
Megastarul rock Bono de la U2, fost vorbitor la Summitul global 

de conducere, este superman-ul postmodern al Bisericii Emergente  

   

   ( - extras din “Biserica Emergentă: O nouă reformă în Creștinism sau apostazie”, pag. 37-) 

             

           Bono, solistul vocal de la celebra trupă rock U2, se bucură de o uriașă faimă 

internațională în industria muzicală occidentală și în ciuda cunoscutei sale vieți  imorale, prin 

care nu se dezice de statutul său de adevărat star rock, el este considerat de mulți din bisericile 

creștine neo-evanghelice ca fiind un bun exemplu de creștin, doar datorită faptului că este un 

mare filantrop și afirmă verbal că el „crede” că Isus este Fiul Lui Dumnezeu. În ciuda faptului 

că el este de acord cu homosexualitatea și avortul, care lovesc în temelia familiei, el a fost 

invitat pentru ca să-i fie luat un interviu de către Jim Daly, președintele Focus on the Famil., 

Jim Daly a difuzat public acest interviu și apoi a mai scris și un articol intitulat: „De ce 

creștinii ortodocși
1
 (evanghelici) ar trebui să-l aprecieze pe ne-ortodoxul (evanghelic) 

Bono”. În acest articol, Jim Daly, apără „credința creștină foarte reală” a acestui mare star 

rock, Bono.
2
   

           Într-un subcapitol, intitulat „Postmodern Pop-Christian Superman”, al unui articol
3
 

scris de apologetul evanghelic Elliot Nesch, acesta documentează cum unul după altul, 

celebrii lideri creștini din cercul larg al bisericilor emergente sau din cercul bisericilor 

„sensibile cu căutătorii” (seeker-sensitive / seeker-friendly churches), care promovează 

„evanghelia de zahăr” (sugar gospel), ori a „bisericilor conduse de scop”, care amândouă 

popularizează spiritualitatea bisericilor emergente, îl laudă pe acest star rock, Bono, pentru 

„viața”, „credința” și „activitățile” sale creștine.  

          Începând cu Rick Warren (despre care CNN Money spune că are legături strânse cu 

starul Bono, pe care-l recomandă pe blogul său) și Bill Hybels (care în 2009 la Summitul 

global de conducere organizat de el i-a luat un interviu via satelit lui Bono și după aceea l-a 

lăudat într-un articol public pentru că a reușit să mobilizeze eforturile a numeroase biserici 

occidentale bogate, ca să se implice în acțiuni filantropice), apoi pastorii Tim Keller și 

Steven Furtick care sunt foarte atrași de mediul bisericilor emergente pe care-l 

                                                 
1
 Termenul ortodox, așa cum apare în această formulare, este folosit de evanghelicii occidentali pentru a 

desemna creștinismul biblic, evanghelic, adică dreaptă credința (evanghelică), nu pentru a denumi, ca și în 

spațiul nostru est-european, Biserica Ortodoxă sau enoriații ei, sau tipul ei specific de creștinism tradițional. 
2
 http://www.submergingchurch.com/2013/07/05/u2%E2%80%B2s-bono-unorthodox-superman/ (accesat în 

14.05.2016) 
3
 Idem. 

http://www.submergingchurch.com/2013/07/05/u2%E2%80%B2s-bono-unorthodox-superman/


popularizează, Richard Stearns (președintele Word Vision), scriitorul și vorbitorul pro-

spiritualitatea Bisericii Emergente, Philip Yancey, până la Eugen Peterson (autorul noii 

„traduceri” parafrazate a Bibliei, The Message, care se potrivește cu teologia postmodernă 

emergentă) și până la liderii bisericilor emergente: Rob Bell, Doug Paggit, Robert Webber, 

Mark Driscoll, Brian McLaren, Tony Campolo, Rev. Steven Lewis, etc., toți aceștia nu 

mai contenesc să-l laude pe „creștinul” Bono și ce face el pentru răspândirea „Împărăției lui 

Dumnezeu” cu ajutorul „evangheliei sociale”
4
. 

