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Introducere 
 

Discuţia asupra misiunii creştine necesită în permanenţă o 
abordare contextuală, în raport cu spaţiul în care comunitatea 
creştină doreşte să se exprime. Această perspectivă conduce la 
nevoia de a înţelege şi de a operaţionaliza conceptul de relevanţă 
culturală a misiunii Bisericii. O asemenea întreprindere, însă, 
presupune evidenţierea şi depăşirea unor dificultăţi sugerate de 
gândirea teologică asupra problemei.  
 

O primă dificultate este legată de natura şi locul misiunii 
Bisericii în lume. La acest capitol, întâlnim o diversitate destul de 
mare de abordări şi practici, astfel că sarcina desluşirii tuturor 
argumentelor pe care se fundamentează acestea devine un subiect 
aparte de cercetare. Menţionăm doar că toate aceste poziţii pot fi 
grupate în două mari categorii: una care priveşte misiunea în sens 
restrâns, ca operă de predicare a Evangheliei în vederea mântuirii 
celor pierduţi; alta care consideră mântuirea în sens holistic, care 
vizează omul, creaţiile sale şi întregul univers. Cel de-al doilea sens 
al misiunii conduce la ceea ce s-ar numi evanghelizarea culturilor 
(Danielou, 1996, p. 19), la întruparea credinţei creştine în diverse 
culturi şi structuri etnice, astfel încât lumea să se întoarcă la 
Dumnezeu (Efeseni 1:10) într-o unitate în diversitate. Fiecare 
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poziţie cu privire la misiune comportă riscuri specifice. Pentru 
prima poziţie, cel mai mare risc este acela de a ieşi din lume, de a 
face din comunitatea creştină o structură închisă, izolată de toate 
problemele şi frământările omului din lume. Această izolare duce 
imediat la o incapacitate de a dialoga cu omul pe care comunitatea 
creştină vrea să-l mântuiască. Pentru a doua poziţie, riscul cel mai 
important este acela de a construi un discurs sau mesaj care să 
denatureze esenţa sau conţinutul Evangheliei prin tendinţa de a se 
adapta la tipul de om căruia i se adresează. 
 

O altă problemă care trebuie luată în considerare pentru 
clarificarea ideii de relevanţă culturală a misiunii creştine este cea 
legată de modul în care comunitatea creştină se raportează ea 
însăşi la lume în condiţiile deschise de Rusalii. Mai precis, 
concepţia creştină despre misiune şi relevanţa ei este legată de 
modul în care Biserica se percepe pe sine în raport cu ceea ce 
teologii numesc a fi mirabilia Dei (misiunea creştină însemnând 
lucrările minunate ale lui Dumnezeu). Pentru Biserică, misiunea 
este o operă care are ca iniţiator şi strateg pe Duhului Sfânt. 
Misiunea creştină are ca paraclet, în sensul etimologic al termenului, 
pe Duhul Adevărului, pe Cel care este motorul întregului proces al 
misiunii. Istoria de după Rusalii devine epoca Duhului Sfânt 
(Evdokimov, 1995, p. 132), iar conţinutul prezent al istoriei este 
misiunea (Danielou, 1996, p. 20). În această perspectivă, relevanţa 
nu este o opţiune umană, ci un ingredient fundamental al strategiei 
misionare a lui Dumnezeu. Consecinţa imediată a acestei strategii 
este nevoia de a fi în rezonanţă cu lucrările Duhului, adică de a 
pune în valoare dimensiunea profetică a Bisericii.  
 

O a treia dificultate este legată de dimensiunea escatologică 
a misiunii creştine. Toată viaţa bisericii se realizează în 
coordonatele unui sfârşit care a venit deja (este vorba despre 
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evenimentul Cristos). Orice realizare în cadrul existenţei istorice 
de după Cristos cere o ancorare în realitatea care nu s-a arătat încă 
pentru a fi salvată de efemer, ratare şi moarte. Într-o perspectivă 
eschatologică, ceea ce dă consistenţă prezentului este tocmai 
această ancorare în eternitate a oricărei realizări umane. În acest 
sens, relevanţa misiunii nu presupune doar expertiza de calitate a 
datelor actualităţii şi oferirea unor soluţii pertinente problemelor 
actuale, ci mai ales salvarea realizărilor omului de sub limitele 
istoriei, din perspectiva unui sfârşit iminent al lumii care pune 
capăt oricărui efort şi perspective umane.  
 

Scopul lucrării de faţă este de a pune în evidenţă câteva 
aspecte ale problematicii relevanţei culturale a misiunii creştine şi 
de a actualiza această problematică la datele comunităţii 
evanghelice din România. În prima parte a lucrării, se trasează un 
cadru de analiză a conceptului de relevanţă culturală a misiunii 
creştine pornind de modelele misionare ale Mântuitorului şi ale ap. 
Pavel. În partea a doua, se analizează conceptul de relevanţă a 
misiunii cu ajutorul modelelor de raportare a creştinilor la cultură, 
după abordarea propusă de R. Niebuhr în lucrarea sa Christ and 
Culture. În ultima parte, se încearcă o aplicaţie asupra temei 
relevanţa misiunii creştine la comunitatea evanghelică din România la 
început de secol XXI. 
 

I. Misiunea creştină şi relevanţa ei în epoca 
primară 
 

Conceptul de relevanţă culturală a misiunii creştine trebuie 
înţeles într-un cadru de gândire ce trebuie să ia în considerare 
dificultăţile precizate mai sus, nu doar sensul etimologic al 
termenului. În esenţă, relevanţa ţine de o anumită poziţionare faţă 
de contextul în care trăieşti şi în care vrei să spui sau să faci ceva. 
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Dar această poziţionare ţine în permanenţă de afirmarea unei 
identităţi. Conform spuselor Mântuitorului, Biserica este o 
realitate vie care are o poziţie foarte clară în raport cu lumea: este 
sare şi lumină. Adică avem de a face cu o poziţionare care nu ţine 
numai de vizibilitate, ci de o prezenţă cu un tip de consistenţă fără 
de care lumea s-ar nărui, s-ar strica şi ar rămâne în întuneric, în 
ignoranţă. Despre acest tip de poziţionare a Bisericii şi a misiunii 
ei în raport cu lumea, se vor desprinde câteva idei din modelele de 
misiune oferite de Mântuitorul şi de ap. Pavel. 
 

1. Caracteristici ale antichităţii care au favorizat 
răspândirea creştinismului 
 

Pentru a putea desluşi modul în care s-a realizat misiunea 
Bisericii în epoca primară, este important de ştiut care au fost 
caracteristicile lumii căreia i s-a adresat ea. Aproape în 
unanimitate, specialiştii în materie observă că lumea în care se 
năştea Biserica era o lume construită de civilizaţia romană, dar 
care avea un „suflet” dominat de cultura greacă. Civilizaţia Romei, 
pe de o parte, a asigurat misiunii creştine o infrastructură 
deosebită: drumuri şi protecţia aferentă căilor de comunicaţii, 
instituţii şi un cadru juridic de funcţionare a acestora etc. Limba şi 
cultura greacă, pe de altă parte, a asigurat comunicarea 
internaţională a mesajului creştin cu eficienţă, cu rapiditate, şi 
coerenţă. Moştenirea greacă a asigurat creştinismului anumite 
cadre de gândire, o conceptualizare a unor adevăruri de bază pe 
care biserica le-a folosit în formularea şi proclamarea mesajului 
său. Nu trebuie neglijat aici nici rolul tradiţiei şi diasporei iudaice, 
care au avut un rol însemnat în formarea primelor comunităţi 
creştine printr-o prezenţă comunitară vizibilă şi cu un mesaj 
articulat. Gândirea şi misiunea creştină datorează câteva aspecte 
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fundamentale tradiţiei iudaice, printre care conştiinţa istorică, 
aşteptarea mesianică şi speranţa eschatologică. 
 

