.htm 

http://emergentno.blogspot.com/ 
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http://albertmohler.com/commentary_read.php?cdate=2005-06-20 

http://www.banneroftruth.org/pages/articles/article_detail.php?
739 

http://examiningemergent.blogspot.com/ 

http://svchapel.org/Resources/Articles/read_articles.asp?ID=12
2 

http://www.sliceoflaodicea.com/archives/2005/08/donald_mille
r_r.php 

http://www.lighthousetrailsresearch.com/emergingchurch.htm 

Site-uri neutre 

http://www.theopedia.com/Emergent_church 

http://en.wikipedia.org/wiki/Emerging_church 

http://ateam.blogware.com/AnEcclesiologicalAssessment.Ham
mett.pdf 
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