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Viitorul comunității penticostale din România 

În noiembrie 2008, la un moment aniversar, am scris un text pe care l-am intitulat: Are un loc 
Biserica Penticostală în România şi în Iaşi? În acest text am încercat să fac câteva observații 
legate de: dezvoltarea comunității în profil teritorial (am subliniat concentrarea în anumite zone 
ale țării și în mediul rural); spiritualitatea penticostală (cu înclinații dualiste și lipsa unei viziuni 
care să integreze întreaga realitate a existenței umane); prezența publică (precară și ambiguă, 
reactivă și partizană); relațiile cu celelalte comunități religioase (dominate de spirit sectar). 
Revin asupra acestei teme cu o nuanțare a întrebării puse atunci – mai are viitor această 
confesiune în România? Pentru a putea da un răspuns coerent la această întrebare este 
necesară analiza unor elemente pe care le supunem discuției în continuare. 

1. Paradoxul tradiției și identitatea penticostală 
Contestarea ideii de tradiție este una tipică pentru noile comunități creștine dezvoltate din 
Reforma protestantă radicală. O asemenea poziție aduce cu sine o serie de efecte negative 
inevitabile: lipsa conștiinței istorice; repetarea greșelilor din trecut; reinventarea continuă a 
identității; dominanta confesională în definirea identității creștine etc. În comunitatea 
penticostală din România, conceptul de tradiție este respins și primește nuanțe negative din cel 
puțin două motive: definirea prin opoziție cu biserica majoritară (ortodoxă) – o comunitate 
pentru care tradiția reprezintă o valoare fundamentală; înțelegerea greșită a conceptului de 
tradiție la comunitățile istorice, receptarea ei ca pe un derapaj de la adevărata spiritualitate. 
Este foarte limpede că refuzul conceptului de tradiție nu înseamnă și anularea în fapt a acestei 
realități. Orice comunitate religioasă dezvoltă o tradiție, are o tradiție, fie că și-o asumă explicit, 
fie că nu. Așadar, putem vorbi despre o tradiție a bisericii penticostale din România, chiar dacă 
istoria acestei comunități eclesiale este una relativ scurtă. O analiză a tradiției acestei biserici ar 
trebui să evidențieze atât elementele constitutive specifice, cât și maniera în care aceste 
elemente au fost definite, au suferit influențe pe parcurs și au interacționat cu alte tradiții 
religioase. În cele ce urmează, subliniem câteva aspecte mai importante ale problemei prin 
prisma importanței tradiției în plan identitar.  

Ca orice comunitate religioasă, penticostalii au primit și au transmis mai departe un conținut 
(definit coerent sau nu) ce poate fi urmărit în procesul său de evoluție de la părinții fondatori 
până în prezent. În interiorul comunității, refuzul ideii de tradiție a condus la o slabă preocupare 
pentru o analiză consistentă atât cu privire la ceea ce s-a primit, cât și cu privire la procesul de 
transmitere a acestui conținut generațiilor următoare. Efectul unei asemenea situații a adus 
serioase ambiguități în plan identitar. Subliniem în special incapacitatea de a delimita clar între 
ceea ce reprezintă miezul tare al identității creștine de elementele ce reprezintă specificul 
confesional, pe de o parte, și ceea ce este stabil, durabil, de ceea ce este particular, trecător și 
contextual, pe de altă parte. 

Un prim aspect cu privire la analiza tradiției penticostale vizează dominanta orală și neglijarea 
efortului de elaborare a unor texte și documente fundamentale care să sprijine demersul 
definirii identității comunității. Până în prezent, textele și documentele care ar putea juca un rol 
important pentru teologia și spiritualitatea penticostală sunt puține și nu au apărut dintr-un 
proiect teologic comunitar asumat. Ceea ce s-a scris reprezintă, de regulă, concretizarea unor 
eforturi individuale și locale animate de diverse obiective. O parte dintre aceste texte sunt 
rezultatul unui mecanism instituțional. În această categorie, se includ în special textele produse 
de cadrele didactice de la Institutul Teologic Penticostal din București și reprezintă concretizări 
ale unor eforturi individuale prin care se răspunde exigențelor sistemului educațional din 
România (cerința de a scrie este impusă de sistemul de evaluare și avansare în cariera 
universitară). Alte tipuri de texte sunt expresia unei spiritualități orientate pe activismul religios 
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și pe dominanta manifestării publice a spiritualității (menționăm textele cu caracter devoțional, 
cărțile cu schițe de predici sau texte ce prezintă descriptiv ceea ce se întâmplă în întâlnirile 
membrilor comunității). Cu totul recent, se observă și apariția unor texte care încearcă să 
exploreze istoria comunității penticostale din România. Cel mai adesea, asemenea texte sunt 
scrise de persoane fără pregătire de specialitate și au mai degrabă un caracter hagiografic și 
elogios cu privire la trecut. La nivel comunitar, efortul de a scrie, de a produce texte care să 
analizeze propria spiritualitate nu pare să reprezintă un subiect suficient de important pentru a 
i se acorda atenție. În general, ceea ce s-a scris în această direcție nu a fost supus unei analize la 
nivel de comunitate și nu s-au conturat nici un fel de repere la acest nivel. 

Sub aspect identitar, comunitatea penticostală este una profund marcată de oralitate. Ceea ce 
se presupune a fi teologia penticostală sau spiritualitatea acestei confesiuni se transmite de la o 
generație la alta prin viu grai, prin mesaj oral, cu toate implicațiile ce decurg de aici. Subliniem 
mai jos câteva detalii. Părinții fondatori ai comunității penticostale nu au pornit de la un 
construct teologic sau teoretic care să definească propria identitate, nu au elaborat o variantă 
teologică explicativă proprie pentru ceea ce reprezintă specificul comunității, îndeosebi cel cu 
privire la experiența carismelor Duhului Sfânt. De asemenea, ei nu au apelat la un reper istoric, 
la tradiția Bisericii, pentru a-și analiza propria experiență. În principiu, acea generație a ignorat 
faptul că ceea ce trăiau penticostalii din România, la debutul mișcării, nu este nici ceva absolut 
nou și nici singular. Manifestarea darurilor Duhului reprezintă o constantă în istoria Bisericii, dar 
cu sincope, cu amplitudine și amploare diferite de la o epocă la alta. De asemenea, în perioada 
nașterii mișcării penticostale în România, experiența carismelor este întâlnită în diverse forme 
atât la comunitățile tradiționale (ortodoxă și catolică), cât și la celelalte comunități evanghelice 
(baptistă și creștină după Evanghelie). Aceste expresii au stat de fapt la baza nașterii mișcării 
penticostale autohtone. 

Vorbind despre începuturile comunității, constatăm că ceea ce domină este latura 
experiențială. Intenția de a explica și de a defini teologic ceea ce se experimentează rămân deja 
subiecte secundare. Totuși, nevoia unei minime definiri apare intrinsec, în procesul de formare 
și dezvoltare a noii confesiuni religioase. Penticostalii sunt nevoiți să se definească comunitar 
prin câteva mecanisme mai degrabă exterioare: raportarea la celelalte comunități religioase 
(definirea prin diferență și frecvent prin opoziție); elaborarea unor documente constitutive 
oficiale la cerința autorităților politice (definirea în plan oficial, în contextul în care se pune 
problema legalizării existenței acestei noi comunități religioase); analiza experienței unor 
comunități similare existente la momentul respectiv (prin stabilirea unor relații cu români aflați 
în diaspora sau cu misionari străini penticostali care au reușit să ajungă în România). Din punct 
de vedere oficial, lucrurile se petrec în paradigma cerută de legea cultelor – comunitatea 
penticostală este obligată să scrie în grabă o mărturisire de credință și un statut. Chiar în 
această versiune minimală de formulare a identității descoperim imediat adevărata problemă. 
Se constată existența a cel puțin trei grupări de tip penticostal, cu nume diferite și cu înțelegeri 
destul de diferite despre ce înseamnă a fi penticostal. Asemenea diferențe apar fie din 
specificul local al mișcărilor, fie din influențele la care aceste grupări au fost supuse. Graba 
legalizării mișcării a condus la un compromis, adică la realizarea unei mărturisiri de credință 
sumare, descriptive. Interesant este că, după legalizare, asupra acestei mărturisiri nu s-a revenit 
aproape deloc, ceea ce demonstrează lipsa de preocupare teologică pentru propria identitate. 
Comunitatea a continuat să se dezvolte printr-un specific de tip empiric, printr-o spiritualitate 
care pune accent pe câteva elemente de practică creștină, în special pe manifestarea darurilor 
Duhului Sfânt. Continuitatea s-a realizat prin transmitere orală a conținuturilor primite de la 
înaintași și a celor adăugate pe parcurs. Se pot aduce diverse explicații pentru o asemenea 
traiectorie: specificul evanghelic al comunității (fără reflexe privind tradiția bisericii, cu 
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formulări teologice minimaliste); lipsa persoanelor cu educație serioasă, mai ales teologică, dar 
nu numai; contextul societății comuniste în care s-a constituit oficial această confesiune. 
Interesant este că, după 1990, lucrurile nu se schimbă semnificativ, iar criza de identitate își 
arată cu adevărat efectele. Comunismul a ținut comunitatea penticostală într-o formă de 
unitate artificială prin controlul exercitat de aparatul de stat, mijloacele de amenințare și 
constrângere, colaboraționismul liderilor etc. Dispariția acestor instrumente lasă comunitatea 
să se dezvolte în multiple direcții, animate în special de proiecte individuale ale liderilor locali, 
însoțite de permanente redefiniri identitare minimaliste și contextuale. Oralitatea rămâne 
dominanta comunității, o constantă susținută de un model eclesial ce se construiește în jurul 
unor personalități dominante care dau specificul local al bisericilor penticostale și nuanțează 
elementele lor identitare.  