Dacă ar fi să acceptăm comentariile lui N. Berdiaev, lumea 
antică în care se năştea creştinismul era o lume în care religiosul a 
fost restructurat dramatic sub influenţa universalismului civilizaţiei 
romane şi a culturii greceşti (Berdiaev, 1996, p. 123). Sunt 
dizolvate conştiinţele religioase de grup, etnice şi naţionale. 
Conştiinţa religioasă se individualizează şi intră într-o mare criză. 
Lumea antică este deschisă schimbării, acceptă cu uşurinţă oferte 
şi soluţii noi. Pe un astfel de sol se realizează misiunea creştină la 
începuturile ei. Chiar şi iudaismul, grupul religios cel mai compact 
şi consistent al lumii antice, este găsit de creştinism într-o formă 
de puternică fragmentare, cu serioase derapaje în chiar miezul 
conţinutului său.  
 

2. Aspecte ale modelului misionar al 
Mântuitorului 
 

În Evanghelia după Matei ni se precizează explicit de cel 
puţin două ori (cap. 4:23, cap. 9:35 ) în ce a constat misiunea lui 
Isus: proclamarea evangheliei (vestea bună a Împărăţiei lui 
Dumnezeu), învăţarea poporului (formare, ucenicie) şi facerea de 
minuni, ca o formă de implicare directă a Mântuitorului în 
problemele concrete ale vieţii oamenilor (boli, necazuri, lipsuri 
etc.). După un tipar mesianic, misiunea lui Isus a însemnat o 
prezenţă, o poziţionare în raport cu poporul Israel care nu putea fi 
trecută cu vederea. Este vorba despre o prezenţă care avea darul 
să stârnească, să producă reacţii, atitudini, dar nu numai atât. Isus 
este în acelaşi timp personajul care aruncă o mare provocare 
iudaismului şi îi oferă o cale de împlinire a vocaţiei sale de popor 
ales.  
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Relevanţa culturală a misiunii lui Isus poate fi surprinsă din 
modul în care acesta se poziţionează în raport cu identitatea 
poporului Israel prin apelul la tot ceea ce înseamnă tradiţia 
religioasă şi culturală iudaică, problemele reale ale poporului, 
perspectivele şi idealurile naţiunii. Această poziţionare admite 
următoarele caracteristici: integrarea tuturor dimensiunilor 
existenţei într-o viaţă totală cu Dumnezeu, recuperarea valorilor 
oferite de tradiţia iudaică, oferta de răspunsuri şi soluţii la 
problemele reale ale oamenilor, exigenţă şi spirit critic faţă de orice 
tip de derapaj al vieţii cu Dumnezeu, ierarhizarea valorilor în 
raport cu idealul la care este chemat cel credincios. 
 

1. Viaţa totală. Prin misiunea sa, Isus readuce în actualitate 
pentru poporul de rând ideea de viaţă totală cu Dumnezeu, de 
viaţă integrală, fără sfâşierile produse de o lume antică aflată în 
criză. Când Isus explică spiritul Legii şi pare că reformează 
înţelegerea evreilor despre Dumnezeu, nu face altceva decât să 
redea comunităţii iudaice înţelegerea autentică a Legii. Accentul 
cade pe rolul identitar al acesteia. Poporul ales este ceea ce este 
prin legământul cu Dumnezeu. Dacă învăţaţii Legii au tradus 
termenii legământului într-un cod de reguli religioase sau de 
conduită morală, Mântuitorul face din Lege un instrument de 
definire şi actualizare a identităţii de fii ai lui Dumnezeu. Prin 
această identitate sunt reevaluate toate coordonatele vieţii, adică 
are loc semnificarea acestora într-o relaţie a omului cu Dumnezeu 
de tip tată-fiu. Viaţa omului capătă sens prin aceea că se cere a fi 
trăită în totalitatea ei după statutul şi demnitatea de fiu al lui 
Dumnezeu. Relevanţa misiunii lui Isus, la acest nivel, înseamnă o 
semnificare pe teren identitar, care are darul să ordoneze şi să 
integreze toate datele existenţei umane.  
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2. Răspunsuri şi soluţii la probleme reale. Isus pare a fi tipul de 
om care este cel mai bine plasat în realitate. Cunoaşte analitic toate 
problemele israeliţilor, de la pescarul şi agricultorul comun, până la 
vameşi, prostituate, lideri religioşi sau zeloţi. Cum am spune astăzi, 
deţine o expertiză complet calificată asupra datelor existenţei 
poporului iudeu din acea vreme. Discursul şi acţiunile sale ating 
viaţa reală a oamenilor, arătând maniera în care Dumnezeu face 
asta şi modul în care cel credincios îl poate face vizibil pe 
Dumnezeu în lume. Relevanţa misiunii lui Isus este dată de o 
prezenţă care oferă soluţii concrete la problemele oamenilor, 
identificând cauze, arătând căi de rezolvare, oferind ajutor în mod 
direct la toate problemele, fără diferenţiere, de la pâine şi 
vindecare, până la cunoaştere şi alinare sufletească. 
 

3. Recuperarea valorilor tradiţiei. Isus, aşa cum El însuşi afirma, 
nu a venit să strice legea, ci să o împlinească. El reia temele 
fundamentale ale gândirii iudaice şi le actualizează pentru un 
popor aflat în criză. Apelul la tradiţie, la valorile comunităţii, 
situează misiunea lui Cristos pe un teren stabil care îi permite să 
acţioneze cu acoperire. Aşa cum precizează J. Jeremias în cartea sa 
Parabolele lui Isus, Mântuitorul a predicat evanghelia şi a arătat 
oamenilor calea spre mântuire prin utilizarea unui limbaj, a unor 
instrumente de comunicare şi a unor acţiuni de o maximă 
eficienţă, prin utilizarea elementelor culturale ale tradiţiei iudaice 
din epocă. J. Jeremias remarcă în parabolele lui Isus, dar şi în 
acţiunile sale, o serie de motive sau teme principale care au fost 
reluate în diverse forme de-a lungul misiunii Domnului (Jeremias, 
2000, p. 153). Aceste teme din parabolele şi acţiunile 
Mântuitorului corespund unor intenţii şi obiective misionare 
distincte şi evidenţiază în acelaşi timp strategia misionară a 
Domnului. Isus anunţă venirea zilei mântuirii promise, vesteşte 
îndurarea lui Dumnezeu pentru cei păcătoşi, aduce un serios 
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avertisment şi o chemare la pocăinţă, cere răspuns şi acţiune din 
partea poporului, vorbeşte despre desăvârşirea lucrării lui 
Dumnezeu cu omul, face ucenici şi îi trimite în lume să facă ceea 
ce l-au văzut pe El făcând etc. Această plasare a lui Isus în 
matricea tradiţiei iudaice, ca o recuperare a valorilor tradiţiei şi o 
actualizare a acestora pentru date concrete ale prezentului, a 
însemnat o validare a misiunii sale în raport cu un conţinut care nu 
se erodează o dată cu trecerea vremurilor.  
 

