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Misiunea parohiei azi 
 

Pr. Dr. Florin Stan 
 

„Poate o Biserică a cărei viaţă e centrată aproape 
exclusiv pe Liturghie şi pe Taine, a cărei spiritualitate e, în 
primul rând, mistică şi ascetică, poate ea să fie cu adevărat 
misionară? Şi dacă este, unde găsim motivaţiile zelului 
misionar?”1 (Pr. Alexander Schmemann) 

 
Referatul de față nu este altceva decât o încercare de a creiona fundamentele și 

motivațiile misionare ale parohiei și ale mănăstirii azi, oferind un răspuns la interogația Pr. 
Alexander Schmemann în lucrarea sa Biserică, misiune, lume, deși sunt convins că majoritatea 
celor pe care le voi prezenta sunt lucruri știute de către sfințiile voastre. 

O scriitoare americană contemporană afirma undeva că „oamenii mari vorbesc despre 
idei; oamenii mediocri vorbesc despre evenimente, iar oamenii mărunți vorbesc despre vin”2. 
Ținând cont de această remarcă și de faptul că mă adresez unui auditoriu deosebit, unor preoți și 
intelectuali deopotrivă, am considerat de cuviință să alcătuiesc o conferință preocupată mai 
degrabă de idei, de principii, decât de o sumă de „metode misionare practice”. Intenția mea este 
să provoc la reflecție, nu să ofer soluții pastoral-misionare pentru anumite situații concrete, 
fiindcă fiecare parohie are o identitate, un profil al ei. Ceea ce se potrivește într-un caz nu se 
potrivește în altul.  

Pe de altă parte, principiile care stau la baza misiunii parohiei și a mănăstirii sunt identice 
tuturor comunităților creștine indiferent de specificul geografic, cultural, educațional și pastoral, 
păstorilor revenindu-le doar rolul de a transpune aceste principii în strategii misionar-pastorale 
actuale și profetice deopotrivă. Din acest motiv, Pr. Ion Bria, cel mai prolific misiolog român, 
propunea dezvoltarea unei teologii  reflexive capabile să depăşească constrângerile şi formele 
cultural-istorice în care a subzistat o vreme (spre exemplu cea bizantină), dar care astăzi au 
devenit anacronice, cu scopul de a  evita abordarea reducţionistă a misiunii Bisericii la o sumă de 
„metode practice”3 transmise din generație în generație, dar fără relevanță pentru creștinii sau 
potențialii creștini de astăzi. 

 

1 „Ce este misiunea și ce spune Sf. Scriptură 

despre ea?” 
 

1.1 MISIUNE, APOSTOLAT – semnificații lingvistice și 

mărturii scripturistice 

Nu de puține ori folosim sau auzim folosindu-se în Biserică cuvintele misiune4 și 
apostolat5. Chiar dacă sunt de etimologie diferită - latină și greacă - ele sunt sinonime și exprimă 

                                                        
1 Pr. Alexander SCHMEMANN, Biserică, lume, misiune, p. 300. 

2
 http://www.citatepedia.ro/index.php?id=211773 , la 05.05.2015. 

3 Pr. Dr. Ion BRIA, Destinul Ortodoxiei, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 1989. 

4 Cuvântul MISIUNE  este de etimologie latină și provine de la cuvântul mitto, -ere, misi, missum (= vb. a 
trimite, a arunca; a alunga) (Dicționar Latin-Român, în www.limbalatina.ro/dictionar.php?cuvant=mitto&limba=lat , 
la 12.03.2015. 

5 Cuvântul APOSTOLAT  este de etimologie greacă și provine de la άποστολί (= trimitere) (Maurice 
CARREZ, François MOREL, Dicționar grec-român al Noului Testament, Societatea Biblică Interconfesională din 
România, București, 199, p. 44). 
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în esență același lucru: TRIMITERE . De aceea dacă vorbim despre „misiunea” sau 
„apostolatul” parohiei, vorbim despre „trimiterea” parohiei.  

Pentru a ne reîmprospăta percepția și convingerile personale asupra misiunii (a trimiterii, 
a apostolatului) parohiei și a mănăstirii este absolut necesar să reflectăm pentru început asupra 
mărturiilor biblice despre misiunea creștină. 

1. În primul rând, Domnul IISUS HRISTOS este numit de Sf. Scriptură „Apostolul și 
Arhiereul” (Evr. 3,1) prin excelență. În calitate de Apostol al Tatălui este într-o stare de totală 
dăruire față de lume, iar în calitate de Arhiereu este într-o stare de dăruire totală față de Tatăl. De 
aceea vorbim în primul rând despre o TRIMITERE (o misiune, un apostalat) a FIULUI în lume 
de către Tatăl, Fiul fiind Misionarul prin excelență al Bisericii:  

„C ăci n-a trimis (misit, άπέστειλεν) Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să 
judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea” (In. 3, 16-17). 

„Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul 
Său cel Unul Născut L-a trimis (misit, άπέσταλκεν) Dumnezeu în lume, ca prin El 
viaţă să avem” (I In. 4, 9). 
2. Vorbim de o TRIMITERE (o misiune, un apostalat) a DUHULUI SFÂNT  în lume de 

către Fiul de la Tatăl cu scopul de a desăvârși lucrarea de mântuire a lumii: 
„Vă este de folos ca să mă duc Eu. Căci dacă nu Mă voi duce, 

Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă Mă voi duce, Îl voi trimite (mittam, 
πέµψω) la voi”  (In. 16, 7). 

„Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite (mittam, 
πέµψω) vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va 
mărturisi despre Mine” (In. 15, 26). 
3. Vorbim de o TRIMITERE (o misiune, un apostalat) a UCENICILOR  lui Iisus Hristos 

în lume.  
„A chemat la Sine pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-

a numit Apostoli (Trimiși, Misionari)”  (Lc. 6, 13).  
„Iar după acestea, Domnul a ales alţi şaptezeci (şi doi) şi i-a trimis (misit, 

άπέστειλεν) câte doi înaintea feţei Sale, în fiecare cetate şi loc, unde Însuşi avea 
să vină”  (Lc. 10, 1). 

