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  Cuvânt-înainte la ediţia  

  în limba română

  Cine are nevoie de un ghid de slujire multicultu-
rală? Se confruntă bisericile (evanghelice) românești cu o astfel 
de realitate? Merită investit în publicarea unei astfel de cărţi? 
Aceste întrebări și multe altele asemănătoare ne-au frământat 
multă vreme înainte de a decide publicarea acestei cărţi. 

Voi expune trei motive pentru care considerăm importante 
apariţia acestei cărţi și lectura ei.

În primul rând, este un fapt cunoscut că în multe biserici din 
România avem – dacă nu o situaţie specific multiculturală – gru-
puri minoritare etnice care se deosebesc, uneori, semnificativ 
din punct de vedere etnic și cultural de majoritatea românească. 
Gestionarea după principii biblice a acestor diferenţe face posi-
bile părtășia și slujirea grupurilor  minoritare împreună cu majo-
ritatea. Și, prin îndurarea lui Dumnezeu, chiar sunt multe biserici 
locale unde se vede și se simte acest spirit al slujirii comune! Dar 
sunt și exemple unde diferenţele etnice și culturale au generat 
respingere, separare și chiar învrăjbire. Cartea aceasta poate fi un 
ghid și pentru ieşirea din astfel de situaţii.

În al doilea rând, asistăm la un adevărat exod al refugia ţilor 
care fug din calea războiului și a sărăciei, căutând o soluţie în 
Europa. Iar situaţia devine tot mai dramatică pe zi ce trece. 
Auzim tot mai des opinii și propuneri ca România să preia un 
număr semnificativ de refugiaţi. Printre aceștia vor fi cu sigu-
ranţă și creștini, iar unii e posibil să devină creștini după stabi-
lirea în România. Unde se vor închina acești creștini? Vor căuta  
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să se alipească și să se integreze în bisericile românești sau își vor 
forma propriile lor adunări etnice? Vor fi bisericile evanghelice 
românești gata să le slujească acestor nou-veniţi, trecând peste 
barierele culturale, sau criteriul etnic și naţionalist va prevala? 
Ghidul de slujire multiculturală oferă sfaturi practice pentru acele 
biserici care vor fi dispuse – de dragul lui Isus Cristos – să întindă 
mâna spre aceste grupuri minoritare, către cei care, fără voia lor, 
au fost alungaţi din propria cultură și ţară și să le slujească, să-i 
accepte în părtășia locală a trupului lui Cristos.

Al treilea motiv pentru care publicăm această carte are de-a 
face cu numărul mare de biserici evanghelice românești din afara 
ţării. În majoritatea bisericilor românești din diaspora pe care 
le-am vizitat, se motivează prezenţa lor în acele ţări și prin faptul 
că au un scop misionar sau cel puţin încearcă să fie conștienţi de 
influenţa misionară pe care ar trebui să o exercite. Din păcate 
însă, sunt atât de puţine biserici românești care au o viziune 
multiculturală! Credincioșii care alcătuiesc aceste comunităţi 
românești trăiesc şi muncesc în medii culturale total diferite 
decât cel românesc și sunt într-o continuă zbatere între păstrarea 
identităţii etnice, spirituale și culturale românești, și integrarea 
și interacţiunea cu cultura gazdă. Există și semnale încurajatoare 
totuși. Cu toate acestea, mai este încă drum lung până când o 
viziune multiculturală va fi adoptată de bisericile românești din 
afara ţării.

Lucrarea multiculturală nu este ușoară, ci se înfăptuieşte cu 
preţul renunţării la idei și practici considerate indispensabile din 
punct de vedere etnic (și uneori spiritual). Dar Biserica lui Isus 
Cristos, așa cum este prezentată în Noul Testament, încorpo-
rează oameni din medii etnice și sociale variate, care beneficiază 
de un statut nou, acela de copii ai lui Dumnezeu, fără deose-
biri de rasă, clasă socială sau provenienţă culturală. Iar pentru 
cei care înţeleg acest lucru, beneficiile spirituale și sociale sunt 
imense. În interacţiunea mea cu comunităţile românești din afara 
ţării am avut ocazia să văd de mai multe ori beneficiile unei astfel 
de slujiri multiculturale. Prin intermediul pastorului Joel Rotariu  
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din Austria, i-am cunoscut pe pastorii austrieci Oskar Kaufmann 
și Edi Grisfelder, care – deși aparţin prin naştere unui popor 
considerat „rece” în relaţiile multiculturale – cu o inimă larg des-
chisă au trecut de orice prejudecată etnică și au făcut loc în inima 
și în bisericile păstorite de ei românilor pripășiţi în Austria. (Trist 
este că după mai bine de 25 de ani, cei mai mulţi români din afara 
ţării n-au reușit să facă același lucru faţă de fraţii lor în Cristos 
din acele ţări.)

