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Temeiurile biblice ale misiunii Bisericii

Pr. Conf. Dr. Gheorghe PETRARU

Misiunea Bisericii se articuleaz\ la Revela]ie. F\r\ descoperirea de Sine a lui
Dumnezeu în istoria oamenilor, consemnat\ în Sfânta Scriptur\, nu putem vorbi
de misiunea cre[tin\. Sfânta Scriptur\ este cuvântul lui Dumnezeu despre Sine,
un Sine divin incognoscibil pentru ra]iunea [i experien]a uman\, cognoscibil prin
lucrarea Sa în lume [i istorie. Cuvântul Sfintei Scripturi are o finalitate antropo-
logic\, este pentru om, se adreseaz\ umanit\]ii întregi.

Dumnezeu Se descoper\ deplin oamenilor prin Mântuitorul Iisus Hristos Care
este [i Revela]ia [i Revelatorul în persoan\ divin\. În Hristos întâlnim pe Dumne-
zeu sub chipul omului, îns\ Hristos este icoana chipului Dumnezeului Celui unic
[i ve[nic (Coloseni 2, 9; Evrei 1, 1-3). În descoperirea de Sine pe care o face
omului pentru via]a acestuia în orizontul comuniunii, al rela]iei spirituale cu
Dumnezeu, Acesta îi vorbe[te omului în limbajul acestuia, fie c\ actul divin de
revelare se manifest\ prin profe]ii inspira]i sau prin Logosul întrupat. Experien]a
interpel\rii de c\tre Dumnezeu [i transmiterea mesajului divin c\tre întreaga co-
munitate uman\ prin persoana aleas\ de Dumnezeu Însu[i pentru aceast\ func]ie, în
limbaj uman, cu limitele inerente acestuia, are valoare de adev\r. Acesta este un
adev\r pentru to]i oamenii, fiii aceluia[i P\rinte ceresc, care particip\ la via]\ [i se
împ\rt\[esc de existen]a care este un dar de la Dumnezeu. Astfel, „Hristos ros-
te[te înse[i cuvintele lui Dumnezeu, ale Celui ce se afl\ în Hristos, care, ca auto-
revelare a lui Dumnezeu Însu[i, se afl\ în El: «Cuvintele pe care vi le spun nu le
spun de la Mine, ci Tat\l Care r\mâne întru Mine, face lucr\rile Lui. Crede]i Mie
c\ eu sunt în Tat\l [i Tat\l întru Mine»”1 (Ioan 14, 10-11).

O teologie misionar\ fundamentat\ biblic, în func]ie de care în]elegem mi-
siunea Bisericii în lume, nu trebuie în]eleas\ doar prin apelul, referin]a la câteva
texte biblice, ci prin raportare la întreaga Sfânt\ Scriptur\, cuvânt al lui Dumnezeu.
Astfel misiunea, în general, trebuie în]eleas\ pe baza m\rturiei Vechiului Testament
[i Noului Testament despre lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu în istoria omenirii,
despre sensul vie]ii omului în comuniune cu Dumnezeu Cel ve[nic. În acest sens „fun-
damentarea biblic\ a misiunii se extinde la totalitatea Cuvântului lui Dumnezeu”2.

1  Michel Henry, Eu sunt Adev\rul. Pentru o filosofie a cre[tinismului, traducere Diac.
Ioan I. Ic\ jr., Deisis, Sibiu, 2000, p. 135.

2  Donald Senior, CP./ Carroll Sthulmueller, CP., The Biblical Foundations for Mission,
Orbis Books, Maryknoll, New York, 1999, p. 3.
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Idei misionare în Vechiul Testament

Revela]ia Vechiului Testament, mesajul acestuia trebuie v\zut într-o perspec-
tiv\ universal\ [i nu a unui na]ionalism ebraic, mai ales în ceea ce prive[te temele
teologice, antropologice [i mesianismul Vechiului Testament, a[teptarea mân-
tuirii, promisiune divin\ pentru toate popoarele. Revela]ia f\cut\ de Dumnezeu,
Iahve, poporului ales trebuie în]eleas\ în sensul c\ Dumnezeu {i-a ales un subiect
în istorie, prin care-[i împline[te voin]a Sa universal\ de mântuire a tuturor
oamenilor, de pretutindeni. Vechiul Testament trebuie interpretat ca fundamentul
teologiei misiunii din Noul Testament, întrucât specificul credin]ei lui Israel se
caracterizeaz\ prin urm\toarele coordonate esen]iale:

1. Credin]a lui Israel, în ceea ce prive[te atât con]inutul cât [i provenien]a,
originea, este revelat\. Ea are ca subiect [i obiect pe Dumnezeu care Se adreseaz\
prin profe]i întregului popor evreu. Mesajul ce exprim\ voin]a divin\ se ac-
tualizeaz\ liturgic, prin lectura textului revelat [i jertf\, în Templul sfânt, locul
prezen]ei lui Dumnezeu Cel necircumscris, incomensurabil, nereprezentabil iconic,
cu eliminarea oric\rui antropomorfism, unde fiecare persoan\ din comunitate
poate [i trebuie s\ experieze rela]ia cutremur\toare cu Dumnezeu Însu[i.

2. Revela]ia este de în]eles [i în perspectiva rela]iei personale, ca ascultare [i
împlinire a voin]ei divine, rela]ie între Dumnezeu care alege [i un subiect capabil
s\ recepteze, s\ însu[easc\ [i s\ transmit\ voin]a Sa, ce trebuie s\ se extind\ la
fiecare membru în parte din comunitatea israelit\.

3. Vechiul Testament ne ofer\ imaginea religiei adev\rate, monoteiste, reve-
late, ce se manifest\ gradual, în func]ie de capacitatea noetic\, voli]ional\ [i
afectiv\ a omului de a fi în rela]ie cu Dumnezeu. Dumnezeul Vechiului Testa-
ment se descoper\ pe Sine drept Cel ce este – ehyeh asher ehyeh, redat în Septua-
ginta prin o on (Ie[irea 3,14), fiin]a, persoana divin\, sacr\, ce se afl\, ontologic,
în total\ opozi]ie cu fiin]ele umane. El merit\ încrederea total\ a acestora, în ace-
la[i timp, pentru c\ este unic suveran, Creatorul care d\ via]\ [i sus]ine prin
atotputernicia Sa toate întru existen]\. Mai mult, El este un Dumnezeu al oame-
nilor, asigurându-i de prezen]a Sa mântuitoare în istoria lor, în sens ontologic [i
existen]ial totodat\, oriunde [i oricând ace[tia vor fi în lumea creat\ de El Însu[i3. 

Revela]ia Vechiului Testament ne ofer\ o perspectiv\ teologic\ despre mi-
siunea Bisericii, deoarece Vechiul Testament este o carte misionar\ al c\rei mesaj
se împline[te în Hristos [i Biserica Sa. Astfel Vechiul Testament con]ine idei
misionare de o importan]\ excep]ional\ pentru misiunea cre[tin\. 

Misiunea trebuie în]eleas\ ca plan al lui Dumnezeu de a fi cu omul [i de a-l
mântui, omul cunoscând pe Dumnezeu. Astfel poporul evreu are convingerea
ferm\ c\ Dumnezeu este Salvatorul s\u, prin eliberarea str\mo[ilor s\i din robia

3  H. Kleinknecht, G.Quell, E. Stauffer, K.G. Kuhn, Dieu, Labor et Fides, Genève, 1968,
pp. 34-56; Stephane-Marie Barbelion, Les «preuves» de l’existence de Dieu, Cerf, Paris,
1999, pp. 27-32.
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Egiptului, c\l\uzindu-i prin de[ert [i oferindu-le Canaanul ca p\mânt al F\g\-
duin]ei. Mai mult, Dumnezeu încheie Leg\mânt cu poporul evreu, intervenind în
istoria acestuia [i f\c=nd ca aceast\ rela]ie cu Dumnezeu s\ fie unica ra]iune a
acestui popor de a exista. Aceast\ Alian]\ determin\ întreaga istorie ulterioar\ a
poporului evreu. De aceea, Vechiul Testament cuprinde Revela]ia lui Dumnezeu
care are o valoare universal\ ce se va eviden]ia plenar prin Hristos. Atât poporul
ales, Israel, dar mai ales ideile teologice ale Vechiului Testament au valoare
misionar\. Între ideile misionare ale Vechiului Testament în perspectiv\ cre[tin\
amintim:

1. Idei misionare foarte importante care pot fi formulate, structurate, dez-
voltate, în func]ie de însu[irile lui Dumnezeu de Creator [i Sus]in\tor al întregii
existen]e materiale [i spirituale (Ps. 95, 4-5; Ps. 103; Isaia 40, 28;). Teologia
crea]iei este necesar\ azi în misiunea Bisericii, pentru c\ modelul [tiin]ific-cul-
tural de azi trebuie analizat [i interpretat în func]ie de aceast\ afirma]ie teologic\
a cre\rii lumii de c\tre Dumnezeu [i a purt\rii Sale de grij\ fa]\ de întreaga
existen]\.

2. Dac\ crea]ia ne orienteaz\ spre protologie, Vechiul Testament ne ofer\ [i o
perspectiv\ eshatologic\, imaginea lui Iahve ca Judec\tor al oamenilor, un Jude-
c\tor drept, Care restaureaz\ dreptatea (Daniel 7, 9-10; Ps. 109, 6). Dumnezeu
este Împ\ratul popoarelor [i desf\[urarea evenimentelor istorice se manifest\ prin
purtarea de grij\ a Sa.

