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CUVÂNT ÎNAINTE

Manualul de Misiologie Ortodoxă, elaborat de un grup de profe-
sori universitari pe baza programei analitice pentru această disciplină, 
aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, se adresează, 
în primul rând, studenților teologi de la Facultățile şi Departamentele 
de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române. El este pus, în 
acelaşi timp, la dispoziția preoților, a monahilor şi, în general, a tuturor 
celor angajați într-un fel sau altul în misiunea Bisericii, precum şi tutu-
ror acelora care doresc să cunoască şi să aprofundeze teologia şi practica 
misionară creştină ortodoxă.

Manualul apare în două volume. În volumul I sunt expuse, după noți-
unile generale de misiologie ortodoxă, temeiurile biblice şi teologice ale 
misi unii creştine, exigențele principale ale misiunii creştine ortodoxe şi 
Biserica Ortodoxă şi noile mişcări religioase. În volumul al II-lea este 
abordată misiunea creştină ortodoxă la nivel local şi mărturia creştină 
ortodoxă în contextul dialogului intercreştin şi interreligios.

La elaborarea lui, autorii s-au străduit să valorifice teologia misionară 
elaborată în cadrul Consultațiilor misionare interortodoxe din a doua 
jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea, care au 
pus bazele elaborării teologiei misionare ortodoxe actuale, concretizată 
în numeroase lucrări de teologie şi practică misionară ortodoxă. De mare 
ajutor la realizarea manualului ne-a fost teologia misionară elaborată de 
Părintele profesor Ion Bria, iar în ceea ce priveşte noile mişcări religioase, 
cea elaborată de părinții profesori Petre I. David şi Nicolae Achimescu.
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CUVÂNT ÎNAINTE

Teologia nu poate fi indiferentă la modul în care Biserica exercită 
lucrarea de propovăduire a Evangheliei şi de zidire a Trupului lui  Hristos. 
De aceea, prin această lucrare de teologie şi practică misionară orto-
doxă, am urmărit cultivarea conştiinței misionare şi găsirea celor mai 
adecvate modalități prin care slujitorii Bisericii să împlinească lucrarea 
misionar-pastorală.

Colectivul de autori care a elaborat manualul de Misiologie Ortodoxă, 
editat în două volume, este constituit din: Pr. prof. Valer Bel – coordonator 
– şi ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit dr. Nifon Mihăiță, de la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din Târgovişte, Pr. prof. dr. Gheorghe Petraru, Facul-
tatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, Pr. prof. dr. Aurel Pavel, Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din Sibiu, Pr. prof. dr. Mihai Himcinschi, Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, Pr. prof. dr. Cristinel Ioja, Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din Arad, Pr. conf. dr. David Pestroiu, Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Pr. conf. dr. Radu Petre Mureşan, Facul-
tatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Pr. conf. dr. Cristian Sonea, 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, conf. dr. Ciprian Iulian 
Toroczkai, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, lect. dr. Paul Siladi, 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, diac. conf. dr. Gelu 
Călina, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova.

În calitate de coordonator al manualului și în numele coauto-
rilor și celor care vor beneficia de această lucrare, mulțumim cu 
recunoștință Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru bine-
cuvântarea acordată pentru realizarea acestui manual, care se 
alătură celorlalte lucrări apărute deja în Colecția Cursuri, Manuale și 
Compendii de Teologie Ortodoxă.

Mulțumiri aducem şi Editurii BASILICA și Pr. Mihai Hau, consi-
lier patriarhal, pentru cooperarea în procesul de editare și publi-
care a volumului.

Pr. prof. dr. Valer Bel,

Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
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CAPITOLUL I

MISIOLOGIE ORTODOXĂ

I.1.  Misiologia ca disciplină teologică  
(Pr. prof. dr. Gheorghe Petraru)

Misiologia ca obiect de studiu în învățământul teologic universitar 
românesc, apare ca o nevoie firească de a sistematiza teoretic lucrarea 
misionară a Bisericii azi. Misiunea Bisericii este structural legată de 
viața comunităților creştine, care primesc Evanghelia mântuirii şi o tră-
iesc într-o lume în continuă schimbare. Din acest motiv, sistematizarea 
discursului misionar contemporan este un demers cu totul necesar.