Un al doilea aspect se referă la modelul de spiritualitate al întemeietorilor comunității 
penticostale, ce anume s-a transmis mai departe generațiilor următoare și ce s-a concretizat 
efectiv din acest model. Am arătat deja că începuturile sunt legate de un tip de emulație 
spirituală, de adeziunea credincioșilor penticostali la o experiență creștină reală, ca răspuns la 
vizibila iconomie a lui Dumnezeu în România, în prima parte a secolului al XX-lea. Vorbim 
despre experiența unor oameni care s-au concentrat pe un mod de viață cerut de Evanghelie și 
pe seriozitatea trăirii cu Cristos. Experiența concretă a credincioșilor după modelul biblic al lui 
Isus este considerată singura mărturie creștină reală. Un specific al acestei experiențe este dat 
de deschiderea spre experiența darurilor Duhului Sfânt, așa cum este prezentată în Scripturi și 
cum s-a manifestat în perioada bisericii primare. În conturarea propriei spiritualități, 
comunitatea penticostală a dezvoltat acest specific carismatic, iar în paralel și-a asumat, mai 
puțin programatic, multiple influențe din diverse alte surse. Vorbim despre elemente ce provin 
atât din spiritualitatea comunității majoritare, ortodoxe (orientarea sacramentală și pe 
rugăciune, accentul pe sfințire și pe dimensiunea mistică), cât și din cea evanghelică (pentru că 
o parte dintre membrii bisericii provin din comunitățile baptiste și creștine după Evanghelie, iar 
elementele specifice spiritualității evanghelice provin din această direcție). 

În perioada de început, dezvoltarea confesiunii s-a realizat prin promovarea unei spiritualități 
determinate de exemplaritatea vieții creștine individuale și comunitare. Nu putem vorbi despre 
un model de spiritualitate bine definit, însă reținem că este invocată constant experiența 
bisericii primare, considerată reperul esențial pentru orice comunitate creștină. Raportarea la 
biserica primară, cu riscul idealizării ei, reprezintă reflexul unei comunități ce refuză conceptul 
de tradiție și se definește prin contrast cu biserica majoritară. Următoarea generație de 
credincioși și de lideri ai bisericii penticostale a primit o asemenea moștenire. Noii conducători 
au intuit că trebuie să ducă mai departe ceea ce au primit, dar au simțit și nevoia să acopere 
anumite goluri lăsate de înaintași în materie de organizare, teoretizare, și mai ales să aducă 
anumite explicații cu privire la specificul carismatic al fenomenului penticostal. În această zonă 
a înțelegerii teologice, moștenirea este precară, iar ideile și explicațiile propuse sunt neunitare 
și slab fundamentate. Însă, ca și în cazul fondatorilor, vorbim despre o slabă pregătire teologică 
a noii generații de conducători ai bisericilor (în general, vorbim despre oameni fără studii în 
domeniul teologic și cu un nivel scăzut de educație), ceea ce a condus la menținerea 
minimalismului teologic și eclesiologic și a dominantei oralității. 

Dacă la capitolul teologic transferul dintre generații nu aduce schimbări importante, schimbările 
apar în altă parte. Două lucruri, strâns legate între ele, trebuie menționate aici. În privința 
dimensiunii exemplarității, următoarele generații de credincioși, dar mai ales de lideri, nu mai 
sunt la fel cu cea a pionierilor. De asemenea, expresia carismatică, evaluată atât calitativ, cât și 
cantitativ, nu mai este aceeași. Acest lucru se observă ușor atât din experiență (pe baza 
mărturiei credincioșilor și liderilor pionieri, care mai sunt încă în viață), cât și din nostalgia 
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comunității cu privire la perioada de început, una verbalizată constant de vocile care cheamă 
comunitatea să revină la parametrii acelor vremuri. 

Aceste schimbări produse de la o generație la alta trebuie evaluate corect. Este important să 
subliniem ceea ce este normal să se schimbe și ce nu. De asemenea, este important să luăm în 
calcul faptul că nu este necesar ca iconomia Duhului Sfânt să rămână aceeași în fiecare 
generație, că aceasta depinde doar într-o anumită măsură de calitatea umană. Subliniem din 
nou faptul că o lipsă de organ pentru realitatea tradiției (adică a procesului de trecere de la o 
generație la alta) poate conduce ușor la radicalizarea unor derapaje și crize generate de 
schimbările ce apar în dinamica comunității. Se pare că o evaluare atentă cu privire la 
transformările produse de la o generație la alta nu s-a realizat, ci doar au fost semnalate 
schimbările de pe poziții de teamă și îngrijorare. În egală măsură, se pare că așteptările și 
standardele comunității nu au fost evaluate coerent prin trecerea de la o generație la alta, 
astfel încât tensiunea internă crește, iar raportul dintre generații devine conflictual. 

Din perspectiva spiritualității, se constată că fondul care să dea coeziune internă comunității 
este din ce în ce mai precar. Vorbim despre: o experiență diluată și o teologie minimalistă; o 
hermeneutică biblică literalistă și un set de reguli tot mai stricte cu privire la viața comunitară. 
În compensare, se pune un accent tot mai mare pe forma de manifestare și pe organizarea 
instituțională. Noii lideri par tot mai preocupați de această dimensiune formală. Sintagma „să 
rămânem la ceea ce am primit” se referă tot mai mult la structuri și convenții ce privesc modul 
de organizare a comunității, la elemente ce țin îndeosebi de spațiul cultural al epocii 
fondatorilor, adică aspecte ce privesc vestimentația, decorul, muzica, regulile cu privire la cult și 
activitățile religioase etc. Pentru a exemplifica acest tip de derapaj, este suficient să analizăm 
schimbarea produsă cu privire la un element cu totul specific, dar foarte important, al 
spiritualității penticostale: deschiderea credincioșilor către carismele Duhului Sfânt, intrarea în 
această experiență și apoi menținerea și dezvoltarea ei în viața comunitară. Acest proces 
complex a fost aproape complet instituționalizat și este administrat prin mecanismul 
arhicunoscut al „stăruinței după Duhul Sfânt”. În contrast cu generațiile anterioare, astăzi 
accentul cade pe tehnică, pe o inițiativă aproape unilaterală a omului, animată ideologic de un 
reflex identitar. Abordarea relativizează dimensiunea uceniciei și a maturității creștine, 
iconomia specifică a Duhului Sfânt pentru fiecare persoană și comunitate locală, nevoia reală de 
daruri și de slujire a fiecărei comunități etc.  

Ca o concluzie la cele subliniate mai sus, revenim la conceptul de tradiție și la funcția sa 
identitară în contextul perioadei deschise de căderea comunismului. Am subliniat că tradiția 
presupune un mecanism complex de primire și predare a unui conținut care este întrupat în 
coordonate sociale și culturale locale. Dinamica unei comunități religioase presupune efortul de 
a discerne și asuma coerent acel conținut și apoi de a-l actualiza în contexte culturale noi, la 
generații noi de oameni. Fără o asemenea înțelegere, resortul identitar funcționează doar la 
nivelul unei transmiteri mecanice a unui conținut care trebuie păstrat nealterat, atât în 
conținut, cât și în formă. Când însă conținutul nu este bine definit sau se diluează, riscul de a 
accentua și perpetua formele este unul foarte mare. Paradoxal, nevoia unei stabilități și a unui 
miez tare, cerute de dimensiunea identitară a oricărei comunități religioase, este acoperită cu 
elemente slabe, contextuale, minimale. Rezultatul firesc este accentuarea crizei, evidențiată de 
conflictul dintre generații, legalism, fragmentare.  

La ieșirea din comunism, se întâmplă două lucruri. Comunitatea penticostală nu este pregătită 
pentru vremuri de libertate (a învățat să trăiască sub mâna opresorului și să facă din prigoană 
un element esențial pentru propria spiritualitate) și nu are lideri capabili să conducă biserica în 
asemenea vremuri. Nu trebuie ascuns și nici evaluat superficial faptul istoric concret al 
colaboraționismului unei largi majorități a liderilor bisericilor penticostale în perioada 
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comunistă. După căderea sistemului opresiv, acești lideri rămân în sistem și reprezintă factorul 
decisiv al continuității experienței din perioada precedentă, precum și al lipsei de interes pentru 
evaluarea trecutului sau al reluării efortului clarificării identitare. Starea de criză a comunității 
se resimte mult mai puternic după 1990, iar încercările de găsire a unor soluții au fost 
superficiale. 

Pe de o parte, s-a accentuat orientarea spre un trecut confuz, neclar, atât sub raport identitar, 
cât și al tipului de spiritualitate. Această abordare a dus până la capăt implicațiile rupturii dintre 
formă și fond. Compromisul ce rezultă este tot mai clar și pare să fie coerent și cu viziunea 
dualistă profesată de comunitate. Viața credinciosului este definită prin apartenența la două 
realități, la două lumi – cea religioasă și cea non-religioasă. Prima este delimitată de regulile 
bisericii și presupune participarea la activitățile comunității religioase. A doua este numită 
generic „lume” și nu prezintă interes pentru comunitatea religioasă, ci este etichetată drept rea 
și domeniu al celui rău, față de care creștinul trebuie să se delimiteze. Astfel, definirea 
identității creștinului rămâne una strict religioasă, iar spiritualitatea este redusă la activitățile 
din acest registru. Lumea reală în care omul își duce existența de zi cu zi este neglijată și este 
considerată o problemă de rangul doi. În lume, omul este lăsat pe cont propriu și trebuie să se 
descurce cum poate, având pe umeri povara standardelor și așteptărilor formulate la întâlnirile 
religioase. 

