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Cuvinte cheie: implicațiile slujirii misionare, misiune creștină, apostolat creștin, misiune în
modul lui Hristos, misionar creștin.
Rezumat. Lucrarea este conturată în opt capitole, având o structură clară, subiectul
fiind urmărit logic pe parcursul tezei. Primul capitol scoate în evidență Implicații ale
apostolatului creștin reflectate în activitatea publică a Domnului Iisus Hristos, conturând-o ca
model unic de misiune creștină. Aici s-a avut în vedere practicarea misiunii creștine prin
asumarea culturii și a modului de a trăi al oamenilor din locul în care misionarul dorește să
propovăduiască Evanghelia, prin iubirea necondiționată, prin atitudinea smerită în actul
misionar, prin grija față de bolnavi, prin practicarea postului și a rugăciunii, prin implicarea
tuturor creștinilor în activitățile misionare, prin transfigurarea completă a vieții și nu în ultimul
rând prin descrierea Împărăției lui Dumnezeu cu ajutorul pildelor. Am putea spune că
activitatea misionară a Domnului Iisus Hristos a fixat o dată pentru totdeauna calea pe care
Biserica trebuie să pășească în misiunea ei pământească.
Al doilea capitol are în vedere Implicații ale apostolatului creștin reflectate în patru
discursuri cu caracter misionar ale Domnului Iisus Hristos. Aici ne vom referi la discursul
despre Lumina lumii (Ioan, 8:12-59), Discursul despre Păstorul Cel Bun (Ioan, 10:1-21),
discursul profetic al Domnului Iisus către ucenicii Săi (Marcu, 13; Matei, 24:1-25:46; Luca,
21:5-36), și nu în cele din urmă la discursul teologic al Domnului Iisus Hristos despre
Euharistie ca țintă sau scop al misiunii (Ioan, 6:22-71). Toate aceste discursuri reflectă anumite
implicații ale slujirii misionare pe care orice creștin este dator să și le asume dacă dorește să
fie un bun misionar autentic.
În al treilea capitol, Conștientizarea responsabilității misionare, avem în vedere care
este înțelesul esențial al apostolatului creștin având ca punct de plecare textul din Matei, 20:2028. În continuare, punem în lumină responsabilitățile și necazurile pe care trimișii
Mântuitorului Iisus Hristos trebuie să și le asume, dar și care este răsplata asumării
apostolatului creștin. Înspre finalul acestui capitol punctăm care este sfatul Domnului Iisus
Hristos referitor la cum trebuie să fie un misionar creștin, arătând totodată și care este
avertismentul sfântului Apostol Pavel cu privire la învățătorii falși, dar și care sunt principalele
obligații ale misionarilor față de Dumnezeu și oameni.
Necesitatea formării laicilor ca misionari activi constituie subiectul principal al
următorului capitol. Cum îi formăm pe creștinii timpurilor noastre este întrebarea fundamentală
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la care dorim să răspundem. Subliniem faptul că laicii au nevoie să-și cunoască credința cât
mai bine, de aceea re-predicarea învățăturilor de bază ale creștinismului și re-descoperirea
adevăratei Tradiții devin punct de plecare în formarea lor. De asemenea, întărirea credinței prin
participarea activă la Sfânta Liturghie și vizitele pastorale constituie alte implicații majore ale
slujirii misionare cu privire la formarea laicilor ca misionari activi. Tot aici s-a avut în vedere
și actualizarea metodelor de catehizare și importanța folosirii instrumentelor moderne în
transmiterea credinței. În plus, am scos în evidență și necesitatea centralizării activităților
catehetice în parohiile rurale și importanța relației cu subiecții catehezelor în acțiuni concrete.