În Biserica Ortodoxă Română, Misiologia apare ca disciplină aca-
demică în perioada interbelică. Vasile Ispir, cu lucrările Îndrumarea 
misionară a Bisericii Ortodoxe, Bucureşti, 1922, şi Curs de îndrumări 
misionare, Bucureşti, 1929, face prima încercare de acest gen. În peri-
oada dictaturii comuniste, din cauza cenzurii şi a înțelegerii misiunii 
Bisericii aproape exclusiv ca apărare de prozelitismul sectar, a apărut 
riscul ca teologia misionară ortodoxă să se dezvolte doar ca Sectologie. 
Tendința a fost încurajată şi de faptul că dictatura comunistă asocia 
prezența sectelor cu prezența puterilor occidentale, imperialiste, în aria 
aşa-numitelor democrații populare. Singura referință bibliografică în 
care misiunea nu este abordată exclusiv ca luptă împotriva sectelor este 
volumul Îndrumări misionare, apărut la Bucureşti în 1986, sub coordo-
narea părintelui Dumitru Radu.
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Astăzi, lucrarea misionară ortodoxă nu mai poate fi înțeleasă doar ca 
o apărare de prozelitismul virulent al sectelor, aşa cum au abordat această 
problemă manualele de Sectologie o lungă perioadă în învățământul teo-
logic ortodox. Desigur, misiunea Bisericii este şi lucrarea sacră de apărare 
a credinței celei dreptmăritoare de prozelitismul sectar, însă misionarul-
teolog de astăzi este invitat la o reflecție teologică şi eclesiologică asupra 
misiunii creştine care este întâi de toate missio Dei „misiunea lui Dumne-
zeu!”, lucrarea lui Dumnezeu Însuşi, prin care Acesta împărtăşeşte lumii 
din viața divină şi o mântuieşte. Despre o misiune a Bisericii putem vorbi 
numai datorită faptului că există mai întâi misiunea lui Dumnezeu, Care 
trimite Biserica spre a extinde Împărăția Sa la întreaga creație.

Astfel, Misiologia ortodoxă înțeleasă ca studiul actelor de mântuire, ce 
vin de la Tatăl, prin Fiul în Duhul Sfânt în întreaga lume, orientate spre 
aducerea Împărăției lui Dumnezeu în existența noastră, trebuie văzută 
într-un context mult mai larg, în strânsă legătură cu eclesiologia orto-
doxă, răspunzând la următoarele întrebări: Ce este Biserica? Ce face? Din 
ce motive? În ce scop? Cum? Când? Unde îşi realizează Biserica misiu-
nea ei? În acest sens, teologul ortodox John Meyendorff spunea că deşi la 
Părinții Bisericii nu găsim un tratat expres de misiologie ortodoxă (nici 
de dogmatică, morală etc.), aceasta ar trebui să aibă ca obiectiv elaborarea 
unei doctrine consistente despre Biserică, având în vedere că Biserica este 
subiectul teologiei. Biserica este misionară prin însăşi natura, constituția, 
prezența ei în lume şi prin scopul ei. În Noul Testament avem un model 
al Bisericii în misiune, activitatea misionară a Apostolilor, care include 
discursul despre Dumnezeu, despre mântuirea adusă de Hristos şi despre 
binecuvântarea lui Dumnezeu, care are ca obiect întreaga omenire. 

I.1.1. Definiție, obiect, importanță, actualitate

Misiunea creştină este trimiterea Bisericii în lume în vederea univer-
salizării Evangheliei şi a integrării oamenilor în Împărăția lui Dumnezeu, 
întemeiată prin lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos, inaugurată ca 
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anticipare a ei în Biserică prin Pogorârea Duhului Sfânt, Împărăție care se 
va manifesta în plenitudinea ei la A Doua Venire a lui Hristos întru slavă.

Etimologic, termenul misiune vine de la cuvântul latin missio-, onis, 
substantiv ce derivă de la verbul mitto, -ěre, misi, missum = a trimite. 
Trimişi au fost şi profeții Vechiului Testament, care au profețit venirea 
Mântuitorului Iisus Hristos, oferind şi împărtăşind oamenilor adevăruri 
despre Dumnezeu, mai presus decât cele naturale (cf. Ioan 10, 36; 17, 3; 
18, 23-25). Fiul este Trimisul prin excelență al Tatălui, care la Cincize-
cime trimite lumii pe Duhul Sfânt spre a desfăşura prin Biserica, în care 
este prezentă haric Treimea Însăşi, taina mântuirii oamenilor. Fiul este 
trimis de către Tatăl pentru mântuirea oamenilor, „la plinirea vremii” 
(Galateni 4, 4), Duhul Sfânt este trimis la Cincizecime pentru a conti-
nua lucrarea Fiului (cf. Ioan 14, 26; 15, 26; Faptele Apostolilor 2, 2-4, 17), 
Apostolii, care se află la temelia Bisericii (cf. Efeseni 2, 20), sunt trimişi 
de Iisus Hristos (cf. Ioan 20, 21), Biserica însăşi, prin ei, este trimisă 
pentru mântuirea lumii, pentru ca toți oamenii să ajungă la cunoaşterea 
lui Dumnezeu şi să dobândească viața veşnică. Prin misiunea Bisericii, 
întreaga lume devine templu al lui Dumnezeu, pentru că, în conformi-
tate cu voința şi lucrarea divină, întreaga lume este chemată să devină 
Biserică. Aceasta este conştiința Bisericii dintru început şi este expri-
mată chiar în primele scrieri creştine. Astfel, în Păstorul lui Herma (8, 1) 
se afirmă concludent că „pentru Biserică a fost creată lumea”. De aceea, 
Biserica are o misiune universală, ecumenică, termen întâlnit prima dată 
la Sf. Ignatie al Antiohiei în Epistola către Smirneni, cu sensul că mesajul 
evanghelic se adresează tuturor oamenilor de pe întreg pământul.