4. Exigenţă şi spirit critic. În misiunea lui Isus este foarte 
vizibil faptul că el impune un tip de exigenţă şi standarde pe care 
nu le negociază. Această situare presupune o anumită distanţă faţă 
de datele culturale ale poporului iudeu. Cristos provoacă 
autorităţile vremii pentru a cere socoteală cu privire la consistenţa 
lor şi se plasează pe o altă poziţie decât a acestora atunci când 
autorităţile respective se dovedesc a fi false. Cu riscul de a intra în 
conflict cu autorităţile vremii, Isus nu se dă în lături de a demasca 
orice situaţie de ipocrizie, de nedreptate sau de încălcare a Legii lui 
Dumnezeu. În spiritul profeţilor, Mântuitorul arată că o autoritate 
autentică se dovedeşte prin ceea ce produce. Confruntarea pe care 
o aduce Isus poporului iudeu din acea vreme nu face parte dintr-o 
strategie demolatoare, negativistă, ci dimpotrivă. Cristos nu este 
un revoluţionar, nu doreşte să ia locul cuiva sau să se impună pe 
sine în locul celorlalţi (de exemplu, nu opreşte pe cei care scot 
draci în numele lui, chiar dacă aceştia nu îl urmează – Luca 8:49-
50, şi nu instigă masele să dea jos liderii corupţi ai poporului). 
Misiunea Sa are relevanţă prin distanţa pe care o ia faţă de spaţiul 
cultural căruia i se adresează pentru că această poziţie aduce 
discernământ, devine un reper, este o instanţă care validează, care 
judecă (desparte lumina de întuneric, binele de rău, păcatul de 
libertate). 
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5. Standarde valorice. Conform cu statutul pe care îl invocă, 
acela de fii ai lui Dumnezeu, Isus le arată oamenilor o cale, un 
model de viaţă care ordonează şi ierarhizează priorităţile şi valorile 
din viaţa de zi cu zi a omului (căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu 
şi neprihănirea Lui – Matei 6:33, fiţi desăvârşiţi, după cum şi Tată vostru 
cel ceresc este desăvârşit – Matei 5:48). Un astfel de mesaj nu este 
atractiv, dar se dovedeşte a fi unul viabil. Orice comunitate sau 
mişcare nu poate supravieţui fără standarde, fără idealuri, fără 
orizonturi care trebuie atinse. Isus nu a predicat ieşirea din lume, 
ci schimbarea lumii. Standardele sale nu vizează idealismul sau 
utopicul, ci aşezarea pe o cale care îi dă omului un sens şi un ţel 
pentru care să lupte, pentru care să îşi dozeze toate eforturile. 
Cristos a invocat permanent trăirea după un tip de consistenţă 
care este conformă cu identitatea pe care Dumnezeu i-o 
recunoaşte omului, anume aceea de fiu al său. Isus a trăit aşa şi a 
cerut oamenilor să îi urmeze exemplul. Prin misiunea sa, Cristos a 
redeşteptat în oameni chemarea pentru o viaţă autentică, pentru 
adevărata viaţă, la care sufletul omului rezonează şi răspunde.  
 

Aceste caracteristici ale poziţionării lui Isus faţă de lumea 
iudaică au îmbrăcat forme concrete de expresie şi mesaje care au 
corespuns, pe de o parte, nevoilor comunităţii iudaice, dar şi 
aşteptărilor acestora, pe de altă parte. Isus nu ezită să se prezinte şi 
să lucreze după un tipar mesianic, îşi afirmă această identitate, iar 
misiunea Sa corespunde unei asemenea consistenţe (face semne şi 
minuni, tălmăceşte Legea, se manifestă ca un profet, răspunde 
nevoilor tuturor categoriilor sociale etc.). Misiunea lui Isus împacă 
armonios coordonatele tiparului biblic, cu nevoile şi aşteptările 
oamenilor, precum şi cu exigenţele prezenţei divine în lume. 
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3. Provocarea paulină 
 

La intrarea pe scenă a lui Saul din Tars (Pavel), mişcarea 
creştină era la un prag de a deveni o sectă iudaică. Apariţia 
apostolului neamurilor a însemnat o schimbare fundamentală de 
strategie misionară pentru adepţii lui Isus. Această strategie a fost 
puternic corelată cu viziunea paulină despre Cristos (ap. Pavel face 
din Isus o divinitate universală), cu rolul pe care trebuie să îl joace 
biserica în lume, dar mai ales cu situaţia în care se afla biserica şi 
lumea antică la acea vreme. Pavel înţelege că mandatul lui Cristos 
însemna predicarea evangheliei la neamuri, iar acest lucru era 
dificil de realizat de un creştin tributar unei mentalităţi iudaice. 
Într-o situaţie de acest tip, ap. Pavel pare dispus sa facă orice 
pentru predicarea Evangheliei. Acest orice va deveni însă o mare 
strategie. Apostolul Pavel poate fi considerat cel mai mare 
oportunist al istoriei. Se foloseşte de toate metodele şi mijloacele 
posibile de a predica evanghelia, de la dreptul roman până la 
filosofia greacă sau originea sa iudaică. La ap. Pavel se întâlnesc 
fericit două ingrediente esenţiale pentru o misiune cu relevanţă 
culturală: dedicarea totală pentru misiune, pentru Cristos, şi 
deschiderea pentru a identifica toate căile posibile pentru a face 
Evanghelia vizibilă acolo unde predică. Această idee a luat forma 
unei deschideri pentru a cunoaşte şi a înţelege auditoriul căruia i se 
adresează. Geniul misionar paulin este dat de modul în care se 
îmbină ceea ce este universal, stabil, fundamental în revelaţia 
creştină, cu ceea ce înseamnă modalităţile de întrupare a acestor 
adevăruri în diverse spaţii culturale şi istorice. Ap. Pavel este cel 
care face din credinţă actul suprem şi universal al omului, un act 
care se pliază fără probleme pe orice date ale existenţei sociale 
dintr-un spaţiu istoric şi geografic dat, un act care rezonează cu 
sclipiri ale revelaţiei în diverse forme ale vieţii omului. 
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Din perspectivă sociologică, misiunea ap. Pavel răspunde 
celor mai importante exigenţe ale atingerii şi transformării unui 
grup de oameni. Ea ţine cont de faptul că ideile circulă, iar metoda 
cea mai bună de a le face să curgă este aceea de a le lăsa în voia 
lor, de a le lăsa să circule pe canalele existente, pe rutele cele mai 
eficiente. Astfel, ap. Pavel înţelege că cea mai bună metodă este să 
predice evanghelia şi să-şi facă ucenici în marile metropole ale 
lumii. El expune noua credinţă la marile răscruci de drumuri 
comerciale, de influenţe religioase, filosofice sau politice. Pentru a 
atinge obiectivul misionar propus, ap. Pavel îşi constituie o echipă 
de misiune formată din oameni cultivaţi, din diverse culturi, cu 
deprinderi de comunicare (retorică şi limbă greacă) şi cu 
importante cunoştinţe filosofice, juridice, culturale etc. (Baslez, 
2001 p.174). 
 