3. Dumnezeu este prin excelen]\ Mântuitorul oamenilor, P\rintele lor, un
Dumnezeu apropiat de om (Isaia 7, 14; 53, 4-6; 43, 1). Dumnezeu este perceput
într-o perspectiv\ mesianic\, a reconcilierii Sale cu oamenii p\c\to[i pentru
eliberarea acestora din p\cat [i moarte, într-un orizont al p\cii. 

Poporul ales, Israel, are un rol misionar în perioada Vechiului Testament
înainte [i dup\ captivitatea babilonic\. 

1. Înainte de captivitate, Israel, poporul ales, are un rol misionar în an-
samblul popoarelor vremii pentru c\ el era singurul practicant al religiei adev\-
rate, monoteiste, revelate de Dumnezeu. Israel exercita un rol misionar fa]\ de
celelalte popoare [i unii oameni apar]inând lor, atra[i de rigorismul moral al
Vechiului Testament, se converteau la religia ebraic\. Str\inilor li se permitea s\
intre în comunitatea lui Israel care adora pe Iahve (Lev. 17, 8), ei fiind numi]i
prozeli]i. Prozeli]ii erau împ\r]i]i în dou\ categorii:

- prozeli]ii drept\]ii, care se converteau la mozaism integral, b\rba]ii supu-
nându-se ritualului circumciziei;

- prozeli]ii por]ii, care acceptau doar doctrina religioas\ ebraic\, f\r\ circumcizie;
Israel trebuia s\ atrag\ spre Iahve toate popoarele (Isaia 2, 2-3; Ieremia 3, 17).

Tot prin Israel, toate popoarele trebuiau s\-L cunoasc\ [i s\-L adore pe Dumne-
zeul Cel adev\rat; „C\ci p\mântul se va umple de cuno[tin]a slavei Domnului,
întocmai ca apele care acoper\ sânul m\rii” (Avacum 2, 14; Isaia 11, 9).

2. În timpul [i dup\ captivitatea babilonian\ evenimente [i situa]ii din istoria
poporului ales au o adev\rat\ semnifica]ie misionar\. Între acestea amintim:

a) Instituirea sinagogii, ca un semn al rela]iei drepte om-Dumnezeu. Prezen]a
sinagogii în diaspora înseamn\ prezen]a textului revelat [i celebrarea prezen]ei
lui Iahve [i în alte locuri decât p\mântul f\g\duin]ei (Deut. 6, 4-15).
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b) Ziua sabatului constituie momentul întâlnirii oamenilor cu Dumnezeu; ea
nu înseamn\ doar odihn\, repaus fizic, ci o comuniune sporit\, intens\ a omului
cu Dumnezeu, un timp al bucuriei, prin care omul se define[te în perspectiva
s\rb\torii – homo festivus (Ps. 118, 126).

c) Traducerea Sfintei Scripturi în limba greac\ (Septuaginta) este un eveni-
ment major pentru r\spândirea textului sacru [i cunoa[terea Revela]iei de c\tre
oameni apar]inând religiilor politeiste.

d) Conceptul de monoteism exprim\ unicitatea religiei ebraice în contextul
religios al lumii vechi. Evreul nu se închin\ idolilor, f\cu]i de mâna omului, ci
Dumnezeului unic, adev\rat, transcendent, „Dumnezeului necunoscut” (Fapte
17, 23) de popoarele idololatre, cunoscut doar de Israel. 

e) Exerci]iul moral al evreilor avea rolul de a atrage pe cei str\ini, impresio-
na]i de rigoarea legilor ebraice.

f) F\g\duin]a unui R\scump\r\tor era prezent\ în registrul religios al tuturor
popoarelor. Toate popoarele manifestau întru speran]\ o a[teptare mesianic\, un
viitor mai bun. Aceast\ a[teptare nu era proiec]ia unei iluzii ci, reminiscen]a în
memoria istoric\ a mo[tenitorilor lui Adam [i Evei a paradisului [i a promisiunii
mântuirii prin Mesia, împlinite în persoana lui Hristos. A[teptarea lui Mesia nu este
zadarnic\, pentru c\ îns\[i mesianitatea ebraic\ este una concret\, palpabil\. Mesia
este Dumnezeu Însu[i implicat în existen]a uman\ concret\, cotidian\, tragic\ pen-
tru a-l ajuta pe om, a-l vindeca de suferin]ele sale, a-l mântui4 (Isaia 55, 6-11).

Aceste situa]ii [i evenimente prefigureaz\, constituie tipologia prezen]ei Bi-
sericii la necre[tini sau în contextul secularit\]ii. Vechiul Testament poate fi inte-
gral interpretat în perspectiva misiunii Bisericii când este vorba de ceea ce poate
fi numit, cum sugera teologul G.von Rad, kerygma vetero-testamentar\5, adic\
enun]urile teologice, morale [i spirituale permanent valabile în orizontul Reve-
la]iei divine. Aceast\ kerygm\ d\ de altfel unitate Bibliei [i, de aceea, cum arat\
teologul Johannes Blauw, „este de cea mai mare importan]\ a fundamenta o teo-
logie a misiunii nu numai pe baza îngust\ a câteva texte misionare ci pe an-
samblul m\rturiei Vechiului [i Noului Testament”6. Astfel, primele capitole ale
Vechiului Testament constituie un capitol de teologie a istoriei, a[a cum întregul
Testament Vechi este istorie în sens de profe]ie [i profe]ie în sens de istorie7.
Alegerea lui Avraam, apoi a lui Israel, coincid cu promisiunea [i binecuvântarea
pentru toate popoarele. Îns\[i logica alegerii lui Israel [i, ulterior, a trimiterii Bi-
sericii pentru a da m\rturie despre Dumnezeu, trebuie în]elese nu în sensul de
obiect al alegerii divine, ci ca subiect al slujirii, în serviciul dorit de Dumnezeu

4 J. Hubert Kane, Christian Missions in Biblical Perspective, Baker Book House, Grand
Rapids, 1976.

5 G. von Rad, Theologie des Altes Testaments, vol. I, Kaiser Verlag, München, 1992. Cf.
Atanasie Negoi]\, Metoda misionar\ a profe]ilor Vechiului Testament, Bucure[ti, 1936.

6 Johannes Blauw, L’Apostolat de l’Église. Esquisse d’une théologie biblique de la
mission, Delachaux et Niestlé, Paris, 1968, p. 26.

7 Ibidem, p. 29.
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Însu[i8. Mesajul Vechiului Testament este unul universalist [i misionar în per-
spectiv\ cre[tin\, cu toate c\ „religia mozaic\ este rezultatul interac]iunii dintre
economie, politic\ [i cultur\, pe de o parte, [i prezen]a lui Dumnezeu-Mântuitorul,
pe de alt\ parte, Care a interpelat, a purificat [i transformat institu]iile umane”9, a[a
cum a f\cut [i face [i Biserica lui Hristos în epoca harului. 

Numeroase momente din istoria lui Israel pot fi în]elese ca simboluri pentru
misiunea Bisericii. Patriarhul Avraam, p\rintele credin]ei, prime[te mesajul divin
pe care îl recepteaz\ de o manier\ personal\, astfel c\ „religia nu este niciodat\ o
crea]ie pur\ a lui Dumnezeu, ci o sintez\ a ceea ce este mai bun printr-o nou\
inspira]ie care vine de la Dumnezeu”10. Moise instituie religia mozaic\ cu obi-
ectul ei sacru, arca Alian]ei, cu preo]ia levitic\ [i cu „crezul” ei (Ie[ire 15; Deut.
26, 5-10). Intimitatea sa cu Dumnezeu este o anticipare a îndumnezeirii din
spiritualitatea cre[tin\ [i, de aceea, urcarea lui Moise pe Munte [i întâlnirea cu
Dumnezeu de la Care prime[te Legea este un motiv al unirii mistice a sufletului
cu Dumnezeu în har, în lumina ve[nic\ divin\. Profetismul Vechiului Testament,
prin ideile de reformare a religiei ritualiste la care se ajunsese uneori în Israel,
este important pentru misiunea cre[tin\ prin accentuarea aspectelor morale ale
Legii, respectiv a solidarit\]ii umane, a responsabilit\]ii fa]\ de cei s\raci, în
suferin]\, profe]ii mergând pân\ la critica autorit\]ii institu]iilor sociale, a condu-
c\torilor politici, atunci când ace[tia se îndep\rtau de legile divine. Profetul era
pentru comunitatea ebraic\ un mijlocitor la Dumnezeu pentru popor, o surs\ de
binecuvântare prin alegerea [i trimiterea lui de c\tre Dumnezeu pentru restau-
rarea religiozit\]ii adev\rate, un în]elept care c\l\uzea [i ajuta pe oameni în pro-
blemele practice ale vie]ii de zi cu zi [i, mai presus de toate, el marca expresia
fidelit\]ii fa]\ de mo[tenirea ebraic\11. Profetismul implic\ dimensiunea expe-
rien]ial\ a cunoa[terii lui Dumnezeu, o cunoa[tere intim\, tainic\ a Lui, superioar\
cunoa[terii din evenimentele mântuitoare ale istoriei ebraice [i celei rezultate din
discursivitatea ra]ional\. Acest fapt este evident [i la profetul Osea12. Experien]a
religioas\, rela]ia cu Dumnezeu în iubire este redat\ printr-o terminologie conju-
gal\ cu profunde conota]ii mistice. Astfel, Isaia profetul experiaz\ prezen]a lui
Dumnezeu, Emanuel, atât în via]a religioas\ cât [i în diversele aspecte profane
ale vie]ii cotidiene, exprimându-se ca un om al credin]ei interioare de o grav\, re-
marcabil\ intensitate. Isaia este v\z\tor de Dumnezeu asemenea lui Moise [i altor
persoane ce au beneficiat de interpelarea de o manier\ direct\ de la Dumnezeu,
pentru a reforma religia de influen]ele seculare, nereligioase13. De[i în Israel
teologia era bun\ [i cultul valid, totu[i profetismul aduce un suflu nou, prin resa-
cralizarea vie]ii umane în totalitatea ei, prin deschiderea spre problemele sociale,
prin critica injusti]iei, a neangaj\rii pentru cei marginaliza]i, s\raci, v\duve, orfani.