„Iisus le-a zis iarăşi: «Pace vouă! Precum M-a trimis (misit, άπέσταλκέν) 
pe Mine Tatăl, vă trimit  (mitto, πέµπω) şi Eu pe voi». Şi zicând acestea, a suflat 
asupra lor şi le-a zis: «Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate 
şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute»” (In. 20, 21-23). 

„Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit 
vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Mt. 
28, 19-20). 
4. În diverse forme, o CATEGORIE DE CREDINCIO ȘI  a primit „dar de la Hristos” și 

trimitere pentru a sluji la zidirea și desăvârșirea Trupului lui Hristos (a Bisericii): 
„Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui 

Hristos… Şi el a dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe 
alţii păstori şi învăţători, spre desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea 
trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii 
Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei 
deplinătăţii lui Hristos”  (Efes. 4: 7, 11-13). 
5. În sens larg FIECARE CREȘTIN  are trimitere de la Iisus Hristos să-L mărturisească:  

„Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu 
pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de 
Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care 
este în ceruri” (Mt. 10, 32). 
Așadar, coroborând toate aceste mărturii, putem concluziona împreună cu Pr. Prof. Valer 

Bel că „misiunea creştină este trimiterea Bisericii în lume în vederea universalizării Evangheliei 
şi a integrării oamenilor în Împărăţia lui Dumnezeu, întemeiată prin lucrarea mântuitoare a lui 
Iisus Hristos, inaugurată ca anticipare a ei în Biserică prin Pogorârea Duhului Sfânt, Împărăţie 
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care se va manifesta în plenitudinea ei la a doua venire a lui Hristos întru slavă” 6 sau, cum ar 
spune arhiepiscopul Albanei, Anastasios „misiunea este mărturie a vieţii Sfintei Triemi care îi 
cheamă pe toţi la mântuire şi-i uneşte pe toţi oamenii în Biserică; pe cei care nu i-au aparţinut 
sau au pierdut legătura cu ea”7. 

2 „Este Biserica Ortodoxă o Biserică 

misionară?” 

2.1 Biserică misionară 

Ținând cont de toate cele prezentate mai sus, ne este foarte ușor să constatăm și să 
înțelegem, o dată în plus, că BISERICA în ansamblul ei a apărut, s-a dezvoltat și viețuiește într-o 
logică stric MISIONARĂ (de trimitere). Biserica nu este un ONG născut prin asocierea unor 
membri. Ea este comunitatea celor ce cred în Iisus Hristos și care viețuiesc sub conducerea și cu 
trimterea Lui de a universaliza Evanghelia. De aceea, misiunea (trimiterea, apostolatul) nu este 
pentru Biserică o opțiune, ci o dimensiune și o funcție a ființei ei. În Biserică nimeni nu își ia o 
slujire sau o cinste de la sine, ci o primește de la altul. Fiul vine și „lucrează”  (In. 5, 17) în lume 
trimis de Tatăl. Duhul Sfânt continuă lucrarea lui Iisus Hristos trimis de Fiul de la Tatăl. 
Apostolii propovăduiesc Evanghelia trimiși de Fiul. Episcopii, preoții și diaconii slujesc Biserica, 
hirotoniți și trimiși de apostoli („hirotonindu-le preoți în fiecare biserică”  - Fapte 14,23). Preoții 
și diaconii slujesc în parohii, în urma hirotonirii  și trimiterii lor de către episcopi - trimitere 
concretizată într-o Decizie de numire-, iar nu în virtutea unui contract de muncă; la fel profesorii 
de religie și cei de teologie și monahii sunt trimiși („au binecuvântare”) să răspândească 
Evanghelia potrivit chemării lor. Credincioșii duc lumina Evangheliei în familiile lor și în lume 
în urma trimiterii lor de către preoți la finalul fiecărei Sf. Liturghii când sunt îndemnați: „Cu 
pace să ieșim!”  la care ei răspund „Întru numele Domnului”.  

Sf. Scriptură spune despre Biserica că este „Trupul lui Hristos”  (Efes. 4, 12). Un trup 
este viu în măsura în care inima pulsează - la comanda creierului - și ajută sângele să transporte 
substanțele hrănitoare la fiecare celulă a corpului. La fel și „Biserica este vie în măsura în care 
este misionară” 8 (prof. Vasile Ispir), fiindcă misiunea este pentru Biserică ceea ce este circulația 
sângelui pentru un organism. Domnul Iisus Hristos este „Capul Bisericii”  (Col. 1, 18), Sf. Duh 
este „Inima” Bisericii, iar slujitorii Bisericii (clericii, monahii, profesorii) sunt „sângele”. 
Mântuitorul ne trimite și ne ajută prin Sf. Duh să ajungem la fiecare credincios pe care îl slujim 
pentru a-i duce hrana și lumina spirituală pe care tot El ni le dă. 

Totuși, misiunea nu este o doar o obligaţie şi un monopol clerical, ci un atribut al întregii 
Biserici. Biserica Ortodoxă nu a cunoscut şi nu trebuie să cunoască clericalismul, polarizarea 
preoţi-mireni. Biserica nu lucrează prin formule exclusiviste (mireneşti, clericale, monastice, 
etc.), ci într-un mod organicist, colegial. Toţi participă la misiune potrivit chemării particulare, 
episcopul fiind „str ăjerul”  , „supraveghetorul” unei Biserici locale. Preoții care nu își asumă 
roluri la care nu au fost chemați și evită monopolul clerical luptă pentru unitatea Bisericii, pentru 
„unitatea credinţei” (Ef. 4, 13), fiindcă doar acea misiune este misiune autentică care adună şi 
uneşte şi care evită şi luptă împotriva oricăror separatisme şi risipiri9.  

Așadar Biserica lui Hristos, Biserica Ortodoxă, nu poate fi decât misionară și doar o 
Biserică misionară poate fi Ortodoxă. 
                                                        

6 Pr. Prof. Dr. Valer BEL, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, vol. 1,  p. 15. 
7 ANASTASIOUS of Androussa, „Orthodox Mission – past, present, future”, în Your will be done – Orthodoxy 

in mission, CWME Consultation of Eastern Orthodox and Oriental Orthodox Churchues, Neapolis, Greece, april 16-
24, 1988, published for the Commission on World Mission and Evangelism by WCC Publications, Geneva, Tertios, 
Katerini, p. 63. 