Astfel, ca obiect de studiu, teologia misionară are în vedere Taina 
Bisericii lui Hristos într-o perspectivă dinamică şi existențială şi extin-
derea acesteia în întreaga creație, pentru a face toți oamenii membre ale 
Trupului hristic (cf. Efeseni 2, 20-22). De aceea, Biserica este misionară 
în însăşi constituția ei, pentru că ea este trimisă pentru lume de către 
Hristos-Dumnezeu Însuşi spre a împlini prin Duhul unirea harică a 
tuturor oamenilor cu Dumnezeu. Mântuitorul Hristos şi cei 12 Apostoli 
ne oferă o imagine a Bisericii: Hristos este Capul, Piatra cea din capul 
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unghiului, după modelul geometric al Templului ce reflectă în creație 
ordinea spirituală cerească, iar cei 12 apostoli simbolizează întreaga 
structură a Bisericii, constituită din ierarhie sacramentală şi credincioşi: 
„Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evanghelişti şi pe 
alții păstori şi învățători, spre desăvârşirea sfinților, la lucrul slujirii, la 
zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unitatea credinței 
şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la 
măsura vârstei deplinătății lui Hristos” (Efeseni 4, 11-13; 1 Corinteni 12, 
27-30). Apostolii şi urmaşii lor, ierarhia sacramentală a Bisericii, pri-
mesc adevărul dumnezeiesc, revelat şi propovăduit pentru toți oame-
nii de către Mântuitorul Hristos, pe care-l vor răspândi pretutindeni şi 
neîncetat până la Parusie, în contexte istorice, culturale, politice şi soci-
ale dintre cele mai diverse şi, de multe ori, total contrare Evangheliei, 
ceea ce a făcut şi va face ca mulți să-şi dea viața pentru Hristos, pregus-
tând astfel Învierea Sa.

Biserica s-a născut la Cincizecime ca o comunitate istorică, ea 
fiind comuniunea oamenilor cu Dumnezeu, expresie a comuniunii 
mai presus de fire a Persoanelor Sfintei Treimi. Ea este constituită din 
Dumnezeirea treimică şi persoanele umane, orientate ontologic spre 
Dumnezeu. Prin Biserică, oamenii se împărtăşesc de viața dumneze-
iască, făcându-se „părtaşi dumnezeieştii firi” (1 Petru 1, 4), adică au 
posibilitatea cunoaşterii lui Dumnezeu ca iubire creatoare şi mântui-
toare, în perspectiva mărturisirii acestui adevăr în toată istoria omeni-
rii şi pentru toți oamenii.

Importanța şi actualitatea studierii misiologiei este conferită de 
faptul că Biserica, prin toți membrii ei, începând cu apostolii şi uce-
nicii, apoi toți creştinii, cler de succesiune apostolică şi laici care sunt 
încorporați haric prin Sfintele Taine în Trupul mistic al lui Hristos, 
este trimisă în lume pentru ca toți fiii ei să trăiască în Iisus Hristos 
Care îi susține în mărturisirea lor (cf. Ioan 17), adeverind prin lucra-
rea Duhului caracterul unic şi divin al credinței creştine. Mântuitorul 
Hristos, Care a reconciliat pe Dumnezeu cu omenirea căzută în păcat şi 
moarte prin întruparea şi învierea Sa, dăruieşte viață veşnică celor care 
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cred în El sub două aspecte fundamentale, pe care celebrarea liturgică 
ortodoxă le formulează doxologic astfel: „Plineşte cererile cele de folos 
ale robilor Tăi, dându-ne nouă, în veacul de acum, cunoștința adevă-
rului Tău, şi în cel ce va să fie, viață veșnică dăruindu-ne” (Rugăciunea 
Antifonului al treilea de la Sfânta Liturghie). Astfel, la Dumnezeu ne 
raportăm în calitate de creştini, gnoseologic şi experiențial în acelaşi 
timp, pentru că pe El Îl cunoaştem ca pe Subiectul suprem, Creatorul 
şi Mântuitorul omului şi al întregului cosmos. Biserica lui Hristos, ca 
loc, casă a adevărului Său şi a comuniunii oamenilor restaurați prin 
har în relația cu Dumnezeu, în misiunea ei în lume cheamă pe toți 
oamenii la cunoașterea supra-rațională a lui Dumnezeu, la teognosie 
– act noetic prin care omul este învățat de Dumnezeu prin revelarea 
strălucirii slavei Sale eterne – şi la comuniunea, iubirea lui Dumnezeu, 
după modelul dialogic, o relație de tip eu-tu. Prin Biserică, Hristos 
Învățătorul (cf. Matei 23, 10) ne oferă un model de cunoaştere, în care 
cunoaşterea nu înseamnă numai o informație despre realitățile pe care 
le numim într-o logică nominalistă (omul le denumeşte pe toate), ci 
şi o valență a iubirii, o relație personală, pe care o anumită gnoseo-
logie modernă (conştientă de limitele cunoaşterii umane) o numeşte 
cunoaștere personală, înscriind-o în aria „ontologiei relaționale”, de tip 
dinamico-istoric, demers filosofic inspirat din Biblie nu din ontologia 
statică a filosofiei greceşti. 