Un alt exemplu de slujire multiculturală o reprezintă lucrarea 
dr. Carl Simpson, profesor la European Theological Seminary 
din Kniebis, Germania. Carl este englez de origine, mutat de mai 
multe decenii în Germania, iar după anul 2000 a slujit cu multă 
pasiune şi dăruire, prin intermediul programului de educaţie prin 
extensie din cadrul ETS, mai multor sute de credincioşi români 
din Europa care au studiat în cadrul acestui program. Aceeaşi 
pasiune am văzut-o în slujirea multiculturală a familiei Cameron 
şi Marvel Wilson, prin programul „Păstori ai României” iniţiat şi 
desfăşurat în ţară, iar apoi prin motivarea bisericilor evanghelice 
româneşti din SUA înspre misiunea transculturală.

Familia Lena şi Otto Rimås de la Mariannelunds Folkhögskola 
din Suedia ne-a dat un alt exemplu de slujire multiculturală în 
România, Republica Moldova, Ucraina şi alte ţări din fostul bloc 
sovietic, începând din 1992! Ce să mai spunem de Lars Hornberg 
şi slujirea multiculturală prin Căminul Felix Internaţional din 
Oradea (iar de câţiva ani şi în Thailanda şi în Africa), prin care 
sute de copii au fost recuperaţi şi redaţi societăţii şi Împărăţiei 
lui Dumnezeu!

Nu vreau să închei fără a adresa un cuvânt de mulţumire 
pastorului Martin Schaser din Austria, care mi-a vorbit pentru 
prima dată despre o viziune multiculturală pentru Austria, 
încă din perioada când păstorea Biserica Penticostală Română 
„Salem” din Perg („biserica de la macarale”), și care mi-a dat oca-
zia să facem câţiva pași împreună în această direcţie prin diferite 
proiecte comune. Ghidul de slujire multiculturală vede lumina 
tiparului în limba română și datorită încurajării venite din partea 
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pastorului Schaser - care, între timp, a început o astfel de lucrare 
în Austria.

Nădăjduim să nu ratăm scena escatologică a Bisericii glori-
ficate a lui Isus Cristos, unde, așa cum citim în Apocalipsa, vor 
fi prezenţi „oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice 
norod şi de orice neam”. Până atunci însă, trebuie să găsim cea 
mai potrivită paradigmă contemporană pentru slujirea multi-
culturală printre semenii noştri ce provin din alte culturi, etnii, 
medii sociale sau contexte religioase. Nădăjduiesc, de asemenea, 
că Ghidul de slujire multiculturală va fi cu adevărat o încurajare şi 
un îndrumător în această direcţie.

Vasile Gabrian
Iunie 2015



1.  Pietrele de temelie ale  

  slujirii multiculturale

  David A. Anderson

  Se împlinesc în curând douăzeci de ani de când 
am aterizat cu surle şi trâmbiţe în Columbia, Maryland, împre-
ună cu o mică echipă de oameni, pentru a pune bazele unei 
biserici programatic multiculturale, nondenominaţionale, con-
temporane ca stil și cu deschidere spre manifestările artistice, la 
care lumea să dorească să se întoarcă și a doua oară. Am ajuns 
foarte aproape de îndeplinirea acestui vis. Nu suntem nici pe 
departe perfecţi și am întâmpinat pe parcurs numeroase dificul-
tăţi, despre care veţi avea ocazia să citiţi în acest ghid, dar visul e 
cât se poate de real și mulţi dintre noi ne considerăm privilegiaţi 
că putem lua parte la el.

Dac-ar fi să treceţi azi pe la Bridgeway Comunity Church, aţi 
simţi prezenţa lui Dumnezeu peste întreaga biserică. Nu într-un 
mod misterios şi înspăimântător, ci într-unul cât se poate de real 
și revigorant.

Aţi rămâne uimiţi rotindu-vă privirea prin congregaţie și 
n-aţi şti dacă acele chipuri negre-ciocolatii pe care le-aţi văzut pe 
coridor sunt ale unor afro-americani din Washington, DC sau ale 
unor africani din Lagos, Nigeria sau Nairobi, Kenya. V-aţi întreba 
dacă hispanicii de un brun-caramel sunt din Mexic, Porto Rico 
sau Bronx. V-aţi uita poate de două ori la unii asiatici, încercând 
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să vă daţi seama dacă sunt coreeni sau chinezi. Dacă aţi intra în 
vorbă cu asiatica zâmbitoare care v-a urat bun-venit la intrare, 
aţi ajunge să descoperiţi că nu-i nici coreeană, nici chinezoaică, 
ci o filipineză de a doua generaţie pentru care această biserică 
reprezintă o familie și nu doar un grup de cunoștinţe îndepărtate 
împărtășind aceeași credinţă. Numele ei e Margarita Cabellon.  
O veţi întâlni ceva mai încolo în calitate de colaboratoare și coedi-
toare alături de mine a acestei cărţi.