De asemenea, apostolul ţine cont de modul de structurare 
a comunităţilor din epocă. Marile cetăţi erau nu numai 
cosmopolite, ci şi structurate etnic, cultural şi social. Ap. Pavel se 
adresează distinct acestor comunităţi, nevoilor şi modului lor de 
existenţă (Bakke, 2006, pp. 94-99). De exemplu, în Filipi, 
întâlneşte o misiune dezvoltată în jurul unui grup de femei condus 
de Lidia şi nu face altceva decât să dezvolte acea misiune. În 
Atena, foloseşte cunoştinţele sale de cultură şi filosofie greacă 
pentru a ţine un discurs în Areopag şi pentru a atinge cu mesajul 
său pe filosofi. Pentru a ajunge la câţi mai mulţi oameni din cetate, 
în Corint dezvoltă o activitate economică în domeniul 
meşteşugurilor (facerea de corturi). În Efes, ap. Pavel închiriază 
un mic amfiteatru unde ţine prelegeri, potrivit tiparului epocii, în 
stilul unei şcoli, pe baza întrebărilor publicului. La Roma 
închiriază o casă unde primeşte oaspeţi şi le vorbeşte despre 
împărăţia lui Dumnezeu. Peste tot unde a predicat însă, apostolul 
nu a ascuns şi nu a negat niciodată moştenirea sa iudaică (Decaux, 
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2007, 53). În tot ce a gândit şi a realizat, această moştenire a fost 
extrem de importantă şi ea l-a făcut să fie foarte atent la toate 
valorile culturale şi religioase pe care le-a întâlnit în cale. Pentru un 
cititor mai superficial, Pavel poate fi considerat un amator sau un 
tip fără scrupule, care amestecă lucrurile şi face compromisuri 
pentru a găsi adepţi. Este suficient să vedem intransigenţa sa 
atunci când iudeii tind să facă din creştinism o sectă iudaică, ca să 
ne gândim că lucrurile stau altfel. Este de remarcat însă că prin 
seriozitatea cu care se raportează la propria moştenire, ap. Pavel 
este capabil să înţeleagă, să asume şi să valorifice şi alte tradiţii, 
făcând astfel din misiunea creştină o misiune vindecătoare a 
întregii lumi, adică a omului şi a creaţiilor sale din orice spaţiu 
cultural. 
 

Una dintre cele mai importante strategii ale apostolului 
neamurilor este aceea că a ţintit liderii comunităţilor în care a 
predicat. Liderul este un motor social local, formator de opinie şi 
coagulator, catalizator al unor valori care se aşează la nivelul 
comunităţii. Convertirea la creştinism a unui lider sau şef de 
comunitate avea impactul scontat de Pavel. Se declanşează 
mecanisme sociale şi spirituale foarte puternice, chiar dacă unele 
dintre ele ajung să fie împotriva mişcării creştine. Chiar şi aceste 
mişcări ostile au fost importante, ele au fortificat gruparea nou 
formată, i-a confirmat identitatea. Când un lider de comunitate 
acceptă evanghelia, acest fapt este extrem de vizibil şi se 
transformă într-un mecanism de restructurare a comunităţii. 
 

În fine, dar nu în ultimul rând, urmând modelul lui Cristos, 
ap. Pavel are o viziune comunitară. Pentru el biserica este un trup, 
o realitate corporativă. Înţelegerea ap. Pavel despre comunitatea 
creştină este una care depăşeşte limitele religiosului sau ale 
sociologicului. Biserica nu este nici un corpus social, nici un grup 
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religios. Ap. Pavel a format comunităţi creştine şi a promovat 
viziunea potrivit căreia viaţa cea nouă este trăită în totalitate în 
Cristos, astfel încât toate datele vieţii sunt reorganizate şi 
semnificate în perspectiva vocaţiei de fiu al lui Dumnezeu. 
Comunitatea creştină devine la Pavel o ipostaziere a împărăţiei 
cerurilor pe pământ. Cu o astfel de viziune, misiunea creştină ia la 
ap. Pavel forma construirii unor comunităţi locale puternice, cu o 
identitate clară, cu un model de viaţă care să aibă impact în acea 
societate.  
 

O concluzie la cele prezentate mai sus despre relevanţa 
culturală a misiunii lui Isus şi a apostolului Pavel se poate exprima 
în limbajul lui M. Volf (în lucrarea Exclusion and Embrace): 
relevanţa misiunii creştine este dată de acea poziţie care păstrează 
în armonie relaţia paradoxală dintre distanţă şi apartenenţă (Volf, 
1996, pp. 50-54). Această distanţă faţă de cultură nu îl scoate în 
afara culturii pe creştin, ci îl păstrează ferm în interior, dar fără să 
îi fie distrusă identitatea. Apartenenţa fără distanţă distruge, iar 
distanţa fără apartenenţă izolează şi nu lasă loc expresiei identităţii 
creştine. În limbaj biblic, aceeaşi idee este afirmată de Isus în 
rugăciunea sa prezentată în Ioan 17: ucenicii nu sunt din lume, dar sunt 
trimişi în lume, pentru ca lumea să creadă prin cuvântul lor. La ap. Pavel, 
acest tip de viaţă a creştinului în lume ia forma unei vieţi ca şi cum, 
pentru că vremea este scurtă şi pentru că chipul veacului acestuia trece 
(1.Cor. 7:29-31). Acest ca şi cum nu înseamnă relativizarea 
existenţei omului în lume, ci o distanţare faţă de orice realizare, de 
orice cultură ca împlinire a omului, ca împlinire a lui în aceste 
lucruri. Raportarea la eschaton dă şansa de a salva aceste realizări de 
sub trecător, efemer, ratare şi de a găsi împlinirea autentică.  
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II. Modele de raportare a creştinilor la cultură 
 

De la Isus şi ap. Pavel până în prezent, biserica a rămas 
mereu cu aceeaşi provocare de a se raporta la lume într-un mod 
înţelept fără a-şi rata misiunea, fără a-şi pierde vocaţia. În 
permanenţă, comunitatea creştină este chemată să-şi realizeze 
misiunea într-un spaţiu cultural dat, iar împlinirea acestei misiuni 
înseamnă un anume tip de raportare la acel spaţiu. Analiza 
modalităţilor de raportare a bisericii la cultură se poate face prin 
apelul la sinteza lui R. Niebuhr propusă în cartea sa Christ and 
culture. În această lucrare, R. Niebuhr prezintă cinci modele de 
raportare a creştinilor la cultură: “Christ against Culture”, “Christ 
of Culture”, “Christ above culture”, “Christ and culture in 
paradox” şi “Christ transforms culture”. Dacă ar fi să considerăm 
relevanţa culturală a misiunii creştine ca un tip de poziţionare faţă 
de spaţiul cultural căruia i se adresează, modelele lui Niebuhr ne 
ajută să evidenţiem diferite caracteristici posibile ale acestei 
poziţionări.  
 

1. Primul model, “Christ against Culture”, exprimă ideea 
unei opoziţii fundamentale. Cristos nu are nimic de a face cu ceea 
ce este cultura, ba chiar se opune acesteia. Creştinul trebuie să facă 
o alegere clară între Cristos şi lume (Mamona). Cultura este 
profană, păcătoasă şi trebuie tratată ca atare. Niebuhr dă exemple 
ale unei asemenea poziţii prin nominalizarea lui Tertulian, a 
menoniţilor, quakerilor şi a lui Tolstoi. Un asemenea model de 
raportare la cultură este inadecvat după Niebuhr, din multiple 
raţiuni teologice. Din perspectiva relevanţei misiunii, o asemenea 
poziţie se traduce într-o luptă continuă cu tot ceea ce oferă sau 
propune cultura într-un anume spaţiu dat. Misiunea creştină se 
află în situaţia de a crea forme de expresie proprii, care să păstreze 
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intact conţinutul transmis. O astfel de cale de misiune este dificilă, 
atâta vreme cât se foloseşte un alt limbaj decât cel căruia i se 
adresează. Riscul unei asemenea poziţionări este ca biserica să 
creeze o subcultură, de obicei închisă, iar misiunea să devină 
conversia la un astfel de spaţiu cultural. La extremă, adoptarea de 
noi membri în comunitatea creştină care lucrează cu un asemenea 
model ia forma unei parazitări axiologice: neofitul este considerat 
convertit dacă învaţă limbajul şi cutumele noului mediu în care 
intră.  
 