Pe lângă această întoarcere spre trecut și delimitarea tot mai clară a celor două lumi, 
comunitatea își continuă procesul de schimbare, chiar dacă fără un proiect clar. În mod vizibil 
însă, în ciuda acestui derapaj major, noii lideri par preocupați să investească la nivel 
organizațional, apelând la modele manageriale și la instrumente de conducere importate de la 
biserici occidentale. Noua generație de lideri, departe de aspirațiile fondatorilor în materie de 
exemplaritate, încearcă să compenseze precaritatea spiritualității lor cu anumite competențe 
manageriale de import. Pentru pastorii care se consideră relevanți și dinamici, termeni precum 
„biserici conduse de scopuri”, „lideri cu viziune”, „biserici care își definesc bine misiunea, 
viziunea și strategia” reprezintă sintagme de o mare importanță și instrumente care fac 
diferența față de vechii lideri. Însă o constantă a acestor lideri recenți este incapacitatea de a 
cădea de acord asupra a ceea ce reprezintă identitatea penticostală și de a propune un model 
coerent de spiritualitate în context românesc. Asemenea lideri sunt produsul unor multiple 
influențe, cel mai adesea de sorginte occidentală, au înțelegeri cu privire la identitatea și 
spiritualitatea penticostală aproape singulare și își realizează misiunea prin proiecte proprii 
locale, cu resurse pe care le identifică și le folosesc discreționar. La nivel de politică eclesială, 
actualii lideri acceptă și își asumă tacit o asemenea stare de fapt. Fiecare respectă agenda 
celuilalt, interesul comun fiind dat de supraviețuirea sistemului și de eficientizarea 
instituțională. 

Viitorul comunității penticostale din România depinde de efortul depus în direcția rezolvării 
crizei identitare. Semnele unui progres în acest sens se lasă însă așteptate. Vizibil este procesul 
de fărâmițare, de divergență la nivelul bisericilor locale. Apar o serie de biserici noi și de lideri 
care refuză demersul actualei conduceri cu înclinații de tip fundamentalist și cu nostalgie după 
o perioadă a începuturilor idealizată și insuficient cunoscută. Generația actuală de pastori, 
aparent mai educată teologic, rămâne orientată către proiecte individuale și locale, mizând pe 
ideea supraviețuirii propriilor proiecte în această dificilă perioadă de tranziție. Dacă lucrurile 
continuă în această direcție, este posibil ca în final să asistăm la o dublă ratare: pierdem tonusul 
spiritualității ce a născut comunitatea penticostală (consistența experienței creștine ce își 
asumă iconomia felurită a Duhului Sfânt) și pierdem ocazia de a înțelege și actualiza identitatea 
creștină în această expresie confesională, atât din punct de vedere teologic, cât și practic, în 
context românesc.  
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2. Un model eclesial confuz 
Ne oprim distinct la tema modelului eclesial promovat în comunitatea penticostală pentru că 
acesta reprezintă un element specific ce frânează dezvoltarea coerentă a comunității și produce 
o serie de patologii cu impact pe termen mediu și lung. Preocuparea pentru un model eclesial 
care să corespundă propriei identități, dar și cea pentru un tip de organizare și conducere a 
bisericii care să provină dintr-o asemenea opțiune nu au fost niciodată priorități pentru 
penticostali. Perioada pionierilor a impus clar paradigma liderului carismatic ce adună în jurul 
lui un grup de susținători și care își asumă slujirea și conducerea comunității. Modelul a 
supraviețuit și în urma organizării cultului penticostal prin tipul de constituție eclesială asumată. 
Este vorba despre modelul eclesial congregațional, definit după coordonatele oferite de legea 
asociațiilor și fundațiilor. Legal, biserica penticostală este organizată ca orice ONG, însă există 
câteva nuanțe specifice unei organizații de tip religios. Statutul bisericii prevede un sistem 
electoral ce produce o conducere prin reprezentare, atât la nivel local, cât și la nivel regional și 
național. Același statut definește în cadrul sistemului de reprezentare câteva condiții și categorii 
de membri ai comunității ce dobândesc un rol distinct prin sistemul de ordinare (hirotonire). 
Mecanismul instituțional, ce pare să fie elementul de stabilitate, a fost mereu într-un raport 
fragil cu personalitățile carismatice care au condus și conduc bisericile penticostale. O analiză 
atentă a modelului eclesial și a implementării lui ne arată că atât regulile formale, cât și 
aplicarea lor suferă de o serie de probleme importante. 

Prima observație este legată de un cuplu interesant ce ține de dinamica comunității 
penticostale: instituționalizare și clericalism. Vorbim despre o comunitate care se organizează 
ca un ONG, sau mai nou ca o corporație cu înclinații spre un management bine dezvoltat, însă 
avem de a face cu o comunitate religioasă care, cel puțin formal, susține ideea că biserica este o 
realitate carismatică unde slujirile sunt mereu dublate de iconomia Sfântului Duh. Dominanta 
instituțională presupune apelul la o serie de instrumente formale care să așeze într-o poziție de 
autoritate sau de slujire un membru al comunității fără a mai apela la o validare cu privire la 
consistența experienței creștine, adică la un mecanism ce ține de spiritualitatea creștină (cum 
ar fi ucenicia). Exemplul cel mai clar este reprezentat de faptul că, în comunitatea penticostală, 
autoritatea supremă este dată de adunarea generală a membrilor. Aceasta ia deciziile prin votul 
majorității, atât în chestiuni financiare, în alegerea și validarea unui pastor sau a unui slujitor 
oarecare, dar și în elemente de spiritualitate, de strategie și direcție. Mecanismul instituțional 
permite instalarea în poziții de slujire a oamenilor care au o susținere numerică și care respectă 
o serie de criterii ce sunt definite și validate tot prin instrumente instituționale (de la statutul 
cultului până la instituția „stăruinței”), indiferent de consistența experienței creștine și a 
expresiei sale carismatice. Paradoxul bisericilor penticostale nu este dat doar de accentul pe 
mecanismul său instituțional ce produce suficienți pastori și prezbiteri care nu au chemare și 
daruri pentru aceste slujiri (dar reușesc să îndeplinească criteriile formale). Din pricina unei 
dominante a religiosului în definirea identității personale, funcțiile religioase și pozițiile de 
conducere din biserici sunt considerate cele mai importante realizări umane, superioare 
oricărei cariere sau poziții profesionale în lume. Astfel, lupta pentru aceste poziții, dorința 
oamenilor de a ajunge în vârful piramidei comunității confesionale reprezintă o constantă a 
bisericilor penticostale, multe persoane renunțând chiar la profesiile lor pentru a deveni pastori 
sau misionari.  

Clericalismul bisericii penticostale (în ciuda faptului că formal comunitatea respinge ideea de 
cleric) este o realitate care se dezvoltă tot mai mult în ultimii ani. Pastorii și prezbiterii se 
delimitează tot mai clar ca o categorie distinctă de persoane în cadrul comunității prin 
autoritatea și pozițiile de slujire pe care le au, prin influența de care dispun, prin poziția socială 
și economică la care au acces. Acești lideri ai bisericilor au devenit un grup profesional distinct 
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(indiferent dacă au sau nu pregătirea teologică și umană necesare), dar și un grup de influență 
la nivelul întregii comunități. În ciuda faptului că acești oameni au un titlu religios, din punct de 
vedere formal, locul acestora la nivel de comunitate și în societate este unul ambiguu. Unii au și 
o viață profesională seculară – sunt „clerici” part-time, iar alții sunt slujitori full-time. Fiecare 
situație se negociază la nivelul comunității locale, astfel că fiecare persoană are multe opțiuni și 
diferite grade de libertate. Gradul de clericalism depinde de fiecare situație în parte. 

În esență, clericalismul din bisericile penticostale nu se referă la un accent pe persoanele 
hirotonite și pe slujirea specifică acestei categorii (deși există și o asemenea tendință), adică nu 
vizează dimensiunea sacramentală a bisericii. Prin această tendință desemnăm maniera în care 
cei aflați în aceste poziții își folosesc puterea, influența și avantajele pe care la au ca lideri, ca 
oameni ce își folosesc calitatea de slujitori ai lui Dumnezeu. Este tot mai clar că în biserica 
penticostală există două categorii de credincioși: slujitorii și simplii membri. Diferența este 
subliniată tot mai mult, prin diverse mecanisme, pentru a accentua diferența de nivel, eventual 
ordinea ierarhică (chiar dacă aceasta nu este susținută formal). 

Poziția tot mai accentuată a figurii „clericului” la nivel de comunitate se poate observa și din 
maniera în care bisericile locale aplică statutul și regulile instituționale. În general, bisericile 
penticostale sunt construite în jurul unei persoane dominante. Acesta este pastorul (sau 
pastorul principal), persoana care își impune viziunea și agenda proprie în cadrul comunității. 
De regulă, acești lideri se impun prin personalitatea lor, prin calitatea de părinți fondatori ai 
bisericilor locale sau printr-o susținere a grupului majoritar. În ciuda statutului, ei nu mai trec 
prin procesul electoral periodic, poziția lor fiind consolidată deja. De multe ori, procesul 
electoral este modalitatea prin care liderul își reconfirmă echipa, mecanismul instituțional fiind 
un simulacru. În acest context, este important de semnalat și faptul că la nivel regional și 
național conducerea bisericii este formată doar din persoane ordinate („clerici”), singurele care 
pot propune proiecte de viitor pentru comunitate și care apoi răspund de implementarea lor. În 
condițiile în care pastorii devin un grup profesional de vârf, cu interese și obiective clare, cu o 
mare putere la nivel de comunitate, ne putem întreba cum poate arăta viitorul bisericii 
penticostale dacă soarta ei este decisă de un asemenea grup restrâns, care nu pare să dea 
socoteală cuiva de ceea ce face. 