8 Prof. Dr. Vasile Gh. ISPIR, Curs de îndrumări misionare, p. 3 – 4. 
9 Pr. Dr. Ion BRIA, Credinţa pe care o mărturisim, p. 319-320 
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3 „Care este misiunea parohiei?” 

3.1 Misiunea – dar al lui Dumnezeu pentru oameni 

Parohia este celula Bisericii, este expresia concretă și locală a ei și, ca atare, 
„comunitatea misionară” 10 (pr. Bria) în care se articulează în mod concret dimensiunile 
sacramental-liturgică, cultural-educațională, social-filantropică și administrativ-gospodărească a 
vieții bisericești11. De aceea, slujirea liturgică, propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în formă 
catehetic-omiletică sau  în școală, inițierea activităților de sprijinire a celor aflați în diferite nevoi 
și dificultăți materiale și chiar lucrarea administrativă și edilitar-gospodărească trebuie să aibă 
motivație și scop misionar (deși societatea contemporană ne obligă tot mai mult să avem o 
atitudine publicitară). În caz contrar riscăm să deturnăm lucrarea Bisericii și să o secularizăm, 
transformând viața liturgică, educațională, filantropică și administrativă în „servicii religioase”, 
iar slujitorii Bisericii în „prestatori de servicii religioase la comandă” 12 (pr. Bria).  

Slujitorii Bisericii (clericii, monahii, profesorii) sunt trimiși de Domnul Iisus Hristos SĂ 
DĂRUIASCĂ și SĂ SE DĂRUIASCĂ, după modelul apostolic: 

„Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor putere 
asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi 
orice neputinţă... Mergând, propovăduiţi, zicând: «S-a apropiat împărăţia 
cerurilor». Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei 
leproşi, pe demoni scoateţi-i; ÎN DAR AȚI LUAT, ÎN DAR SĂ DAȚI. Să nu aveţi 
nici aur, nici arginţi, nici bani în cingătorile voastre; nici traistă pe drum, nici 
două haine, nici încălţăminte, nici toiag; că vrednic este lucrătorul de hrana sa… 
Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de 
Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de 
Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine. 
Cine ţine la sufletul lui îl va pierde, iar cine-şi pierde sufletul lui pentru Mine îl 
va găsi. Cine vă primeşte pe voi pe Mine Mă primeşte, şi cine Mă primeşte pe 
Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine»”(Mt. 10: 1, 7-10, 37-40). 
Viața pastoral-misionară este o dăruire perpetuă și de aceea preoția nu este o meserie. Un 

meseriaș produce bunuri pe care le cuantifică și le valorifică. Preotul dăruiește lucruri care nu pot 
fi cuantificate sau valorificate. Cât ar putea valora iertarea pe care preotul o acordă în Taina 
Spovedaniei sau Trupul și Sângele Mântuitorului din cadrul Euharistiei? Cu cât ar trebui să fie 
preotul plătit pentru faptul că naște la o nouă viață pe cel ce-l botează, că unește doi tineri în 
Taina Cununiei, că salvează un om dintr-o patimă precum beția, desfrânarea sau chiar de la 
sinucidere, că ajută soții ce trec prin dificultăți matrimoniale să nu divorțeze? Nu putem să 
cuantificăm în bani nici măcar educația laică pe care o primim de la părinții sau profesorii noștri: 
vorbirea, mersul în picioare, respectul, știința etc., cu atât mai mult învățătura care ne conduce 
spre viața veșnică! Nu putem să cuantificăm în bani sănătatea și chiar viața biologică pe care un 
medic o redă unui pacient, cu atât mai mult Calea, Adevărul și Viața pe care Biserica le dăruiește 
lumii! De aceea Mântuitorul zice „în dar ați luat în dar să dați”.  

La rândul lor, cei ce primesc cuvântul învățăturii fac parte învățătorilor lor și Bisericii de 
toate bunurile - sau cel puțin așa ar trebui să facă - după îndemnul Sf. Ap. Pavel (Gal. 6, 6), adică 
răspund cu dar la dar: aduc ofrande de pâine și vin la altar, aprind lumânări în sfeșnice, aduc ulei 
pentru candele și tămâie, dăruiesc bani pentru cutia milei și pentru susținerea materială a 
preotului (contribuția de cult; uneori, în mediul rural, diferite ofrande vegetale sau animale 
pentru preot), participă la construirea și înfrumusețarea bisericilor, la susținerea unor activități 
                                                        

10 Pr. Dr. Ion BRIA, „Spiritualitate pentru timpul nostruǁ, în Studii Teologice, (1992), nr.3-4, p. 15. 
11 Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe PETRARU, „Parohia, orizont misionar, sacramental, filantropic şi cultural în 

viziunea părintelui profesor Ion Bria, în Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae MOŞOIU (coordonator), Relevanţa operei Pr. 
Prof. Ion Bria..., pp. 247-255. 

12 Prof. Dr. Ion BRIA, Liturghia după Liturghie, p. 179. 
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educative (pelerinaje, tabere, cateheze etc.) și a unor lucrări filantropice (cantine sociale, 
îngrijirea orfanilor, alimente pentru nevoiași etc.). 

Niciodată darul credincioșilor nu îl va putea echivala pe cel al preotului, fiindcă niciodată 
darurile lumești primite de la credincioși de către preot nu le vor putea egala pe cele 
dumnezeiești dăruite de Dumnezeu prin preot credincioșilor. De aceea misiunea preotului nu 
trebuie să se diminueze în absența recunoștinței sau a darurilor credincioșilor, ci trebuie să se 
accentueze pentru a arăta și mai mult lumii bunătatea lui Dumnezeu. 

3.2 Scopul misiunii parohiale 

Este important ca nici unul dintre noi să nu uităm că misiunea parohială are ca scop final 
MÂNTUIREA  oamenilor, adică  dăruirea și revelarea comuniunii Sf. Treimi pentru a-i face pe 
cei ce primesc Evanghelia „împreună cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu” (Efes. 2, 
19). Acesta a fost și mesajul de început al propovăduirii Mântuitorului: „Pocăiţi-vă că s-a 
apropiat împărăţia cerurilor” (Mt.  3, 2). 