„Bun venit la Bridgeway” e un salut obișnuit pe care-l veţi 
auzi atât de la albii și negrii ce vă vor deschide ușile la intrare, 
cât și de la ușierii ce vă vor conduce la locurile dumneavoastră.  
E foarte posibil să fiţi întâmpinaţi cu un zâmbet cald de către Lethia,  
o negresă pe la vreo optzeci de ani care în mod sigur vă va atrage 
atenţia deoarece are mai multă energie decât majoritatea tineri-
lor. Kelly, o femeie albă trecută de patruzeci de ani, vă va înmâna 
poate pliantul dimineţii cu o atitudine molipsitoare ce pare să vă 
prevină: „Nici prin cap nu vă trece ce va face Dumnezeu la acest 
serviciu la care tocmai veţi lua parte.”

Și dacă tot sunt la acest capitol, daţi-mi voie să mă prezint 
și eu, fiindcă s-ar putea să daţi nas în nas cu mine în drum spre 
auditoriul unde se ţin serviciile de închinare. Numele meu e 
David Anderson și sunt pastorul fondator al acestui loc neobiş-
nuit pe nume Bridgeway. Îmi place să stau pe culoar și să întâm-
pin lumea la intrare. Sunt afro-american, am un metru nouăzeci 
și mă dau în vânt după „bate palma”, saluturi cu pumnii, strân-
geri de mână și îmbrăţișări de urs cu o singură mână, în timp 
ce în cealaltă ţin strâns Biblia. Nu e ușor să mă ocoliţi, așa că 
poate veţi simţi nevoia să-mi adresaţi un zâmbet și un salut la 
intrare. Dacă întâmplarea face să nu daţi de mine, veţi avea parte 
probabil de zâmbetul binevoitor și strângerea de mână fermă ale 
pastorului Dave Michener, care, cu piciorul stâng, va ţine ușa 
deschisă ca să puteţi trece. Dave, căruia îi zicem cu toţii Mich, 
e pastorul executiv și s-a nimerit să fie un bărbat alb cu părul 
roșcat. Vă asigur că părul roșcat nu s-a aflat pe lista de cerinţe 
la recrutarea membrilor, dar congregaţia noastră nu duce lipsă 
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nici de roșcaţi. Unii naturali, alţii nu. Iar despre unii nu vom şti 
niciodată din ce categorie fac parte.

Dar fie că vă loviţi de mine, de Mich, de Margarita, de Lethia 
sau de Kelly, am toată încrederea că veţi simţi prezenţa lui 
Dumnezeu începând să vă abată mintea de la preocupările dimi-
neţii aglomerate înspre dinamica iubitoare ce clocotește atât de 
evident prin adunarea diversă al acestui trup de la Bridgeway ce 
beneficiază de ungerea Duhului. Tranziţia începe undeva între 
primul gest de bun-venit din parcare, primul salut de la intrare 
și forfota de pe culoar sau cuvintele primitoare ale unuia dintre 
liderii noștri de închinare călăuziţi de Duhul Sfânt.

Emnet, o tânără etiopiană, stă la biroul de întâmpinare și îi 
salută pe închinători. Se poate ca ea să îndrume familiile tinere 
cu copii spre lucrarea „BridgeKey”, unde micuţii au șansa să 
înveţe despre Isus într-o manieră atractivă și interactivă. Dacă nu 
vă întâmpină Emnet, o vor face Peter și Don, doi domni albi, la 
cravată, care vă vor saluta cu un zâmbet larg și cu o strângere de 
mână sinceră sau o bătaie pe braţul stâng, invitându-vă înăuntru 
prin generoasa ușă dublă de sticlă.

Mai e apoi Jim, un afro-american din Philadelphia care s-a 
mutat în Columbia pentru a sluji ca pastor la Bridgeway. Îl veţi 
găsi adesea alergând de colo colo pe coridor și ca să-i ajute pe 
cei care au nevoie. Dacă dintr-un motiv sau altul îl rataţi pe Jim, 
precis nu-l veţi rata pe Joseph, un frate coreean cu râs zglobiu 
și unul dintre cei mai sociabili pastori ai noștri. Îl veţi găsi cu 
siguranţă alături de Henry, un frate negru plin de Duhul Sfânt, 
la cafeneaua noastră misionară. Aici puteţi comanda o ceașcă 
de cafea sau o ciocolată caldă, o brioșă sau fructe, conștienţi că 
fiecare dolar din profituri va merge către o misiune cu scop local 
sau global. Echipa de la cafenea nu vă va servi doar cu mâncare 
și băutură, ci se va adresa și nevoilor dumneavoastră spirituale. 
Henry, Joseph și ceilalţi membri ai echipei de la cafeneaua misi-
onară vă vor primi cu căldură, se vor ruga cu dumneavoastră și 
vă vor încuraja când intraţi sau ieșiţi de la serviciile de la sfârșitul 
săptămânii. Încurajările lor de rutină includ și îndrumarea către  
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„Life Groups”, o lucrare poziţionată strategic în mijlocul culoaru-
lui. Această lucrare e coordonată de Chad, vlăstarul unei mame 
amerindiene și al unui tată afro-american, și Chris, un frate alb 
pe care am avut privilegiul să-l cunun cu o femeie născută din 
tată evreu și mamă negresă de origine hispanică. Dacă tot vor-
bim de diversitate!