8 Ibidem, p. 37.
9 Donald Senior, op.cit., p. 21.
10 Ibidem, p. 18.
11 Ibidem, p. 59.
12 Ibidem, p. 63.
13 Ibidem, p. 79.
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Mesajul profetic este unul universalist, valabil pentru condi]ia uman\ în pere-
nitatea ei istoric\. 

Exist\ în acest sens câteva „puncte culminante” în ceea ce prive[te mesajul
misionar universalist al Vechiului Testament: 

1. Un prim mesaj este cel exprimat de profetul Isaia: „C\ Domnul Dumnezeu
vine cu putere [i bra]ul Lui supune tot. Iat\ c\ pre]ul biruin]ei Lui este cu El [i
rodul izbânzii merge înaintea Lui. El va pa[te turma Sa ca un p\stor [i cu bra]ul
S\u o va aduna” (Isaia 40, 10-11); „Iat\ Sluga Mea pe Care o sprijin, Alesul Meu
întru Care binevoie[te sufletul Meu. Pus-am peste El Duhul Meu [i El va propo-
v\dui popoarelor legea Mea… C\ci înv\]\tura Lui toate ]inuturile o a[teapt\”
(Isaia 42, 1-4). Prin Israel toate popoarele sunt a[teptate la mântuire prin alesul
lui Dumnezeu, Mesia. Profe]ia trebuie în]eleas\ în perspectiva a ceea ce exege]ii
numesc „personalitate corporativ\”, adic\ referindu-se atât la o persoan\ proprie,
singular\, Mesia, cât [i la una colectiv\, respectiv poporul evreu ales de Dumnezeu
pentru împlinirea speran]ei mesianice a tuturor popoarelor. 

2. Profetul Iona constituie în viziunea exegezei misionare un model de „o
tonalitate misionar\ extraordinar de universalist\”, iar cartea sa este îndreptat\
împotriva „exclusivismului na]ionalist [i religios al evreilor, constituind o ple-
doarie în favoarea misiunii printre p\gâni”14.

3. Psalmii 28, 45, 94 [i al]ii exprim\ starea de rug\ciune, de celebrare co-
mun\, public\, comunitar\ a prezen]ei actuale, simultane a lui Dumnezeu cu actul
cultic al aclam\rii extatice, al ador\rii Sale în actele de pietate exprimate în cuvinte
de o excep]ional\ valoare artistic\. Cântarea psalmilor la templu cu participarea
la celebrarea liturgic\ a întregii comunit\]i face ca s\ fie diminuat\ aproape total
distinc]ia dintre pietatea formal\ liturgic\ [i pietatea popular\, dintre regimul
sacru [i cel profan, dintre ceea ce este oficial [i ceea ce este po-pular, dintre
templu [i cas\, dintre religios [i secular15. Acest model, bulversat de ideologiile
atee, scientiste sau de secularism, trebuie ref\cut, reactualizat în comunitatea
cre[tin\ de ast\zi al c\rei sentiment liturgic [i, implicit, setea de cuvântul lui
Dumnezeu sunt mult diminuate de surogate, de înlocuire a ceea ce este autentic
spiritual [i sfânt cu spectacole sau activit\]i reprogramabile pentru a nu coincide cu
Liturghia Bisericii sau altele cu totul inutile [i nefaste spiritual.  

Scriptura trebuie recitit\ ast\zi în termeni de misiune a Bisericii, de istorie a
mântuirii, prin c\l\torie, pelerinaj spiritual în credin]\ cu Hristos Însu[i c\l\uzind
poporul lui Dumnezeu pe calea timpului [i a spa]iului cotidian spre Împ\r\]ia lui
Dumnezeu. Este necesar în acest sens un proces de incultura]ie a Scripturii, a
Evangheliei în cultura actual\, cu valorile ei autonome ce risc\ exclusivismul,
egocentrismul, antropocentrismul, printr-un act de asimilare transcultural\ a ceea
ce este valabil, compatibil cu Revela]ia în crea]iile umane actuale. Spiritul
contemplativ cre[tin, rostirea în rug\ciune a sintagmei Dumnezeul Meu, situeaz\
pe omul de ast\zi în comuniune cu Dumnezeu care îi confer\ prezen]a Sa
mântuitoare.

14 Johannes Blauw, op.cit., p. 56.
15 Donald Senior, op.cit., p. 118.
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 Sensul Vechiului Testament este acela al mesianismului, al a[tept\rii lui
Dumnezeu, a prezen]ei Sale Îns\[i între oameni. Dumnezeu este a[teptarea lui
Israel a[a cum El este [i trecutul, istoria lui, prin implicarea Sa în via]a acestui
popor. Spre deosebire de divinit\]ile celorlalte popoare ce exprimau for]ele naturii,
ciclurile vegeta]iei, Dumnezeul lui Israel este unic, ve[nic, este un Dumnezeu
transcendent dar în acela[i timp un Dumnezeu prezent în istorie, al oamenilor,
adev\ratul Dumnezeu revelat doar lui Israel. Centrul lumii este Ierusalimul, nu în
sensul unui etnocentrism ebraic, ci în acela, accentuat de altfel de Hristos Însu[i,
c\ de la Ierusalim va veni binecuvântarea mesianic\ [i mântuirea pentru toate po-
poarele (Ioan 4, 23-24; Luca 24, 47). Acest centru înseamn\ prezen]a lui Dumnezeu
cu poporul S\u, astfel c\ misiunea cre[tin\, misiunea Bisericii nu trebuie în]e-
leas\ ca o afacere politic\, cultural\, social\, civiliza]ional\ sau comercial\, a[a
cum au r\st\lm\cit unii prezen]a Bisericii în întreaga lume. Prin har [i cuvintele
Evangheliei, Însu[i Dumnezeu este prezent dinamic, sacramental în umanitatea
r\scump\rat\ în Hristos, în cei încorpora]i Trupului S\u tainic – personalitate
corpo-rativ\ – pentru a m\rturisi pe Dumnezeu, prezen]a [i lucrarea Sa între
oameni, în mijlocul lor. Astfel, evanghelizarea lumii trebuie în]eleas\ în pers-
pectiva prezen]ei, „a prezen]ei poporului lui Dumnezeu în mijlocul umanit\]ii, a
prezen]ei lui Dumnezeu în sânul poporului S\u”16.

Lectura, interpretarea Vechiului Testament în perspectiva misiunii Bisericii
„este capital\ pentru în]elegerea sensului misiunii dup\ Noul Testament”17.
«Misionarul» adev\rat al Vechiului Testament este Dumnezeu care a salvat po-
porul evreu, a c\rui ra]iune de a exista este tocmai Alian]a cu Dumnezeu ce de-
termin\ întreaga sa istorie ulterioar\. Istoria lui Israel este istoria lui Dumnezeu
cu poporul chemat la credin]\, cu con[tiin]a vie a prezen]ei imediate, dinamice a
divinului ca Persoan\ ce conduce oamenii spre împ\rt\[irea de lucrarea [i pro-
misiunea divine pregustate în celebr\rile liturgice ale istoriei mântuirii. A[tep-
tarea mesianic\, speran]a eliber\rii de opresiunea tragic\ a istoriei prin p\catul
oamenilor, deviaz\ uneori de la sensul ei spiritual. Acesta a dus la ceea ce exege]ii
numesc apocaliptica iudaic\, anume reprezentarea speran]ei mesianice ca „idee
fantasmagoric\ de domina]ie mondial\ a lui Israel, toate na]iunile devenind astfel
vasale ale acestuia”18. Ideea aceasta s-a manifestat cel mai pregnant în contextul
situa]iei politice [i sociale a evreilor confrunta]i cu deport\rile [i mai ales cu
colonizarea roman\, fiind vehiculat\ mai ales de c\tre comunit\]ile eseniene de la
Marea Moart\. Prin aceast\ manier\ de gândire, „apocaliptica iudaic\ marcheaz\
sfâr[itul în]elegerii dinamice a istoriei. Evenimentele trecute ale mântuirii nu mai
sunt celebrate ca garan]ii [i anticip\ri ale angajamentului viitor al lui Dumnezeu
pentru poporul S\u; ele au devenit tradi]ii sacre de conservat integral. Legea a
devenit un sistem absolut de respectat [i împlinit”19. De fapt, aceast\ schimbare

16 Johannes Blauw, op.cit.,  p. 71.
17 David Bosch, Dynamique de la mission chrétienne. Histoire et avenir des modèles

missionaires, Haho, Karthala, Labor et Fides, Rome, Paris, Genève, 1995, p. 29.
18 Ibidem, p. 32.
19 Ibidem.
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de paradigm\ în credin]a ebraic\ reprezint\ o deviere de la credin]a în]eleas\ ca
rela]ie în orizontul istoriei cu Dumnezeu ce alege poporul prin care vrea s\ îm-
plineasc\ promisiunile Sale. A[teptarea mesianic\ este redus\ la un fatalism
cosmic asemenea celui al popoarelor idolatre, la o repliere etnocentric\ f\r\ de-
terminare [i angajare în sens misionar. Este o dec\dere de la istorie [i dinamica ei
ascensional\ la natur\, la ciclicitatea ei recurent\. Astfel, „orizontul credin]ei
apocaliptice este cosmic: Dumnezeu va distruge lumea actual\ în întregime [i va
inaugura o lume nou\ dup\ un plan detaliat [i predeterminat. Lumea prezent\ cu
to]i locuitorii ei este în mod radical rea. Credincio[ii trebuie s\ se separe de
aceast\ lume pentru a se p\stra cura]i ca un rest sfânt care s\ a[tepte interven]ia
lui Dumnezeu. Într-un astfel de context, ideea îns\[i de misiune în direc]ia celor
de alt neam ar fi absurd\”. În acest context [i în aceast\ atmosfer\ s-a n\scut
Mântuitorul Iisus Hristos20.