Aceasta face ca viața creştină să aibă o valoare teofanică, misio-
narii împlinind prin harul lui Hristos vocația de a fi „lumina lumii” 
(Matei 5, 14-16; Filipeni 2, 15), ca prin actele creştine să se slăvească 
„numele Tatălui” (Matei 5, 16; Ioan 15, 8). În această comuniune cu 
Dumnezeu, misionarul trebuie să ajungă la copleşirea subiectului pro-
priu de prezența lui Dumnezeu, astfel încât să poată rosti ca Sfântul 
Pavel: „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine” (Galateni 2, 20). 
Această transfigurare este posibilă în reeditarea, în actualizarea spi-
rituală şi liturgică a modelului creştin inițial; stăruința în învățătura 
apostolilor, împărtăşire, frângerea pâinii, rugăciune (cf. Faptele Apos-
tolilor 2, 41-42). 
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I.1.2.  Terminologia misionară, relația Misiologiei  
cu celelalte discipline teologice 

Terminologia misionară este destul de bogată şi variată, însă pentru 
a oferi o cheie de lectură adecvată textului acestui manual, unii din-
tre termenii utilizați pe parcursul prelegerilor vor fi explicați în cele ce 
urmează. 

Un termen sinonim pentru misiunea Bisericii este cel de apostolat. 
Etimologic, cuvântul apostolat provine de la verbul ἀποστέλλω = a tri-
mite; ἀπόστολος, -ου, ὁ = trimis. Mântuitorul Iisus Hristos alege pe cei 
12 apostoli şi la şcoala Sa dumnezeiască, confirmată deplin prin Învierea 
Sa şi extinderea Bisericii în întreaga lume, îi pregăteşte pentru misiunea 
universală de propovăduire a Evangheliei. Activitatea lor misionară este 
continuată de către ierarhia sacramentală a Bisericii, care împlineşte în 
istoria umană acelaşi mandat al lui Hristos prin Duhul Sfânt, Care per-
petuează sacramental prezența lui Hristos Însuşi. De aceea, învățătura 
Bisericii nu se reduce la cuvinte, care pot derapa spre ideologie, ci cuvin-
tele implică prezența Logosului, a Cuvântului ca Persoană: „Iată, Eu sunt 
cu voi până la sfârşitul veacurilor” (Matei 28, 20; Apocalipsa 3, 20).

Un alt termen folosit tot mai des în misiologia contemporană este 
cel de mărturie creștină. Acesta este asociat cu calitatea de martor a fap-
telor mântuitoare, la care ucenicii au asistat şi se consideră mai potrivit 
pentru ceea ce înseamnă azi misiunea creştină. Dacă în trecut noțiunea 
de misiune a fost asociată colonialismului imperialist, astăzi, prin măr-
turia creştină, se propune o nouă metodă misionară prin care Biserica 
mărturiseşte în fața lumii adevărul mântuitor, propunându-l şi nu impu-
nându-l ca mod de viață creştină. 

Evanghelistul Luca subliniază calitatea de martori ai celor trimişi la 
propovăduire: „Și să se propovăduiască în numele Său pocăința spre ier-
tarea păcatelor la toate popoarele începând de la Ierusalim. Voi sunteți 
martorii acestora” (Luca 24, 47-48). Apostolii şi ucenicii au fost mar-
tori la tot ce a făcut Iisus Hristos pentru oamenii timpului Său, pen-
tru vindecarea lor sufletească şi trupească. Hristos îi încredințează că 