La fel ca dumneavoastră, fiecare dintre aceştia are povestea 
lui. Nu încape îndoială că au ajuns sau au rămas la Bridgeway 
graţie planului şi programului lui Dumnezeu pentru viaţa lor, și 
totuși, cum se face că se află cu toţii aici?

Cum se face că o etiopiană, un amerindian cu origini meti-
sate, o negresă hispanico-semită căsătorită cu un alb, o filipineză,  
o caucaziană trecută de patruzeci de ani și o afro-americancă 
trecută de optzeci, un coreean, precum și mulţi alţi albi și negri 
se simt acasă la biserica Bridgeway? Și cum de îi veţi întâlni 
pe acești oameni minunaţi înainte să intraţi în sanctuar pentru 
închinare?

Răspunsul la Bridgeway este clar. Fără o viziune intenţio-
nală de creare și susţinere a unei mentalităţi a bisericii care să 
primească, să accepte, să respecte și să preţuiască oameni de 
diferite culori, clase sociale și culturi, mediul natural – ce pre-
supune exclusivitate rasială – nu ar încuraja înflorirea unei ase-
menea comunităţi multiculturale. Singura explicaţie a faptului 
că asistenta mea executivă, o femeie albă crescută într-un mediu 
prezbiterian din Scoţia, poate să găsească bucurie și mângâiere 
împreună cu frumoasa ei fiică roșcată (și ceilalţi roșcaţi pe care 
i-am menţionat) într-un loc ca Bridgeway constă în existenţa 
celor patru pietre de temelie ale slujirii multiculturale: (1) un 
lider înzestrat cu chemare specială şi cu dedicare pentru lucrarea 
multiculturală, (2) o viziune clară și o echipă adecvată pentru 
slujirea multiculturală, (3) cultivarea intenţionată a reconcilierii 
interrasiale şi a lucrării multiculturale și (4) o filosofie unitară  
a slujirii multiculturale.
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Piatra de temelie 1: Un lider înzestrat cu chemare specială 
şi cu dedicare pentru lucrarea multiculturală

Fiecare lider are o poveste. Bărbaţi sau femei, toţi cei din lucrarea 
de slujire își au propria lor poveste cu Dumnezeu și, presupun, 
propria lor istorie rasială. Pentru ca o biserică multiculturală să 
aibă impulsul, valorile și „stomacul” necesar pentru a lua deci-
zii dificile, liderul trebuie să fie chemat și cu toată inima dedicat 
slujirii multiculturale. 

La vârsta de optsprezece ani, mi-am predat voinţa încăpăţâ-
nată suveranităţii lui Isus Cristos. Am tras mașina pe marginea 
drumului în comitatul Prince George din Maryland și am plâns 
ca un copil în timp ce-L invitam pe Isus în viaţa mea. Duhul 
Sfânt m-a copleșit, acaparându-mi întreaga atenţie, și am strigat: 
„Doamne, sunt al Tău!” După o serie de evenimente petrecute în 
viaţa mea în lunile anterioare, convins de căile mele păcătoase, 
m-am predat în sfârșit lui Cristos în după-amiaza aceea de dumi-
nică în timp ce mă întorceam acasă cu mașina de la biserică. L-am 
rugat pe Isus să mă ierte și să mă mântuiască. 

În momentul acela de cercetare de pe marginea șoselei, am 
detectat în viaţa mea o direcţie nouă, cu totul diferită de goana 
deşartă după plăceri și după traiul ipocrit de până atunci. Încă 
din clipa convertirii, mi-am dorit să aduc cât mai mulţi oameni la 
Cristos. Această dorinţă irezistibilă m-a împins spre pastoraţie. 
Am început să-mi fac planuri legate de educaţia necesară pentru 
această sarcină. În același timp, am încercat să-mi imaginez ce fel 
de lucrare mi-aș fi dorit să fac. Crescând într-o biserică tradiţio-
nală de negri, dar locuind în suburbiile mixte din Washington, 
DC, am fost răscolit de o nouă viziune căreia nu mă puteam 
sustrage. Era o chemare, o dorinţă nestăpânită, un imperativ în 
mintea mea. 

Voiam – nu, trebuia – să păstoresc o biserică mixtă din punct 
de vedere rasial, unde să poată veni oricine. Deși nu mai întâl-
nisem o asemenea lucrare până atunci, nu mă puteam închipui 
păstorind o singură categorie de oameni, nici măcar dacă ar 
fi fost „neamul meu”. Sunt sigur că felul în care am crescut și  



16 Ghid de slujire multiculturală

o serie de incidente rasiale nefericite din tinereţe au contribuit 
la această pasiune a mea de a construi punţi de reconciliere.  
(Vezi Letters Across the Divide și Multicultural Ministry, în care mai 
am astfel de poveşti rasiale.) Intuiţia îmi spunea că am umerii 
mult prea laţi și inima mult prea largă ca să slujesc unui grup 
specific de oameni. Ceva mă făcea să simt că o lucrare unicultu-
rală ar fi fost prea restrictivă pentru mine și aveam o aversiune 
profundă faţă de ideea de a-mi limita lucrarea la o singură rasă 
de oameni. 