Din lectura Vechiului Testament se poate constitui [i un profil al misionarului
care poate fi redat prin urm\toarele aspecte:

a) excelen]\ stilistic\ [i contraste abile; „Fii lini[tit [i nu te teme [i inima ta s\
nu se sl\beasc\ din pricina acestor doi t\ciuni care fumeg\…” (Isaia 7, 4).

b) profunzimea sentimentelor [i a rela]iilor cu speran]a neclintit\ c\ ceea ce
este bine se va împlini. Profetul Isaia, de exemplu, arat\ c\ în cele din urm\ nici o
alian]\ imoral\ nu este acceptabil\. 

c) credin]a nu este negociabil\; Dumnezeu este prezent [i este fidel promi-
siunilor Sale care sunt adev\rate pentru viitor [i în perspectiv\ eshatologic\. „Eu
voi fi aceluia tat\, iar el ~mi va fi fiu; de va gre[i, îl voi pedepsi Eu cu toiagul
b\rba]ilor [i cu loviturile fiilor oamenilor, dar mila Mea nu o voi lua de la el” (II Regi
7, 14-15); „Eu }i-am zidit templul pentru locuin]\, în care Tu s\ petreci în veci”
(III Regi 8, 13).

d) judecat\ s\n\toas\ [i viziune politic\, civic\.

Toate aceste calit\]i se dezvolt\ prin educa]ie, credin]\ încercat\ de Dumnezeu,
fidelitate fa]\ de Dumnezeu, respect fa]\ de oameni [i institu]iile umane,
responsabilitate21.

2. Noul Testament

Noul Testament este un document misionar [i include o diversitate de teo-
logii misionare, toate în]elese în perspectiva Revela]iei des\vâr[ite a lui Hristos [i
a reactualiz\rii ei prin Duhul Sfânt în Biseric\. Mesajul Mântuitorului Iisus
Hristos const\ esen]ial în anun]area Împ\r\]iei lui Dumnezeu, de natur\ pur
religioas\, spiritual\, rela]ia pe care Dumnezeu o instituie cu poporul Noii Alian]e,
Noul Israel. Dup\ ce vechiul Israel a refuzat pe Hristos, alian]a lui Dumnezeu
trece la popoarele, la oamenii care se vor converti la Hristos. Noul Testament

20 Ibidem, cf. R. Bultmann, Le christianisme primitif dans le cadre des religions
antiques, Payot, Paris, 1969; Gerhard von Rad, op. cit., vol. II, pp. 316-338.

21  Donald Senior, op. cit., p. 70.
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ofer\ elemente elocvente despre datoria evangheliz\rii, despre m\rturia cre[tin\
[i via]a în Hristos, despre slujirea cre[tin\. 

Exist\ actualmente o bogat\ literatur\ misiologic\ ce expune [tiin]ific [i siste-
matic temeiurile biblice ale misiunii cre[tine conform Noului Testament22. 

 Noul Testament are [i un caracter misionar. Cu toate acestea, „caracterul mi-
sionar al Noului Testament nu a fost pus totdeauna în valoare” [i de fapt „istoria
teologiei cre[tinismului primar este înainte de toate o istorie [i o teologie a
misiunii”23. Astfel, pentru primii cre[tini „misiunea era mai mult decât o func]ie,
fiind expresia fundamental\ a vie]ii Bisericii. Începutul teologiei misiunii coincide
cu începutul teologiei cre[tine” [i, de fapt, misiunea este „mama teologiei”24.
Noul Testament ofer\ astfel o diversitate de „teologii misionare”, misiologii
identificând 95 de expresii grece[ti ce trebuie în]elese într-o perspectiv\ misio-
nar\. De aceea se poate vorbi de un câmp semantic al perspectivelor misionare
ale Noului Testament. Temeiul misiunii este Revela]ia, descoperirea de Sine [i
autocomunicarea lui Dumnezeu în istorie, Leg\mântul, Alian]a în istorie cu
poporul S\u, ce începe cu Israel istoric [i se împline[te prin Hristos al C\rui
mesaj, înv\]\turi [i jertf\ mântuitoare au o dimensiune misionar\ universalist\
prin promiterea [i instaurarea Împ\r\]iei lui Dumnezeu. Împ\r\]ia lui Dumnezeu
este mesajul central al propov\duirii Mântuitorului Iisus Hristos [i inima
misiunii cre[tine. Adev\rul despre Împ\r\]ia lui Dumnezeu este exprimat în para-
bole care sugereaz\ dinamica [i con]inutul noii realit\]i cere[ti [i eshatologice ce
înv\luie [i inund\ prezentul având un caracter de plenitudine, de totalitate. Astfel,
Împ\r\]ia implic\ dimensiunea mântuirii, esen]ial\, dar mântuirea, eliberarea de
r\u, de p\cate, include [i vindecarea de maladiile fizice, de relele sociale spre a
se instaura în lume dreptatea, bucuria, pacea, semne ale comuniunii omului cu
Dumnezeu. Astfel, Hristos este „întruparea [i expresia prezen]ei lui Dumnezeu
printre oameni” [i a restabilirii autorit\]ii lui Dumnezeu ce poart\ de grij\ întregii
lumi datorit\ faptului c\ „va veni Împ\r\]ia lui Dumnezeu pentru c\ deja a
venit”25. Aceast\ prezen]\, prin pregustare a Împ\r\]iei lui Dumnezeu este redat\
de altfel de o manier\ sublim\ în textul Liturghiei ortodoxe: „Mul]umim c\ ne-ai
d\ruit Împ\r\]ia Ta ce va s\ vin\” – ceea ce denot\ precizia teologiei patristice ce
anticipeaz\ [i solu]ioneaz\ eventualele probleme tratate unilateral [i reduc]ionist
de anumite teologii confesionale [i denomina]ionale.

Astfel, „misiunea semnific\ propov\duirea [i manifestarea Împ\r\]iei uni-
versale a lui Iisus… o realitate inaugurat\ prin evenimentul pascal”, dar în

22 Johannes Blauw, L’Apostolat de l’Église. Esquisse d’une théologie biblique de la
mission, Detachaux et Niestlé, Paris, 1968; Thomas Ohm, Faites des disciples de toutes les
nations. Théorie de la mission, vol 1-3, Edition Saint-Paul, Paris, 1964-1967; André
Seumois, Introduction a la Missiologie, Freibourg, 1952; David J. Bosch, Dynamique de la
mission chrétienne. Histoire et avenir des modéles missionnaires; Donald Senior C.P.,
Carol Sthulmueller C.P., The Biblical Foundations for Mission, Orbis Books, Maryknoll,
New York, 1983 etc.

23 David J. Bosch, op.cit., p. 28.
24 Ibidem.
25 Ibidem, p. 56.
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acela[i timp „un dar al Duhului Sfânt” pentru c\ efectiv misiunea Bisericii în
lume se inaugureaz\ cu evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt peste Apostoli la
cincizeci de zile dup\ Înviere. De aceea, „Cincizecimea [i misiunea sunt indi-
solubil articulate între ele”26. Misiunea cre[tin\ î[i are r\d\cinile în Revela]ia lui
Dumnezeu în Iisus Hristos care a înviat din mor]i, Biserica slujind mântuirii oa-
menilor cu speran]a [i încrederea în Hristos Mântuitorul.

Misiologii au abordat, în general, toate c\r]ile Noului Testament interpre-
tându-le într-o perspectiv\ misionar\. A în]elege sensul misiunii dup\ Noul Tes-
tament înseamn\ implicit a în]elege persoana [i opera Mântuitorului Iisus Hristos.
Exist\ astfel o rela]ie strâns\ între misiunea Bisericii [i Hristos între misiologie [i
hristologie.