Pentru a-i face pe cei ce ne ascultă să primească mărturia noastră și să-și dorească scopul 
ei este important să ținem cont de câteva aspecte:  

În primul rând, misionarul (preotul, monahul, profesorul) va fi atent ca întotdeauna 
mântuirea să fie propovăduită într-o manieră pozitivă. Spre exemplu, noi ne dorim raiul nu ca o 
alternativă la iad, ci datorită faptului că viaţa veşnică este contextul de împlinire umană supremă. 
Raiul are consistenţă, fiind comuniunea deplină cu Dumnezeu şi cu semenii, în timp ce iadul este 
lipsa acesteia. De aceea raiul şi iadul nu pot fi puse pe acelaşi picior de egalitate, ca două opţiuni. 
Opţiunea este doar raiul. Iadul este accidentul. 

În al doilea rând, dobândirea vieţii veşnice, comuniunea cu Iisus Hristos, va fi 
propovăduită într-o manieră credibilă. Noi nu suntem primii sau singurii care trebuie să 
atingem acest scop în viață. Au fost şi sunt mulţi alţii care au făcut şi fac acest lucru. În acest 
sens, Sf. Scriptură şi Vieţile sfinţilor sunt izvoare inegalabile, cum spune Sf. Ap. Pavel: „De 
aceea şi noi, având împrejurul nostru atâta nor de mărturii , să lepădăm orice povară şi păcatul 
ce grabnic ne împresoară şi să alergăm cu stăruinţă în lupta care ne stă înainte. Cu ochii aţintiţi 
asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei, Care, pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit 
crucea, n-a ţinut seama de ocara ei şi a şezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu” (Evr. 12, 1-
2).  

Nu în ultimul rând, e foarte important ca mântuirea propovăduită de noi să reflecte un 
angajament creştin făcut „acum şi aici”.  Scopul nostru nu este ceva ce ţine de viitorul îndepărtat. 
El poate fi atins chiar acum şi chiar astăzi, chiar dacă într-o formă nedeplină. Viaţa creştină are o 
dimensiune eshatologică pronunţată. Vorbim despre Sf. Liturghie ca fiind „cerul pe pământ”; 
spunem „astăzi s-a născut Hristos”, „astăzi mântuirea a toată lumea s-a făcut” ; Domnul Iisus 
Hristos Însuşi a spus „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia!” etc.  Viaţa creştină este o 
pregustare a veşniciei „acum şi aici”. Exemplificatoare în acest sens poate fi povestioara 
următoare: 

„Se spune că, demult, un războinic s-a întâlnit cu un călugăr şi 1-a întrebat: 
- Cum poate să existe rai şi iad, când nu văd nimic din toate astea ? Poate cineva să-mi arate raiul şi iadul ? 
- Dar tu, 1-a întrebat călugărul, cum te poţi numi războinic, când nu văd în faţa mea decât un caraghios? 
Soldatul mâniat a scos imediat sabia, dar la fel de calm bătrânul călugăr i-a spus: 
- Vezi, aşa se deschid porţile iadului! 
În ţelegând lecţia dată, războinicul a pus sabia în teacă şi s-a înclinat respectuos. 

- Vezi, i-a mai spus călugărul, aşa se deschid porţile raiului!”  13. 
Aceeași idee de viețuire în termeni de „acum și aici” cu un pronunțat caracter eshatologic 

(de pregustare a veșniciei) poate fi desprinsă și din Epistola către Diognet, una dintre perlele 
patristice ale secolului al II-lea: 

                                                        
13 Leon MAGDAN, Cele mai frumoase  pilde ortodoxe şi povestiri cu tâlc, Editura Mateiaş, Bucureşti , 2006, 

pp. 48 – 49. 
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„Creştinii nu trăiesc deosebiţi de ceilalţi oameni nici prin pământul pe 
care trăiesc, nici prin limbă, nici prin îmbrăcăminte. Nu locuiesc în oraşe ale lor, 
nici nu se folosesc de o limbă deosebită, nici nu duc o viaţă străină. Învăţătura 
lor nu e descoperită de gândirea şi cugetarea unor oameni, care cercetează cu 
nesocotinţă; nici nu o arată, ca unii, ca pe o învăţătură omenească. Locuiesc în 
oraşe greceşti şi barbare, cum le-a venit soarta fiecăruia; urmează obiceiurile 
băştinaşilor şi în îmbrăcăminte şi în hrană şi în celălalt fel de viaţă, dar arată o 
vieţuire minunată şi recunoscută de toţi ca nemaivăzută. Locuiesc în ţările în care 
s-au născut, dar ca străinii; iau parte la toate ca cetăţeni, dar pe toate le rabdă 
ca străini; orice ţară străină le e patrie, şi orice patrie le e ţară străină. Se 
căsătoresc ca toţi oamenii şi nasc copii, dar nu aruncă pe cei născuţi. Întind masă 
comună, dar nu şi patul. Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Locuiesc pe 
pământ, dar sunt cetăţeni ai cerului. Se supun legilor rânduite de stat, dar, prin 
felul lor de viaţă, biruiesc legile” 14. 
Mântuirea propovăduită de Biserica Ortodoxă nu este însă un act juridic, ci un act 

terapeutic, este mântuire prin VINDECARE și dobândirea unei vieți noi, VIA ȚA ÎN 
HRISTOS: 

 „Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc 
săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc 
robilor dezrobirea şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi”  (Lc. 4, 18). 

„M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos 
trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui 
Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine” (Gal 2, 20). 
Din nefericire, uneori misionarii Bisericii preferă rolul de învățător-moralist în locul celui 

de medic spiritual (terapeutic). În acest sens, mitropolitul Hierotheos Vlachos afirmă: „To ți fac 
pe învățătorii, dar puțini și împlinesc învățătura pe care o învață pentru Împărăția lui 
Dumnezeu. Încă și mai puțini preoți cunosc esența misiunii noastre, vindecarea noastră și a 
oamenilor. De aceea cei mai mulți creștini nu știu că trebuie să se vindece”15. 