Până în ziua de azi găsesc mare mângâiere în biserica tradiţio-
nală de negri, care îmi pare cu adevărat casa în care am crescut –  
familiară și definitorie. Dar acum eram chemat să-mi părăsesc 
cuibul, poate pentru totdeauna. 

Mergând la Montgomery Community College din localitate 
și apoi transferându-mă la Moody Bible Institute din Chicago, 
le-am desenat tuturor cunoscuţilor imaginea a ceea ce ar putea 
și ar trebui să fie o biserică incluzivă din punct de vedere rasial. 
Aveam parte adesea de zâmbete și urări de genul „Foarte frumos, 
tinere. Multă baftă”, cu mesajul subtextual: „N-are să funcţioneze 
niciodată”. Cât am fost în Chicago, am slujit câţiva ani ca pastor 
asistent în cadrul proiectelor pentru săraci „Cabrini Green”, un 
program popular de găzduire a celor cu venituri reduse, dedicat, 
pe atunci, în exclusivitate negrilor. După absolvirea institutului 
Moody, am slujit ca pastor stagiar la o biserică predominant 
albă dintr-o suburbie din Chicago, care era prosperă și la polul 
opus „proiectelor”. Ambele medii erau pe atunci exclusiviste 
din punct de vedere rasial. Am continuat totuși să-mi conturez 
viziunea ideală prin discursuri, discuţii și prezentări oriunde mă 
duceam și oricui era dispus să mă asculte.

Ideea de a pune bazele unei biserici rasiale mixte făcea parte 
din mine și eram gata să mor încercând. Eram hotărât să trans-
form această viziune în realitate, în ciuda numeroaselor voci 
experimentate ce mă avertizau despre riscurile unui eșec din 
cauza unor principii sociologice și de omogenitate ce au stat, în 
trecut, la baza înfiinţării de biserici vreme de generaţii întregi. 
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Dar dumneavoastră? 
Care este povestea dumneavoastră rasială? 

Când v-aţi dat seama că sunteţi diferit din punct de 
vedere rasial? 

V-aţi imaginat vreodată o biserică cu membri de mai 
multe rase? 

Există vreun grup de oameni care v-au creat neplăceri sau 
care pur și simplu vă displac? 

Momentan faceţi parte dintr-o biserică unirasială prin 
proprie iniţiativă sau din oficiu? 

Ce v-a determinat să luaţi în mână Ghidul de slujire 
multiculturală?

Aplicaţie practică

Descrieţi într-un paragraf cum credeţi că ar arăta biserica 
dumneavoastră dacă ar fi multiculturală.

Piatra de temelie 2: O viziune clară şi o echipă adecvată 
pentru slujirea multiculturală

Soţia mea, Amber, are origine mixtă coreeană și irlandeză şi sunt 
sigur că s-a măritat cu mine prin credinţă. Ce aventură avea să 
fie! Habar n-avea ea. De fapt, niciunul n-aveam habar. Îi vorbeam 
adesea pe când îi făceam curte la Moody despre dorinţa mea de 
a pune bazele unei lucrări de slujire multiculturală. Domeniul 
ei de studiu suna astfel: American Intercultural Ministries, aşa 
că eram mulţumitori că exista o anumită sinergie. Amber m-a 
susţinut întotdeauna în viziunea mea, dar, crescând în Coreea 
și fiind adoptată în adolescenţă de o familie caucaziană dintr-o 
Americă segregată rasial, a dat și ea crezare ideii că totul nu 
era decât un ideal bine formulat. Cu toate acestea, credinţa ei 
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în Dumnezeu a fost puternică. Încrederea în mine s-a dovedit 
întotdeauna riscantă. Mă bucur nespus că și-a asumat acest risc 
de a fi cu mine, căci fără înţelepciunea, sprijinul și sacrificiul lui 
Amber, Bridgeway n-ar fi existat astăzi. Ar fi de acord și ea că a 
fost mai cu seamă un vis – devenit coşmar, uneori –, dar catego-
ric o aventură permanentă! Ea a fost primul membru al echipei 
mele și, în final, al bisericii mele. Noi doi am fost primii membri 
ai unei biserici multiculturale.

Când am început să le schiţez imaginea unei biserici multicul-
turale colegilor de facultate, prietenilor din biserică, membrilor 
familiei și chiar străinilor, îmi era clar că trebuia să recrutez și 
niște persoane albe printre fondatori. Eram la vânătoare de albi 
care să-mi împărtășească viziunea. Din fericire, l-am găsit pe 
Rich Becker, un bărbat alb necăsătorit, în facultate, care îşi dădea 
întâlniri cu o fată albă pe nume Beth. S-au întâlnit la grupul pen-
tru persoane necăsătorite pe care-l păstoream ca stagiar în sub-
urbiile orașului Chicago – la Willow Creek Community Church.