2. Al doilea model, “Christ of Culture”, exprimă ideea unui 
total acord. Cristos este parte a culturii umane, este punctul său 
maxim. Conform cu Niebuhr, pe această poziţie se aflau gnosticii, 
Abelard sau o serie de teologi protestanţi liberali. În această 
viziune, cunoaşterea şi viaţa cu Dumnezeu se exprimă prin cultură 
şi se poate identifica o armonie între mesajul creştin şi cele mai 
mari realizări ale culturii. Elementele creaţiei umane sunt 
considerate expresii ale trăirii cu Dumnezeu. Într-o asemenea 
perspectivă, misiunea creştină înseamnă promovarea valorilor 
biblice prin orice mijloace culturale, dar mai ales prin cele care 
oferă o eficienţă maximă. Relevanţa s-ar putea traduce prin 
expertiză, calitate, producţii în forme culturale de vârf, de 
excelenţă. Riscul unei asemenea abordări este acela de a adapta 
conţinutul revelaţiei creştine în funcţie de auditoriu şi de a 
răsturna raportul conţinut-formă, de a confunda o anumită poziţie 
culturală cu una care ţine de Cristos. Un exemplu de poziţionare 
falsă a misiunii creştine faţă de spaţiul cultural este cea a 
misionarilor occidentali care au impus cultura vestică în ţările în 
care au predicat evanghelia. Riscul cel mai mare al unui asemenea 
model pentru misiunea creştină este asimilarea, îndeosebi în cazul 
culturilor dominante (de exemplu, primele mari universităţi din 
lume au avut o puternică viziune creştină şi erau în strânsă 
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legătură cu biserica, dar au devenit rapid instituţii autonome, 
seculare).  
 

3. Modelul al treilea, “Christ above culture”, conduce la 
ideea unei sinteze. Cultura nu este rea în sine (problema este între 
Dumnezeu şi om, om care se află în păcat, care atunci când 
păcătuieşte se exprimă în datele culturii). Nu se poate spune ori 
Cristos ori cultura, ci trebuie realizată o sinteză între cele două: 
Cristos este dincolo de cultură, dar El ne călăuzeşte să acţionăm 
prin cultură. Acest model admite că nu se poate face o despărţire 
între lucrarea omului în cultură şi harul lui Dumnezeu, dar nici nu 
se poate avea o experienţă a harului dincolo de datele culturii. 
După Niebuhr, pe o asemenea poziţie se plasează un Clement din 
Alexandria sau un Toma d’Aquino. Din această perspectivă, 
misiunea bisericii este puternic legată de problemele unui spaţiu 
cultural dat. Biserica îşi atinge menirea dacă răspunde prompt la 
aceste probleme. Drept urmare, misiunea creştină presupune o 
prezenţă publică prin implicare socială, politică şi economică. 
Prezenţa creştinilor în spaţiul public ia forma unor instanţe ale 
împărăţiei lui Dumnezeu cu rol creativ, critic şi vizionar. 
Principalul risc al acestui model în direcţia misiunii bisericii este 
acela de a avea un alt motor şi iniţiator al operei misionare decât 
pe Duhul Sfânt. Iniţiativa creatoare a omului poate lua forma unei 
acţiuni pe cont propriu, îndeosebi din dorinţa de a avea relevanţă, 
de a fi vizibil, astfel încât misiunea poate fi înlocuită cu proiecte 
ale culturii. 
 

4. Al patrulea model, “Christ and culture in paradox”, 
construieşte o relaţie de tensiune şi lasă mai puţină continuitate 
între Cristos şi cultură. Relaţia dintre cultură şi Cristos rămâne 
nerezolvată în istorie. Creştinul trăieşte în cele două lumi, subiect 
al celor două autorităţi (Cristos şi statul, cultura). În viaţa creştină, 
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omul trebuie să reuşească să se împace cu cele două realităţi, chiar 
dacă sunt în opoziţie: lege şi har, revelaţie şi raţiune, timp şi 
eternitate. După Niebuhr, exemplul cel mai important al acestei 
poziţii este Martin Luther. Un model de acest tip privează 
misiunea creştină de dinamică şi posibilităţi. O asemenea poziţie 
reduce posibilităţile bisericii de a se exprima în societate. Prezenţa 
păcatului şi a răului în cultură poate periclita orice intenţie de 
exprimare a comunităţii creştine în lume, iar credincioşii îşi pierd 
astfel vocea de a spune ceva inteligibil în şi prin cultură. Un creştin 
nu ar putea promova, de exemplu, ideea de justiţie socială, dacă 
aceasta este înţeleasă în termeni socio-politici (termeni seculari) 
sau nu ar putea folosi artele şi muzica (ale căror standarde ţin de 
cultură) decât cu rezervă şi prudenţă. Misiunea ia în special un 
caracter individual, devine o acţiune de a prezenta oamenilor 
credinţa şi de a-i ajuta să şi-o asume. 
 

5. Al cincilea model, “Christ transforms culture”, propune 
o viziune mântuitoare a culturii. Cristos converteşte nu doar omul, 
ci şi cultura acestuia, toate realizările lui. Cultura este recuperată 
pentru împărăţia lui Dumnezeu, pentru scopul creştinului în lume. 
Potrivit acestei viziuni, creştinii devin instrumente ale 
transformării culturale, în şi prin Cristos. Ca exemple 
reprezentative, Niebuhr îi arată aici pe Augustin şi Calvin. Acest 
model conversionist conduce la o perspectivă specifică asupra 
misiunii creştine şi a relevanţei culturale a acesteia. Este vorba 
despre o poziţie recuperatoare şi transformatoare a vieţii omului în 
ansamblu. Această poziţie nu presupune ca orice activitate a 
creştinilor să fie realizată altfel decât ceilalţi oameni, deşi uneori 
implică asta, ci mai ales o încărcare cu semnificaţie, o relaţionare 
faţă de nişte standarde şi un scop. Misiunea creştină are relevanţă 
culturală din această perspectivă nu doar atunci când se răspunde 
standardelor culturale, ci mai degrabă atunci când sunt semnificate 
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acele standarde. Unul dintre riscurile acestei poziţii în misiune este 
de a supradimensiona posibilităţile de care dispunem prin cultură 
şi de a pierde discernământul asupra acestor posibilităţi, atâta 
vreme cât mântuirea este un proces, iar datele culturii au o 
dinamică mare şi se restructurează permanent. 
 

Cele cinci perspective nu sunt exclusive deoarece creştinul 
poate opera cu mai multe modele în diferite contexte istorice sau 
cu modele mixte. Poate exista o poziţie dominantă sau un model 
care domină raportarea în ansamblu a creştinului la cultură, dar în 
experienţa cotidiană sunt utilizate şi elemente specifice celorlalte 
modele, în funcţie de tipul problemelor cu care se confruntă. De 
exemplu, în probleme ca rasismul sau homosexualitatea, cei mai 
mulţi se situează prin totală opoziţie, iar în cazul egalităţii şanselor 
pentru bărbaţi şi femei se adoptă o poziţie de total acord.  
 