Atitudinea nonconformistă și necreștină a multor oameni îi provoacă pe cei implicaţi în 
misiune să adopte o atitudine moralistă. Abordarea moralistă, adeseori uşor de accesat şi facil de 
administrat, rămâne o provocare extrem de ispititoare pentru mulţi dintre preoți, profesori și 
chiar credincioși obișnuiți. Rezultatele sunt însă „pe măsură”: dezastruoase. Atitudinea moralistă 
nu numai că nu apropie  şi nu schimbă, ci, din contră, produce efect invers: îndepărtează şi chiar 
sminteşte, pentru că de multe ori în această atitudine găsim „trâmbiţa răsunătoare” şi „chimvalul 
răsunător” cu miros de făţărnicie. Din contră, atitudinea terapeutică16, care include dimensiunea 
morală, reprezintă o împlinire a mandatului misionar încredinţat apostolilor. Propovăduirea 
Evangheliei la „toată făptura” este, potrivit Evangheliei după Marcu, nedespărţită de actul 
terapeutic care o însoţeşte şi o certifică. Iisus Hristos trimite apostolii  „cu putere şi stăpânire 
peste toţi demonii... să propovăduiască împărăţia  lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi” 
(Lc. 9, 1), iar după Înviere îşi mandatează apostolii să dubleze mesajul evanghelic cu gestul 
terapeutic al  izgonirii demonilor şi al „punerii mâinilor” prin care bolnavul este întărit şi 
însănătoşit prin lucrarea și întărirea Domnului Iisus Hristos  (Mc. 16, 17-20). 

„Mântuirea pe care o anunţă Ortodoxia este terapie, recuperare, împlinire 
şi salvare a întregii creaţii de la anulare. De altfel, universul moraliştilor şi 
puritaniştilor este inexistent, plăsmuit, oniric şi fictiv, la un grad rafinat de 

                                                        
14 EPISTOLA CĂTRE DIOGNET, V,1-10, în Scrierile Părinţilor Apostolici, EIBMBOR, pp. 412 – 413. 
15 Gheorghios D. METALLINOS, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Ed. Deisis, Sibiu, 2004, p. 67. 
16 O seamă de lucrări teologice contemporane subliniază dimensiunea terapeutică a mântuirii creştine. Între 

acestea amintim: Nikos MATSOUKAS, Introducere în gnoseologia teologică, Editura Bizantină, Bucureşti, 1997; 
Hierotheos VLACHOS, Psihoterapia ortodoxă – ştiinţa sfinţilor părinţi, Editura Învierea – Arhiepiscopia 
Timişoarei, 1998; Hierotheos VLACHOS, Psihoterapia ortodoxă – continuare şi dezbateri, Editura Sophia, 
Bucureşti, 2001; Gabriel BUNGE, Mânia, Editura Deisis, Sibiu, 1998; Gabriel BUNGE, Akedia, Editura Deisis, 
Sibiu, 1998;. Hrisostom de ETNA, Elemente de psihologie pastorală ortodoxă, Editura Biserica Ortodoxă, Galaţi, 
2003. 
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idolatrie. Nu se poate face un dialog serios cu moraliştii visători, fie că sunt 
credincioşi, fie teologi, fie atei, fie prieteni sau adversari; sunt, mai întâi de toate, 
moralişti, în timp ce istoria este mai întâi o ontologie şi apoi o morală... Membrii 
comunităţii caută sprijin şi vindecare, iar toate celelalte şi comportamentul 
integru vin automat în urma vindecării. Nimeni nu se poate justifica prin faptele 
sale, chiar dacă asceza joacă un rol atât de important. Dar o lucrare şi un mod de 
viaţă de acest gen este simpla colaborare cu doctorul sufletelor şi al trupurilor, cu 
dascălii, cu duhovnicii şi cu sfinţii.” 17.  

Moralistul împarte oamenii în buni şi răi, terapeutul în sănătoşi şi bolnavi. Moralistul 
îndepărtează şi scârbeşte. Terapeutul apropie şi stârneşte admiraţie. Cel dintâi afişează imaginea 
mândriei pe care Iisus Hristos a condamnat-o la cei ce au ridicat piatra împotriva femeii 
desfrânate. Cel de-al doilea dovedeşte condescendenţă şi smerenie, prin faptul că nu condamnă şi 
nu mântuieşte, ci îl ajută pe cel bolnav „ungându-i rănile cu untdelemn şi vin”.  

Taina Euharistiei este mijlocul şi locul în care Biserica experimentează şi aplică terapia 
spirituală, iar efectele ei au menirea să includă nu doar persoane izolate, ci întreaga viaţă socială, 
socio-economică şi politică a lumii18. 

3.3 Abateri de la scopul misiunii 

Succesul misionar rămâne puternic dependent de atitudinea și de scopul pe care le adoptă 
cei însărcinaţi cu „învăţătura”. Sf. Scriptură, exemplul viu al sfinţilor şi bogata literatura 
patristică rămân cel mai puternic punct de reper şi un nesecat izvor pentru atitudinea misionară a 
Bisericii contemporane.  

În practică misiunea parohiei suferă două inflențe negative majore care nu de puține ori o 
deturnează de la sensul ei divin: preocuparea prioritară a parohiei pentru viața materială și 
prozelitismul. Preocuparea prioritară pentru viața materială umbrește și îngreunează misiunea 
parohiei și crește atât nemulțumirea credincioșilor, care se simt trădați de păstori, cât și 
nemulțumirea misionarilor, ale căror rezultate se dovedesc a fi slabe. Relevant în acest sens este 
un exemplu din Patericul egiptean: 

„Avva Ioan Scopitul, mai tânăr fiind, a întrebat pe un bătrân, zicând : «Cum 
voi aţi putut sa faceţi lucrul lui Dumnezeu cu odihnă, dar noi nici cu osteneală nu 
putem să-l facem?». Şi a răspuns batranul: «Noi am putut, ţintă având lucrul lui 
Dumnezeu, iar trebuinţa cea trupeasca, prea mic lucru. Iar voi ţintă aveţi trebuinţa 
cea trupească, iar de lucrul lui Dumnezeu nu mai aveţi nevoie. Pentru aceasta vă 
osteniţi. Şi pentru aceasta Mântuitorul a zis ucenicilor: puţin credincioşilor, cautaţi 
întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi acestea toate se vor adauga voua»”19. 
Abaterea misionarilor de la scopul și sensul real al misiunii transformă misiunea în 

prozelitism. Potrivit unuia dintre cei mai mari misionari contemporani, arhiepiscopul Anastasios 
al Albaniei, prozelitismul este o formă de denaturare majoră a misiunii creștine: 