2.1. Misiunea Bisericii `n Evanghelia dup\ Matei

O exegez\ în perspectiv\ misiologic\ a Evangheliei dup\ Matei eviden]iaz\
caracterul ei de „imperativ misionar” prin faptul c\ Evanghelia trebuia predicat\
de Apostoli [i ucenicii lor la toate popoarele. Prima Evanghelie este în mod
esen]ial „un text misionar” prin referin]ele dese la Împ\r\]ia lui Dumnezeu,
exprimate în parabole, [i prin încurajarea ucenicilor de a da m\rturie în anturajul
lor despre Hristos [i Împ\r\]ia lui Dumnezeu care trebuie s\ fie extins\ la în-
treaga umanitate (Matei 28, 19-20). Expresia „Eu sunt cu voi pân\ la sfâr[itul
veacurilor” eviden]iaz\ faptul c\ „credin]a, a[a cum arat\ [i S. Kierkegaard, ope-
reaz\ contemporaneitatea, adic\ un du-te-vino neîncetat, o suprapunere [i o fu-
ziune de planuri istorice în care St\pânul este întotdeauna cu ucenicii [i ace[tia
cu El indiferent de situarea cronologic\ a teologului, a cre[tinului, de apropierea
sau dep\rtarea în timp de evenimentul Hristos. Evanghelistul Matei ofer\
paradigma misiologic\ „a ucenicului în misiune”27, care ador\ pe Domnul Iisus
Hristos [i împline[te legea evanghelic\ a iubirii în contextul îmbin\rii ortodoxiei
credin]ei cu ortodoxia faptelor. De trei ori Evanghelistul Matei scrie despre
Evanghelia Împ\r\]iei (4, 23; 9, 35; 24, 14), în]elegând prin aceasta atât înv\-
]\tura lui Hristos cât [i persoana Sa pe de o parte, [i receptarea de c\tre comu-
nitate ca experien]\ a mântuirii a cuvintelor Sale, pe de alt\ parte. Hristos este
„punctul crucial al întregii istorii”28, fiind împlinirea f\g\duin]elor f\cute de
Dumnezeu poporului evreu [i plinirea Revela]iei. Evanghelistul Matei acord\ lui
Iisus titluri precum: Emmanuel, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului, Domnul
sau Slujitorul. Evanghelistul Matei, în cap. 10, relateaz\ evenimentul trimiterii
ucenicilor în misiune, înainte de Învierea lui Hristos, misiune limitat\ la „oile
cele pierdute ale casei lui Israel” (10, 6). În misiunea lor, ucenicii trebuiau s\
anun]e evenimentul mântuitor al apropierii Împ\r\]iei cerurilor, semne ale Împ\-
r\]iei fiind vindecarea celor bolnavi, învierea celor mor]i, cur\]irea lepro[ilor,

26  Ibidem, p. 57.
27  Ibidem, p. 107.
28  Donald Senior, op. cit., p. 239.
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izgonirea demonilor. Sf. Ioan Gur\ de Aur, interpretând acest capitol, arat\ c\
misiunea ucenicilor se s\vâr[e[te „prin porunca [i puterea lui Hristos”29. Refe-
rindu-se la Împ\r\]ia cerurilor, acela[i Sf. P\rinte spune: „Ai v\zut m\re]ia
slujirii? Ai v\zut vrednicia Apostolilor? Nu le porunce[te s\ vorbeasc\ despre
lucruri p\mânte[ti, ca acelea de care vorbeau Moise [i profe]ii de mai înainte, ci
de lucruri noi [i nemaiauzite pân\ atunci. Aceia nu predicau despre astfel de
lucruri, ci despre p\mânt [i despre bun\t\]ile cele de pe p\mânt; ace[tia, îns\,
predic\ despre ~mp\r\]ia cerurilor [i despre toate bun\t\]ile cele de acolo. Nu
numai prin aceasta sunt mai mari Apostolii decât Moise [i profe]ii, ci [i prin
supunerea lor; nu preget\, nu se dau înapoi ca aceia din vechime; de[i au auzit c\
au de înfruntat primejdii [i r\zboaie [i rele de nesuferit, totu[i primesc poruncile
cu mult\ supunere, pentru c\ sunt predicatorii Împ\r\]iei cerurilor… N-ai auzit c\
le-a vorbit de temni]e, de surghiun, de r\zboaiele dintre fra]i, de ura tuturor
oamenilor, pe care aveau s\ le sufere pu]in mai târziu? I-a trimis s\ le fie altora
pricinuitori [i propov\duitori a mii de bun\t\]i, iar lor le-a spus [i le-a vestit de
mai înainte c\ au s\ sufere chinuri nemaiauzite”30. Interpretând mandatul
misionar pentru Apostoli de la Matei 28, 19-20, acela[i P\rinte al Bisericii ne
arat\ c\ Mântuitorul Hristos „le-a vorbit despre dogme [i despre porunci… Le
porunce[te s\ se r\spândeasc\ în întreaga lume, încredin]ându-le o singur\
înv\]\tur\, aceea de la Botez. Apoi, pentru c\ le-a dat o porunc\ mare, le d\ curaj
spunându-le: «Iat\ Eu sunt cu voi pân\ la sfâr[itul veacului». Ai v\zut iar\[i
autoritatea cu care le-a vorbit? Ai v\zut c\ [i aceste cuvinte au fost spuse pe
m\sura în]elegerii ucenicilor? N-a spus c\ are s\ fie numai cu ei, ci cu to]i
credincio[ii de mai târziu – c\ n-aveau s\ tr\iasc\ Apostolii pân\ la sfâr[itul
veacului –, ci le-a vorbit ca unora ce fac un singur corp cu to]i credincio[ii de
mai târziu. Domnul le-a spus: S\ nu-mi vorbi]i de greutatea îns\rcin\rii. Eu, Care
fac toate u[oare, sunt cu voi! Aceasta o spunea adesea [i profe]ilor în Vechiul
Testament: [i lui Ieremia, care punea înainte tinere]ea lui, [i lui Moise [i lui
Iezechiel care [ov\iau: «Eu sunt cu voi!». Acela[i lucru îl spune acum [i
ucenicilor S\i. Uit\-mi-te aici îns\ [i la deosebirea dintre unii [i al]ii. Profe]ii,
de[i au fost trimi[i la un singur popor, adeseori refuzau s\ îndeplineasc\ porunca;
Apostolii îns\ n-au gr\it nimic asem\n\tor, de[i au fost trimi[i în toat\ lumea”31. 

Din Evanghelia Matei câteva concluzii în perspectiv\ misiologic\ pot fi
formulate astfel: Iisus Hristos este Domnul înviat care trebuie s\ fie adorat,
Domnul cu noi pân\ la sfâr[itul veacurilor. În numele [i cu puterea Lui, Biserica
î[i m\re[te num\rul ucenicilor, boteaz\ [i înva]\, proclamând Evanghelia ca ex-
presie a voin]ei [i iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, care la rândul lor trebuie
s\ împlineasc\ voin]a Tat\lui [i s\ se iubeasc\ între ei în via]a cea nou\ a Împ\-
r\]iei lui Dumnezeu care este pecetluit\ prin Botez. Evanghelia sa are un scop
pastoral [i misionar; pastoral, pentru c\ autorul se str\duie[te s\ redea încrederea

29 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei 32, 3, traducere de Pr. D. Fecioru, P.S.B. 23,
Bucure[ti, 1994, p. 394.

30 Ibidem, 32, 4, p. 397.
31 Ibidem, 90, 2, pp. 1001-1002.
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unei comunit\]i ce se afl\ într-o oarecare criz\ de identitate, [i misionar, pentru c\
el vrea s\ încurajeze pe membrii comunit\]ii, ai Bisericii, s\ dea m\rturie despre
Hristos [i s\ fie slujitorii oamenilor în iubire dup\ modelul lui Hristos.

2.2. Misiunea Bisericii `n Evanghelia dup\ Marcu

Evanghelia dup\ Marcu trebuie interpretat\ [i în perspectiva misiunii cre[tine,
fiind un document misionar pentru Biseric\ prin care aceasta justific\, reînno-
ie[te [i motiveaz\ existen]a [i lucrarea ei în lume prin proclamarea [i actualizarea
în orice context istoric a credin]ei în Hristos. De aceea, Evanghelistul Marcu
eviden]iaz\, accentueaz\ dimensiunea vindec\toare [i exorcist\ a Mântuitorului
Hristos prin care se ilustreaz\ puterea Sa dumnezeiasc\ [i Împ\r\]ia lui Dumnezeu.
Aceast\ lucrare a lui Hristos este un model pentru lucrarea mântuitoare viitoare a
Bisericii Sale în lume. Dup\ cum Hristos face din Cruce model pentru apostolat,
tot a[a Biserica în misiunea ei va cunoa[te suferin]a, jertfa, crucificarea spi-
ritual\. De aceea, lucrarea de evanghelizare a ucenicilor lui Hristos trebuie în]e-
leas\ tot într-o perspectiv\ hristologic\32. Astfel, adev\rata identitate a lui Hristos
se descoper\ în actul mor]ii Sale d\t\toare de via]\, iar recunoa[terea Sa ca Fiul
Omului, care sufer\ dându-{i via]a pentru r\scump\rarea oamenilor, este adev\-
ratul test, dovada real\ a credin]ei ucenicilor S\i. Minunile lui Hristos, înv\]\tura
Sa, identitatea Sa mesianic\, autoproclamarea Sa ca Fiu al lui Dumnezeu, toate
acestea trebuie în]elese în lumina patimilor, a mor]ii [i a Învierii Sale. Mesajul
misionar al Sf. Marcu este unul radical, sub semnul imperativului, al deciziei [i
convertirii imediate pentru Hristos ca unic\ solu]ie pentru via]a spiritual\, pentru
mântuire: „Merge]i în toat\ lumea [i propov\dui]i Evanghelia la toat\ f\ptura.
Cel ce va crede [i se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi”
(Marcu 16, 15-16), De aceea, interpre]ii moderni arat\ caracterul „numinos” al
acestei Evanghelii. Cu toate c\ Hristos î[i voaleaz\ identitatea Sa divin\,
transcendent\, aceasta întotdeauna se manifest\ cu putere, la Botezul S\u sau la
Schimbarea Sa la Fa]\. Dumnezeirea Sa se eviden]iaz\ mai ales prin vindec\ri [i
alungarea demonilor, prin puterea exercitat\ asupra naturii, prin maniera în care
reac]ioneaz\ oamenii la cuvintele [i minunile Sale (team\ sacr\ Mc. 9, 32 sau
t\cere Mc. 16, 8), [i mai ales fa]\ de Învierea Sa din mor]i. Toate aceste calit\]i
prin care se manifest\ „numinos”-ul [i „reac]iile teofanice” ale mul]imilor ce
înconjurau [i ascultau urmându-L pe Hristos fac ca El s\ fie în]eles ca Revela]ia
lui Dumnezeu, ca prezen]a lui Dumnezeu Însu[i în Iisus din Nazaret33. De aceea
[i istoria paradoxal\ a lui Iisus Hristos este „o istorie sacr\ care poart\ pecetea
inten]iei lui Dumnezeu”34, istoria mântuirii oamenilor. Evanghelia eviden]iaz\ [i
aspectul autorit\]ii lui Hristos, prin titlurile de Fiul eshatologic al Omului sau de
Fiul transcendent al lui Dumnezeu, Domn al Sâmbetei [i altele, autoritate