Al cincilea capitol reflectă, după părerea noastră, cea mai importantă implicație a slujirii
misionare, și anume: Necesitatea comuniunii în actul mărturisirii credinței. Comuniunea dintre
Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl este modelul tuturor acțiunilor misionare. În toată
activitatea Sa publică, Domnul Iisus S-a prezentat lumii ca Trimis al Tatălui și ca Împlinitor al
voii Lui. Când vorbim despre mărturisirea credinței ne referim de fapt la misiunea creștinului
de a arăta lumii nivelul relației sale de comuniune cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Misiunea
creștină își are izvorul în relația de iubire dintre om și Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, fiind
în intimitatea profundă a Tatălui ne face cunoscută această intimitate la nivelul nostru de
înțelegere, atrăgându-ne în același timp și pe noi în ea. Între apostolatul creștin și misiunea
creștină există o legătură indisolubilă. Adică a fi apostol al Domnului Iisus Hristos presupune
a fi în comuniune cu El și numai pe baza acestei comuniuni este posibilă misiunea. Imaginațivă, de exemplu, cât rău ar aduce lumii un misionar care pretinde că vine în numele
Mântuitorului Hristos, dar este rupt de comuniunea cu El și cu Biserica. De asemenea, în acest
capitol tratăm și despre comuniunea ucenicilor, despre comuniunea dintre Domnul Hristos și
ucenicii timpurilor noastre și despre alte câteva aspecte ale comuniunii extrem de necesare în
activitatea misionar pastorală a trimișilor de azi.
Cel de-al șaselea capitol este intitulat Apostolatul cere un angajament plenar. Aici am
arătat care sunt cerințele apostolatului creștin și care trebuie să fie coordonatele unei slujiri
misionare autentice. Fără actualizarea acestui angajament deplin în actul mărturisirii credinței
nu putem vorbi despre misiune creștină sau despre creștinism, ci doar despre un sistem de valori
bazat pe ideile unui oarecare profet, la care fiecare creștin poate renunța oricum și oricând,
putând fi, de asemenea, modificat și înțeles în funcție de preferințele fiecăruia.
O altă implicație majoră a apostolatului creștin este analizată în capitolul șapte, intitulat
Asumare și adaptare continuă în misiunea creștină. Dezvoltarea acestei teme a avut ca punct
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de plecare predica din Areopag a Sfântului Apostol Pavel. Ceea ce a făcut Sfântul Apostol
Pavel în Areopag arată că în misiunea creștină se impune o lucrare predicatorială abordată cu
multă atenție, precauție și grijă, cu mult tact pastoral care să corespundă și structurii lăuntrice
religioase a oamenilor din locul în care misionarul propovăduiește. Adaptarea continuă în
lucrarea misionară este absolut necesară. Fără adaptare la mediul, timpul și cultura celor cărora
li se vorbește despre Domnul Iisus Hristos, misionarul riscă nu numai să nu fie înțeles, dar mai
mult decât atât, riscă să fie înlăturat. Adaptarea continuă se referă și la pătrunderea în gândirea
anumitei persoane cu scopul de a o înțelege și de a-i prezenta mesajul Evangheliei „pe limba”
ei.
În ultimul capitol am avut în vedere Personalitatea preotului ca factor de mărturisire
eficientă într-o societate în continuă schimbare. Aici am conturat identitatea misionarului
creștin, exigența slujirii sale, modul în care este evaluat, calitățile pe care trebuie să le aibă, dar
și responsabilitățile sale conform 1 Timotei, 4:6-16. Tot în acest capitol am evidențiat cum este
slujirea misionarilor autentici, dar și care trebuie să fie atitudinea preotului într-o societate
secularizată. Modul în care trebuie propovăduit mesajul Evangheliei a constituit subiectul
principal al următoarelor subcapitole, iar spre final, am creionat portretul unui bun părinte
duhovnicesc. Așadar, orice preot trebuie să conștientizeze că efectul pozitiv al misiunii sale nu
este produs nicidecum de multitudinea diplomelor și a studiilor superioare, ci de relația
concretă pe care o are cu Dumnezeu și cu enoriașii săi.
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