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Cuvânt înainte 
 
 
 În ultimii ani, mintea mea a g�zduit fr�mânt�ri 
sâcâitoare ce privesc rolul Bisericii în societatea contemporan�. 
Am v�zut atâ�ia cre�tini care au l�sat armele jos, descuraja�i c� 
b�t�lia a fost pierdut�, c� lumea deja s-a instalat ca un st�pân 
în Biseric�, încât mi-am spus c� voi face tot ce �ine de mine 
pentru ca steagul proclam�rii s� fluture iar��i deasupra 
împ�r��iei întunericului. Din acest tumult de gânduri s-a 
n�scut proiectul scrierii prezentei c�r�i. 
 Pentru finalizarea c�r�ii de fa�� se cuvine s�-mi înal� 
recuno�tin�a înspre Marele Autor, Dumnezeu, care mi-a 
asistat cercet�rile teologice �i mi-a inspirat reflec�ia asupra 
tematicii abordate. 

Mai apoi, îi mul�umesc prietenului meu, prof. emeritus 
David Smith, care a f�cut posibil�, din multe puncte de 
vedere, publicarea acestei lucr�ri. 

Trebuie s� îl amintesc �i pe prietenul meu Dani Iura�, 
care uneori a avut mai mult entuziasm decât mine vizavi de 
acest proiect. 
 Destinatari pre�io�i ai aprecierilor mele sincere sunt �i 
fra�ii �i prietenii mei care au citit manuscrisul în vederea 
corect�rii gramaticale �i a verific�rii coeren�ei ideilor – Tibi 
Apolzan (pastorul meu), Cristi S�l�jan (coleg de slujire), 
Marcela Burzo (sora mea). 
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 Frumoasa mea so�ie merit� cele mai profunde 
mul�umiri atât pentru r�bdarea �i în�elegerea ei în momentele 
când m-am dedicat cercet�rii, cât �i pentru gândirea-i critic� �i 
constructiv� de care a dat dovad� în discu�ii, când i-am 
împ�rt��it sec�iuni din con�inutul c�r�ii. 
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Introducere 

 
Realitatea Bisericii de azi 

 
 

În cunoscutul s�u roman, Vraciul, Mostowicz red� 
povestea tulbur�toare a celebrului doctor, profesorul Wilczur. 
Respectatul chirurg din Var�ovia ajunge, în urma unor 
evenimente nefericite, s� î�i piard� memoria �i s� tr�iasc� o 
via�� aspr� de ��ran umil care colind� satele în c�utare de 
lucru. De�i prin modesta-i înf��i�are b�rbosul vagabond nu 
inspira prea mult respect, acesta ajunge s� câ�tige admira�ia 
general� �i pre�uirea celor cu care intr� în contact. Farmecul 
povestirii este dat de îndemânarea extraordinar� de chirurg 
pe care �i-a p�strat-o în ciuda amneziei ce l-a str�mutat cu 
for�a într-o alt� lume. Fostul geniu al meseriei sale reu�e�te s� 
î�i împlineasc� voca�ia de vindec�tor chiar �i în condi�iile 
mizere ale unui loc aparent uitat de soart�, înlocuind bisturiul 
sterilizat al s�lii de opera�ie cu ustensile rudimentare g�site 
între sculele unei gospod�rii ��r�ne�ti. În ciuda condi�iilor �i a 
statutului s�u de om simplu, doctorul nostru tr�ie�te conform 
chem�rii sale de a-i ajuta pe bolnavi, ajungând s� realizeze 
adev�rate miracole �i aducând solu�ii la st�ri �i boli aparent 
imposibil de vindecat. 

Biserica lui Hristos este asemenea personajului din 
cartea lui Mostowicz. De�i î�i desf��oar� lucrarea în condi�ii 
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inferioare identit��ii sale, ea reu�e�te în mod extraordinar s� 
fac� diferen�a oricât de ostil ar fi contextul în care predic� 
mesajul salv�rii. E drept, î�i duce existen�a într-o continu� 
tensiune, îns� cu atât mai mare este provocarea voca�ional�, 
cu cât este de dificil contextul vie�uirii ei. 

Cuvintele lui Isus din Ioan 17 lanseaz� premisele 
acestei tensiuni privitoare la Biseric� �i la mandatul ei atunci 
când face referire la dou� realit��i. Pe de o parte, afirma�ia 
despre ucenici c� „ei nu sunt din lume” prezint� biserica 
cre�tin� ca pe o societate superioar� ce nu apar�ine acestei 
lumi; ea apar�ine cerului, a�a cum bine confirm� epistola 
paulin� adresat� credincio�ilor din Filipi (Fil. 3: 20): 

 
Dar cet��enia noastr� este în ceruri, de unde 
a�tept�m ca Mântuitor �i Domn pe Isus Hristos.  
 
Pe de alt� parte, rug�ciunea ce precede afirma�ia 

redat�, „Nu te rog s�-i iei din lume”, sugereaz� ideea c� 
ucenicii Domnului au un scop pe p�mânt. La fel ca �i Hristos, 
care, de�i nu e din lume, a venit între oameni pentru 
împlinirea unei lucr�ri de c�p�tâi, tot a�a �i ucenicii care 
urmeaz� acest suprem model, în timp ce î�i men�in identitatea 
de cet��eni ai altei dimensiuni, sunt mandata�i cu o lucrare �i o 
m�rturie pe care trebuie s� o poarte neîncetat. 

Cele dou� afirma�ii din Ioan 17 au constituit timp de 
dou� milenii fondul unei tensiuni uneori exprimate, alteori 
tacite. Tensiunea este rezultatul unei neîncetate fr�mânt�ri 
ecleziastice: cum poate Biserica s� întrupeze un mesaj de 
origine divin�, revelat în termenii specifici ai unui context 
istoric, ne�tirbindu-i integritatea, dar totu�i s�-l prezinte cu 
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relevan�� oric�rui grup de oameni, indiferent de timpul sau 
cultura în care se afl�? 

De-a lungul istoriei Bisericii, diversele grup�ri de 
credincio�i s-au raportat diferit la rela�ia dintre p�strarea 
purit��ii mesajului �i contextualizarea lui într-o cultur� a 
vremii. Dintr-o tendin�� parc� înn�scut� de a accentua 
extremele, Biserica, de foarte multe ori, a ales s� afirme cu 
t�rie un aspect al mandatului s�u, neglijând îns� importan�a 
celuilalt. 

Biserica secolului 21 confirm� tiparul observat în 
istorie �i nici ea nu a reu�it înc� s� se desprind� de periculoasa 
oscilare între cei doi poli. Astfel, ne afl�m fie în ispita de a �ine 
cu din�ii de ideea c�, dac� mesajul e divin �i neschimbat, tot 
atât de b�tut� în cuie trebuie s� r�mân� �i m�rturisirea �i 
metoda transmiterii acestui mesaj, fie în pozi�ia de partizani ai 
ideii de cioplire �i modelare a Evangheliei pân� când aceasta 
se transform� dup� chipul �i asem�narea culturii din vremea 
actual�, de dragul de a o face în�eleas� �i acceptat� cu bra�ele 
deschise de societate. 

De obicei, cea de-a doua pozi�ie extrem� s-a n�scut ca 
reac�ie la o prea mare accentuare a celei dintâi; aceasta va 
reie�i destul de clar din studiul nostru despre provoc�rile 
postmodernit��ii �i din atitudinea unor teologi evanghelici 
fa�� de aceste provoc�ri. 