„Prozelitismul foloseşte toate mijloacele posibile (cadouri, alimente, bani şi 
alte privilegii) pentru a atinge un scop, pentru a aduce adepţi într-o comunitate 
religiosă oarecare. Acest lucru contravine demnităţii persoanei umane şi 
Evangheliei, şi, în fapt, este lipsă de sinceritate. Şi ceea ce nu este sincer - sincer 
atât în scop cât şi în modalităţile de acţiune, nu poate fi ortodox. Pentru mine 
prozelitismul începe atunci când, în loc de Evanghelie, sunt folosite alte mijloace 
în scopul de a face credincioşi. Mărturisirea ortodoxă trebuie să fie o mărturie 
liberă a ceea ce credem şi a ceea ce avem, o oferire a darului pe care l-am primit. 
În cazul în care alţii îl acceptă, bine. Dacă ei nu-l acceptă, este propria lor 
responsabilitate”20. 

                                                        
17 Nikos MATSOUKAS, Introducere în gnoseologia teologică, p. 165. 
18 Pr. Dr. Ion BRIA, Destinul Ortodoxiei, p. 319. 
19 Ioan SCOPITUL 1, în Patericul egiptean, Episcopia Ortodoxă Română Alba-Iulia, 1990, p. 113 . 
20 †Anastasios of  TIRANA and all ALBANIA, „Understanding missions”, OCMC Magazine, Orthodox 

Christian Mission Center, vol. 18, nr. 1, 2002, p. 5. 
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Falsa misiune, prozelitismul, este o abatere condamnată de către căutătorii sinceri care se 
simt trădaţi şi îndepărtați atunci când descoperă adevărul. Este, spre exemplu, cazul copiilor care 
sunt atraşi la biserică şi la slujbe cu ajutorul bomboanelor, a jucăriilor etc. Nimeni nu trebuie 
chemat la credinţă cu altceva în afară de Hristos. Aceasta nu înseamnă să faci teologie înaltă. Aşa 
cum un copil nu este integrat într-o familie făcându-i-se „teologia familiei”, „sociologia familiei” 
sau altceva de acest gen, ci fiind iubit, preţuit, evidenţiat, ascultat şi „copleşit” de toată atenţia 
celorlalţi membri, tot aşa şi într-o comunitate creştină un copil, un tânăr și chiar un credincios 
matur nu poate fi integrat în mod deplin şi motivat să participe activ la viaţa bisericească dacă nu 
va avea parte de aceeaşi atenţie şi dragoste, adică de o teologie implicită. A-L dărui pe Hristos 
oamenilor nu exclude, însă, darurile materiale pe care misionarii le pot face credincioșilor sau 
necredincioșilor, ca forme concrete de manifestare a dragostei, fără însă a eclipsa sensul și scopul 
real al misiunii. 

4 Care este profilul și rolul misionarului 

creștin autentic? 

4.1 Profilul misionarului creștin autentic 

Dacă ar fi să folosim un limbaj profan, am spune că un misionar autentic trebuie să fie un 
om competent. Psihologia educațională afirmă că există 3 niveluri ale competenței. Prima treaptă 
a competenței presupune „a ști, a cunoaște”,  adică a avea cunoștințe vaste într-un domeniu. A 
doua treaptă a competenței presupune „a ști și a face”, adică denotă capacitatea persoanei de a 
transpune în practică (fapte) multe dintre cunoștințele teoretice asimilate. Cea de-a treia și ultima 
treaptă a competenței este cea a lui „a ști și a fi” . Ea se referă la faptul că știința dobândită 
teoretic și practic transformă persoana care o deține, făcând-o să devină un fel de a fi al ei. 

Revenind la subiectul nostru putem spune că o cultură teologică vastă ne este foarte utilă 
ca misionari creștini, întrucât „mare prăpastie și adâncă groapă este neștiința Scripturilor”21 
(Epifanie al Ciprului). Totuși cultura teologică ne plasează doar pe prima treaptă a competenței 
creștine. În plus - teologic vorbind - aceasta nu ne ajută foarte mult, fiindcă, dacă ar fi să facem o 
comparație, așa cum „credin ța fără fapte este moartă”  (Iac. 2, 26), tot așa și „cultura teologică 
fără fapte este moartă”, adică nu aduce roade misionare. Acest lucru îl mărturisește tot Patericul: 

„ Primejdios lucru este să învețe cel ce nu a trecut prin viața cea 
lucrătoare. Căci precum de va avea cineva o casă putredă, primind străini, îi va 
vătăma cu căderea casei, așa și aceștia, nezidindu-se pe sine mai înainte și pe cei 
ce s-au apropiat de dânșii îi vor prăpădi. Fiindcă cu cuvintele i-au chemat spre 
mântuire, iar cu răutatea năravului au făcut strâmbătate celor ce le-au urmat” 
(Maica Singlitichia)22.  
Nivelul al doilea al competențelor misionare se vădește atunci când misionarul transpune 

în fapte o mare parte din cultura sa teologică și mai ales din valorile propovăduite, după cuvântul 
Mântuitorului: „Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce 
face voia Tatălui Meu Celui din ceruri” (Mt. 7, 21). 

Misionarul desăvâșit este însă acela care a reușit să fie transfigurat de cunoașterea și de 
faptele sale creștinești în așa fel încât ele să fie un fel de a fi al lui. De aceea Mântuitorul a zis 
către apostoli: „ Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De 
nimic nu mai e bună decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi 
lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă”  (Mt. 5, 14-15). Din 
același motiv Domnul Iisus Hristos n-a cerut doar cunoaștere și fapte bune de la creștini, ci le-a 

                                                        
21 Patericul egiptean, Epifanie al Ciprului, 10, Editura Episcopiei Ortodoxe Române Alba-Iulia, 1990, p. 66. 
22 Patericul egiptean, Maica Singlitichia, 12, Editura Episcopiei Ortodoxe Române Alba-Iulia, 1990, p. 227. 
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impus ca țintă desăvârșirea ontologică: „ Fi ți desăvârșiți precum și Tatăl vostru Cel ceresc 
desăvârșit este!” (Mt. 5, 48).  