O altă observație este legată de specificul spiritualității penticostale. Dinamica bisericii spre o 
tot mai pronunțată instituționalizare a produs o reacție internă ce ține de specificul său 
identitar. Accesul neîngrădit al tuturor membrilor bisericii la darurile Duhului a determinat un 
soi de democratizare a autorității religioase, o distribuire a ei pe orizontală. Căutarea carismelor 
Duhului Sfânt și accesul tuturor credincioșilor la daruri, inclusiv al femeilor, a produs o tensiune 
internă constantă la nivelul bisericilor, pentru că acest fenomen vine împotriva mecanismului 
instituțional, care tinde să limiteze și să concentreze autoritatea la câteva persoane, acestea 
fiind întotdeauna bărbați. Expresia democratică a darurilor de tip carismatic a condus la 
dezvoltarea unui alt tip de autoritate decât cel validat instituțional. O asemenea autoritate 
efectivă a constituit mereu o amenințare la adresa celei delegate prin mecanismul votului. În 
cele mai multe cazuri, între autoritatea carismatică și cea legitimată instituțional raporturile 
tind să se delimiteze și să funcționeze după modelul politic, ca un raport între putere și opoziție. 
Frecvent, grupul care nu deține autoritatea instituțională se constituie ca un grup disident care 
nu se supune conducerii și încearcă să fie o voce distinctă și critică la adresa sistemului. Nu de 
puține ori, asemenea tensiuni au sfârșit în rupturi eclesiale, respectiv relaționale, și în crearea 
de noi comunități locale alternative. Tensiunea dintre cele două autorități trebuie corelată și cu 
o constantă problematică a raporturilor de gen. Chiar dacă, din punct de vedere formal, femeile 
nu au acces la nici o poziție de autoritate în bisericile penticostale (nu pot fi hirotonite și nu pot 
fi în conducerea bisericii), prin dobândirea și exercitarea darurilor carismatice, acestea pot juca 
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un rol important în viața comunității. De exemplu, prin exercitarea darului profeției, femeile 
sunt o prezență publică constantă, de mare impact. La limită, în unele comunități, slujirea și 
autoritatea profeților, respectiv a profeteselor, devine mai importantă decât cea a autorității 
instituționale rezervată bărbaților. De asemenea, femeile pot deține o autoritate importantă 
prin coagularea în jurul lor a unor grupuri de credincioși care valorizează manifestările 
carismatice și autoritatea celor ce au asemenea daruri. Deși nu sunt evaluate explicit, 
raporturile de gen admit anumite tensiuni, chiar temeri cu privire la anumite evoluții nedorite. 
Până în prezent, chiar dacă aceste probleme nu sunt verbalizate, ele sunt îndepărtate printr-o 
marginalizare a femeii nu numai prin mecanismul instituțional (fără drept de a fi alese ca 
reprezentanți în conducere și fără drept de hirotonie), ci și prin ideologia ce califică femeia 
drept o ființă inferioară bărbatului. 

O ultimă observație cu privire la criza modelului eclesial și la derapajele ce rezultă de aici este 
evidențiată de abordările comunității penticostale cu privire la politică și economie. Fără o 
analiză coerentă și fără o poziție teologică clară cu privire la aceste domenii, lucrurile au mers 
de la sine, în virtutea dinamicii societății românești, după regula oportunității. Câteva exemple 
merită subliniate, fără a aduce în discuție moștenirea sensibilă a trecutului (a colaborării 
liderilor cu sistemul comunist, a relației bisericii cu statul, dar și a impactului sistemului totalitar 
asupra vieții credincioșilor și comunităților locale). În primul rând, este vorba despre decizia 
bisericii penticostale de a primi bani pentru salarii și investiții de la statul român. O asemenea 
abordare a pus mereu și problema raportului cu autoritățile aflate la putere. Din istoria recentă, 
sunt remarcabile prezențele figurilor politice românești în bisericile penticostale în timpul 
campaniilor electorale, precum și încercările liderilor comunității de a răspunde unor apeluri ale 
diverselor personalități sau proiecte politice concrete. În același timp, trebuie subliniat și faptul 
că biserica penticostală a lăsat deschisă opțiunea participării pastorilor, nu doar a simplilor 
credincioși, la viața politică. Rezultatul îl reprezintă cumularea periculoasă a puterii politice și 
religioase la nivelul multor persoane din comunitatea penticostală. Efectele acestor abordări nu 
au fost analizate temeinic. Cunoaștem mai degrabă anumite derapaje punctuale ce au fost 
semnalate public, de regulă, sancționate de mass-media. 

Nu în ultimul rând, trebuie subliniată și istoria relației dintre liderii bisericilor penticostale și 
domeniul afacerilor. Este vorba nu numai de situația în care numeroși pastori conduc atât 
biserici, cât și afaceri, ci și de impactul finanțatorilor asupra conducerii bisericilor, asupra 
deciziilor privind viața comunităților locale sau chiar la nivel de cult. Multe dintre bisericile 
construite după 1990 au la bază inițiative ale unor persoane cu potență financiară, a căror 
implicare nu s-a rezumat la o simplă donație în bani, ci s-a tradus și în creșterea influenței lor 
asupra procesului decizional în biserici și la nivel de cult. Această stare de fapt nu a fost studiată 
atent și nici nu a fost evaluată la nivelul bisericii penticostale. Anumite efecte negative au fost 
semnalate și pe alocuri amendate mai degrabă de mass-media (cazurile pastorilor corupți și ale 
afacerilor murdare, banii negri ce sponsorizează diverse misiuni creștine, construcțiile de noi 
biserici în condiții legale și financiare dubioase etc.). Toate aceste exemple cu privire la relația 
dintre biserică și societate trădează aceeași stare de criză, de lipsă de claritate. Oportunismul și 
dinamica specifică unei societăți de consum, standardele de viață și puterea, poziția socială și 
influența reprezintă coordonate esențiale ale dinamicii societății românești, iar asemenea 
elemente au devenit vizibile și în comunitatea penticostală, atât la nivel de conducere, cât și la 
nivelul membrilor comunităților locale. 

3. Dilemele spiritualității 
Probabil că situația de criză a bisericii penticostale este resimțită cel mai bine la nivelul vieții de 
zi cu zi a credincioșilor și a comunităților creștine locale, adică la nivelul spiritualității creștine. 
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Aici identificăm o serie de tensiuni, frământări și dileme ce se transmit constant de la o 
generație la alta. Subliniem mai jos câteva aspecte punctuale. 

3.1. Activismul religios și concentrarea pe slujbele publice 
Activismul reprezintă un element ce provine din identitatea evanghelică a bisericii penticostale. 
Membrii comunității sunt încurajați să își exprime credința prin participarea voluntară la 
activitățile interne ale bisericii și la misiunea creștină în lume. Accentuarea acestei dimensiuni a 
condus la activism religios. Ca o notă specifică a vieții credincioșilor, aceștia trebuie să răspundă 
prompt la toate chemările conducerii bisericii și trebuie să aibă o constantă inițiativă, o 
disponibilitate voluntară de a realiza tot soiul de activități ce intră în așteptările bisericii (de la 
evanghelizare până la participarea la activități cu caracter public). Acestui specific al 
spiritualității evanghelice, trebuie să îi adăugăm un alt element ce reprezintă o moștenire a 
trecutului. Comunismul a impus minorităților religioase de tip protestant o limită cu privire la 
experiența religioasă: aceasta trebuia realizată doar în spațiul public (pentru a fi ușor de 
observat și controlat) și doar o dată sau de două ori pe săptămână. După căderea sistemului 
comunist, mecanica fenomenului religios a dus mai departe această viziune despre spiritualitate 
și a devenit aproape o valoare esențială a comunităților evanghelice. O mare parte din viața 
comunității penticostale se rezumă la întâlniri publice de tot felul, de la slujbe religioase până la 
alte activități care pun împreună un număr mare de oameni (menționăm cele trei slujbe 
săptămânale obligatorii, întâlniri de rugăciune, evanghelizare, studii și repetiții muzicale, 
grupuri specializate și grupuri de casă etc.). O asemenea strategie convine conducerii bisericii 
pentru că pare eficientă din perspectiva slujirii – toți membrii comunității sunt angrenați în 
activități religioase, ceea ce dă senzația că astfel sunt împlinite toate nevoile oamenilor (de 
învățătură, dezvoltare personală, comunicare, exprimare de sine, închinare etc.). Acest accent 
este susținut și de viziunea individualistă asupra spiritualității creștine, tipică pentru toate 
bisericile evanghelice. Individualismul religios accentuează și radicalizează dimensiunea 
individuală a mântuirii. Fiecare credincios trebuie să rezolve el însuși lucrurile cele mai 
importante, cu precădere între sine și Dumnezeu: pocăința, iertarea, convertirea, voluntarismul 
misionar, mărturia prin viața proprie în lume. Comunității i se rezervă lucruri mai puțin 
importante, viața ei fiind redusă aproape exclusiv la dimensiunea sociologică. Prin viziunea 
dualistă asupra realității, penticostalii refuză ideea participării efective la viața socială și 
culturală a societății, compensând nevoia implicării sociale prin soluții eclesiale. Spațiul public al 
slujbelor religioase sau al activităților organizate la nivel de comunitate îmbracă astfel forma 
unei expresii socio-culturale specifice. 