Teza c�r�ii de fa�� este c� adev�ratul succes al Bisericii 
în trimiterea pe care o are se bazeaz� pe o cale de mijloc între 
cele dou� extreme; �i asta nu pentru c� o cale de mijloc în 
sine, ca principiu universal, ar fi demn� de ales în orice 
situa�ie, ci pentru c�, în acest caz, calea de mijloc aduce în 
echilibru perfect Biserica Domnului în procesul de împlinire 
a celor dou� roluri ale sale în lume: lumin� �i sare. 
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Matei 5: 13 – 16 nu pune aceste atribute ale Bisericii într-un 
raport de subordonare, ci ambele descriu aceea�i Biseric�, cu 
egale responsabilit��i, a�a cum sunt ele ilustrate în metaforele 
lumin� �i sare, imagini ce prezint� în dubl� postur� mesajul 
purtat de Biseric�: cea de revela�ie �i relevan��.  

Biserica nu este o simpl� fort�rea�� care î�i consum� 
toat� energia în c�utarea celor mai eficiente modalit��i de 
conservare a propriei identit��i �i de baricadare în fa�a 
inamicului. Dimpotriv�, ea este cea care asalteaz� por�ile de 
fier ale întunericului. Promisiunea lui Hristos, atunci când a 
rostit pentru prima dat� cuvântul „Biseric�” (potrivit 
relat�rilor scripturale), sugereaz� cu insisten�� ideea c� o 
biseric� ce nu ezit� s� ia pozi�ii ofensive în confruntarea cu 
întunericul, nu va fi biruit�. Matei 16: 18, „voi zidi Biserica 
Mea �i por�ile Locuin�ei mor�ilor nu o vor birui”, prezint� cu o 
claritate de neclintit locul Bisericii în confruntarea ei cu 
împ�r��ia p�catului: ea î�i asum� rolul de cuceritor �i nu 
invers. Biserica st� la por�i încercând s� demoleze zidurile de 
p�cat ale societ��ii �i în aceast� lupt� poate avea siguran�a c� 
nu va fi învins�. Ceea ce o poate învinge îns�, este neasumarea 
rolurilor ce i s-au încredin�at, de a fi lumin� �i sare. A întoarce 
spatele chem�rii �i a bate în retragere din misiunea ei în 
societatea f�r� Dumnezeu înseamn� �i începutul n�valnic al 
dec�derii. Cine dore�te o biseric� moart�? Doar inamicul! 
Atunci de ce s� facem �i noi, cei înrola�i sub steagul lui 
Hristos, lucrarea nimicitoare a celui r�u? În�el�ciunea este c�, 
de multe ori, crezând c� reprezint� cauzele ortodoxe ale 
cre�tinismului, unii reprezentan�i ai bisericii au devenit unelte 
neputincioase în mâna viclean� a diavolului. Când Biserica î�i 
în�elege scopul existen�ei sale în mijlocul lumii, comunitatea 
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de credincio�i prime�te plin�tate de via��, iar societatea nu 
poate s� r�mân� indiferent�.  

În acest studiu, prin termenul biseric� nu ne referim la 
liderii adun�rii cu statut de cleric sau laic, ci la toat� mul�imea 
de credincio�i. Din aceast� perspectiv�, evaluarea corect� a 
Bisericii de azi nu se face m�surând nivelul academic �i 
spiritual al literaturii cre�tine recente sau judecând ultimele 
decizii de organizare ale consiliului bisericesc. Starea 
spiritual� a Bisericii este îns� foarte bine reflectat� în via�a de 
zi cu zi a credincio�ilor ei, iar dac� aceasta nu poate fi 
m�surat� în statistici, feedbackul din partea necredincio�ilor 
creeaz� un punct de referin�� în evaluare. Când via�a 
cre�tinilor devine o m�rturie despre dragostea lui Dumnezeu, 
societatea nu mai r�mâne la fel. Lucrul acesta este confirmat 
de întreaga istorie a Bisericii. Atunci când oameni integri, 
anima�i de chemarea divin� pentru via�a lor, au v�zut nevoile 
spirituale din jur �i au r�spuns acestor nevoi, pe lâng� ei s-au 
format adev�rate curente religioase care au revitalizat 
Biserica, aducându-i un suflu proasp�t al rededic�rii.  

Via�a Bisericii din zilele noastre, cu realiz�rile mari cu 
care se poate l�uda, î�i datoreaz� existen�a interven�iei lui 
Dumnezeu, care a lucrat cu dib�cie în spatele cortinei istoriei. 
Dac� istoria Bisericii este privit� din perspectiva lui 
Dumnezeu �i a felului cum El a lucrat de-a lungul timpului, se 
poate observa o persoan� divin� interesat� de credincio�ii s�i 
�i, în acela�i timp, un pedagog des�vâr�it care �i-a maturizat 
Biserica în timp, l�sând-o s� înve�e din lec�iile trecutului. În 
aceast� carte perspectiva divin� asupra istoriei este mai 
degrab� subîn�eleas�, accentul îns� punându-se pe felul cum 
cre�tinii din genera�ia actual� pot s� schimbe fa�a spiritual� a 
societ��ii. Realitatea Bisericii e una singur�, e neschimbat�, 
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ceea ce se modific� fiind contextul vie�uirii ei. Aceste contexte, 
ce difer� de la perioad� la perioad� �i de la un loc la altul, 
impun o colaborare flexibil� din partea Bisericii care, 
netrebuind s� î�i modifice vreo caracteristic� esen�ial� a 
naturii ei, are totu�i datoria înscris� în mandatul încredin�at 
de a da gust indiferent de compozi�ia societ��ii în care se afl�.  

Biserica de azi poate fi evaluat� �i din perspectiv� 
pesimist� �i dintr-una optimist�. Exist� destule motive care s� 
justifice o atitudine negativ� în judecarea ei; societatea care 
parc� pe zi ce trece se perverte�te tot mai mult, �i asta în fa�a 
privirilor aparent neputincioase ale Bisericii, poate servi ca un 
simplu exemplu concludent. Sunt îns� �i argumente menite s� 
încurajeze pe observator: Biblia p�trunde cu pa�i repezi în 
na�iunile �i etniile care nu au avut înc� parte de Vestea cea 
Bun�. Asta înseamn� c� mai sunt oameni dedica�i pe care 
lumea nu i-a cucerit cu valorile ei �i care sunt gata s� fac� totul 
pentru ca Evanghelia s� mântuiasc� pe cât mai mul�i p�c�to�i. 
Da, este încurajator gândul c� Dumnezeu nu �i-a epuizat 
resursele; El înc� trimite lucr�tori la seceri�. 

Lucrarea de fa�� se adreseaz� acestor oameni dedica�i 
cu inten�ia de a-i asista în lucrarea lor, dar se vrea s� fie �i o 
provocare pentru lucr�torii cre�tini c�rora pare s� nu le mai 
pese a�a de mult de oamenii nemântui�i, sau de tinerii dificilei 
genera�ii postmoderne care au nevoie urgent� de grij� 
pastoral� �i c�l�uzire spiritual�. Cei care înc� mai folosesc o 
teologie seac� pentru a-�i argumenta nep�sarea, pe care o �in 
la pozi�ie de virtute, ori se las� convin�i de nevoia din jur, 
încercând s� fie de real folos societ��ii, ori se vor trezi într-o 
lume doar a lor, cu un limbaj de lemn �i profund 
neimpresiona�i de ce se întâmpl� în societate. 
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Cartea î�i propune s� provoace o reac�ie de rededicare 
sau de poc�in��, iar dac� reu�e�te cât de pu�in s� mi�te apele 
tulburi în care se scald� Biserica uneori, î�i merit� efortul de a 
fi fost alc�tuit�. 