           Doresc să subliniez cu prezentarea acestui star rock un lucru foarte grav! Bono este 

socotit de bisericile emergente un „predicator profetic”. Discursul lui din 02. 02. 2006 cu 

ocazia Mic-dejunului național cu rugăciune din S.U.A a fost  numit de Emergent Village „cea 

mai bună predică a lui de până acuma”. Gravitatea de care vorbeam constă în prăpastia 

spirituală în care cad toți cei care urmează melodia îmbătătoare a fluierului falsului păstor, 

dictată de partitura relativismului postmodern, sfârșind în îmbrățișarea spirituală fatală, de 

anaconda, a ecumenismului radical. 

           În anul 2005 celebra trupă rock U2, împreună cu solistul lor vocal Bono, au avut un 

mare turneu mondial, denumit Vertigo, cu multiple concerte programate în diferite locații 

importante. Bono a creat pentru acest concert un fel de siglă, sau banner, ce urma să fie 

emblema oficială a turneului Vertigo. Acest banner a apărut peste tot unde era vorba de o 

reclamă comercială pentru acest concert, dar mai ales pe un ecran imens atunci când aveau loc 

concertele programate. Acest banner afișa pe toată suprafața lui cuvântul scris cu majuscule 

„COEXIST”, care este rezumarea unui mesaj postmodern tipic. Acest cuvânt este un 

neologism în limba română, care se scrie la fel și înseamnă același lucru ca și în limba 

engleză. Bono și U2 au dorit cu ocazia acestui turneu Vertigo al lor, să facă un pas înainte 

spre a uni toate credințele religioase într-o religie mondială. Astfel cuvântul „COEXIST”  

afișa prima sa litera, un „C” stilizat ca să arate exact ca o semilună, simbolul Islamului,  apoi 

litera centrală „X” stilizată ca să arate exact ca o stea a lui David, simbolul religiei iudaice și 

în final, ultima litera, un „T” stilizat ca să arate exact ca o cruce, simbolul Creștinismului. În 

timpul acestor concerte ale lui Bono, din turneul Vertigo, în timp ce bannerul „COEXIST” 

trona pe tot ecranul gigant al scenei, el, solistul Bono, cu vocea lui hipnotizantă, își conducea 

fanii în repetarea ritmică, ca o mantra, a următorului refren muzical: „Isus, evreii, Mohamed 

– (toți trei) sunt adevărați”. Adică toate cele trei religii sunt adevărate, căci toate trei sunt 

                                                 
4
 http://apologeticindex.info/wpn/2016/03/04/evanghelia-sociala-consiliul-bisericilor-si-socialismul-fabian/ 

(accesat în 14.05.2016) 

http://apologeticindex.info/wpn/2016/03/04/evanghelia-sociala-consiliul-bisericilor-si-socialismul-fabian/


credințe avraamice (îl recunosc ca strămoș pe Avraam) și toate trei sunt monoteiste (cred într-

un singur Dumnezeu).  

           Deși Islamul și Iudaismul nu recunosc fundamentele credinței creștine
5
: nu-L recunosc 

pe Domnul Isus Cristos ca fiind Fiul Lui Dumnezeu, nu-L recunosc că este Mântuitorul care a 

murit pe cruce pentru păcatele noastre și care a înviat a treia zi conform Scripturii, totuși 

pentru gândirea afectată de postmodernism a acestui nou soi de neo-„creștini”  acest lucru  

este perfect acceptabil... deși este evident contradictoriu și irațional. 

           Pastorul asistent și apologetul Phil Johnson, de la biserica Grace Community Church, 

din California, U.S.A, unde pastorul principal este cunoscutul predicator și apologet John 

MacArthur, ne semnalizează cât de mare este influența acestui star rock, Bono, în cadrul 

mișcării Bisericii Emergente, dar totodată ne arată și cam care e natura ei spirituală:  

           „Faptul că rocker-ul irlandez Bono, solistul trupei U2, împreună cu faima lor politică, 

par să fie un fel de icoana neoficială a mișcării Bisericii Emergente, v-ar putea ajuta să 

înțelegeți, mai mult decât orice am spus până acum, care este  aroma acestei mișcări a 

Bisericii Emergente (...) cei din această mișcare îl citează cam tot timpul pe Bono, astfel aș 

putea spune că uneori el  pare că este teologul șef al mișcării bisericilor emergente”
6
. 