Trei lucruri le-am promis lui Rich și Beth dacă voiau să mi se 
alăture. Că înfiinţarea bisericii Bridgeway va fi un proces însoţit 
de bună dispoziţie, împlinire şi frustrare. Nu peste mult s-au 
căsătorit și s-au mutat de la Chicago să locuiască pe gratis împre-
ună cu Amber și cu mine. Mi-am respectat cu vârf și îndesat toate 
cele trei promisiuni! Până în ziua de azi, Rich e directorul execu-
tiv al lucrării de arte creative de la Bridgeway, în timp ce Beth  
e lideră de închinare și actriţă.

La faţa locului, am întâlnit un frate afro-american, Chance 
Michael Glenn, vocalist. Ne-am cunoscut pe terenul de baschet la 
un meci din ligă. L-am auzit fredonând o melodie creștină fami-
liară și așa s-a născut prietenia dintre noi. Numai Dumnezeu 
ar fi putut să știe că el avea să devină primul nostru lider de 
închinare, deschizând drumul programului de laudă și închinare 
multiculturală de la Bridgeway. Chance e căsătorit cu Marsha, 
o femeie din Bahamas. Ea a contribuit cu specificul insular la 
amestecul nostru.
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Am primit un telefon și de la un organist alb, Brian Johnson, 
care conducea departamentul de muzică de la colegiul local 
și era interesant de înfiinţarea bisericii noastre. Toţi aceștia au 
îmbrăţişat viziunea mea. Chance coordona închinarea, iar Brian 
conducea formaţia cu câţiva studenţi de-ai lui de la colegiu, prin-
tre care un baterist și un basist filipinezi. Brian a mai adus la 
bord un chitarist alb pe nume Phil, care își purta adesea părul în 
coadă de cal în timp ce îşi făcea chitara să plângă. Brian împre-
ună cu soţia lui, Eileen, familia Glenn, familia Becker și familia 
Anderson au constituit echipa iniţială de fondatori care au sădit 
sămânţa multiculturală ce avea să devină într-o bună zi recolta 
pentru generaţiile viitoare.

Nimic nu m-ar fi putut face mai fericit decât să am, încă de la 
început, o echipă de bază mixtă rasial. Cu excepţia lui Chance, a 
soţiei sale, Marsha, a lui Amber și a mea, grupul era predominant 
alb. După un an, fraţii filipinezi și alţii au început să ni se alăture. 
Era un început bun și edificator, urmând ca alţi membri să vină 
și să plece de-a lungul anilor. De fiecare dată când pierdeam câte 
un lider sau un membru al echipei, ne confruntam cu o nouă 
provocare rasială odată cu modificarea structurii de conducere. 
Încă mai consider acest gen de provocări o chestiune pozitivă, 
una cu care multe biserici nu au privilegiul să se confrunte.

Echipa din jurul liderului
Este imperios necesar ca echipa de conducere să sprijine viziu-
nea slujirii multiculturale. Ei trebuie să știe că liderul lor este pe 
deplin dedicat diversităţii rasiale. Echipa trebuie să fie conștientă 
că strategia folosită va fi incluzivă din punct de vedere rasial și 
cultural. Deşi e posibil ca nu toţi membrii echipei să fie la fel 
de dedicaţi slujirii multiculturale ca liderul lor, e important ca ei 
să-i înţeleagă clar viziunea și să fie dispuși să avanseze în aven-
tura lor rasială. Odată cu trecerea anilor, se întâmplă ca biserica 
să-și sporească sau să-și diminueze numărul celor din echipa 
de conducere plătiţi sau voluntari. E imperios necesar ca rasa și 
cultura să joace un rol esenţial în angajarea unor oameni chemaţi  
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să menţină echilibrul rasial și perspectivele culturale pe măsură 
ce se dezvoltă lucrarea.

Echipa dumneavoastră

Care e structura rasială a conducerii bisericii 
dumneavoastră? 

Cum ar reacţiona biserica dumneavoastră dacă următorii 
doi sau trei angajaţi plătiţi sau voluntari ar proveni 
dintr-un mediu rasial sau etnic diferit? 

Cu ce ar contribui o echipă de conducere multirasială la 
luarea deciziilor și la strategia bisericii? 

Ce sunteţi dispus să faceţi pentru a atrage și a recruta 
persoane din medii rasiale diferite, care la rândul lor să 
atragă alţi oameni din același sector demografic din zona 
dumneavoastră?

Aplicaţie practică

Puneţi pe o listă structura rasială și de gen a echipei 
dumneavoastră de conducere și întrebaţi-vă ce lipsește.

Piatra de temelie 3: Cultivarea intenţionată a reconcilierii 
interrasiale şi a lucrării multiculturale

Duminica dimineaţa oamenii trebuie să vadă și alţi participanţi 
care arată ca ei, altfel se vor simţi niște intruși. Indiferent că e 
deliberat sau nu uniculturală, o biserică de acest fel comunică 
nonverbal altor grupuri rasiale că nu sunt decât vizitatori și că 
aceasta nu e biserica „lor”. Țelul nostru este, desigur, de a-i face 
pe oameni să se simtă bine-veniţi și acceptaţi în bisericile noastre. 
Dar pentru aceasta e nevoie de acţiuni deliberate.
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Organizarea şi strategia dumneavoastră

Cum arată scena sau platforma dumneavoastră duminica 
și cum aţi putea schimba protagoniștii? 