În acest demers, cititorul va fi introdus, mai întâi, în 
lumea �i gândirea postmodern� printr-o prezentare a 
conceptelor de baz� ce �in de postmodernism. Dup� partea de 
definire vor urma trei capitole ce vor aborda atât provoc�rile 
de ordin teoretic �i practic ale postmodernismului asupra 
credin�ei �i m�rturiei cre�tine, cât �i r�spunsurile date de 
teologi �i lideri evanghelici în fa�a acestui asediu ideologic �i 
cultural. Capitolul cinci va oferi cititorului o baz� biblic� 
pentru rezolvarea tensiunii dintre revela�ie �i relevan��, dintre 
mesaj �i metod�. Ultimele patru capitole vor prezenta aspecte 
ce �in de gândirea �i tr�irea Bisericii cre�tine care s� ilustreze 
importan�a unei m�rturii autentice �i relevante: conflictul 
dintre genera�ii în criza relevan�ei, avântul apologetic în 
postmodernitate, paradigma �i praxisul predic�rii unui mesaj 
autentic �i relevant.  

La metoda de prezentare este necesar� men�iunea c�, 
deoarece majoritatea surselor bibliografice sunt în limba 
englez�, citatele vor ap�rea în textul principal în române�te, 
urmând ca textul în limba original� s� fie trecut ca not� de 
subsol. O alt� precizare important� se refer� la stilul scrierii. 
Am ales s� combin tipul mai rece al cercet�rii cu tent� 
academic� cu o scriitur� cald�, personal�, menit� s� ating� 
inima cititorului. Am combinat cele dou� stiluri de scriere din 
dorin�a de a m� apropia de ambele categorii de destinatari – 
atât de omul c�r�ii, cât �i de cel înclinat spre chestiuni mai 
practice. 
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De�i în carte se poate observa cu u�urin�� o anumit� 
logic� în ordonarea capitolelor �i în abordarea progresiv� a 
temelor, citirea separat� �i de sine st�t�toare a fiec�rei sec�iuni 
majore nu este descurajat� – se poate face f�r� probleme, în 
func�ie de fr�mântarea intelectual� �i de nevoia imediat� a 
celui ce r�sfoie�te materialul. Finalul c�r�ii va oferi �i o anex� 
cu întreb�ri pentru discu�ii pe grupe, pentru a servi situa�iei în 
care se vor g�si cititori dornici s� discute temele prezentate în 
întâlniri organizate. 



2. Adev�r sau provocare 
 

 31

  
 
 

 
Capitolul 2 

 
Adev�r sau provocare? 

 
Replici evanghelice la atacurile postmoderne 

asupra conceptului de adev�r 
 

 
Introducere 
  Ce este adev�rul? Întrebarea ridicat� cu multe secole 

înaintea noastr� de c�tre Pilat î�i g�se�te ecou peste veacuri în 
fiecare genera�ie �i, cu siguran��, s-a reg�sit deseori �i în 
fr�mânt�rile înainta�ilor guvernatorului roman. Defini�iile 
adev�rului au coincis uneori, în sfera religioas�, cu doctrinele 
acceptate oficial, alteori, în dimensiunea filozofic�, cu 
superlativul n�zuin�elor umane �i, nu de pu�ine ori, mai 
recent, cu cunoa�terea �tiin�ific�. Din amalgamul de teorii ale 
cunoa�terii, credin�a cre�tin� î�i ridic� fruntea �i prive�te cu 
convingere înspre Cel ce încapsuleaz� adev�rul în propria-I 
fiin�� – Hristos. El a spus r�spicat: „Eu sunt calea, adev�rul10 �i 
via�a” (Ioan 14. 6). Aceast� convingere este în prezent asaltat� 
de etosul postmodern care, prin chiar natura sa, d� na�tere la 

10 Sublinierea apar�ine autorului. 



Revela�ie �i relevan�� 
 

32

provoc�ri majore ce pot afecta în mod critic gândirea �i tr�irea 
cre�tin�. Capitolul de fa�� începe identificarea �i examinarea 
acestor provoc�ri (continuând �i în urm�toarele dou� 
capitole), demers ce se desf��oar� în paralel cu analizarea 
pozi�iei evanghelice fa�� de acestea. Studiul va lua în 
considerare diferitele tipuri de provoc�ri (teoretice/ teologice 
�i practice) �i, de asemenea, va prezenta unele polemici �i 
discu�ii pe seama lor din interiorul cercului evanghelic. 
  
 Relativitatea adev�rului 
  
 Dup� cum anticipasem, una dintre cele mai mari 
provoc�ri la adresa tr�irii cre�tine, în general, �i a lucr�rii 
spirituale, în special, este reprezentat� de dezbaterea 
postmodern� pe marginea conceptului de adev�r. Aceast� 
dezbatere reflect� în esen�� o pozi�ie critic� fa�� de modernism 
�i de definirea adev�rului dat� de acest curent de gândire.  
 Din perspectiv� modernist�, totul putea fi explicat �i 
cunoscut pe temeiul metodei �tiin�ifice. La baza acestei 
metode este ra�iunea – tot conceptul de adev�r învârtindu-se în 
jurul acestei chestiuni considerat� esen�ial�; ideea de om ca 
fiin�� ra�ional� („gândesc, deci exist”) a devenit astfel 
chintesen�a demersului iluminist. Descartes (�i mul�i al�ii care 
l-au urmat) credea c� prin simplul exerci�iu al ra�iunii era 
posibil� descoperirea adev�rului suprem �i astfel dezvoltarea 
unei concep�ii ra�ionale �i atotcuprinz�toare despre lume �i 
via��. Dup� cum observ� Phillips �i Okholm (1995, p. 12), 
„Ra�iunea punea la dispozi�ie un set de reguli �i criterii pentru 
gândirea corect� despre realitate, accesându-se astfel adev�rul 
absolut”. Prin urmare, se ajungea la cunoa�tere �i adev�r 
printr-un „proces critic de observare, experimentare �i 
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verificare” (Lose, 2003, p. 21). A�adar, orice afirma�ie despre 
realitate care era în concordan�� cu regulile �i criteriile ra�iunii 
era considerat� adev�r obiectiv, îns�, în caz contrar, acele 
preten�ii erau tratate cu scepticism �i considerate simple 
supersti�ii �i impulsuri subiective. Ideea modernist� despre un 
adev�r universal �i deificarea ra�iunii a culminat în arogan�� 
�tiin�ific�, profund criticat� de postmoderni�ti. 
 În contrast cu modernitatea, pozi�ia postmodern� este 
marcat� de un puternic sentiment de îndoial� în ce prive�te 
aceste concep�ii, sau chiar de o respingere a oric�rui apel la 
realitate sau adev�r absolut. De vreme ce, din perspectiv� 
postmodern�, nu exist� adev�r universal sau absolut, ideea de 
adev�r este pur �i simplu redus� la statutul de crez personal 
în mintea celui ce îl de�ine. Cu alte cuvine, o afirma�ie ce se 
pretinde adev�rat� poate fi realmente valabil� pentru o 
anumit� persoan�, iar în acela�i timp fals� pentru alta. Acest 
punct de vedere acord� subiectivismului �i relativismului 
valoare, într-un anume sens, absolut�. Potrivit multor 
deconstruc�ioni�ti, este imposibil� dobândirea unei în�elegeri 
obiective a realit��ii de vreme ce „toat� percep�ia e umbrit� de 
prejudec��ile înr�d�cinate �i de contextul istoric” (Allen, 1997, 
p. 61).  
 Pe lâng� ace�tia, Foucault (citat în Erickson, 2001, p. 231) 
sus�ine c� adev�rul nu este altceva decât o func�ie a puterii, 
deseori folosit� cu scopuri opresive. Prin suprimarea vocilor 
contrare, cei de la conducere se asigur� s� prezinte ca adev�r 
ideile care le favorizeaz� propaganda. Allen (1997, p. 61) face 
o observa�ie pertinent� la pozi�ia lui Foucault, remarcând c� 
emiterea unor judec��i normative �i universale concomitent cu 
negarea posibilit��ii adev�rului universal constituie o ciudat� 
contradic�ie în sine. 
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 O imagine de ansamblu a perspectivei postmoderne 
despre adev�r eviden�iaz� dou� aspecte: 
 
 a. Pozi�ia constructivist� 
  
 Conform cu aceast� abordare a adev�rului, toat� 
realitatea este construit� în mintea persoanei sau în 
comunitatea de grup. Adev�rul nu este un factor extern care 
s� determine calitatea tr�irii umane, ci mai degrab� produsul 
unui consens social. Acesta este un punct de vedere care 
neteze�te calea relativismului �i a subiectivismului. Anderson 
(1995, p. 8) rezum� foarte bine perspectiva constructivist�: 
 