De la apariţia lucrării lui Niebuhr, s-au scris numeroase 
lucrări care analizează critic cele cinci modele şi conceptele 
utilizate de autor (Guenther, 2005, Carter, 2006). În această 
lucrare, trimiterea la aceste modele s-a realizat pentru a sublinia 
complexitatea raportării misiunii creştine la cultură şi dificultatea 
de a defini conceptul de relevanţă culturală a misiunii creştine. O 
concluzie în acest sens este cea legată de riscurile care apar în 
exerciţiul misiunii creştine în fiecare spaţiu cultural, indiferent de 
modelul cu care se operează. Diminuarea acestor riscuri necesită o 
abordare a datelor prezentului prin prisma unei istorii sau tradiţii 
misionare dintr-un anume spaţiu cultural, dar şi o analiză a 
efectelor sau consecinţelor actelor prezentului pentru viitorul 
comunităţii creştine în spaţiul cultural în care se manifestă. 
Comunităţile creştine care sunt mai aproape de modelele „Christ 
above culture” şi „Christ transforms culture” par a acorda mai 
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mult spaţiu acestei valori a analizei teologice critice a angajării 
culturale. 
 

III. Misiunea şi relevanţa ei culturală la 
comunitatea evanghelică din România  
 

Analiza misiunii creştine în comunitatea evanghelică din 
România şi relevanţa culturală a acesteia impune o analiză a 
contextului şi a coordonatelor în care îşi desfăşoară activitatea 
această comunitate la început de secol XXI. Vom arăta că 
principalele dificultăţi de înţelegere şi aplicare a conceptului de 
relevanţă culturală a misiunii creştine în comunitatea evanghelică 
din România derivă dintr-un ansamblu de influenţe pe care le 
suportă această comunitate din diferite direcţii. Ne oprim asupra a 
trei influenţe mai importante: comunismul, spiritualitatea 
autohtonă şi misionarismul apusean. 
 

1. Influenţa comunismului 
Comunitatea evanghelică din România a trăit sub 

comunism o serie de influenţe care i-au marcat prezenţa publică şi 
activitatea misionară atât în acea perioadă, cât şi după căderea 
blocului comunist. Influenţa comunistă a dus la câteva consecinţe: 
 

a. Artificializarea vieţii comunitare şi activismul religios. Sistemul 
comunist a fost un sistem declarat împotriva credinţei şi angajării 
religioase a omului. După o primă fază opresivă şi de luptă 
deschisă contra credinţei, comuniştii au înţeles că pe această cale 
fortifică mişcarea creştină şi nu o slăbeşte. Strategia care a urmat a 
fost intimidarea, hărţuirea, controlul din interior. În partea a doua 
a perioadei comuniste, comunitatea creştină a intrat uşor într-o 
etapă de artificializare a vieţii comunitare. Comuniştii au limitat 
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majoritatea întâlnirilor creştine la întâlniri publice care trebuiau 
umplute cu activităţi religioase. Prezenţa informatorilor sau a 
agenţilor sistemului a condus la un tip de exerciţiu religios formal, 
deseori la un discurs banal, fără substanţă. Activismul religios a 
devenit repede un element important al vieţii comunitare 
evanghelice, un exerciţiu cu mare impact pentru interior, dar cu un 
impact mai redus pentru exterior. În spaţiul evanghelic, o 
modalitate de evaluare a spiritualităţii credincioşilor este numărul 
de participări la slujbele religioase de duminică şi de peste 
săptămână sau participarea la o activitate religioasă din spaţiul 
cultului ori din afara lui. Din apanajul activismului religios face 
parte şi misiunea. Această modalitate de exprimare a comunităţii 
evanghelice a continuat şi după 1990, fenomenul luând amploare 
în direcţia misiunii. Activismul şi artificialul comunitar au 
constituit piedici în calea misiunii evanghelice după căderea 
blocului comunist. Nevoia majoră a societăţii româneşti din 
perioada de tranziţie este de a redescoperi viaţa comunitară la 
toate nivelurile. Misiunea creştină evanghelică, pentru a fi 
relevantă, nu are altă cale decât de a se prezenta ca o comunitate 
puternică, construind comunităţi locale autentice.  
 

b. Fragmentarea. Prin infiltrarea oamenilor săi în biserici, 
prin recrutarea de credincioşi ca informatori, prin intimidare şi 
constrângeri, sistemul comunist a reuşit să inducă suspiciune şi 
neîncredere în rândul credincioşilor. Metoda a continuat pentru a 
produce dezbinare între comunităţi, lideri şi confesiuni. Pe lângă 
influenţa comunismului, fragmentarea comunităţii evanghelice se 
datorează şi unor alte cauze importante, cum ar fi cele de ordin 
teologic sau cele legate de viziune. Cu precădere după căderea 
blocului comunist, comunitatea evanghelică a scos în afară efectele 
acestor influenţe. Fragmentarea a continuat şi a fost un semn 
negativ pentru procesul de misiune. Mai trebuie remarcat că, prin 
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conjunctură, fenomenul de fragmentare a fost plasat în contextul 
misionar: grupările nou formate prin fragmentare, într-o dinamică 
legată natural de nevoia lor de exprimare, au căutat să recruteze 
noi membri, adică să facă misiune. Metoda de multiplicare a 
acestor noi comunităţi locale însă a luat deseori forma 
prozelitismului şi a traseismului confesional. Asistăm aici la un 
cerc vicios care ratează realitatea misiunii în interesul susţinerii 
unor cauze partizane. 
 

c. Inducerea sentimentului de inferioritate şi stigmatizarea. Prin 
etichetare, intimidare şi hărţuire, comuniştii au promovat în 
societate un curent de opinie împotriva evanghelicilor sau 
„pocăiţilor” (au continuat de fapt campania de denigrare din 
perioada interbelică iniţiată de stat şi de biserica majoritară). Un 
astfel de curent a marcat comunitatea evanghelică în sens negativ. 
Răspunsul evanghelicilor la atitudinea societăţii a luat deseori 
forma ruşinii şi tendinţa de a ascunde identitatea de evanghelic. Cu 
sistem şi consecvenţă, comuniştii au indus complexul de a fi 
pocăit şi au încercat să marginalizeze comunitatea evanghelică pe 
toate căile. Marginalizarea şi etichetarea evanghelicilor din 
România au fost întărite prin promovarea naţionalismului religios. 
Acesta a fost instrumentat prin apelul la patriotism şi valorile 
naţionale, prin discreditarea occidentului şi a credinţelor 
promovate în occident. În final, comuniştii au utilizat 
naţionalismul religios pentru a alimenta temerile legate de 
subminarea puterii statului de către cei care susţin valorile vestului 
şi credinţa protestantă şi de a crea un stigmat pe numele şi viaţa 
acestora. Violenţa şi opresiunea din partea sistemului au fost 
asociate cu acţiuni, în aceeaşi direcţie, din partea bisericii 
ortodoxe, comunitate promotoare a idealului naţional. Acest fapt a 
intensificat procesul de marginalizare a evanghelicilor (deşi rămâne 
de studiat de ce la evanghelici nu a funcţionat în sens invers 



Dănuţ Jemna 50 

 

statutul de minoritar, adică de coagulare, crearea unei opoziţii, 
dezvoltarea unei consistenţe interioare etc.). Sentimentul de 
inferioritate şi stigmatizarea evanghelicilor sunt două realităţi care 
ne urmăresc încă, realităţi care au jucat şi joacă un rol negativ 
pentru misiunea creştină.  
 