Cine din congregaţia dumneavoastră ar putea să citească 
din Scriptură, să coordoneze cântările, să aducă o 
mărturie, să ţină o predică sau să recite o poezie? 

Ce gen de muzică se aude în fundal când intră lumea? 

Ce gen de piese cântaţi? 

Ce istorisiri spuneţi? 

Ce fel de eroi aclamaţi?

Ce se vede e ceea ce aveţi! Cum ar putea biserica 
dumneavoastră să schimbe ceea ce vede lumea?

Nu e de-ajuns să fim prietenoși cu alţii, indiferent de rasă, ci 
fiecare trebuie să aibă și un sentiment al identităţii. Când oamenii 
identifică și alţii ca ei în biserică, își dau seama că nu sunt singuri 
și că biserica noastră e într-adevăr un loc potrivit pentru ei. Altfel 
le-am putea comunica fără să vrem că nu există loc pentru ei.

De aceea cultivăm cu încăpăţânare deliberată şi proactivă 
diversitatea rasială. Fie că plasăm un alb și un negru la ușa din 
faţă sau la posturile din incinta sălii principale, totul se face deli-
berat în scopul creării și menţinerii unui mediu multicultural. 
Acest lucru e valabil mai ales în ceea ce privește scena de dumi-
nica de la Bridgeway.

Când stabilesc conducerea închinării, echipele responsa-
bile iau în considerare negri, albi, hispanici, asiatici, bărbaţi, 
femei, tineri și bătrâni deopotrivă. Când montăm o piesă de 
teatru sau desemnăm pe cineva care să anunţe ceea ce numim 
noi „știrile comunitare”, ne gândim cine ar fi mai bine să par-
ticipe ţinând cont cine vor fi cei care predică sau administrează  
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Cina Domnului în ziua aceea. Directoarea noastră afro-ame-
ricană de închinare, Nikki Lerner, și directorul responsabil cu 
crea ţia artistică, Rich Becker, vă vor spune mai multe despre 
aceasta mai târziu în carte. E unul dintre cele mai critice aspecte 
legate de înfiinţarea, susţinerea sau tranziţia unei biserici către 
diversitatea multiculturală.

Sunt întrebat adesea cum mai poate lucra Duhul Sfânt când 
lucrurile sunt atât de bine puse la punct. E o întrebare bună, dar 
aș putea să o adresez și în sens invers. Cum poate să lucreze 
Duhul Sfânt în cadrul unei exclusivităţi rasiale involuntare? 
Scopul nostru e să ţinem cont în mod deliberat de vizitatorul sau 
închinătorul ce intră pe ușa din faţă. Vrem ca acea persoană să 
vadă și alţii care sunt ca el sau ca ea. Fără îndoială, Duhul lui 
Dumnezeu poate să lucreze și în bisericile uniculturale, dar tre-
buie că Domnului îi face o plăcere deosebită să-Şi vadă copiii uniţi 
laolaltă într-un mediu multicultural. La ce bun când o familie de 
chinezi intră într-o biserică doar sa simtă că nu sunt bine-veniţi și 
că sunt slab reprezentaţi în trupul lui Cristos? Dacă am în zonă o 
comunitate mare de chinezi și nu încerc să ajung la ei prin lucrare 
şi relaţionare, ratez o ocazie ca biserica mea să reflecte chipul lui 
Dumnezeu. Această strategie necesită o neîntreruptă evaluare și 
restructurare și un grad tot mai mare de flexibilitate.

Piatra de temelie 4: O filosofie unitară  
a slujirii multiculturale

Una dintre cele mai mari piedici în calea slujirii multiculturale 
o reprezintă structurile deja existente ce limitează flexibilitatea 
bisericilor. Un exemplu e modul de desfășurare al serviciului de 
închinare. Intenţionalitatea e de o importanţă critică, dar ce-i de 
făcut dacă o confesiune sau un program nu iau în considerare 
diferitele stiluri de exprimare?

Acesta e un obstacol practic ce poate limita capacitatea unei 
biserici de a atrage etnii diferite. Un alt exemplu e angajarea can-
didaţilor. Ea se poate dovedi o problemă majoră dacă grupul din 
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care se selectează candidaţii unei anumite confesiuni e limitat în 
privinţa diversităţii și regulile interzic angajările din afara confe-
siunii respective.

Structura noastră. La biserica comunitară Bridgeway suntem 
fideli unei filosofii de slujire ce funcţionează de două decenii. 
Am ales să „acordăm importanţă majoră aspectelor majore și 
importanţă minoră aspectelor minore.” Când e vorba de doctrine 
și poziţii teologice minore ce au divizat bisericile și confesiunile 
timp de secole, încercăm să le evităm. Dincolo de temele teolo-
gice majore, acordăm spaţiu și har diferitelor credinţe. Găsim că 
acest fel de deschidere încurajează diversitatea și promovează 
incluziunea. Dar poate vă întrebaţi: care sunt temele majore?