 Privind adev�rul ca fiind ceva f�cut, nu 
g�sit – privind realitatea ca pe o construc�ie 
social�..., înseamn� s� în�elegi c� toate pove�tile 
noastre despre ce este acolo afar� – toate faptele 
noastre �tiin�ifice, înv���turile noastre religioase, 
crezurile societ��ii noastre, chiar percep�iile noastre 
personale – sunt rezultate ale unei interac�iuni 
foarte creative dintre min�ile omene�ti �i cosmos.11 
 

 b. Pozi�ia pragmatic� 
  
 Perspectiva pragmatic� sus�ine c� adev�rul nu trebuie 
în�eles ca pe o idee ce corespunde realit��ii, ci este mai 
degrab� reflectat de ceea ce convine fiec�ruia sau, cum spune 

11 În original: “Seeing truth as made, not found – seeing reality as socially 
constructed…. It means understanding that all our stories about what’s out 
there - all our scientific facts, our religious teachings, our society’s beliefs, 
even our personal perceptions – are the products of a highly creative 
interaction between human minds and the cosmos.” 
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Groothuis (2004, p. 75), „un crez este adev�rat numai dac� 
produce efecte de dorit sau benefice de durat�.”  
 Cercet�torii evanghelici au r�spuns acestor provoc�ri 
postmoderne asupra adev�rului în diferite moduri. Unii, 
precum Grenz sau Kenneson, trateaz� subiectul afi�ând o 
mare deschidere pentru afirma�iile postmoderne; al�ii îns�, 
cum sunt Groothuis �i Smith, întâmpin� aceste provoc�ri cu 
argumente puternice în favoarea adev�rului obiectiv. 
 
 Stanley Grenz – „Centrul” 
 
 Grenz este un evanghelic care ia în serios provoc�rile 
postmodernismului �i se angajeaz� într-o revizuire a teologiei 
evanghelice în lumina acestor provoc�ri. C�r�ile lui (A Primer 
on Postmodernism, Revisioning Evangelical Theology), articolele 
(de ex.: ‘Participating in What Frees: The Concept of Truth in 
the Postmodern Context’) �i eseurile (de ex.: ‘Star Trek and the 
Next Generation: Postmodernism and the Future of 
Evangelical Theology’) reflect� o bun� în�elegere a ideilor 
postmoderne �i a felului în care acestea provoac� credin�a 
cre�tin�. În revizuirea pe care o face teologiei evanghelice 
Grenz propune patru linii directoare ale unei abord�ri 
proaspete, în spiritul cerin�elor postmoderne. Astfel, din 
punctul lui de vedere, contextul postmodern le impune 
cre�tinilor s� întrupeze Evanghelia într-o manier�  
post-individualist� – accentul pe comunitate, post-ra�ionalist� – 
fiin�ele umane nu sunt numai ra�ionale, post-dualist� – omul ca 
un tot-unitar, cu emo�iile la fel de importante ca intelectul, �i 
post-noeticentric� – crezurile sunt importante nu doar prin 
natura lor propozi�ional�, ci fiindc� ele marcheaz� conduita 
(Grenz, 1996, p. 167). În abordarea postmodernismului, Grenz 
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d� dovad� de mult� deschidere când vine vorba de 
provoc�rile asupra adev�rului. În timp ce se declar� loial 
adev�rului obiectiv întrupat în Hristos, centrul (1996, p. 164),12 
el accentueaz� ni�te aspecte ale adev�rului postmodern 
folositoare teologiei �i tr�irii cre�tine. În articolul s�u, 
‘Participating in What Frees: The Concept of Truth in the 
Postmodern Context’, Grenz î�i începe pledoaria prin a afirma 
c� postmoderni�tii nu au renun�at la adev�r, ci sunt într-o 
c�utare continu� a acestuia, iar apoi dezvolt� o prezentare a 
patru caracteristici ale adev�rului a�a cum sunt ele în�elese de 
lumea postmodern�, tr�s�turi care sunt în acela�i timp 
folositoare, dar �i purt�toare de provoc�ri pentru teologia �i 
credin�a evanghelic� (2003, p. 687 – 693): adev�rul participator 
(„exist� moduri de cunoa�tere pe lâng� ra�iune, a�a cum ar fi 
prin emo�ii �i intui�ie... mai degrab� decât ca pe o serie de legi 
impersonale, postmoderni�tii privesc lumea ca fiind istoric�, 
rela�ional�, personal� �i participatorie” (p. 688)), adev�rul 
construit („limbajul nostru const� într-un set de conven�ii sau 
acorduri asupra conceptelor umane, care ne las� s� 
experiment�m lumea într-o manier� aparte” (p. 689)), adev�rul 
narativ („scopul povestirii nu este o simpl� extragere a 
adev�rului, pe care se presupune c� îl ilustreaz� [nara�iunea], 
ci tr�irea acelei pove�ti... adev�rul acelei pove�ti nu st� în 
principii... ci în povestea în sine” (p. 691)) �i adev�rul pragmatic 
(„adev�rul este ceea ce creeaz� o comunitate a adev�rului, 
care iese la iveal� în rela�iile împ�rt��ite de membrii 
grupului” (p. 693)). A�adar, în concep�ia sa exist� un adev�r 

12 În traducere româneasc� Grenz spune: „în contrast cu gândirea 
postmodern�, noi credem c� exist� un centru unificator al realit��ii. Mai 
specific, noi �tim c� acest centru s-a revelat în Isus din Nazaret care este 
Cuvântul ve�nic prezent printre noi.” 
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obiectiv, Isus Hristos, iar toate celelalte derivate de aici nu 
trebuie reduse la simple afirma�ii propozi�ionale, ci mai 
degrab� în�elese �i exprimate prin mijloace mai relevante. 
 O obiec�ie la aceast� abordare este c�, de�i, pe de o 
parte, Grenz pledeaz� pentru adev�rul obiectiv reg�sit în Isus 
Hristos, pe de alt� parte – în afara discu�iei strict spirituale 
asupra subiectului – el accept� afirma�iile postmoderne legate 
de relativitatea adev�rului. Abordarea ar p�rea acceptabil�, 
îns� ridic� o întrebare: care sunt criteriile ce determin� 
distinc�ia dintre obiectivitatea spiritual� (centrul) �i relativitatea 
cunoa�terii omene�ti? De�i pare s� fac� aceast� distinc�ie, Grenz 
nu pune la dispozi�ie nici o unealt� pentru procesul în�elegerii 
diferen�ei de categorie dintre centrul obiectiv �i adev�rul 
construit al societ��ii. Erickson (1998, p. 100) confirm� aceast� 
obiec�ie fa�� de pozi�ia lui Grenz (cum c� „în timp ce recunosc 
c� toate punctele de vedere sunt condi�ionate istoric... pe baza 
angajamentului fa�� de Isus Hristos �i fa�� de nara�iunea 
bazat� pe ac�iunea lui Dumnezeu în el, evanghelicii trebuie, 
simplu, s� resping� scepticismul dintr-o mare parte a 
postmodernismului”) sus�inând c�: 
 

 Întrebarea este, totu�i, pe ce baz� putem 
face asta? Dac� accept�m tezele de baz� �i 
presupozi�iile postmodernismului, putem s� 
curm�m pur �i simplu concluziile sale spunând: 
„pentru cre�tini este de neconceput” sau ceva 
similar?13 