Compromisul asupra căruia se pare că au căzut de acord ambele părți, atât liderii comunității, 
cât și credincioșii, este acela de a crea un spațiu public confortabil, care să dea o minimă 
senzație de împlinire socială și religioasă. Transformarea spațiului public confesional este una 
tot mai aproape de așteptările tipului de om ce trăiește la nivelul culturii de masă și care și-a 
asumat și compromisul că trebuie să participe la două lumi distincte. Ca urmare, la întâlnirile 
publice nu mai există o miză liturgică (penticostalii au pierdut repede dimensiunea 
sacramentală și valoarea comuniunii ce rezultă din participarea la eucaristie) sau o tensiune 
privind adeziunea la un set de valori și la instrumentele ce produc transformarea omului. 
Spațiul public are mai degrabă o miză sociologică, ce întreține o formă de coeziune și conștiință 
comunitară prin realizarea unor activități care solicită un asemenea nivel de implicare și 
răspund așteptărilor publicului. Cel mai bun exemplu îl constituie instituția predicii, care 
reprezintă și cea mai importantă expresie publică din bisericile penticostale (o reminiscență a 
dominantei orale), precum și din bisericile evanghelice, în general. Evoluția comunității a 
condus la o dominantă potrivit căreia predicatorii au ajuns să prezinte un discurs care sună bine 
pentru urechile auditoriului. Predicile transmit ceea ce este corect politic, ceea ce îi place 
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publicului să audă. Frecvent, discursul public se rezumă la repetarea de sloganuri și etichete cu 
iz biblic, conținuturi ideale care nu își găsesc aplicabilitatea sau rezonanța cu adevăratele 
probleme ale omului. Slujbele religioase operează cu un jargon propriu, al unei subculturi 
închise, frecvent aluziv și plin de semnificații conotative. Cineva care nu este membru al 
comunității riscă să nu înțeleagă mare lucru din ceea ce aude la o întâlnire publică a unei 
biserici evanghelice. Singurul impact pe care se mizează este cel al unui tip de retorică ce 
apelează curent la elemente de manipulare emoțională. Asistăm la o ruptură puternică între 
discursul public din biserici și realitatea în care trăiesc credincioșii. Aceasta vădește o lipsă de 
realism cu privire la problemele serioase cu care se confruntă zi de zi credincioșii, cât și o 
discrepanță între mesajul transmis de la amvon și ceea ce are omul cu adevărat nevoie. 

În opoziție cu un anume tip de elitism implicat de expresia carismelor Duhului, penticostalii au 
ajuns la o spiritualitate de masă, ce se validează prin numărul de prezențe la întâlnirile publice 
și la activitățile religioase organizate de comunitate. Modelul culturii de masă rămâne reperul 
de bază prin care putem analiza viața creștinilor centrați pe activism și pe activități publice.  

Revenind la predică și la dimensiunea discursivă a întâlnirilor eclesiale, motorul principal al 
spiritualității penticostale actuale, dar și la elementele adiacente care îi întăresc și mai mult 
importanța, trebuie să adăugăm că lucrurile au evoluat către o situație de-a dreptul 
cancerigenă pentru viața unei comunități creștine, care evidențiază dependența ei de 
fenomenul public și în special de predicare. Între implicațiile acestei dominanțe discursive 
menționăm nevoia de noutate în predici, de atractivitate în asemenea manifestări de masă, dar 
și de instrumente care să creeze spectacol. Pentru a evita o eventuală insatisfacție a mulțimii, 
liderii au ales să utilizeze câteva instrumente ce produc în mod invariabil rezultatele scontate. 
Mai întâi, este vorba de expresiile cu caracter cultural ce însoțesc predicarea. Acestea lasă loc 
unei largi participări a credincioșilor la viața eclesială, atât prin evenimentele realizate, cât și 
prin munca de pregătire, de construire a unor structuri adiacente etc. În viața bisericilor 
penticostale se înregistrează un tip de fenomen socio-cultural ce implică o serie de elemente 
specifice: trupe muzicale, coruri, orchestre, concerte și momente artistice care sunt utilizate 
atât la slujbele religioase, cât și la evenimente special organizate în afara acestora (întâlniri de 
evanghelizare, concerte etc., organizate în clădiri publice). O analiză atentă a acestor 
instrumente și a producțiilor realizate cu ajutorul lor arată că avem de a face cu un fenomen 
tipic culturii de masă, unde accentul cade nu pe calitatea elementului cultural, ci pe utilitatea lui 
în context religios. Aceste expresii sunt încurajate pentru că au un aport la transmiterea 
mesajului religios, dar și pentru că asigură pregătirea publicului pentru evenimentul cu adevărat 
semnificativ: discursul. 

În al doilea rând, când este vorba despre discursuri, lucrurile au evoluat nu sub aspectul 
conținutului, ci al retoricii și stilisticii. Mesajele rostite în spațiul public de predicatori sunt 
asemănătoare celor din spațiul public românesc actual: sunt pline de artificii care să stimuleze 
receptivitatea, dar fără un conținut consistent care să solicite un minim efort de înțelegere. 
Predicile tind să fie pline de povestioare lacrimogene, de pilde sfătoase, de exemple de oameni 
și experiențe particulare sugestive, însă majoritatea sunt irelevante în raport cu tema tratată și 
cu nevoile reale ale credincioșilor.  

În al treilea rând, vorbim despre fenomenul predicatorilor ambulanți. Situația în biserici a 
devenit atât de critică la un moment dat în privința nevoii de a satisface credincioșii la întâlnirile 
publice încât nu mai este posibilă o slujbă care să fie calificată drept una de calitate dacă 
discursul public nu este ținut de un invitat. Nevoia unei figuri noi la pupitrul comunității locale, 
a unei voci nuanțat diferite (măcar în stilistică, dacă nu în conținut) a devenit viscerală. Acești 
invitați sunt pastori și predicatori din diferite comunități care realizează această profesie de a 
pune la dispoziție discursuri pentru orice tip de întâlnire și cu orice tip de mesaj dorit (de la o 
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slujbă obișnuită, la una de evanghelizare sau un eveniment special). Așa cum spuneam, efectele 
acestui tip de instrument sunt cancerigene. Să analizăm câteva aspecte. Există pastori și slujitori 
ordinați într-o comunitate locală anume care sunt prezenți fizic în comunitatea lor doar de 
câteva ori pe an. În rest, ei se află în „lucrarea Domnului”, adică prestează servicii în alte 
comunități, în țară și în străinătate. Practic, acești oameni au devenit niște întreprinzători după 
modelul profesiilor liberale ce realizează o muncă onorabilă. Însă vorbim despre o totală 
demonetizare a slujirii pastorale sau de învățător, o transformare a ei într-o instituție falsă, ce 
produce o ruptură între slujitori și cei slujiți. Biserica locală suferă pentru că nu are aproape 
oamenii care să îi slujească cu seriozitate și dedicare, zi de zi, săptămână de săptămână. 
Asemenea pastori au impresia că dacă trimit în locul lor la predică un coleg de breaslă au 
rezolvat problema. Un alt aspect este legat de faptul că acești oameni croiesc o lume falsă, 
iluzorie în mesajele lor. Predicatorii ambulanți se duc în diverse comunități despre care nu știu 
aproape nimic. Discursurile lor fie sunt răspunsuri la întrebări pe care oamenii nu le au, fie 
ridică false probleme. Ca urmare, predicile lor nu au mai nimic de a face cu viața oamenilor ce îi 
ascultă. În plus, mulți dintre predicatori trăiesc ei înșiși într-o lume îngustă, limitată la 
comunitatea religioasă, neavând un contact real cu lumea din afara spațiului eclesial. De regulă, 
predicatorii ambulanți au un repertoriu de predici pe care îl folosesc mereu, multe din mesaje 
fiind memorate și reproduse aproape identic în diverse biserici locale. Tendința este ca acești 
predicatori să nu aibă o slujbă seculară, ci să își construiască viața în orizontul activităților 
legate de comunitatea religioasă. Nu că aceasta ar fi în sine ceva rău, dar acești oameni nu 
cunosc realitatea societății românești și, cel mai adesea, le lipsește competența de a vorbi 
despre lucrurile cu care se confruntă credincioșii în viața de zi cu zi. Lucrurile devin și mai grave 
prin faptul că această profesie a predicatorilor ambulanți a creat o serie de așteptări specifice 
unei caste în toată regula. Acești oameni nu prestează decât în condiții foarte clare: tarife 
substanțiale pentru fiecare tip de intervenție, condiții superioare de transport și cazare și 
eventual de divertisment. Sigur, aceste exigențe sunt satisfăcute din banii contribuabililor 
(contribuții, zeciuieli, donații etc.), prin acordul tacit al tuturor, pentru că la acest sistem 
consimte și masa credincioșilor. 

3.2. Dualism și fundamentalism 
În contrast cu identitatea pe care și-o revendică (una care presupune o puternică și coerentă 
iconomie a Duhului Sfânt), teologia și spiritualitatea penticostală sunt dominate de soteriologie, 
și se rezumă la un soi de management al păcatului. De asemenea, prin maniera în care se 
raportează la trecut și înțelege să își definească identitatea, ea are o puternică înclinație spre 
fundamentalism și spre legalism. Aceasta este potențată de teologia minimalistă profesată, dar 
și de influența spiritualității răsăritene - ne referim aici la o puternică concepție dualistă asupra 
realității, care provoacă o ruptură între viața religioasă și cea non-religioasă. Analizăm în cele ce 
urmează câteva dintre implicațiile acestor elemente pentru prezentul și viitorul comunității. 