32  Donald Senior, op.cit., p. 226.
33  Ibidem, p. 228.
34 Ibidem, p. 221.
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transferat\ apoi prin Duhul Sfânt Bisericii Sale care proclam\ Evanghelia,
sfin]e[te pe oameni [i îi c\l\uze[te spre Împ\r\]ia lui Dumnezeu.

2.3. Misiunea Bisericii dup\ Sf. Evanghelist Luca

Sf. Evanghelist Luca ofer\ o paradigm\ misiologic\ ce accentueaz\ dimen-
siunea soteriologic\ a misiunii [i rolul Duhului Sfânt în misiunea Bisericii. De
altfel, a[a cum arat\ H. Conzelmann35, Sfântul Evanghelist Luca a introdus no-
]iunea de istorie a mântuirii (Heilsgeschichte) ce cuprinde trei perioade distincte:
a) perioada lui Israel pân\ la Sfântul Ioan Botez\torul, b) cea a lucr\rii mesianice
a Mântuitorului Iisus Hristos [i c) epoca Bisericii, inaugurat\ în ziua Cinci-
zecimii36. De aceea, misiunea cre[tin\ are un caracter universal în sens spa]ial [i
temporal, ceea ce implic\ exigen]a c\in]ei, a întoarcerii, a convertirii la Dumnezeu,
în Hristos, spre iertarea p\catelor [i dobândirea mântuirii, a împ\rt\[irii de iu-
birea P\rintelui ceresc (parabola fiului risipitor 15, 11-32). Biserica [i misiunea
ei, lucrarea misionarilor este c\l\uzit\, inspirat\ [i înt\rit\ de Duhul Sfânt,
dimen-siunea pnevmatologic\ a misiunii fiind în mod deosebit eviden]iat\ de
Sfântul Evanghelist Luca, acesta ar\tând în acela[i timp c\ misiunea implic\
suferin]\ [i jertf\ în contextul adversit\]ii, a necredin]ei unora, a p\catului, a
r\ului din lume. 

Evanghelistul Luca este cu totul semnificativ prin opera sa cuprins\ în ca-
nonul scripturistic, pentru c\ el opereaz\ o schimbare în con[tiin]a cre[tin\, ecle-
sial\, anume trecerea de la în]elegerea experien]ei mântuitoare cu Hristos, a
comuniunii cu El în perspectiva iminen]ei parusiei, la o viziune istoric\ a Bi-
sericii, anume existen]a [i lucrarea acesteia într-un orizont, într-un interval
temporal nedeterminat, de la Cincizecime la venirea întru slav\, pe norii cerului
lui Hristos. Biserica era alc\tuit\ în vremea sa, ca o consecin]\ a activit\]ii
misionare a Sf. Pavel, mai ales din cre[tini proveni]i dintre neevrei. Astfel, Sf.
Luca opereaz\ aceast\ reinterpretare plecând de la principiul c\ cre[tinii vremii
sale nu sunt dezavantaja]i în raport cu primii ucenici ai lui Iisus. Domnul înviat
continu\ s\ înso]easc\ pe cre[tini, mai precis prin Duhul Sfânt care îi c\l\uze[te
permanent în itinerarul lor prin lume. Mântuitorul Iisus Hristos este înc\ prezent
în comunitatea Sa. Datorit\ «numelui» S\u [i «puterii» Sale, trecutul devine din
nou eficace. Aceasta se petrece acolo unde Iisus este ascultat [i acceptat ca
Domnul [i, în aceea[i m\sur\ acolo unde comunitatea se las\ c\l\uzit\ de Duhul
S\u în noile ei activit\]i misionare”37. Cu toate c\, asemenea sinopticilor, Sf.
Luca red\ în Evanghelia sa activitatea lui Iisus la iudei, misiunea la samariteni [i
neiudei fiind men]ionat\ doar explicit, în finalul primei sale scrieri, El Se arat\
ucenicilor, dup\ Înviere, la Ierusalim, poruncindu-le s\ propov\duiasc\ în
numele S\u poc\in]a la toate popoarele, începând de la Ierusalim (24,47).

35 H. Conzelmann, The Theology of Saint Luke, London, 1964.
36 David Bosch, op.cit., p. 116.
37 Ibidem, pp. 115-116.



68 TEOLOGIE {I VIA}|

Ierusalimul are o semnifica]ie simbolico-teologic\, pentru c\ este centrul sacru
al lumii, locul unde va apare Mesia [i unde se adunau toate popoarele pentru a
glorifica pe Dumnezeu. 

O tem\ predilect\ la Sf. Luca este aceea a peniten]ei, a poc\in]ei pentru p\cate,
metanoia, de fapt un act spiritual, mental [i afectiv de întoarcere spre Dumnezeu
prin Hristos, de acceptare a Lui pentru a primi iertarea, reconcilierea cu Dumnezeu,
centrul [i esen]a vie]ii umane fiind comuniunea cu P\rintele ceresc. Ideea poc\in]ei
[i a iert\rii este redat\ amplu atât în Evanghelie (ilustrativ\ este parabola fiului
risipitor) cât [i în Faptele Apostolilor (2, 38; 3, 19; 5, 31; 8, 22; 10, 43; 13, 38; 17,
30; 20, 21; 26, 18-20), prima carte de istorie [i de misiune cre[tin\.

Misiunea Bisericii are un caracter universal, Evanghelia lui Hristos propo-
v\duit\ de aceasta adresându-se tuturor, boga]i [i s\raci deopotriv\, care sunt
chema]i la iertarea p\catelor, la convertirea `ntru Hristos [i adev\rul S\u în expe-
rien]a spiritual\ a mântuirii. Mântuitorul Hristos a mers în casa lui Zaheu, un om
bogat al societ\]ii ebraice a vremii care s-a convertit, devenind „o paradigm\ a
comportamentului pe care evanghelistul îl a[teapt\ de la cei boga]i”38, apelul
c\tre cei boga]i fiind, de altfel, permanent actual în istoria Bisericii. Arogan]a,
avari]ia, abuzurile, puterea, exploatarea celor s\raci sunt impedimentele care îm-
piedic\ pe cei boga]i, ata[a]i de bunurile perisabile terestre, s\ primeasc\ Împ\r\]ia
lui Dumnezeu. Mesajul lui Hristos este [i pentru bogatul nemilostiv, al c\rui
refuz îi atrage îns\ osânda ve[nic\ (16,19-31). 

Sf. Luca ne ofer\ o viziune integral\ asupra misiunii Bisericii, o misiune a
întregii comunit\]i cre[tine particulare, locale, [i în aceea[i m\sur\ în ansamblul
Bisericii universale, o misiune pentru mântuire, a[a cum a fost misiunea lui
Hristos Însu[i în sensul vertical al iubirii de Dumnezeu [i în cel orizontal al
iubirii de semeni (10, 27). Misiunea se desf\[oar\ prin Duhul lui Hristos prezent
în Biserica Sa. Acela[i Duh care a coborât peste Hristos la Botezul S\u coboar\
pentru al doilea Botez, pentru a doua oar\ la Cincizecime, eveniment decisiv
pentru istoria mântuirii. Darul Duhului angajeaz\ în misiune Biserica, dezv\luind
acesteia imperativul ei misionar. Astfel, Duhul nedesp\r]it de Hristos „inaugu-
reaz\ misiunea [i ghideaz\ pe misionari, ar\tându-le c\ile [i metodele de misiune
prin puterea rev\rsat\ peste Apostoli [i peste ucenici, peste preo]ia Bisericii în
general. În aceast\ perspectiv\ martorul-m\rturisitorul este capital pentru în]ele-
gerea misiunii Bisericii. Cel care propov\duie[te pe Hristos trebuie s\ fie martor
al lui Hristos în sensul de a fi fost ucenic la [coala Sa în timpul activit\]ii Sale
mesianice în Israel sau al interpel\rii directe, supranaturale ca în cazul Sf. Pavel.
În Fapte, con]inutul m\rturiei corespunde proclam\rii Evangheliei de c\tre
Biseric\ prin ierarhia ei sacramental\, martor\ în Duhul, spiritual, a lui Hristos
mort [i înviat. În aceast\ calitate, Biserica este martora vie]ii, mor]ii [i ~nvierii lui
Hristos. Ea comunic\ lumii adev\rul lui Hristos pentru via]\ [i mântuire, mesaj
universal, pentru to]i oamenii. 