13 În original: “The question, however, is on what grounds we are able to do 
that? If we accept the basic theses and presuppositions of postmodernism, 
can we stop short of its conclusions simply by saying, “For Christians, this is 
simply untenable” or something similar?” 
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 Abordarea lui a ridicat la unii comentatori semne de 
îndoial� în privin�a statutului s�u de evanghelic. Carson 
(1996, p. 481), de exemplu, sus�ine c� nu poate s� î�i dea 
seama, cu toat� bun�voin�a din lume, în ce fel modul lui 
Grenz de în�elegere a Scripturii ar putea fi identificat cu 
pozi�ia evanghelic�. Cu aceea�i atitudine fa�� de Grenz 
conclude �i Erickson capitolul cinci al c�r�ii sale 
Postmodernizing the Faith, intitulat ‘To Boldly Go Where No 
Evangelical Has Gone Before’, în care evalueaz� în principiu 
pozi�ia lui Grenz ca fiind favorabil� cerin�elor �i afirma�iilor 
postmoderne. 
 Totu�i, cel pu�in prin unele afirma�ii clare, Grenz î�i 
manifest� pozi�ia de sus�inere a obiectivit��ii adev�rului. 
Întrebarea este dac� aceste afirma�ii mai r�mân în picioare în 
fa�a deschiderii prea mari fa�� de postmodernism. 

 
Philip D. Kenneson – Adev�rul obiectiv: nu exist� 
a�a ceva 
 

 În cartea editat� de Phillips �i Okholm, Christian 
Apologetics in the Postmodern World, titlul eseului lui Kenneson, 
‘There’s No Such Thing As Objective Truth, And It’s A Good 
Thing Too’, atrage aten�ia cercet�torului evanghelic într-un 
mod aparte. 
 Kenneson începe prin a-�i asigura cititorii c� nu este 
un relativist, dar în acela�i timp î�i sus�ine cu îndârjire pozi�ia 
împotriva ideii de adev�r obiectiv, explicat de el ca fiind „un 
concept care constituie cealalt� fa�� a relativismului �i care 
este necesar pentru ca relativismul s� fie coerent”, sau 
consortul relativismului (Phillips �i Okholm, 1995, p. 156). 
Pentru a se face în�eles, Kenneson dezvolt� explicarea a dou� 
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unii ca o bun� solu�ie la aceast� provocare.27 Long (2004, p. 84) 
sugereaz� un cadru care con�ine unele dintre r�spunsurile 
cre�tine la provoc�rile postmodernismului �i care eviden�iaz� 
bine rela�ia cuvânt-imagine: 

 
 

   CULTURA MODERN�   –   CULTURA ACTUAL�    –   R�SPUNSUL CRE�TIN 
Individul Comunitatea Comunitatea 

cre�tin� 
Adev�rul obiectiv Adev�rul subiectiv Apologetica 

întrupat� 
Cuvânt Imagine Cuvânt&Imagine28 

Metanara�iune Micronara�iune Istoria Împ�r��iei 
lui Dumnezeu 

 
 
Chris Altrock – Cum s�-l proclam�m pe Hristos într-o 
epoc� postmodern� 
 
În cartea sa, Preaching to Pluralists. How to Proclaim 

Christ in a Postmodern Age, Altrock ofer� o strategie de tip 
„cum s�” foarte bun� în vederea evangheliz�rii persoanelor 
care au adoptat postmodernismul ca stil sau filozofie de via��. 
Teza c�r�ii sale este c� predicatorii zilelor noastre sunt 
adev�ra�i misionari care vestesc mesajul lui Dumnezeu „în 
�ara str�in� a Postmodernit��ii” (2004, p. 10). Conform cu 
aceast� abordare, predicatorii trebuie s� în�eleag� anumite 

27 Predica narativ� reprezint� subiectul unei importante sec�iuni dintr-un 
capitol ulterior al acestei c�r�i. 
28 Sublinierea e f�cut� pentru a servi scopului acestei sec�iuni. 
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caracteristici ale ascult�torilor postmoderni, pentru ca apoi s� 
poat� predica într-un mod care s� creeze o conexiune real� cu 
ace�tia. Astfel, în prima parte a c�r�ii sale, Altrock face o 
prezentare a �apte caracteristici de baz� ale omului 
postmodern. Acestea vor fi prezentate sumar. 

În primul rând, oamenii genera�iei postmoderne sunt 
neinforma�i cu privire la lucrurile de baz� ale cre�tinismului 
(povestiri, doctrine �i vocabular biblic). În al doilea rând, 
ace�tia sunt oameni orienta�i înspre spiritual, care î�i 
manifest� interesul �i deschiderea (spre deosebire de 
moderni�ti) pentru supranatural. În al treilea rând, ei prezint� 
înclina�ii anti-institu�ionale, manifestând interes pentru Isus, 
dar nu �i fa�� de institu�ia Bisericii Sale. În al patrulea rând, 
postmoderni�tii sunt plurali�ti (caracteristic� principal�) în 
credin�a lor c� nici o religie nu poate pretinde monopolul 
asupra adev�rului religios. În al cincilea rând, ace�tia sunt 
pragmatici, c�utând nu o teologie de dragul ei, ci o 
spiritualitate care s� fac� diferen�a �i s� aduc� rezultate 
vizibile în via�a lor de zi cu zi. În al �aselea rând, cei 
influen�a�i de postmodernism sunt înclina�i spre rela�ii, 
c�utând o comunitate în care membrii se sprijin� �i se 
încurajeaz� unul pe altul. În cele din urm�, ace�tia sunt 
c�ut�tori de experien�e, oameni care mai degrab� î�i pun 
încrederea în ceea ce poate fi sim�it �i tr�it decât în ceea ce 
poate fi rezonabil sau logic. 

Dup� prezentarea celor �apte caracteristici ale 
persoanei postmoderne, Altrock dezvolt� un model teologic 
pentru predicare prin care dovede�te c� propov�duirea 
eficient� presupune lucrarea Duhului Sfânt (1 Corinteni 1: 18), 
dar c� implic�, de asemenea, �i rolul vizibil al predicatorului 
care î�i ia în serios sarcina, f�când tot ce îi st� în putin�� pentru 
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a fi în�eles de c�tre ascult�torii s�i (1 Corinteni 14: 22-25). 
Ultima parte a c�r�ii sale con�ine prezentarea mai multor 
strategii despre cum se poate ajunge la ascult�torul 
postmodern cu predicarea evanghelistic�.  

În primul rând, potrivit lui Altrock, predicarea de 
evanghelizare se va adresa acestor oameni neinforma�i prin 
folosirea unui vocabular, ilustra�ii �i imagini care nu presupun 
cuno�tin�e prealabile despre povestirile biblice �i prin 
asistarea lor în cunoa�terea elementelor de baz� ale 
Evangheliei, cu predici la subiect. În al doilea rând, predicarea 
evanghelistic� eficient� pentru cei orienta�i spre spiritual se va 
concentra asupra domeniilor în care spiritualitatea 
postmodern� se suprapune cu spiritualitatea biblic�. În al 
treilea rând, predicarea adresat� oamenilor anti-institu�ionali 
reflect� con�tientizarea faptului c� cei seta�i într-o gândire 
postmodern� se vor converti mai întâi la comunitatea cre�tin� 
�i abia apoi la mesajul propov�duit de aceast� comunitate; 
acest tip de predicare va ar�ta beneficiile comunit��ii. În al 
patrulea rând, comunicarea eficace a mesajului c�tre plurali�ti 
impune respectarea a �apte cerin�e (2004, p. 94 – 109):  
(a) „predic� mesaje care eviden�iaz� caracterul inclusiv �i 
tolerant al crucii"; (b) „clarific� r�d�cinile exclusivismului";  
(c) „predic� mesaje care exploreaz� fundamentele 
exclusivismului cre�tin"; (d) „predic� mesaje care dezv�luie 
exclusivismul din alte credin�e"; (e) „predic� privitor la 
neclarit��ile reg�site în pluralism"; (f) „predic� privitor la 
neconcordan�ele evidente în pluralism"; (g) „abordeaz� 
problema ca pe un proces". 