Ambiguitatea raportării la cultură, la contextul socio-cultural în care trăiește comunitatea este o 
coordonată constantă care arată criza de identitate a comunității penticostale din România. 
Legalismul, ca o înclinație tipică pentru fundamentalismul religios, este o prezență care se 
radicalizează tot mai mult în comunitățile penticostale, pe fondul incapacității sale de 
gestionare a raportului cu dinamica societății după 1990. Această atitudine apare nu numai ca 
reacție la criza pe care o traversează biserica, ci și la tendințele de schimbare adoptate de unele 
comunități penticostale locale etichetate drept „liberale”. Din istoria recentă, a rămas celebru 
comunicatul conducerii cultului penticostal din 2007, intitulat: „Principii și direcții pentru 
întărirea disciplinei și climatului duhovnicesc în biserici”. Acest document semnalează o 
tendință alarmantă a eliminării diferențelor dintre credincioșii penticostali și ceilalți membri ai 
societății (etichetați drept „oameni firești”). Textul analizează diferențele la nivelul unor 
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coordonate precum muzica, ținuta, podoabele și alte manifestări din cadrul slujbelor publice și 
propune sugestii concrete de îndreptare a abaterilor menționate. Evident, textul sesizează o 
categorie de schimbări care au loc la nivelul formelor, normale de altfel, și sugerează că acestea 
ar putea constitui semnale ale unor transformări de fond, firește, cu caracter negativ. Însă, chiar 
dacă așa ar fi stat lucrurile, ar fi fost necesară o analiză mai profundă care să evidențieze 
asemenea transformări la nivelul spiritualității creștine și apoi să propună soluții tot la acest 
nivel, nu concentrarea asupra unor aspecte ce țin de forma exterioară a expresiei creștine. 
Abordarea liderilor comunității penticostale, în documentul menționat mai sus, este una tipic 
legalistă: ei se apără de himere, prin întărirea unor reguli.  

În termenii lui Richard Niebuhr, modelul de raportare la contextul socio-cultural profesat de 
penticostali este Cristos împotriva culturii. Potrivit acestui model, tot ce produce cultura, ca 
parte a „lumii”, este păcătos și se opune vieții creștine. Ca atare, comunitatea creștină trebuie 
să fie mereu vigilentă la orice tip de influență culturală și să-și păstreze nealterată propria 
expresie. Evident că o asemenea abordare a produs ceea ce s-ar putea numi o „teologie 
cosmetică”, o perpetuă tensiune dintre generații, o constantă problemă care nu are soluții. Din 
toată incapacitatea comunității penticostale de a gestiona tensiunea introdusă de raportarea la 
factorul cultural, pentru că apelul la soluțiile legaliste nu dă rezultate, se observă o creștere a 
fragmentării comunității și o ruptură între două categorii de biserici: cele tradiționale, care 
consideră legalismul o soluție și cele așa-zis „liberale”, care acceptă „compromisul” schimbărilor 
la nivel de formă, înțelegând prin asta un progres.  

Incapacitatea bisericii penticostale de a înțelege importanța secundară pe care o au obiceiurile, 
cutumele, regulile ce au caracter contextual și local și de a adopta o dinamică sănătoasă la acest 
nivel va constitui mereu un element de tensiune și schismă. Cele două grupuri de biserici se 
izolează între ele și se suspectează reciproc. Există comunități locale care decid să iasă oficial 
din cultul penticostal, iar altele sunt excluse sau riscă să fie excluse chiar de conducerea 
cultului. În paralel, se nasc noi biserici independente care preiau credincioși nemulțumiți din 
bisericile penticostale de tip tradițional, în general persoane din generația tânără și cu un nivel 
de educație mai ridicat. În ciuda pretinsului progres la nivel formal, noile comunități 
penticostale „liberale” vădesc pe mai departe carențe de fond în privința gândirii teologice și a 
spiritualității, dimensiuni care rămân în continuare de factură fundamentalistă și puternic 
dualiste. Avem de-a face, de asemenea, cu: lipsa unei viziuni coerente cu privire la specificul 
carismatic, cu privire la daruri și expresia lor în viața comunității (lucrurile sunt împărțite, 
anumite aspecte au evoluat, dar fără argumente solide – de exemplu, concepția privind botezul 
în Duhul Sfânt); lipsa unei înțelegeri coerente cu privire la natura Scripturii și interpretarea ei 
(predicatorii folosesc, fără a avea un temei clar, diverse metode și abordări, de la literalismul 
îngust până la relativismul profesat de teologiile liberale); o eclesiologie minimalistă, ce lasă loc 
mereu la improvizații și experimente pe toate palierele (de la actele de cult până la organizarea 
slujbelor, a arhitecturii și simbolurilor etc.). 

3.3. Dualism și anti-intelectualism 
O altă coordonată problematică a vieții comunității penticostale o reprezintă anti-
intelectualismul. Acesta pare să aibă două rădăcini. Una este legată de înțelegerea cu privire la 
condiția creștinului în lume și provine din viziunea dualistă asupra realității: creștinul nu trebuie 
să aibă de a face cu lumea (înțeleasă ca realitate a răului), ci trebuie să iasă din lume. De aici 
rezultă că orice idee de implicare în responsabilități sociale, politice sau economice fie este de 
prisos (lumea zace în cel rău și este sortită pieirii), fie este o amenințare pentru mântuirea 
personală. 

Această poziție a fost mereu întărită și de cea de-a doua rădăcină reprezentată de o viziune 
dualistă asupra realității cunoașterii. Aceasta este susținută de o falsă interpretare a unor 
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pasaje biblice, cum ar fi cel din 1 Corinteni 1:26, care ar profesa o antiteză între înțelepciunea 
care vine de la Dumnezeu prin revelație și carisme și cea care rezultă din efortul omului. Dacă ar 
fi să acceptăm o formă de antagonism cu privire la înțelepciunea omului și cea a lui Dumnezeu, 
aceasta se referă la ceea ce subliniază Sf. Ap. Pavel cu privire la raportarea omului la 
cunoaștere. Apostolul vorbește despre faptul că adevăratul înțelept este modest, cumpătat, 
autentic. În plus, el subliniază că adevărul a luat o formă umilă în lume, în contrast cu aroganța 
înțelepților, a pretinsei cunoașteri profesate de conducătorii lumii. O asemenea aroganță 
orbește și refuză să vadă adevărul în toată complexitatea lui, să vadă realitatea în toată 
complexitatea ei. Însă Scriptura nu pune în antiteză cunoașterea ce vine din revelație cu cea pe 
care o poate dobândi omul prin utilizarea capacităților sale (cunoașterea științifică și filosofică, 
de exemplu). Fiecare dintre ele are locul și rolul ei, dacă își păstrează rațiunea sa de a fi. Însă 
aceeași aroganță poate să apară și la nivelul credincioșilor, cei care au primit adevărul revelației 
biblice și utilizează cunoașterea de tip religios. Apostolul atenționează și asupra superiorității 
afișate de credincioșii din Corint, una ce provine dintr-o pretinsă gnoză ce îi face superiori 
celorlalți oameni. Biserica nu este chemată să devină o elită intelectuală, însă nu este nici o 
invitație la mediocritate, la prostie. La nivelul comunității creștine a existat mereu o tendință de 
superioritate ce ar proveni din cunoașterea religioasă. Acest derapaj provine atât dintr-o 
înțelegere greșită cu privire la rolul fiecărui tip de cunoaștere la care are omul acces, cât și 
dintr-o reacție a bisericii la atitudinea elitelor intelectuale ale diverselor epoci cu privire la 
credința creștină.  

O atitudine defensivă și de superioritate a rămas mereu în interiorul creștinismului, accentuată 
fiind de grupurile minoritare și de cele cu înclinații sectare. Complexul de superioritate se 
manifestă în diferite forme, dar tinde să se radicalizeze ca dispreț față de alte tipuri de 
cunoaștere și cultură în general, precum și față de celelalte expresii religioase. La penticostali, 
complexul de superioritate a fost accentuat de cel puțin două coordonate. Pe de o parte, este 
specificul confesional al utilizării darurilor sau carismelor Duhului. Accesul la darul înțelepciunii, 
al deosebirii duhurilor sau al cunoașterii ar presupune că efortul uman este fără niciun folos, că 
orice muncă de cunoaștere filosofică sau științifică nu are nici o valoare. Asemenea eforturi 
umane au fost considerate cel mult inferioare și cu o miză nesemnificativă, dacă nu chiar 
dăunătoare. Se consideră important faptul că cel credincios deține înțelepciunea lui Dumnezeu, 
iar asta îl face special, superior. 

Pe de altă parte, fenomenul de care vorbim aici are o legătură cu structura demografică și 
socială a comunității penticostale, și cu modul în care a înțeles ea să își contureze o identitate în 
România. Cu aceasta ajungem la o a doua coordonată care susține anti-intelectualismul din 
comunitatea penticostală românească: dominanta rurală și slaba educație. Biserica penticostală 
s-a dezvoltat la început ca un fenomen cu puternic impact în mediul rural. Acesta nu este un 
aspect negativ sau pozitiv în sine – este o realitate istorică a începuturilor. Se pare însă că în 
evoluția comunității acest tip de profil a contat, iar rezultatul misionar al comunității a fost unul 
superior la acest grup de populație. În perioada comunistă, creșterea numărului membrilor și 
structura comunității s-au realizat în cadrele strategiei social-economice a sistemului totalitar – 
una de urbanizare forțată (care a mutat aproape un sfert din populație din mediul rural în 
mediul urban). Fără a avea la dispoziție date statistice certe (în perioada comunistă 
recensămintele nu au înregistrat structura confesională a populației), putem bănui că odată cu 
mutarea unei părți din populație din zona rurală în zona urbană s-a modificat și structura 
demografică a comunității penticostale. După 1990 însă, avem acces la astfel de date de la 
recensămintele populației și putem analiza structura demografică a comunității. Astfel, în 1992, 
penticostalii aveau 57% dintre membri în mediul rural, înregistrând o creștere până la 60% în 
2002, și până la 61% în 2011. Este bine cunoscut și astăzi că efortul misionar al bisericii 
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(indiferent cum este definită ideea de misiune creștină) se concentrează pe zona rurală, astfel 
că bisericile din orașe orientează resurse importante pentru construirea de noi biserici în acest 
mediu. Din nou, subliniem că dominanta rurală nu trebuie considerată ca o caracteristică 
negativă, ci că este un fapt istoric ce rezultă mai mult sau mai puțin dintr-o strategie 
comunitară. Lucrurile se nuanțează în momentul în care această componentă structurală aduce 
cu sine și alte elemente ce cântăresc greu în domeniul etosului și al spiritualității. Legalismul 
specific bisericii penticostale a presupus transmiterea și aproape impunerea unui etos rural în 
toate comunitățile locale, chiar și în cele din mediul urban (ne referim la vestimentație, 
arhitectură, muzică, expresii culturale etc.). 