Aspectele care nu sunt negociabile pentru noi, sau „temele 
majore” sunt următoarele:

1. Dumnezeul trinitar este Unul în trei persoane: Dumnezeu 
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 

2. Omenirea e păcătoasă și are nevoie de un Mântuitor. Acest 
Mântuitor este Isus Cristos, care a venit pe pământ și a trăit o 
viaţă perfectă. El a fost răstignit, îngropat și a înviat din morţi; 
Isus este singura cale către Dumnezeu Tatăl, care oferă mântuire 
tuturor. 

3. Biserica este familia lui Dumnezeu și agentul principal 
de pe pământ care aduce mesajul reconcilierii și face cunos-
cută dragostea lui Dumnezeu unei lumi muribunde. Biserica e 
împuternicită de Duhul Sfânt să dea curs Marii Trimiteri pe care  
a adresat-o Isus Cristos Bisericii Sale. 

4. Isus Cristos Se va întoarce într-o bună zi după toţi ai Lui, 
va judeca la judecata de apoi și Își va duce ucenicii cu El în rai 
pentru veșnicie.

În afara acestor teme teologice majore, toate celelalte sunt 
chestiuni minore, flexibile sau de conștiinţă. Ca pastori, avem 
fiecare convingeri foarte puternice bazate pe cultura noastră, pe 
felul în care am crescut, pe modul de înţelegere a Scripturii, pe 
educaţia și pe opiniile noastre politice. Dar am ales să nu lăsăm 
aceste chestiuni să ne dezbine. Cei din biserica noastră care  
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au încercat să acorde o importanţă majoră chestiunilor minore 
au constatat că Bridgeway nu e locul potrivit pentru ei.

Cu toate acestea, și opusul e adevărat. Pentru că refuzăm să ne 
lăsăm divizaţi de doctrine ce nu sunt esenţiale pentru mântuire, 
atragem carismatici, catolici, baptiști, metodiști, prezbite rieni, 
evrei, arabi, democraţi și republicani. Ba chiar și fani ai altor 
echipe de fotbal decât Ravens și Redskins! Această incluziune a 
deschis ușa spre descoperirea oamenilor din diferite medii teo-
logice. Aceștia își dau seama că o mare parte din teologia lor are 
mai mult de-a face cu cultura sau educaţia lor din familie decât 
cu Scriptura. Mulţi dintre cei care s-au asociat cu biserica noastră 
multiculturală nu și-au dat seama de rolul jucat de rasă în con-
cepţia lor doctrinară decât după ce și-au analizat mai temeinic 
convingerile. Opiniile cu privire la moralitate, bani, căsătorie, 
alcool, avort, educaţia la domiciliu și altele de felul acesta sunt 
cu siguranţă importante. Atâta doar că am ales să nu ne lăsăm 
divizaţi de ele.

La Bridgeway acestea nu sunt subiecte tranşate, ci discuţii în 
curs de desfășurare. Vorbim încontinuu despre valoarea diver-
sităţii noastre și despre cum e afectată ea de codurile vestimen-
tare, de durata serviciului religios, de nivelul de participare, de 
volumul muzicii, de stilul de rugăciune etc. Dialogul trebuie 
să rămână deschis, pentru ca sensibilitatea la lucrarea Duhului 
Sfânt să fie o realitate și nu doar o declaraţie verbală.

Structura dumneavoastră

În ce puncte teologice sensibile aţi fi dispus 
dumneavoastră sau biserica dumneavoastră să deveniţi 
mai maleabili, dacă asta ar aduce un aflux mai mare de 
oameni din alte grupuri? 

Aţi fi dispus să vă modificaţi stilul sau durata închinării 
sau metoda de rugăciune dacă asta ar atrage un segment 
demografic diferit? 
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Cât de grea ar fi tranziţia spre o structură mai flexibilă și 
care ar fi preţul ei? 

Cât de dispusă ar fi conducerea bisericii dumneavoastră 
să promoveze asemenea idei?

Am discutat cele patru pietre de temelie ale slujirii multicul-
turale din culisele bisericii comunitare Bridgeway. Acestea sunt: 
(1) un lider înzestrat cu chemare specială şi cu dedicare pentru 
lucrarea multiculturală, (2) o viziune clară și o echipă adecvată 
pentru slujirea multiculturală, (3) cultivarea intenţionată a recon-
cilierii interrasiale şi a lucrării multiculturale și (4) o filosofie uni-
tară a slujirii multiculturale.

Pe măsură ce vă continuaţi lectura, mă rog ca latura practică 
a acestor pietre de temelie să fie ilustrată prin diferitele voci 
și expresii ale echipei noastre de conducere. Fiecare biserică e 
diferită. Fiecare lucrare e diferită. Dumnezeu nu a chemat toate 
bisericile să fie la fel. Totuși, aceste pietre de temelie sunt transfe-
rabile și orice biserică își poate spori înzecit diversitatea clădind 
în mod deliberat pe principii identice sau similare și eliminând 
multe dintre obstacolele care-i ţin pe oameni la distanţă.