Cartea lui Altrock, de�i nu este o lucrare ce se a�eaz� 
pe calapodul strict al a�tept�rilor �i exigen�elor academice, 
este de un real folos prin faptul c� îi ofer� predicatorului 
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cre�tin o în�elegere de ansamblu foarte bun� asupra persoanei 
postmoderne �i c� îl asist� cu sfaturi concrete pentru însu�irea 
strategiilor în vederea rela�ion�rii kerigmatice cu destinatarul. 

 
Concluzii 
 
În final, e lesne de observat c� postmodernismul �i 

postmodernitatea nu se limiteaz� doar la cl�tinarea temeliilor 
filozofice/ teologice ale cre�tinismului (adev�r �i 
metanara�iune), ci provoac� serios �i domeniul de praxis al 
propov�duirii cre�tine. Dac� este chemat s� �in� sus 
stindardul adev�rului obiectiv (reg�sit în Hristos) �i a  
mega-nara�iunii cre�tine (mesajul mântuirii), predicatorul 
evanghelic este încurajat �i s�-�i deschid� ochii, cu aten�ie 
sporit�, pentru a profita de multele oportunit��i date de 
schimbarea de la modernitate la postmodernitate. 
Autenticitatea mesajului s� nu fie �tirbit� în niciun fel, îns� 
nici relevan�a acestuia s� nu sufere la umbra vremurilor de 
odinioar�, ci s� î�i reg�seasc� prospe�imea dat� de folosirea cu 
responsabilitate a unor metode de comunicare care s� creeze 
conexiunea real� cu audien�a postmodern�. Aceste chestiuni 
vor fi îns� discutate pe îndelete în capitolele ce urmeaz�. 
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Capitolul 6 
 

Credin�� veche versus suflu nou 
 

Manifest�ri ecleziastice ale tensiunii dintre 
autenticitate �i relevan�� 

 
 
 
Introducere 
 
Cu mul�i ani în urm� am v�zut o imagine care mi-a 

r�mas întip�rit� pân� azi pe retin�. E imaginea be�ivanului 
din sat care încerca din r�sputeri s� î�i pun� în mi�care c�ru�a 
tras� de un cal. Stând cât putea el de drept, cu picioarele 
proptite în podeaua c�ru�ei, s�rmanul om biciuia cu sârguin�� 
bietul animal în timp ce, cu o râvn� la fel de mare, tr�gea 
înd�r�t de h��uri, nel�sând bidiviul înt�râtat s� porneasc� la 
drum. Deseori acest comportament dihotomic prin care parc� 
o mân� ar porunci „h�is �i cea!”, iar alta „ho!”, este, din 
p�cate, vizibil �i în Biserica Domnului. Dar ce e de f�cut? 
Renun��m la mâna cu h��urile sau la cea cu biciul? Punem 
c�ru�a în mi�care insuflându-i avânt, suflu nou, sau o 
men�inem în starea-i inert� de fric� s� nu se dezmembreze la 
impactul cu gropile de pe drum? Acestea sunt fr�mânt�ri care 
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scot la lumin� tendin�e, aparent contrastante, fie înspre 
conservarea mesajului, fie spre prezentarea lui relevant� în 
societatea postmodern�. Cele dou� tendin�e, puse fa�� în fa��, 
produc deseori tensiune manifestat� în biseric� în special prin 
criza intergenera�ional�. Aceasta merit� o abordare în detaliu, 
deoarece este o problem� care cunoa�te r�spândire general� în 
Biserica lui Hristos. 

 
Tensiunea dintre genera�ii 
 
Este o realitate u�or observabil� cum credincio�ii, afla�i 

la vârsta caracterizat� de nonconformism (adolescen�� �i 
fraged� maturitate), ascult� cu neîncredere �i sim� critic 
evoc�ri cu caracter nostalgic de genul: „Pe vremea noastr� 
poc�in�a era altfel...” Fac acest enun� cu preten�ie universal� 
deoarece nu a fost n�scocit de o minte subiectiv�, ci este 
confirmat de dou� mii de ani de istorie, în care fiecare 
genera�ie a experimentat, pe rând, �i entuziasmul unui suflu 
nou, �i reticen�a unei atitudini conservatoare. În zilele noastre, 
aceast� tensiune iese la vedere în închin�ri publice unde 
tinerii, cu dorin�a lor aprins� de a reînnoi clipele de devo�iune 
comunitar�, scot din spatele cortinei „piese” în loc de cânt�ri 
sau ritmuri antrenante în loc de imnuri reveren�ioase. În fa�a 
acestei adieri noi în închinarea Bisericii, cei c�rora mul�imea 
anilor le-a dat voie s�-�i b�t�toreasc� concep�iile religioase 
intr� în confortabila fort�rea�� a tradi�iei, murmurând cu 
jum�tate de glas: „noi nu a�a am primit credin�a,” asta în cel 
mai bun caz, sau bat cu pumnul în mas� în încercarea de a-�i 
impune autoritatea, apelând cu lamenta�ie la evlaviosul 
respect ce a început s� nu-�i mai g�seasc� adep�i în rândurile 
tinerilor. 
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Aceasta este o tensiune care atunci când apare ca 
subiect de discu�ie în starea de vorb� a credincio�ilor îi 
incomodeaz� pe unii dintre interlocutori �i îi umple de râc� 
p�tima�� pe al�ii.  

Starea de încordare cu pricina, ce în multe locuri a 
explodat l�sând în urm� doar f�râme de biseric� sau, mai 
degrab�, o biseric� f�râmi�at� – dac� nu social, cel pu�in 
spiritual – se manifest� pe multe planuri, dintre care îl vom 
aborda în parcurgerea acestui capitol pe cel mai evident în 
Biserica Domnului. Dar, mai întâi, e nimerit s� lu�m în 
considerare pasajele biblice la care unii sau al�ii apeleaz� 
atunci când creioneaz� genericul discu�iilor conflictuale. 

Un prim pasaj, invocat de obicei de c�tre sus�in�torii 
genera�iei nostalgice, îl are în centru pe tân�rul împ�rat 
Roboam care, prin ac�iuni �i vorbe pripite, declan�eaz� 
ruperea în dou� a regatului evreiesc. Capitolul doisprezece 
din 1 Împ�ra�i se ocup� cu prec�dere de momentul de criz� 
generat de oscilarea nehot�rât� a împ�ratului între sf�tuitorii 
celor dou� genera�ii �i ascultarea final� de sfetnicii netrecu�i 
prin greut��ile vie�ii. O decizie a�a de important� luat� atât de 
u�or de un împ�rat neexperimentat creeaz� precedentul unor 
tulbur�ri na�ionale ce încearc� în mod repetat �i îndelung 
na�iunea dezbinat� a poporului ales. Cum s-a întâmplat 
aceasta? Simplu: în loc s� dea ascultare cuvintelor încercate de 
vreme ale consilierilor ce gustaser� din în�elepciunea lui 
Solomon, Roboam î�i pleac� voin�a în fa�a îndemnurilor 
îndr�zne�e �i superficiale ivite dintr-o via�� de huzur �i 
iresponsabilitate a tovar��ilor s�i.  