38 Ibidem, p. 137.
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2.4. Misiunea Bisericii dup\ Sf. Evanghelist Ioan

Sfântul Ioan Teologul, de[i scrisul s\u la o prim\ privire s-ar adresa celor
contemplativi, mistici, are un mesaj misionar unic [i de o valoare deosebit\.
Evanghelia [i celelalte scrieri ale sale exprim\ situa]ia comunit\]ii cre[tine dup\
ruptura de templul ebraic, ceea ce explic\ specificul hristologiei ioaneice, anume
preexisten]a Logosului, coeternitatea acestuia cu Tat\l, exprimat\ într-o termi-
nologie ce se apropie de modelul cognitiv-mental elenistic. Teologia ioaneic\
este una m\rturisitoare ce sintetizeaz\ o hristologie înalt\, universalist\, într-un
context cre[tin divers, constituit din iudeo-cre[tini [i cre[tini proveni]i din medii
neebraice. Evanghelia a patra prezint\ pe Iisus Hristos ca revelator unic al lui
Dumnezeu Cel Viu, utilizând un limbaj simbolic cu conota]ii cosmice. Centrul
conceptual al Evangheliei a patra este constituit din imnul Logosului redat cu o
genialitate poetic\ unic\ în literatura Noului Testament. Acest imn red\ [i sta-
tueaz\ „originea, scopul [i dimensiunile cosmice ale misiunii lui Hristos”39.
Specifice Evangheliei a patra sunt titlurile pe care de mai multe ori [i le d\
Hristos: Eu sunt. De fapt Hristos folose[te numele pe care îl d\ lui Moise pentru
a se numi pe Sine Dumnezeu în Vechiul Testament (Ie[ire 3,14). El Se prezint\
pe Sine ca fiind lumina, calea, adev\rul, via]a, pâinea, no]iuni predicate prin
care se define[te simbolic, metaforic, dorin]a, setea omului de Dumnezeu.
Evanghelistul, prin declara]ii precum: Eu sunt pâinea vie]ii (6, 35, 51), Eu sunt
lumina lumii (8, 12; 9, 5), afirm\ c\ în persoana lui Hristos „se întâlnesc prezen]a
evident\ a lui Dumnezeu [i dorin]a umanit\]ii pentru Dumnezeu. Misiunea lui
Iisus este aceea de a face cunoscut numele lui Dumnezeu”40. Faptul de a revela
pe Dumnezeu lumii implic\ un aspect misionar. Hristos este Trimisul Tat\lui
pentru a-L face pe acesta cunoscut oamenilor. În concep]ia ebraic\ cel trimis este
un „agent” al celui care trimite. Mai mult, cel care trimite se identific\ cu cel
trimis, investindu-l astfel cu propria sa autoritate: „Toate câte are Tat\l ale Mele
sunt” (16, 15). 

Textul misionar capital ioaneic este acesta: „C\ci Dumnezeu a[a a iubit
lumea, încât pe Fiul S\u Cel Unul-N\scut L-a dat, ca oricine crede în El s\ nu
piar\, ci s\ aib\ via]\ ve[nic\. C\ci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul S\u în lume ca s\
judece lumea, ci ca s\ se mântuiasc\ prin El lumea” (3, 16-17). Sensul misiunii
este astfel unul cosmic. Hristos este trimis de c\tre Dumnezeu pentru toat\
lumea, pentru ca to]i oamenii s\ cunoasc\ pe „singurul Dumnezeu adev\rat, [i pe
Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (17, 3). Interpretând acest text, Sf. Chiril al
Alexandriei, care face un îndemn mereu actual pentru misiunea Bisericii, acela
de „a lupta pentru dogmele Bisericii”41, spune urm\toarele: „Aici arat\ pe fa]\ c\

39 Donald Senior, op.cit., pp. 282-283.
40 Ibidem, p. 285.
41 Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan 2, 3, traducere Pr.

Prof. Dumitru St\niloae, P.S.B. 41, Bucure[ti, 2000, p.195.
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(Fiul, n.n.) este Dumnezeu dup\ fire, dac\ este necesar s\ în]elegem c\ Acela
Care S-a n\scut din Dumnezeu-Tat\l este [i Dumnezeu, neavând dobândit\
aceast\ demnitate, ca noi, ci fiind cu adev\rat ceea ce se crede c\ este. Deci, o
spune [i aceasta cu cel mai bun folos, amintind de iubirea fa]\ de noi a lui
Dumnezeu-Tat\l, [i folosind în mod în]elept [i potrivit cuvântul despre aceasta.
Astfel ru[ineaz\ pe Nicodim care nu credea în aceasta, mai bine zis îl arat\ ca
necrezând. Iar a nu crede îndat\, când înva]\ Dumnezeu, ce este altceva decât
dac\ nu a înv\lui adev\rul în p\catul minciunii? Pe lâng\ aceasta, spunând c\ se
d\ pe Sine însu[i pentru via]a lumii, îndeamn\ s\ în]eleag\ îndat\ de ce pedeaps\
se fac vinova]i cei ce nu dau nici un pre] unui har atât de minunat… M\rimea
minunat\ a dragostei Lui se vede în aceea c\ d\ pentru noi pe Fiul S\u, Care este
Unul-N\scut. Deci ca s\ r\mân\ [i s\ se p\streze marea iubire a lui Dumnezeu-
Tat\l, trebuie s\ se în]eleag\ c\ El este Fiu, [i nu f\ptur\. Iar Fiu al lui Dumnezeu
este Cel din fiin]a Tat\lui, adic\ de o fiin]\ cu Cel Care L-a n\scut [i Dumnezeu
real [i cu adev\rat. Iar dac\, dup\ p\rerea ta, nu este din fiin]a lui Dumnezeu-
Tat\l [i nu este Fiu dup\ fire [i Dumnezeu, ne va lipsi [i minunea iubirii Tat\lui.
C\ci în acest caz a dat o creatur\ pentru creaturi [i nu pe Fiul adev\rat…
Numindu-Se pe sine în chip deschis Fiul lui Dumnezeu, nu voie[te s\ lase
cuvântul neînt\rit, ci îl m\rturise[te prin fapte, ca aducând, ca s\ zic a[a, dovada
calit\]ii Sale, s\ fac\ mai siguri în credin]\ pe ascult\tori. C\ci nu am fost, zice,
trimis dup\ gr\itorul de Dumnezeu, Moise, ca s\ judec lumea prin Lege, nici nu
dau porunci spre a v\di p\catul, nici nu împlinesc o misiune de slujitor. Ci, vin cu
iubirea de oameni proprie St\pânului, eliberez pe rob ca Fiu [i Mo[tenitor al
Tat\lui, preschimb în har Legea care osânde[te, dezleg p\catele care strâng ca
ni[te lan]uri pe oameni; am venit s\ mântuiesc lumea nu s\ judec”42. Cuvintele
P\rintelui alexandrin sunt programatice [i pentru misiunea Bisericii lui Hristos
din vremea noastr\ confruntat\ cu „arianismul” vremii, care sufer\ din cauza
separ\rilor dintre cre[tini, a faptului c\, chiar pentru unii cre[tini, angaja]i în a[a-
zise misiuni de evanghelizare, Hristos este doar om, – e drept, unul de o mo-
ralitate deosebit\ peste care s-a rev\rsat cu prisosin]\ binecuvântarea Tat\lui –, a
indiferen]ei fa]\ de propria credin]\ [i de harul Botezului a multora dintre cre-
dincio[ii ortodoc[i care sunt doar un num\r în ceea ce se nume[te parohia
sociologic\. Diferen]ele doctrinare dintre cre[tini sunt, de asemenea, un obstacol
în articularea unei m\rturii cre[tine unitare, vizibile, entuziaste, curajoase pentru
lumea secularizat\ de ast\zi.  