În actul misionar și mărturisitor, viața nouă în Hristos (adică a treia treaptă a competenței 
creștin-misionare) este cea mai importantă și mai puternică armă a misionarului: „A şa să 
lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să 
slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Mt. 5, 16). Același lucru îl mărturisește Patericul: 

„Zicea avva Isidor Pelusiotul că viața fără de cuvânt mai mult folosește 
decât cuvântul fără viață. Căci viața și tăcând folosește, iar cuvântul și strigând 
supără. Dar dacă și cuvântul și viața se vor întâlni fac o icoană a toată 
filosofia”23. 
Din nefericire există încă păstori pentru care misiunea se rezumă doar la propovăduirea 

unui set de valori pe însă nu și l-au asumat. Nu puțini suntem aceia care ne mulțumim că am 
atins nivelul de mijloc al competențelor misionare, atunci când suntem satisfăcuți de varietatea 
de lucrări administrativ-gospodărești, social-filantropice, educativ-catehetice și sacramental-
liturgice pe care le desfășurăm în parohiile noastre, de roadele pastoral-misionare ce decurg din 
ele și de laudele ierarhilor, ale credincioșilor și ale societății la adresa noastră.  

Fără a împuțina efortul și lucrarea pastoral-misionară pe care o desfășurăm, suntem datori 
însă să ne luptăm pentru a atinge nivelul maxim de competență misionară, viața nouă în Hristos: 

„Zis-a un bătrân: «eu urăsc slava deșartă a tinerilor, de vreme ce se 
ostenesc și plată nu au, dorind slava omenească». Iar alt bătrân mai iscusit i-a 
zis: «eu le-o iubesc, că mai bine este și mai de folos, celui tânăr a se slăvi, iar nu 
a se lenevi. Căci am văzut mărindu-se, înfrânându-se, gol umblând și dragoste 
câștigând și necazuri suferind pentru laudele cele omenești. Dar viețuind așa, îi 
vine darul lui Dumnezeu și îi zice: «de ce nu te ostenești pentru tine, ci pentru 
oameni?». Atunci nu mai râvnește să caute spre slava omenească, ci spre slava 
lui Dumnezeu». Și auzind bătrânul cel dintâi a zis: «așa este, cu adevărat»” 24. 
Pe lângă competențe morale (credința, nădejdea, dragostea, iertarea, jertfelnicia, 

bucuria, mulțumirea, răbdarea, înțelepciunea, cumpătarea, discernământul etc.) pe care le-am 
amintit anterior, un misionar are nevoie de cel puțin încă 2 seturi de competențe: competențe 
teologic-educaționale (cunoștințe teologic–biblice, de dogmatică, liturgică, istorie bisericească, 
misiologie, pastorație, pedagogic-psihologice, cultură generală etc.) și competențe sociale 
(relaționarea socială, altruism, inițierea de interacțiuni cu persoane diverse, limbaj potrivit 
situației, rezolvarea de probleme, respectarea regulilor, toleranță la situații care provoacă 
frustrare, implicarea activă în viața socială, transmiterea și receptarea corectă a unui mesaj etc.).  

Din nefericire sistemul actual de recrutare a misionarilor parohiali (clerici și profesori) 
este reducționist fiindcă se bazează pe un concurs în cadrul căruia sunt testate doar competențele 
teologic-educaționale, deși competențele morale și cele sociale sunt cel puțin la fel de 
importante, dacă nu mai importante, în lucrarea pastoral-misionară. De aceea școlile teologice ar 
trebui să-și conceapă curriculumul de la setul de competențe utile în misiune (parohie, școală, 
spital, penitenciar etc.), iar ierarhii să acorde o pondere mult mai mare și altor seturi de 
competențe utile în viața pastoral-misionară atunci când organizează concursurile pentru 
ocuparea unor parohii decât cele prevăzute în prezent în metodologie. În forma lor actuală 
concursurile pot fi cel mult orientative și doar un punct de pornire. 

Pe de altă parte, este aproape imposibil să testezi competențele morale ale unui om. Cel 
mult poți să le constați sau să le intuiești. De aceea trimiterea unui misionar într-o parohie sau 
într-o instituție publică trebuie să fie în primul rând rodul rugăciunii Bisericii și să se facă prin 
lucrarea și cu inspirația Sf. Duh, fiindcă „Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre căci noi nu 
ştim să ne rugăm cum trebuie, ci Însuşi Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Iar 
(Dumnezeu) Cel ce cercetează inimile ştie care este dorinţa Duhului, căci după Dumnezeu El Se 

                                                        
23 Patericul egiptean, Isidor Pelusiotul, 1, Editura Episcopiei Ortodoxe Române Alba-Iulia, 1990, p. 107. 
24 Patericul egiptean, Pentru Socotință, 42, Editura Episcopiei Ortodoxe Române Alba-Iulia, 1990, p. 430. 
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roagă pentru sfinţi. Şi ştim că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe 
Dumnezeu, al celor care sunt chemaţi după voia Lui” (Rm. 8, 26-28). 

Sugestiv în acest sens este episodul alegerii și trimiterii Sf. Ap. Pavel și a lui Barnaba în 
prima călătorie misionară: „ Şi pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: «Osebiţi-
mi pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrul la care i-am chemat». Atunci, postind şi rugându-se, şi-
au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece. Deci, ei, mânaţi de Duhul Sfânt, au coborât la 
Seleucia şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru” (Fapte 13, 2-4). 