Morala de aparen�� a acestui pasaj, a�a cum ar putea fi 
ea eviden�iat� de c�tre categoria trecut� prin via�� a 
comunit��ii cre�tine, este c� b�trânii au dreptate în orice 
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decizie ce prive�te conduita �i principiile de via�� ale Bisericii, 
iar tinerii, care încearc� s� aduc� inova�ii de orice fel, sunt 
mâna�i de influen�e periculoase ce trebuie sugrumate chiar 
din fa��. A�adar, pioasa orânduial� transmis� tradi�ional 
trebuie p�zit� cu str��nicie, iar dac� mai îndr�znesc s� î�i fac� 
apari�ia �i unele tendin�e sfioase de schimbare, acestea s� fie 
anatema! Doar Roboam serve�te ca pild� elocvent� pentru 
în�elepciunea dat� de vorbele încercate în marea învolburat� a 
vie�ii �i pentru tragedia provocat� de non-conformism. 

Dar oare aceasta s� fie adev�rata lec�ie dat� de istoria 
dezbin�rii Israelului? Bineîn�eles c� nu. De�i în relatare sunt 
implicate cele dou� genera�ii, cu diferitele perspective asupra 
vie�ii, nu conflictul dintre ele, cu accentul pe dreptatea 
universal� a vârstnicilor, este eviden�iat de cronicarul  
vetero-testamentar. Chiar dac� prezentarea biblic� pare aici s� 
descrie un consiliu al b�trânilor mai bun decât consiliul celor 
aduc�tori de schimbare, acesta este un caz ce trebuie p�strat în 
contextul lui specific �i nu generalizat, tot a�a cum nu poate fi 
generalizat� nici vorbirea mai bun� a tân�rului Elihu în fa�a 
mult-mai-experimenta�ilor s�i tovar��i, tr�gându-se, ca 
urmare, concluzia favorabil� superiorit��ii în�elepciunii 
tinere�ti.  

Un alt pasaj, sau mai degrab� serie de pasaje care de 
data asta favorizeaz�, în aparen��, pe cei tineri sunt cele care 
descriu pieirea primei genera�ii din na�iunea israelit� 
c�l�toare prin de�ert dup� ie�irea din captivitatea egiptean�. 
Relat�rile biblice ne înf��i�eaz� dou� genera�ii de oameni. 
Prima este reprezentat� de adul�ii care au v�zut toate 
minunile eliberatoare ale lui Dumnezeu. Ace�tia îns� au pierit 
în pustie, neîmplinindu-li-se speran�a intr�rii în �ara promis� 
din cauza neascult�rii de Dumnezeu. A doua genera�ie de 
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israeli�i sunt fiii �i fiicele care s-au bucurat de împlinirea 
promisiunii lui Dumnezeu. Ei au v�zut cu ochii lor c� 
Dumnezeu se �ine de cuvânt �i ceea ce promite duce la 
împlinire. Aplicat� la conflictul dintre genera�ii, aceast� 
por�iune de istorie biblic� poate servi ca unealt� eficient� de 
contraatac a tinerilor. Cine sunt cei pedepsi�i de Dumnezeu? 
Cine sunt cei care au pierit în de�ert f�r� s�-�i finalizeze 
c�l�toria? Evident, genera�ia mai în vârst�! Asta s� nu 
însemne, oare, c� aduc�torii unei adieri proaspete în 
atmosfera bisericii sunt mesagerii unei schimb�ri în mai bine? 
Poate fi a�a în unele cazuri, îns� tragedia primei genera�ii 
exodice nu presupune automat �i vinov��ia universal� a celor 
mai a�eza�i în datini �i �abloane. A fi deschis pentru 
schimbare e un lucru bun, dar a ura de bine oric�rei schimb�ri 
doar de dragul noului devine o periculoas� pripire. Seria de 
pasaje care s� serveasc� uneia sau alteia dintre tabere ar putea 
continua, îns� noi ne oprim aici în speran�a c� am reu�it s� 
provoc�m cititorul la o analiz� mai atent� a pasajelor biblice 
pe care unii le pun pe tav� în tulbur�toarea între�inere a 
neîn�elegerii �i a lipsei de toleran�� dintre genera�ii. 

E momentul acum s� lu�m pe-ndelete un domeniu 
relevant de exprimare a tensiunii intergenera�ionale pentru a 
ilustra �i vizualiza mai bine dinamica conflictului. 

 
Muzica în biseric� 
 
Cântarea cre�tin� a devenit o parte a�a de important� a 

închin�rii publice încât azi, în multe biserici mari, frecven�a în 
diferitele serii de duminic� diminea�a se face în func�ie de 
preferin�ele muzicale. Sunt biserici, în special în cre�tin�tatea 
american�, unde la cele dou� sau trei serii de închinare 
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CE �i CUM 
 
Cititorul este rugat s� î�i imagineze c� lipse�te de la o 

adunare a bisericii la care este invitat un vorbitor excep�ional 
pe care nu ar fi vrut s�-l piard� pentru nimic în lume. Curios 
de presta�ia predicatorului, cel ce nu a avut �ansa s� îl asculte 
î�i va întreba amicii despre predic�. Care crede�i c� este 
întrebarea cea mai întâlnit� în astfel de cazuri? Ce a predicat? 
– Nu. Care au fost ideile de baz� ale mesajului? – Nu. Cât timp 
a predicat? – Nu. Au fost aten�i ascult�torii? – Nu. Întrebarea 
care, de departe, le întrece pe toate celelalte este: cum a 
predicat? (sau varia�ii ale acesteia). Abia dup� ce aceast� 
întrebare prime�te r�spuns, investiga�iile privind mesajul 
transmis vor continua prin celelalte interoga�ii. 

Predicatorul trebuie s� �in� cont de 2 întreb�ri majore, 
dac� vrea ca mesajul s�u s� îndeplineasc� cu brio standardele 
impuse de chemarea pe care a primit-o. Cele dou� întreb�ri 
sunt: CUM? �i CE?. Prima vizeaz� stilul predic�rii, iar cea de-a 
doua prive�te înspre con�inutul mesajului propov�duit. Una 
ne trimite la relevan�a Evangheliei, iar alta la autenticitatea ei. 

Care este cea mai important� dintre acestea? Unii, cu 
siguran��, se vor gr�bi s� le pun� pe cele dou� într-o ordine 
ierarhic�, a�ezând în frunte pe CE, urmat de CUM. �i asta 
pentru c�, vor spune ei, mesajul este important, el este esen�a; 
ce se predic� are putere intrinsec� de mântuire a celor 
p�c�to�i, nu cum se predic�. Dac� privim la suprafa��, am 
tinde s� d�m dreptate unei asemenea tendin�e de prioritizare. 
Îns� oare chiar a�a stau lucrurile?  

Deja am observat din capitolele precedente c� 
relevan�a �i autenticitatea, ca tr�s�turi de baz� ale unui mesaj 
biblic, trebuie s� se îmbine perfect într-o unire armonioas�, 
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altfel vom avea parte de predici subnutrite sau mesaje 
malformate. 

Remarc cu un u�or gust de am�r�ciune cum unii 
predicatori (�i nu sunt chiar pu�ini de acest gen) încearc� s� î�i 
salveze impresia l�sat� de o propov�duire mediocr�, sub 
a�tept�rile �i cerin�ele audien�ei, prin s�ge�i mai mult sau mai 
pu�in voalate, aruncate înspre cei ce reu�esc s� �in� treaz� 
aten�ia ascult�torilor. Ei vor folosi remarci de genul: „unii vor 
s� impresioneze, noi predic�m Cuvântul”, „noi suntem 
chema�i s� predic�m Cuvântul, nu s� delect�m audien�a cu 
pove�ti”, sau altele de acest gen. Deta�ate de contextul în care 
adesea apar, astfel de remarci sunt pe deplin adev�rate, dar 
când ies din gura celor ce s-au plafonat la o slujire obositoare, 
chiar plictisitoare, acestea cap�t� valoarea unor scuze patetice 
care trebuie s� dispar� din mintea celor ce vor s� creasc� în 
competen�a propov�duirii. Unii vor considera c� o astfel de 
atitudine critic� �i limbaj puternic nuan�at denot� lips� de 
respect fa�� de slujitorii Cuvântului, îns� îndr�znesc s� afirm 
(�i o fac cu t�rie) c� este o mai mare lips� de respect fa�� de 
Cel ce ne-a trimis �i apoi fa�� de destinatarii no�tri s� spunem 
lucruri adev�rate, dar f�r� convingere, într-un mod 
neelocvent sau adormind audien�a printr-un stil pietros �i sec. 
Cunoscutul r�spuns la nedumerirea personajului care a v�zut 
biserici goale �i cinematografe pline este d�t�tor de lumin� în 
cadrul discu�iei noastre: bisericile sunt goale pentru c� 
predicatorul spune lucruri adev�rate, de care parc� nu este 
convins, iar cinematografele sunt pline pentru c� actorul 
transmite minciuni ca �i cum ele ar fi adev�rate. 