           Apologetul Elliot Nesch concluzionează pe tema legată de marea popularitatea a unui 

asemenea personaj ca și Bono, în aceste vremuri postmoderne:  

           „Bono este îmbrățisat și i se acordă toată atenția și sprijinul, atât în sfera politică cât 

și religioasă. Mulți îl urmează pe Bono în promovarea așa numitei evanghelii sociale,  

aruncând astfel Evanghelia pe fereastră. Creștinismul lui Bono îi va inspira pe mulți creștini 

să îmbrățișeze ecumenismul (radical) și apostazia, camuflate sub mantia filantropiei. Aceasta 

(ceea ce face Bono) este o evanghelie socială politizată care este contrară cu învățătura lui  

Cristos.”
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           Acestea sunt simptomele unei boli spirituale grave, atât ale societății occidentale  

dominate de gândirea postmodernismului cât și ale Bisericii Emergente care dorește 

identificarea cu cultura și spiritualitatea ei relativistă spre a fi “relevantă” în postmodernism. 

Boală spirituală de care vorbeam e cauzată în special de respingerea existenței adevărului 

absolut, o caracteristică principală a relativismului și subiectivismului, specifică 

postmodernismului. În acest mod se ajunge la o respingere treptată, din partea mișcării 

                                                 
5
 http://apologeticindex.info/wpn/wp-content/uploads/2016/03/Crislamul-un-amestec-al-Islamului-cu-

Crestinismul-A-5.pdf , pag. 6, (accesat în 14.05.2016) 
6
 http://www.submergingchurch.com/2013/07/05/u2%E2%80%B2s-bono-unorthodox-superman/ accesat în 

14.05.2016 
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 Ibid. 

http://apologeticindex.info/wpn/wp-content/uploads/2016/03/Crislamul-un-amestec-al-Islamului-cu-Crestinismul-A-5.pdf
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Bisericii Emergente, a creștinismului biblic, a cărui autoritate și adevăr absolut este Cuvântul 

lui Dumnezeu (Biblia), urmată de îmbrățișarea unei teologii alunecoase a „imaginației”, 

conduse de emoții și sentimente,  bazată pe „experiențe (mistice)”, în care omul îl întâlnește și 

cunoaște pe „dumnezeu” după propriile sale reguli și termene supuse  eșecului, deoarece 

acestea sunt întotdeauna subiective.
8
 

 

 

 

 

 

Mai jos sunt câteva imagini revelatoare cu super-starul rock internațional, 

Bono, de la U2, socotit de Bisericile Emergente ca fiind un „predicator 

profetic” ; discursul lui din 02 februarie 2006, cu ocazia Mic-dejunului național 

cu rugăciune din S.U.A,  a fost  numit de Emergent Village: „cea mai bună 

predică a lui de până acuma” (cap.1/1.3/1.3.5, pag.43,  din această lucrare). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8
Bob DeWaay, autorul cărții The Emergent Church – Undefining Christianity  

https://www.youtube.com/watch?v=YxfobXmmRx8  accesat în 16.04. 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=YxfobXmmRx8


1) Fotografii cu Bono de la U2, promovând ecumenismul în turneul lor 
mondial Vertigo: 
 
 
Fotografia 1 cu bannerul de promovare a ecumenismului, COEXIST, creat de Bono, din 

turneul mondial Vertigo, al formației U2 condusă de Bono  

 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-

fptPdWxC0BE/UzCfpULIuZI/AAAAAAAADUQ/I2MKSDBYvFw/s1600/U2Coexist.jpg 
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Fotografia 2 cu bannerul COEXIST, așa cum a fost afișat în concert pe scene, în timpul 

turneului mondial Vertigo 

 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vertigo_Tour#/media/File:Coexist.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vertigo_Tour#/media/File:Coexist.jpg


Fotografie 3 cu Bono în timpul concertului purtând pe frunte bandana cu COEXIST, în timpul 

turneului mondial Vertigo 

 

 
 

http://the-end-time.blogspot.ro/2013/07/focus-on-family-bono-who-is-christian_7.html 

 

 
 
 
2) Fotografii cu Bono de la U2, care ne arată conecțiile cu liderii creștini 
evanghelici și catolici de renume: 
 
 Bono de la U2 împreună cu megapastorul american Bill Hybels (interviu) 

 

 
 

http://www.atu2blog.com/bonos-chat-with-willow-creeks-bill-hybels/385/ 

http://the-end-time.blogspot.ro/2013/07/focus-on-family-bono-who-is-christian_7.html
http://www.atu2blog.com/bonos-chat-with-willow-creeks-bill-hybels/385/


 

 