2. Influenţa spiritualităţii autohtone  
Pentru comunitatea evanghelică din România, influenţa 

spiritualităţii autohtone este mult mai mare decât pare la prima 
vedere. Această influenţă are atât implicaţii pozitive cât şi negative. 
Prezentăm câteva dintre aceste implicaţii: 
 

a. Lipsa unei preocupări pentru problemele sociale, politice şi 
economice. Comunitatea evanghelică din România s-a născut într-un 
spaţiu al creştinismului răsăritean caracterizat printr-o defazare 
faţă de evenimentele istoriei şi de un dihotomism între cele 
spirituale şi cele ale lumii. Această distanţare de problemele lumii, 
în favoarea unei preocupări predominante pentru cele spirituale, s-
a transmis şi asupra comunităţii evanghelice din România. Acest 
spirit, prin asociere cu individualismul protestant, a luat forma 
unui tip de individualism în afara lumii (Dumont, 1997, p. 38), 
adică trăirea unei vieţi care îşi propune ieşirea din lume pentru a 
câştiga salvarea sufletului. Această raportare la lume a luat forma 
unei relativizări a problemelor acesteia şi o lipsă de preocupare 
pentru viaţa şi problemele cetăţii. Ca efect, evanghelicii nu au 
încurajat cariera, şcoala sau asumarea unei poziţii sociale 
importante şi nu au avut o prezenţă publică faţă de problemele 
importante cu care se confruntă societatea. În cea mai mare parte 
a ei, comunitatea evanghelică din România nu a fost şi nu este 
animată de spiritul protestant al implicării sociale, al unei prezenţe 
vizibile şi efective în viaţa lumii. O asemenea perspectivă a limitat 
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misiunea creştină la evanghelizare, la proclamarea evangheliei şi la 
trăirea unor valori moral-religioase. 
 

b. Dominanta moralistă asupra vieţii creştine. Spaţiul răsăritean 
profesează un tip de spiritualitate care pune accentul pe starea 
păcătoasă a omului, pe asceză şi pe efortul de a depăşi patimile. 
Comunitatea evanghelică a preluat această concepţie şi a transpus-
o în standarde de moralitate pentru toţi membrii ei. Pentru 
evanghelici, moralitatea înaltă a constituit un semn distinctiv în 
societatea românească. Misiunea evanghelică a cerut oamenilor să 
îşi schimbe viaţa, fapt devenit vizibil printr-o schimbare de 
conduită şi trăirea unei vieţi morale. Ca o consecinţă imediată, în 
plan misionar, mesajul dominant din proclamarea comunităţii 
evanghelice este mesajul despre problema păcatului şi a mântuirii 
sufletului. Ca şi mişcarea cu cel mai pronunţat caracter misionar 
din comunitatea ortodoxă, Oastea Domnului, evanghelicii s-au 
adresat îndeosebi unei pături a societăţii româneşti aflate în 
zbuciumul patimilor (alcoolism, infidelitate, violenţă domestică 
etc.), populaţie cu precădere din mediul rural sau din zonele 
urbane cu probleme sociale (zonele muncitoreşti, create în urma 
migraţiei interne cerute de industrializare). Convertirea oamenilor 
cu probleme morale, schimbarea modului lor de viaţă a constituit 
un element pozitiv important pentru misiunea evanghelică în 
România. A deveni „pocăit” era echivalent cu a te lăsa de fumat, 
băut, furat şi de alte asemenea conduite imorale. Această situaţie 
însă nu mai funcţionează la fel, cu aceeaşi putere. 
  

c. Spiritul sectar. Spiritualitatea ortodoxă a fost şi este 
exclusivistă, pretinde că adevărul nu se poate găsi decât în sânul 
comunităţii ortodoxe, păstrătoare a adevărului revelat prin 
succesiunea apostolică. O astfel de poziţie a însemnat refuzul de a 
recunoaşte drept creştină orice tip de comunitate evanghelică 
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(literatura de spiritualitate ortodoxă, dar şi cea teologică este plină 
de asemenea mărturii). Ca reacţie, bisericile evanghelice răspund la 
fel, în cele mai multe cazuri. O astfel de relaţie de tensiune 
întăreşte spiritul sectar şi ia forma unei dispute neproductive. 
Deseori misiunea evanghelicilor a fost întâmpinată cu violenţă de 
preoţii şi credincioşii ortodocşi, violenţă verbală, dar şi fizică. În 
acelaşi timp, misiunea evanghelică a luat forma unei rupturi 
radicale a membrilor convertiţi faţă de tot ce înseamnă tradiţia 
ortodoxă. Această poziţie a avut consecinţe sociale negative: s-au 
rupt relaţii, familii, s-au creat şi întreţinut tensiuni din ambele părţi 
până la ruperea totală a oricărui tip de relaţie. Soluţia pentru o 
poziţie misionară care să aibă relevanţă este cuminţenia şi 
smerenia creştină, aşa cum arată M. Volf în lucrarea Fishing in the 
Neighbour’s Pond: cuminţenie în a nu răspunde cu aceeaşi monedă, 
smerenie în a avea disponibilitatea de a înţelege cine este biserica 
ortodoxă şi de a accepta ideea că se poate învăţa din această 
spiritualitate (Volf, 1996, p. 9).  
 

3. Misiunile străine 
După 1990, comunitatea evanghelică din România a fost 

invadată de misionari care au promovat idei creştine articulate 
într-un limbaj şi forme culturale apusene. Acest flux de capital 
protestant s-a realizat deseori prin metode deloc adecvate şi cu 
influenţe negative asupra comunităţii evanghelice şi a misiunii ei. 
Prezentăm câteva asemenea influenţe ale misiunilor străine: 
 

a. Imperialismul apusean creştin. O situaţie recurentă întâlnită 
la misionarii care au ajuns în România după 1990 este pretenţia de 
a aduce creştinismul şi formele culturale de expresie a acestuia pe 
un loc viran. M. Volf, cu destulă fineţe şi chiar ironie faţă de o 
asemenea poziţie, arată că Isus nu trebuie adus în ţările din Estul 
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Europei, pentru că acolo a fost prezent şi chiar predicat de sute de 
ani. Mai degrabă, în aceste ţări este nevoie de o altă acţiune, 
anume de a spăla chipul lui Isus, care a fost acoperit cu propagandă 
comunistă sau de compromisurile bisericilor (Volf, 1996, p. 8). A 
spăla chipul lui Isus înseamnă la Volf a descoperi faţa autentică a lui 
Isus în aceste ţări est-europene, faţă care corespunde unei întrupări 
a Cuvântului în formele culturale specifice. Ideea importării unui 
chip occidental a lui Isus este păguboasă şi sărăceşte împărăţia lui 
Dumnezeu (chipul lui Isus a fost descoperit de-a lungul istoriei în 
diverse contexte culturale şi în raport cu probleme majore ale 
lumii din acele epoci – Pelikan, 2000). Imperialismul misionar 
occidental a avut la bază un misionarism de mâna a doua, fără 
contextualizare, fără ideea de a învăţa ceva despre specificul istoric 
şi cultural al locului căruia i se adresează, fără a înţelege în ce 
constă gândirea şi practica religioasă a omului autohton. Prin acest 
masiv aflux de capital protestant occidental, comunitatea 
evanghelică a ajuns în situaţia de a forma creştini apuseni într-o 
ţară din răsărit. Această distanţă culturală, care a luat uneori forme 
extreme, este contraproductivă pentru misiunea creştină 
evanghelică în România. Cel puţin în prezent, după ce euforia 
autohtonă după occident a mai dispărut, un model misionar care 
ia în considerare datele culturale ale spaţiului românesc este o 
opţiune mai viabilă.  
 