Acum dar, s� nu ni se par� c� trebuie doar inversat� 
ordinea în importan�� a celor dou� întreb�ri �i atât. Cu asta nu 
rezolv�m nimic. Este ca �i cum am reteza aripa unei p�s�ri �i 
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am ata�a-o ciocului pentru c� este mai important� decât 
cel�lalt organ zbur�tor. Biata pas�re �i-ar pierde direc�ia �i în 
curând ar c�dea din înaltul cerului fluturând în cioc cu 
mândrie aripa cea valoroas�. Întreb�rile CE �i CUM ce �in de 
mesajul predic�rii sunt asemenea celor dou� vâsle la o barc� 
sau a celor dou� ro�i la o biciclet�. Dac� am întreba care roat� 
este mai important� la o biciclet�, oare ce r�spuns am a�tepta 
s� primim? Este roata din fa��, deoarece ea d� direc�ia, sau 
roata din spate, pe care se bazeaz� trac�iunea? Adev�rul este 
c� o biciclet� f�r� oricare dintre cele dou� ro�i î�i pierde 
integritatea �i, prin urmare, identitatea de biciclet�, devenind 
în cel mai bun caz un simplu monociclu. 

CE trebuie predicat �i CUM s� fie transmis mesajul 
sunt no�iuni atât de strâns legate una de alta încât lipsa 
vreuneia anuleaz� valoarea �i impactul celeilalte. 

Este deja evident� pledoaria pentru îmbinarea cu 
delicate�e �i consecven�� a celor dou�. Dac� e�u�m în aceast� 
împletire necesar� pierdem fie noi, predicatorii, aten�ia 
ascult�torilor, fie ei, ascult�torii, mesajul aduc�tor de har. Prin 
sacrificarea mesajului de dragul stilului atractiv poate reu�im 
s� câ�tig�m audien�a, dobândind �i un dram de popularitate �i 
aclama�ie, îns� cu riscul pierderii celor ce au nevoie de 
mântuire; �i asta din lips� de mesaj, de cuvânt consistent. 
Alegând în schimb cealalt� variant� – mesajul pur, neîntinat, 
într-o transmitere mistic�, seac� sau neîn�eleas� – avem �ansa 
s� c�p�t�m recunoa�terea de sfin�i, cu riscul, îns�, s� pierdem 
audien�a, nereu�ind s� le atragem aten�ia sau s� le stârnim 
interesul pentru comoara de pre� comunicat� în mesaj. 
Apostolul Pavel �tia prea bine ce voia s� îi înve�e pe corinteni 
când îi îndemna s� rosteasc� mai degrab� cinci cuvinte 
în�elese decât zece mii în alt� limb� (1 Cor. 14: 19), deoarece 
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oricât de profund sau de în�l��tor ar fi mesajul glosolaliei, nu 
are nici o relevan�� dac� nu e tradus în limbajul ascult�torului.  

Imagina�ia cititorului e iar��i provocat� de o ultim� 
ilustra�ie care s� pecetluiasc� aceast� pledoarie. S� ne 
imagin�m un autobuz plin de turi�ti care se opresc s� admire 
un peisaj paradisiac. Ghidul este cel ce cunoa�te zona �i �tie c� 
ratarea unui astfel de peisaj ar fi o mare pierdere pentru orice 
turist care trece prin împrejurimi. Problema cu peisajul este c� 
nu poate fi admirat f�r� un binoclu special. S� presupunem în 
continuare c� ghidul (predicatorul) are în portbagajul 
autobuzului num�rul necesar de binocluri, a�a încât to�i 
pasagerii s� se poat� delecta în acela�i timp de frumoasa 
priveli�te, îns� nu se deranjeaz� s� ofere obiectul necesar, ci 
dintr-un sim� al comodit��ii sau al mul�umirii c� î�i face 
îndeajuns de bine datoria, îi las� pe s�racii curio�i s�-�i chinuie 
privirile înspre dep�rt�ri greu z�rite cu ochiul liber. E drept, a 
bifat punctul turistic prestabilit, îns� f�r� vreun folos autentic 
pentru cei ce voiau realmente s� savureze frumuse�ea ce le-a 
fost refuzat�. Nu este aceasta lips� de etic� profesional�? Dar 
oare în termenii discu�iei noastre, cum se nume�te acest tip de 
atitudine iresponsabil�? S� întoarcem acum datele ilustra�iei. 
Ghidul pune la îndemâna fiec�rui turist binoclul necesar, îns� 
îi duce pe ace�tia numai în locuri unde obiectul nu î�i g�se�te 
utilitatea, r�mânând astfel f�r� nici o valoare. Nu transmite 
aceasta lips� de discern�mânt, de profesionalism, de 
competen��? 

Prin urmare, un predicator care î�i cunoa�te bine slujba 
�i care vrea s� se pun� la dispozi�ia Domnului, slujind bine pe 
ceilal�i, va c�uta s� aduc� în fa�a privirilor celor ce primesc 
mesajul divin numai peisaje mântuitoare oferindu-le al�turi �i 
mijlocul s� se poat� bucura pe deplin de acestea. 
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Etapa urm�toare este s� concretiz�m împletirea celor 
dou� elemente majore ale transmiterii mesajului în pa�i 
practici la îndemâna �i înspre folosul oric�rui predicator. 

E important de subliniat c� scriitorul acestei c�r�i este 
relativ tân�r în acest domeniu, având de înv��at înc� multe, 
dar �i un observator critic al lucr�rii de predicare, deplin 
con�tient de standardul impus de o asemenea chemare �i de 
responsabilitatea ce se a�eaz� pe umerii celui trimis cu un 
mesaj de sus. A�a c� pa�ii ce vor fi prezenta�i în continuare nu 
sunt atât rodul unei lucr�ri personale de durat� �i pline de 
succese �i împliniri, cât rezultatul lecturii sus�inute, împletit� 
cu observa�ia atent� a predicatorilor asculta�i �i cu 
fr�mânt�rile neîncetate izvorâte din dorin�a de îmbun�t��ire a 
lucr�rii proprii. 

Construirea �i expunerea unui mesaj autentic �i relevant 
î�i atinge �inta prin trei pa�i, pe cât de simpli, pe atât de 
esen�iali: ENUN�AREA, EXPLICAREA �i EXEMPLIFICAREA. 
De�i par s� fac� referire doar la partea de transmitere a 
mesajului, vom observa c� cei trei pa�i presupun tot procesul, 
de la preg�tire pân� la livrarea produsului kerigmatic. Pentru 
c� nu î�i propune s� �in� locul unui manual de omiletic�, 
aceast� sec�iune se rezum� la eviden�ierea aspectelor practice 
ale predic�rii ce în mod direct satisfac cerin�ele de relevan�� �i 
autenticitate. 

 
Enun�area 
 
Acest prim pas are la baz� premisa c� orice predic� 

trebuie s� poat� fi rezumat� (dac� e necesar) la câteva idei 
principale, la câteva enun�uri majore care constituie de fapt 
scheletul pe care se construie�te mesajul. Cititorul î�i poate 