Un al doilea aspect pe care dorim să îl subliniem aici este cel privitor la nivelul în general scăzut 
de educație al comunității (corelat puternic cu complexul de superioritate ce provine din 
specificul său religios carismatic). Datele statistice de la recensămintele de după 1990 arată că 
biserica penticostală este una dintre comunitățile religioase din țara noastră cu cel mai scăzut 
nivel de educație. O relativă creștere a nivelului educațional după 1990 nu reprezintă neapărat 
un progres care vine dintr-o schimbare asumată, dintr-o convingere a comunității cu privire la 
valoarea educației, ci este mai degrabă un semn al pragmatismului noilor generații, ca un reflex 
ce corespunde societății românești în ansamblul ei. Datele statistice arată că, în anul 2002, 
ponderea populației penticostale cu studii superioare este doar de 1,5%; un procent ridicat este 
cel al persoanelor cu studii primare (27%) și al celor fără studii (10%). În 2011, datele arată că 
ponderea persoanelor cu studii superioare este de 4,2%, al celor cu studii primare de 23%, iar al 
celor fără studii de 7,5%, din care 3,8% sunt analfabeți (subliniem că pentru educație ponderile 
sunt calculate prin raportarea la totalul persoanelor cu vârsta de 10 ani și peste). Dacă este să 
comparăm aceste date cu media națională, evident rezultatele statistice arată că poziția 
comunității este cu mult sub această linie, indicând situația unei comunități cu un nivel de 
educație foarte scăzut (de exemplu, în 2011, media națională pentru studii superioare este de 
12,5%, iar pentru studii primare este de 14%). 

3.4. Raportul cantitativ-calitativ  
Comunitățile religioase minoritare, cum este cea a evreilor, au avut mereu în față provocarea 
de a găsi o cale, o expresie care să le permită nu numai supraviețuirea în contextul majorității, 
ci și împlinirea misiunii lor. Opțiunea cel mai frecvent întâlnită la asemenea comunități este 
investirea în calitatea intrinsecă a membrilor ei. Această calitate se referă atât la structura 
socio-demografică a comunității, cât și la calitatea spiritualității membrilor ei. Când analizăm 
comunitatea penticostală din România, este straniu să observăm că acest tip de judecată 
lipsește. De asemenea, este straniu că analiza propriei slujiri și a poziției sale în contextul mai 
larg al societății este realizată din perspectivă aproape exclusiv cantitativă. Liderii măsoară 
eficiența slujirii lor prin succesul cantitativ (numărul de membri, mărimea bisericilor locale, 
numărul de biserici dintr-o regiune), fără a pune accent pe formarea membrilor, pe investiția în 
calitatea celor ce formează comunitatea și, implicit, a celor ce aderă la ea. Întrebarea recurentă 
a conducerii cultului se referă la progresul numeric al comunității, dar nu există nici o viziune și 
nici o strategie comunitară privind creșterea calității vieții creștine, a formării și dezvoltării 
personale și comunitare. S-ar putea obiecta cu privire la cele subliniate mai sus prin 
exemplificarea unor tendințe din anumite biserici penticostale locale ce promovează diverse 
strategii de dezvoltare la nivel de comunitate. În asemenea biserici, există grupuri specializate 
pe diferite nevoi; există lideri de grupuri care pregătesc și susțin diverse activități formative; 
există strategii de dezvoltare a comunității pe termen scurt, mediu și lung etc. Asupra acestei 
posibile obiecții facem două sublinieri. În primul rând, asemenea comunități sunt mai degrabă 
cazuri izolate, reprezintă excepția de la regulă. În al doilea rând, în aceste comunități cel mai 
adesea accentul final nu cade pe formarea intrinsecă a credincioșilor, pe creșterea calității lor, 
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ci pe eficientizarea vieții comunității prin utilizarea elementelor de management instituțional. În 
general, în asemenea situații avem de a face cu lideri ce au avut parte de instruire în biserici 
occidentale, în care sunt la modă metodele de organizare și de dinamică organizațională 
inspirate de metodele de management. Asemenea tehnici și instrumente par să aibă succes în 
companii și instituții de tip ONG și, iată, se încearcă utilizarea lor și în biserici. Probabil că 
utilizarea unor elemente de management în organizarea bisericii nu este o problemă în sine, 
însă în privința procesului de transformare a persoanei umane, de creștere ca om nou, după 
modelul lui Cristos, logica procesului este cu totul diferită, iar instrumentele ar trebui să fie cu 
totul altele. În structura fundamentală a spiritualității creștine, instrumentul sau procesul care 
produce rezultatele așteptate este ucenicia, relația de la om la om, de la părinte spiritual la cel 
care trebuie ajutat să crească. În contextul spiritualității creștine, pentru formarea persoanei 
umane, vorbim mai degrabă despre un cadru mai aproape de modelul familiei decât de acela al 
unei organizații, care își eficientizează activitățile cu ajutorul unor tehnici manageriale. Lipsa 
uceniciei din practica bisericilor penticostale este simptomatică. Modelul eclesial actual și 
înclinația individualistă a propriei spiritualități nu lasă loc acestei valori fundamentale predate 
de Isus Bisericii sale cu „limbă de înviere”. 

4. Un posibil proiect comunitar? 
Actuala conducere a comunității penticostale, atât prin profilul ei, cât și prin semnalele 
transmise, a preluat mandatul printr-un mesaj clar de întoarcere spre trecut. Este un 
comportament tipic pentru o comunitate aflată în criză, fără repere pentru prezent și viitor. 
Orientarea spre trecut se realizează prin idealizarea experienței înaintașilor, fără realism și fără 
intenția reală de a învăța din istorie. Se dorește revenirea la ceva din trecut pentru a găsi un loc 
stabil, o structură care să dea o minimă coerență unei comunități în continuă schimbare și fără 
orizont. Sub presiunea întrebărilor, frământărilor, nevoii de soluții și direcție, se consideră că 
evoluția recentă a comunității stă sub semnul unei devieri de la direcția cea bună a înaintașilor 
și că singura variantă viabilă este aducerea lucrurilor la o matcă din care s-a ieșit cândva. O 
asemenea abordare nu este nouă și nu se întâmplă numai la comunitățile religioase aflate în 
criză. Însă ea greșește nu numai prin idealizarea trecutului, ci și prin înțelegerea deficitară a 
identității. 

Viața unei comunități presupune un permanent proces de schimbare. Prin natura ei, identitatea 
creștină este dinamică. Orice generație de creștini preia de la înaintași o moștenire pe care o 
actualizează în contextul propriei experiențe, ceea ce înseamnă că ea trebuie aplicată la 
probleme și întrebări noi, la oameni noi. Continuitatea experienței creștine presupune, așadar, 
un efort continuu de cunoaștere, de aplecare asupra adevărului revelat, de analiză a ceea ce au 
gândit și experimentat înaintașii, de a găsi soluții și răspunsuri la propriile probleme, provocări, 
și dileme. Fiecare generație are misiunea ei și are de adus aportul propriu la ceea ce înseamnă 
experiența Bisericii lui Cristos în lume. Această contribuție nu se poate aduce nici prin ruptură 
față de trecut, nici prin întoarcere în trecut.  

Pentru comunitatea penticostală din România, viitorul trebuie construit în prezent, asumând și 
înțelegând cu seriozitate ce anume presupune dinamica Bisericii creștine în lume, având la bază 
moștenirea trecutului. În mod normal, fiecare generație de credincioși trebuie să fie interesată 
să-și definească propria experiență în contextul unui proiect comunitar. Acest proiect nu începe 
cu cei din prezent și nu trebuie să sfârșească cu ei. Biserica lui Cristos continuă în lume, pentru 
că Dumnezeu o susține și o face vie și dinamică până la sfârșitul istoriei. Când vorbim despre o 
comunitate confesională, așa cum este cazul penticostalilor din România, lucrurile trebuie 
analizate prin prisma specificului acestei expresii creștine atât în contextul comunității creștine 
mai largi, cât și în cel al societății, al contextului istoric în care se exprimă. Pentru a discuta 
despre viitor, este important să insistăm pe ideea de proiect comunitar, pe identificarea locului 
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și rolului acestei comunități în peisajul religios românesc actual și viitor. Într-un asemenea 
demers complex, considerăm că este importantă luarea în calcul și analizarea câtorva aspecte. 

O primă coordonată importantă o reprezintă cunoașterea trecutului. Este nevoie să depunem în 
acest sens un efort serios și complex care necesită timp și resurse. Nu sunt suficiente micile 
încercări de a povesti trecutul (mărturii, istorii ale unor comunități locale sau chiar încercări de 
a scrie o istorie a penticostalilor din România). Este necesară inițierea unui proces de reflecție 
care să poată explica lucrurile și să conducă la înțelegerea fenomenului în toată complexitatea 
lui, nu doar la prezentarea descriptivă a evenimentelor care au marcat nașterea și apoi 
dezvoltarea bisericii penticostale. Cunoașterea adevărului despre părinții fondatori, fără false 
idealisme și nostalgii, este importantă pentru dozarea așteptărilor cu privire la modele și 
repere, la standarde și valori, la ce este posibil sau nu de realizat. 