b. Strategia „church planting” şi dominanta cantitativă. Misionarii 
occidentali au promovat o misiune cu accent pe numărul 
convertiţilor. Eficienţa lucrării era contabilizată prin numărul celor 
botezaţi şi prin numărul bisericilor deschise. Viziunea pentru 
ucenicie şi formarea oamenilor a fost o excepţie de la regulă. 
Rezultatul strategiei orientată cantitativ a fost dezvoltarea 
bisericilor de mari dimensiuni, biserici de tip magnet care adună 
credincioşii de pe teritorii mari. Dominanta cantitativă a însemnat 
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neglijarea calităţii, lucru evident pentru orice strateg. Contextul 
actual, în care fenomenul cantitativ nu mai funcţionează, 
reprezintă o şansă pentru comunitatea evanghelică de a se apleca 
asupra datelor sale interioare şi de a se axa pe latura calitativă, 
adică pe formare, spirit comunitar, fortificare.  
 

Strategia „church planting” a condus şi la fenomenul de 
fragmentare a comunităţii evanghelice. Metoda a luat deseori forma 
„church splitting”, ca urmare a acţiunii unor factori interni sau 
externi, cum ar fi intenţiile unor evanghelici occidentali de a se 
găsi în ipostaza de fondatori ai unor noi biserici (soluţia cea mai 
„simplă” pentru a crea o nouă biserică este să se ia un grup de 
credincioşi dintr-o biserică existentă sau din mai multe biserici, de 
regulă fără acordul bisericilor în cauză).  
 

c. Conflictul cu spiritualitatea autohtonă. Misionarii creştini au 
utilizat deseori strategia de a predica o evanghelie în antiteză cu 
elementele specifice spiritualităţii ortodoxe (icoana, cultul crucii şi 
al sfinţilor, mariologia etc.). Această poziţie a luat forma unei 
tensiuni sau conflict cu biserica majoritară şi a angajat creştinii în 
polemici şi apologii. Creştinii evanghelici au fost încurajaţi să 
menţină asemenea poziţii, să predice împotriva spiritualităţii 
ortodoxe, ca o formă de afirmare a propriei identităţi. Replicile 
primite au fost considerate ca acte de „prigoană” şi de suferinţă 
pentru Cristos. Conflictul indus prin poziţia misionară a 
evanghelicilor a întâlnit pe cel al bisericii majoritare. Biserica 
ortodoxă s-a opus şi se opune în continuare eforturilor misionare 
evanghelice, acuzând prozelitismul şi insinuând alte interese decât 
cele misionare pentru iniţiativele comunităţii evanghelice.  
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Noile orientări ale comunităţii evanghelice din 
România 
 

În comunitatea evanghelică din România se pot sesiza 
două tendinţe mai importante de orientare a spiritualităţii şi 
implicit a poziţiei misionare. O orientare este cea a comunităţilor 
care caută să iasă din procesul de tranziţie printr-o poziţie de tip 
fundamentalist (încercarea de a opune modernităţii un set de 
fundamente spirituale). Aceste comunităţi tind să se apropie de 
modelul „Christ against Culture”, după formularea lui Niebuhr. A 
doua orientare este în direcţia opusă şi se apropie de modelele 
„Christ of Culture” sau „Christ above culture”. Aici se includ 
bisericile de orientare charismatică, bisericile independente şi cele 
care, deşi au rămas în cadrul confesional tradiţional, încearcă 
forme noi de expresie, date de tânăra generaţie de lideri.  
 

Concluzii 
 

România trece printr-un proces de tranziţie care poate fi 
identificat la toate nivelurile, inclusiv la cel religios. Comunitatea 
evanghelică traversează la rândul ei un asemenea proces, lăsând să 
transpară în afară chiar elementele unei crize de identitate. 
Clarificările asupra relevanţei culturale a misiunii comunităţii 
evanghelice din România se pot realiza printr-un exerciţiu care 
implică: 
 

1. Identificarea şi actualizarea acelor principii biblice din strategia 
misionară a Mântuitorului şi a ap. Pavel, ca modalităţi de poziţionare faţă 
de spaţiul cultural în afirmarea identităţii creştine. Modelul bisericii 
primare are putere pentru actualitate dacă se evită idealizarea vieţii 
comunităţii creştine de atunci. Din acel model se pot evidenţia 
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căile prin care comunitatea primară, inspirată şi asistată de lucrarea 
Duhului, a depăşit provocările epocii şi a fost o prezenţă vie, cu 
impact în lumea căreia i s-a adresat.  

2. Deschidere spre de a învăţa din experienţa altora, din exemplele de 
contextualizare şi de misiune relevantă din alte ţări, din modelul altor 
confesiuni din România. După 1990, un bun exemplu pentru prezenţa 
creştină în societatea românească este oferit de comunitatea 
romano-catolică.  

3. Evaluarea critică a propriilor strategii misionare în noul context al 
societăţii româneşti şi europene. Toată lumea este de acord că nu mai 
sunt eficiente metodele de evanghelizare în masă din anii ’90, dar 
despre asta ne dăm seama abia acum. Deşi aceste metode nu mai 
funcţionează, încă le mai folosim, nu evaluăm efectele aplicării 
acestora în trecut şi nici concepţia despre misiune care a condus la 
utilizarea lor.  

4. Utilizarea cu înţelepciune a capitalului misionar occidental, atâta 
vreme cât mai dispunem de acest capital. Comunitatea evanghelică din 
România este deja în situaţia în care nu mai poate repeta metodele 
şi acţiunile de misiune iniţiate de misionarii străini după 1990. 
Fenomenul de occidentalizare a României, pe filieră culturală şi 
economică, impune plasarea spiritualităţii pe o poziţie care să ia o 
distanţă critică faţă de acest fenomen.  

5. Accentul pe viaţa comunitară şi asumarea misiunii în context 
comunitar. Misiunea nu este o datorie sau o poruncă, o obligaţie în 
plus pentru biserică, ci este constitutivă vieţii creştine, derivă din 
chiar natura bisericii. O comunitate creştină autentică este deja o 
prezenţă misionară în lume. Aşa cum arată Scripturile, 
comunitatea creştină, prin natura ei, admite o situare în lume 
conform cu exigenţele conceptului de relevanţă. Pentru că nu este 
din lume (îşi are temeiul în Dumnezeu, în omul restaurat Cristos), 
comunitatea creştină admite o distanţă faţă de tot ceea ce numim 
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cultură sau realizări ale omului, însă, fiindcă este în lume, admite o 
apartenenţă la datele lumii pe care vrea să o mântuiască, adică la 
cultură. Comunitatea creştină nu este o comunitate definită de 
reguli sociologice, nici de canoane religioase, deşi ea admite 
componenta socială şi pe cea religioasă. Ea corespunde unui mod 
de existenţă străin de orice model sau posibilitate culturală (ca 
realizare a omului), dar se exprimă în coordonatele existenţei 
umane în lume (pe terenul culturii).  
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