 

 

 

 Bono de la U2 împreună cu megapastorul 

american Rick Warren  

 

 

http://www.holybibleprophecy.org/2015/0

6/02/bono-celebrates-homosexual-

marriage-vote/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bono de la U2 și conecțiile sale cu Catolicismul (vizită la papa Ioan Paul al II-lea) 

 

 
 

http://babybluecafe.blogspot.ro/2011_02_01_archive.html 
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Bono de la U2  împreună cu  Jim Daly, de la Focus on The Family (interviu) 

 

 
 

http://api.ning.com/files/58v-ee3J3CL7FI*zsHjWU*x09PtOIY3ayoig-

bDtZAQRP7GvePWq7wd0rhKVQVPQRB3T8CWDz7hyaaksfmFmmT9D1qtCV2LS/1a13.j

pg 

 

Fotografie cu Bono de la U2, devenit azi o icoană a Bisericii Emergente, dar și a ceea ce 

presupune din punct de vedere politic, religios și social, globalismul și ecumenismul. Foto 

afișată pe coperta revistei Time, cu titlul: Bono, cel mai mare star rock mondial, poate el să 

salveze lumea? 
 

 
http://api.ning.com/files/KjzU17zlGiZGJVIuGP1cP3JpRDzODxPn7dmQdpW1a9pzqFzyq3C

ssFGfQd3p4hc4227nQaqpMVoL20M34yjBCPIbyeX1Fxs5/1AA3.jpg 
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3) Fotografii cu Bono de la U2, care ne arată conecțiile cu marii oameni politici 
ai planetei 
 

                                 Bono cu George.W. Bush 

 
 

http://eahopp.blogspot.ro/2006/02/bono-pushes-us-to-increase-aid-to-poor.html 

 

Bono cu Bill Clinton și Mihail Gorbaciov 

 
http://photos.cleveland.com/plain-dealer/2012/06/bono_clinton_gorbachev.html 

 

http://eahopp.blogspot.ro/2006/02/bono-pushes-us-to-increase-aid-to-poor.html
http://photos.cleveland.com/plain-dealer/2012/06/bono_clinton_gorbachev.html


Bono cu B. H. Obama 

 

 
 

http://www.nbcbayarea.com/entertainment/music/NATLBono-Admits-Bush-Hug-Dodge.html 

 

Bono la World Economic Forum, împreună cu marii lideri politici de talie internațională: 

Tony Blaire, Bill Clinton, dar și cu multimiliardarul american Bill Gates. 

 

 
 

http://www.chiangraitimes.com/world-economic-forum-62-people-have-more-money-than-

half-of-the-entire-world-population.html 

http://www.nbcbayarea.com/entertainment/music/NATLBono-Admits-Bush-Hug-Dodge.html
http://www.chiangraitimes.com/world-economic-forum-62-people-have-more-money-than-half-of-the-entire-world-population.html
http://www.chiangraitimes.com/world-economic-forum-62-people-have-more-money-than-half-of-the-entire-world-population.html


4) Fotografii cu Bono de la U2 în ipostaze imorale, care dovedesc că acesta nu 
poate fi considerat un creștin (nici vorbă de „lider” creștin), în ciuda reclamei 
agresive care i se face atât pe plan politic, religios și în media de 
entertainment 
 
Bono, ținând în brațe două tinere în costum de baie 

 

 
 

http://www.allu2songslyrics.com/2011/11/all-you-need-is-love-10-u2-love-songs.html 

 

 

 

 

 

 

Bono, sărutându-l „franțuzește”, în public, pe Liam 

Gallagher de la Oasis 

http://3.bp.blogspot.com/-

7BuLQRus4Kc/UcvF6EpvKUI/AAAAAAAACMs/s

edGnFU8Bks/s1600/6BonoTongueKissingLiamGalla

gher.jpg 
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Bono, sărutându-l pe buze pe basistul de la U2, Adam Clayton 

 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-JrPTarsO1hs/UcvF-

qT1JqI/AAAAAAAACM0/Tfn9U4So0RU/s1600/9BonoKissingAdamClayton.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bono, împreună cu formația sa U2 

pozând travestiți 

 

http://4.bp.blogspot.com/-

3RU4ob3KRmk/Udo4MJOxm7I/AA

AAAAAACV8/Vx8emHLXljQ/s160

0/U2InDrag.jpg 
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