4.2 Misiune prin sfințenia vieții 

Așadar, misionarul autentic și cu adevărat competent este acela care își demonstrează 
trimiterea prin sfințenia vieții. Totuși, oricât de competenți am fi noi,  misiunea nu este o lucrare 
pur umană, ci, înainte de toate, o lucrare a Sf. Duh. În acest sens propun spre reflecție un text al 
Pr. Dumitru Stăniloae: 

„Scriptura nu ne spune dacă ar fi venit cineva la credinţă prin simpla citire a 
cuvintelor lui Dumnezeu, cuprinse în ea. Desigur că aceasta s-ar putea explica 
din faptul că nu exista o Scriptură despre Hristos în timpul de când avem 
mărturiile ei de mai sus. Totuşi, în general, cuvântul Scripturii are putere când e 
comunicat de un om credincios altuia, fie prin repetarea lui aşa cum se găseşte 
în Scriptură, fie explicat. Căci în credinţa dintre ei lucrează Duhul Sfânt. 
Credinţa, ca lucrare a Duhului, vine în cineva prin altul, dar numai când acel 
altul comunică cuvântul Scripturii însuşit şi mărturisit cu credinţă, sau cu 
sensibilitatea comuniunii în Duhul. Scriptura îşi activează puterea ei în 
comuniunea între persoane, în transmiterea cuvântului ei cu credinţă de la o 
persoană la alta, de-a lungul generaţiilor. A trebuit să fie de la început persoane 
care au crezut, nu citind Scriptura, ci prin contactul cu o persoană care le-a dat 
credinţa în conţinutul ei şi, pe baza aceasta, au crezut în acest conţinut: la 
început rostit, apoi fixat în scris. Această persoană a fost Hristos. Iar deplina 
vedere în adâncimile Lui divine şi sensibilitatea pentru ele le-a dat Duhul lui 
Hristos, Care a lucrat în comunicarea acestei vederi şi sensibilităţi. De atunci 
cuvintele lui Hristos, sau despre Hristos, fixate sau nu în Scriptură, sunt 
mijloacele exterioare de exprimare, de transmitere şi de împrospătare a credinţei 
în cadrul Bisericii, sau de la Biserică spre cei din afara ei, concomitent cu 
transmiterea şi împrospătarea lor prin Duhul Sfânt”25.  
Lucrarea Sf. Duh în viața Bisericii nu justifică însă autosuficența unora și cramponarea de 

teza „ex opere operanto” promovată de Sinodul romano-catolic de la Trident (1545-1565)26 și 
însușită cu o largă deschidere de teologia școlară ortodoxă, potrivit căreia eficacitatea Tainelor 
nu depinde de vrednicia preotului27. Este adevărat că lucrarea sacramentală este în primul rând o 
lucrare a Sf. Duh. Însă conlucrarea preotului cu Dumnezeu este esențială, Dumnezeu lucrând 
prin preot și împreună cu preotul. De aceea slujirea iresponsabilă sau imorală a preotului reduce 
până la anulare dinamismul misiunii creștine și discreditează creștinimul în general. Dacă teza 
tridentină ar fi adevărată în totalitatea ei ar însemna că în toate parohiile și în toate eparhiile, 
indiferent de lucrarea și viața episcopilor și a preoților, viața bisericească ar fi la fel. Or, 
experiența pastorală ne demonstrează că episcopiile și parohiile cu păstori vrednici se dezvoltă și 
progresează din punct de vedere spiritual, iar cele cu păstori delăsători se distrug prin 
îndepărtarea de Biserică sau prin trecerea la alte confesiuni. 

În această ordine de idei Sf. Vasile cel Mare zice: „Să binecuvintezi pe altul când tu 
trebuie să-ți îngrijești propriile tale răni, e o nepotrivire, căci când binecuvintezi împărtășești 
sfințenie. Or, cine n-are sfințenie, pentru că a păcătuit din neștire, cum s-o dea altuia? Deci el să 

                                                        
25  Pr. Prof. Dr. Dumitru STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1996, p. 

41. 
26 Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, Istoria Bisericească Universală, EIBMBOR, București, 1992, p. 466. 
27 Acest apel îl face și Pr. Dr. Ion Bria,  Liturghia după Liturghie, pp. 176-177. 
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nu binecuvinteze nici în public, nici în particular și nici să împartă altora trupul lui Hristos, dar 
nici să nu săvârșească nici o altă lucrare sfântă, ci să se mulțumească doar cu întâietatea 
șederii și să ceară cu lacrimi Mântuitorului să-i ierte păcatul săvârșit din neștiin ță” 28.  

De aceea, misiunea creștină este în primul rând o mărturie prin sfințenia vieții noastre, 
care este dovada supremă a credinței noastre și mai ales a lucrării lui Dumnezeu în viața noastră. 
Din această perspectivă monahismul are un rol misionar crucial. Într-o lume profund 
secularizată, căzută pradă desfrâului, lăcomiei, opulenței, consumerismului și rebeliunii, 
monahismul (prin votul sărăciei, al castității și al ascultării) reprezintă o formă clară de mărturie 
și misiune creștină.  

 

5 Concluzii 
 
Dacă ar fi să dăm un răspuns la întrebarea cu care am deschis această conferință atunci el 

nu poate fi decât unul singur: Biserica Ortodoxă nu numai că poate să fie o Biserică misionară, ci  
trebuie să fie misionară pentru a fi cu adevărat Ortodoxă. Este adevărat că „jugul turcesc, 
prin izolarea lumii ortodoxe timp de secole şi prin privarea de libertate, a scos-o într-un fel de 
supravieţuire non istorică și sentimentul misiunii universale, al scopului cosmic şi istoric al 
Bisericii, a relaţiei ei dinamice cu „această lume", a responsabilităţii ei a dispărut, fiind înlocuit 
cu un fel de «tăcere» non istorică ce va fi văzută de ortodocşi şi neortodocşi ca esenţă a or-
todoxiei. Lăsând la o parte schimbările politice şi culturale uriaşe, rapida transformare a 
lucrurilor „din lume", ortodocşii au continuat - şi unii o fac chiar şi acum - să trăiască într-o 
lume ireală, imaginară, simbolică, într-un imperiu static, atât de static încât, în realitate, nici nu 
există.” 29.  

Acum, însă, într-o vreme de relativă libertate socială, suntem chemați cu toții – inclusiv 
prin suita de evenimente prilejuite de declararea anului 2015 ca „An Omagial al misiunii 
parohiei și al mănăstirii azi”  – să redescoperim slujirea pastorală în logica misiunii (a trimiterii, 
a apostolatului) pentru a reda Bisericii dinamismul originar și a umple pământul de roade 
duhovnicești spre slava lui Dumnezeu. 
 
  

                                                        
28 Sf. Vasile cel Mare, „Epistola 199”, XXVII, Scrieri, partea a treia, în PSB 12, EIBMBOR, București, 1988, 

p. 404. 
29 Pr. Alexander SCHMEMANN, Biserică, lume, misiune, p. 76. 
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