În egală măsură, este important să realizăm o reconciliere cu trecutul. Este clar pentru toată 
lumea că nu se poate construi un viitor bun pe un trecut obscur, pe greșeli, păcate și răni 
neasumate și nevindecate. Ca și la nivelul societății, bisericile din România au evitat să discute 
trecutul perioadei comuniste, să-l evalueze și să și-l asume cu transparență și luciditate, în 
spiritul Evangheliei lui Cristos. Mereu s-a spus că nu e momentul oportun să facem asta și a fost 
subliniată sensibilitatea problemei, efectul negativ asupra comunității etc. Toate acestea, chiar 
dacă ar fi adevărate, sunt false probleme în raport cu importanța asumării propriei istorii, cu 
bunele și cu relele ei.  

Un capitol la fel de sensibil, dar nu mai puțin esențial, este cel referitor la teologia penticostală. 
Aici lucrurile nu sunt deloc simple. Pastorii și predicatorii actuali, împreună cu liderii comunității 
penticostale, pretind că dispun de o asemenea teologie, însă dacă este să o prezinte sistematic 
și să o discute între ei, încep să apară probleme. Fiecare dintre aceștia are propriile învățături și 
teologii, propriile explicații cu privire la carisme și iconomia Duhului Sfânt, propriile versiuni cu 
privire la adevărurile creștine. Această diversitate de gândire și de înțelegere corespunde unei 
lipse de interes de a coagula și defini teologic specificul penticostal, atât la fondatori, cât și la 
generațiile următoare. Fără un efort de acest tip, fiecare generație și aproape fiecare lider au 
fost obligați să o ia de la zero, să redefinească lucrurile în propria versiune, în propriul context. 
Acest lucru s-a realizat mereu sub impactul unor multiple influențe care nu au fost niciodată 
analizate, filtrate și asumate coerent.  

Un demers actual sau viitor de definire teologică ar trebui să accepte că, probabil, cea mai mare 
provocare o presupune disponibilitatea de a învăța de la alții, de a apela la reperele teologice 
fundamentale ale Bisericii ce definesc mai întâi identitatea creștină în general. Abia în 
următorul pas se poate înțelege și defini specificul confesional. Întrebarea este dacă generația 
actuală de lideri este dispusă la un asemenea efort de identificare a unui numitor comun, a unei 
baze teologice solide care să reprezinte platforma de pe care să fie discutate apoi elementele 
specific penticostale. Dacă proiectul unei teologii penticostale va începe de la definirea 
specificului confesional, sunt șanse mari să repetăm istoria, și anume ca el să fie reinventat și în 
viitor de către fiecare generație. 

Evaluarea specificului spiritualității penticostale trebuie realizată în raport cu contextul actual, 
ținând cont de specificul societății românești, de contextul religios al acestei țări, de dinamica 
religioasă în ansamblul ei, de iconomia lui Dumnezeu pentru această perioadă istorică. Iată 
câteva aspecte punctuale pe care le putem menționa aici. Mai întâi, subliniem relația cu 
celelalte comunități creștine, dar mai ales cu biserica majoritară. Permanenta tensiune 
întreținută de penticostali față de ortodocși nu a fost și nu va fi productivă. Respectul pentru 
această comunitate, efortul de a cunoaște specificul său religios reprezintă elemente de 
normalitate, cu atât mai mult pentru generația tânără, care crește și se educă în parametrii 
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informației și ai globalizării. Importantă este și evaluarea problemei agresivității misionare a 
penticostalilor, a prozelitismului profesat în special în mediul rural. 

Mai apoi, remarcăm fenomenul secularizării societății românești. Acest proces are loc deja în 
toate comunitățile religioase, indiferent dacă acceptăm realitatea sau nu. Important este să 
subliniem că secularizarea se realizează cu o viteză mult mai ridicată la protestanții evanghelici 
decât la majoritarii ortodocși. A lua în calcul fenomenul înseamnă a gândi un alt cadru de 
formare și de sprijin pentru generația tânără, care devine tot mai alergică la orice formă de 
fundamentalism. 

Nu în ultimul rând, facem trimitere la tendințele demografice de scădere a efectivului 
populației și a fertilității, de îmbătrânire demografică și emigrație. Comunitatea penticostală a 
crescut numeric atât prin efortul depus în evanghelizare, dar și pe cale demografică, știut fiind 
faptul că această comunitate a încurajat natalitatea, din rațiuni teologice. Acest fenomen nu 
mai este unul actual. Familiile tinere își însușesc deja comportamentul demografic al populației 
majoritare, iar factorul religios nu mai cântărește în domeniul planificării familiale. Acest lucru, 
cumulat cu tendința generației tinere de a emigra, va conduce în viitor la un regres numeric al 
comunității penticostale și la îmbătrânirea demografică a acesteia. Un proiect comunitar 
trebuie să ia în calcul asemenea transformări și să frâneze eventualele efecte negative. 

Modelul eclesial actual trebuie analizat în lumina evaluării teologice amintite mai sus, dar și a 
specificului evanghelic al comunității. Considerăm că modelul congregațional necesită o 
serioasă ajustare, astfel încât cele două componente, instituțională și carismatică, să nu mai fie 
în tensiune sau în dezechilibru. Nu trebuie uitat că asta presupune un sistem de conducere care 
să lase loc atât clericilor, cât și celor ce nu sunt ordinați, bărbaților și femeilor deopotrivă. 
Asemenea modificări la nivelul bisericii penticostale sunt încă greu de realizat pentru că 
modelul actual presupune o foarte mare autonomie a liderilor locali, a modului în care se 
organizează fiecare biserică locală. Când vine vorba de participarea femeilor la conducerea 
bisericilor, lucrurile sunt și mai departe de a putea fi realizate atât din pricini ideologice, cât și 
ale misoginismului profesat de liderii actuali. 

De asemenea, paradigma cantitativă, ce a luat forma unei viziuni de a construi biserici locale de 
mari dimensiuni (clădiri mari și număr mare de membri), ar putea fi corectată prin limitarea 
numărului de credincioși într-o biserică locală și încurajarea dezvoltării mai multor biserici 
locale într-o anumită zonă geografică. Cândva creștinii majoritari din România apreciau la 
evanghelici modelul bisericilor locale de dimensiuni mici, care au șansa să fie ca o familie și să 
dezvolte o viață comunitară autentică. Iată un reper care poate fi luat în calcul în privința 
dinamicii viitoare a bisericilor locale. 

Un alt element important îl reprezintă cunoașterea structurii actuale a membrilor comunității 
atât din punct de vedere socio-demografic, cât și religios. O analiză reală a potențialului uman, 
a structurii și distribuției teritoriale a comunității reprezintă un demers esențial pentru a putea 
elabora o strategie de dezvoltare viitoare. Trebuie să subliniem faptul că penticostalii au rămas 
concentrați în câteva județe ale României (Arad, Timiș, Bihor, Hunedoara, Bistrița, Cluj, 
Suceava), în zonele în care mișcarea a debutat. Acest aspect poate fi unul normal în raport cu 
dimensiunile comunității, însă rămâne un determinant important pentru dezvoltarea viitoare.  

Am subliniat deja problema nivelului slab de educație și o relativă concentrare în mediul rural. 
Aceste elemente cântăresc destul de serios pentru viitor și nu pot fi neglijate într-un eventual 
proiect de viitor al bisericii penticostale. Este clar că tânăra generație manifestă mai mult 
interes pentru educație din rațiuni profesionale și economice lesne de înțeles. Important este 
ca acești credincioși să poată primi din partea comunității creștine un sprijin consistent cu 
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privire la întrebările ce se nasc din calitatea lor dublă de creștini și de profesioniști în diverse 
domenii ale societății românești.  

În egală măsură, viitorul bisericii trebuie să ia în calcul și fenomenul migraționist. Dacă la nivel 
național este relativ dificil să fie estimat numărul de persoane care au emigrat din România 
după 1990, pentru comunitatea penticostală, acest lucru este relativ ușor de realizat, pentru că 
în diaspora credincioșii s-au organizat deja în biserici locale. Așadar, se poate face un calcul 
relativ precis cu privire la structura socio-demografică a membrilor bisericii penticostale, atât 
din România, cât și din diaspora.  

Încheiem această analiză pe un ton realist. Pe de o parte, istoria recentă și situația prezentă par 
să ne fie potrivnice. Lucrurile au evoluat în alt sens decât cel așteptat, adică al unei convergențe 
la nivel de lideri și biserici locale și al asumării unui proiect comunitar care să pună această 
confesiune pe un drum al ei. Pe de altă parte, actualmente comunitatea penticostală are câteva 
atuuri ce ar putea fi coagulate și direcționate în acoperirea nevoilor subliniate mai sus. Există 
suficiente resurse umane, sociale și economice care pot fi antrenate în acest demers, în 
condițiile în care se va concretiza și o voință comună de a le folosi cu înțelepciune. Realismul 
invocat se referă în primul rând la inerția mare a sistemului religios și rezistența la orice tip de 
schimbare. Procesul este complex și de durată, însă el trebuie asumat și lăsat să lucreze. Ne 
putem imagina perioada pe care o traversăm ca fiind similară cu cea a evreilor după ieșirea din 
Egipt. Perioada celor 40 de ani în pustie este una dificilă, aridă, fără schimbări vizibile 
însemnate. Însă este etapa definitorie pentru viitorul comunității: este vremea pregătirii unei 
noi generații, a scrierii cărților fundamentale, a evaluării trecutului, a identificării elementelor 
definitorii pentru identitatea comunității. Asupra acestor elemente trebuie insistat, nu a 
reformelor structurale și a revoluțiilor, și nici asupra tendințelor de a conserva și perpetua 
trecutul. 

 

        Dănuț Jemna, Iași, decembrie 2017 