Evanghelia a patra relateaz\ pe larg [i despre rolul Duhului Sfânt în misiunea
Bisericii. Capitolele 14-16 constituie o adev\rat\ teologie a Duhului Sfânt, numit
Paracletul, Mângâietorul. Acest nume indic\ „func]ia Duhului în comunitate”43.
Duhul este Cel care înt\re[te, reconforteaz\, mângâie pe ucenicii care nu Îl mai
au fizic, sensibil pe Hristos lâng\ ei, în mijlocul lor, înlocuind prezen]a personal\
a lui Hristos prin cea spiritual-personal\, harico-sacramental\ a Duhului, de
aceea[i eficien]\ mântuitoare, teognostic\, d\t\toare de bucuria unirii mistice cu
Dumnezeu. De altfel, Hristos Însu[i ferice[te pe to]i cre[tinii care în istoria

42 Ibidem, 2,1, pp. 177-178.
43 Donald Senior, op. cit., p. 286.
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Bisericii Îl vor m\rturisi în taina credin]ei prin Duhul S\u prezent dinamic [i
transfigurator în intimitatea persoanei proprii prin har: „Ferici]i cei ce n-au v\zut
[i au crezut” (20, 29). În absen]a sensibil\ a Fiului întrupat, prezent cu Tat\l [i cu
Duhul prin energia dumnezeiasc\ ve[nic\ în cei credincio[i, „Duhul sus]ine
aceea[i rela]ie d\t\toare de via]\ de care s-au bucurat ucenicii în timpul slujirii
p\mânte[ti a lui Hristos. Aceasta este lucrarea crucial\ care Îl îndrept\]e[te pe
Iisus s\ vorbeasc\ despre faptul c\ Tat\l trimite Mâng=ietorul s\ fie cu comu-
nitatea (14, 16). Duhul trimis de c\tre Tat\l face pentru comunitatea post-pascal\
ceea ce a f\cut Iisus pentru ucenicii S\i. Astfel Mângâietorul este «cu» ucenicii,
îi «înva]\», îi «c\l\uze[te» (14, 26; 16, 23), le reveleaz\ mesajul Tat\lui [i intr\ în
confruntare profetic\ cu lumea care nu crede”44 (16, 8-1). Prezen]a Duhului [i
eficien]a Sa nu este doar o locotenen]\ a Fiului întrupat. Mai mult, prezen]a
Duhului îmbog\]e[te comunitatea post-pascal\ printr-o în]elegere mai ampl\, mai
profund\ [i mai tainic\ a cuvintelor lui Hristos prin actul esen]ial de aducere-
aminte [i intensificare a rela]iei spirituale, a comuniunii cu Iisus Cel înviat, prin
m\rturia personal\ [i comunitar\ a celor credincio[i. Astfel, teognosia [i m\rturia
celor ce cred, prin prezen]a [i lucrarea Duhului se constituie în „experien]a
misionar\ a comunit\]ii”45 în credin]\, iubire [i slujire de o manier\ existen]ial\
ce reflect\ [i deschide spre Dumnezeu-Iubire în sens ontologic [i dinamic.
Credin]a, iubirea [i slujirea lui Dumnezeu [i a semenilor sunt porunci, imperative
ale comunit\]ii r\scump\rate, reconciliate cu Dumnezeu iar textele, scrierile nou-
testamentare se adreseaz\ celor credincio[i care experiaz\ aceste realit\]i spi-
rituale în comunitatea eclesial\ din lume [i mai presus de lume în acela[i timp.
Cre[tinii chema]i s\ dea m\rturie despre Hristos în Duhul Sfânt, posesori ai
scrierilor apostolice adresate lor, ca unii care le în]eleg sensul prin cunoa[terea [i
iubirea lui Dumnezeu sunt datori s\ anun]e, s\ proclame tuturor oamenilor acest
adev\r al lui Dumnezeu experiat în iubire cunosc\toare în rela]iile din propria
comunitate, lumii care dac\ nu crede este rea din punct de vedere moral, spi-
ritual, nereconciliat\, nemântuit\ prin har. Textele nou-testamentare sunt scrise
pentru cre[tini, pentru cei care cred în Hristos. Autorii lor nu fac o demonstra]ie
istoric\ sau ra]ional\ despre existen]a lui Dumnezeu, ci nareaz\ evenimentul
mântuitor supranatural, dumnezeiesc, real în perspectiv\ istoric\ [i adev\rat
epistemologic prin înt\rirea speran]ei [i credin]ei comunit\]ilor în condi]ia lor din
lumea ostil\, în viziunea ioaneic\, lui Dumnezeu. Cu toate acestea adev\rul lui
Dumnezeu este universal, se adreseaz\ tuturor oamenilor de pretutindeni [i din-
totdeauna fiind singurul adev\r spiritual [i mântuitor pentru ace[tia în existen]a
lor mundan\, adev\r al vie]ii ca eternitate prin Înviere. De aceea, lumea trebuie
evanghelizat\, iar comunitatea cre[tin\, Biserica lui Hristos local\ [i în univer-
salitatea ei are o dimensiune [i o voca]ie misionare. Astfel, puterea Bisericii este
iubirea [i adev\rul ei care este [i vine permanent de la Dumnezeu. A[a cum
afirm\ p\rintele Iustin Popovici, „în Biseric\ «însu[i Adev\rul» m\rturise[te
despre sine însu[i, dar m\rturisesc despre el [i martorii Adev\rului. Domnul
Hristos este Adev\rul ~nsu[i, iar martorii adev\rului sunt Apostolii, Sfin]ii [i to]i

44 Ibidem, p. 287.
45 Ibidem.
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credincio[ii. De fapt, Biserica nu este nimic altceva decât o neîncetat\ m\rturie
despre Hristos, Dumnezeu [i Mântuitorul lumii [i al omului, c\ci în ea tr\ie[te [i
lucreaz\ ne`ncetat Dumnezeul-Om, Hristos, [i cu El toate des\vâr[irile dumne-
zeie[ti dimpreun\ cu toate puterile dumnezeie[ti”46.

Sf. Ioan este Teologul iubirii divine, cel care nume[te pe Dumnezeu, pe care
L-a cunoscut în Hristos [i în Duhul S\u, Mângâietorul, în experien]a mistic\ [i
cea m\rturisitoare [i misionar\, Iubire (I Ioan 4, 8). De aceea cre[tinii au voca]ia
s\ dea m\rturie despre iubirea de Dumnezeu, deoarece ei sunt din Dumnezeu
prin iubire. Astfel, „iubirea este deopotriv\ putere f\ptuitoare dumnezeiasc\ ce
face s\ ne na[tem din Dumnezeu, ce ne face fii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu este
iubire [i, de aceea, iubirea este puterea f\ptuitoare f\c\toare de dumnezeire,
putere îndumnezeietoare. Dac\ iubirea impregneaz\ fiin]a omeneasc\, o îmbib\
cu puterile dumnezeie[ti ce fac s\ renasc\ fiin]a omeneasc\ [i o preface într-o
fiin]\ nou\, o inim\ nou\, o minte nou\, o via]\ nou\. Atunci toate gândurile sunt
din Dumnezeu, ca [i toate sim]irile [i faptele, [i aceast\ fiin]\ înnoit\ Îl cunoa[te
pe Dumnezeu într-un fel nou, cel mai adev\rat [i cel mai conving\tor. Doar o
asemenea unire adev\rat\ [i organic\ cu Dumnezeu, pe care o c\p\t\m când ne
na[tem prin iubire din Dumnezeu – doar aceast\ na[tere ne poate aduce adev\rata
cuno[tin]\ de Dumnezeu. Dac\ omul nu se na[te prin iubire de Dumnezeu nu-L
poate cunoa[te pe Dumnezeu; dar dac\ nu-L cunoa[te pe Dumnezeu, nici nu-L
poate recunoa[te. Pentru c\ Dumnezeu este iubire, iubirea ne leag\, ne apropie
duhovnice[te [i ne une[te cu toate f\pturile lui Dumnezeu – [i, mai întâi, cu
oamenii. Cel ce î[i iube[te fratele Îl are pe Dumnezeu. Îl cunoa[te pe Dumnezeu,
c\ci se na[te din Dumnezeu. Cel ce nu-[i iube[te fratele nu-L are pe Dumnezeu,
nu-L cunoa[te pe Dumnezeu, nu vede în oameni fiin]e dumnezeie[ti, fiin]e dup\
chipul lui Dumnezeu, c\ci nu este n\scut din Dumnezeu”47. A[adar, m\rturia, expe-
rien]a misionar\ cre[tin\ se înscrie în cercul iubirii, unde na[tere din Dumnezeu,
cunoa[tere [i recunoa[tere a Sa pân\ [i în f\pturi [i în evenimente istorice au ca
temei pe Dumnezeu-Iubire. Dumnezeu trimite pe Fiul [i pe Duhul S\u în lume
pentru a întemeia Biserica, comunitatea sfin]ilor, a celor înv\]a]i [i sfin]i]i de
Dumnezeu pentru a da m\rturie despre El, pentru ca to]i oamenii în libertate s\-L
cunoasc\ [i s\-L iubeasc\ pentru a se înscrie pe spirala ascensional\ a itinerarului
spiritual cu Dumnezeu, scopul existen]ei, al vie]ii lor. Prin Biserica Sa, Dum-
nezeu ne trimite pe Fiul [i pe Duhul S\u pentru ca pe noi oamenii s\ ne trimit\
spre Sine, ca Împ\r\]ie a Sa, în timp [i eternitate. 

2.5. Misiunea Bisericii dup\ Sf. Apostol Pavel

Sfântul Pavel, considerat „primul misionar [i primul teolog cre[tin”48, da-
toreaz\ opera sa teologic\ [i lucrarea misionar\ evenimentului întâlnirii minunate

46 Epistolele Sfântului Ioan Teologul. Comentariu, traducere Sabin Preda, Cornel
Coman, Editura Bizantin\, Bucure[ti, 1998.

47 Donald Senior, op. cit.,  pp. 79-80.
48 David Bosch, op. cit., p. 163.



73TEOLOGIE {I MISIUNE CRE{TIN|

cu Hristos pe drumul Damascului. Hristos, din du[manul de moarte al iu-
daismului, în viziunea ini]ial\ a lui Saul din Tars, devine centrul vie]ii, al
Universului întreg. Sfântul Apostol Pavel are o con[tiin]\ apostolic\ [i misionar\
exemplar\, invitând la concordan]\ deplin\ între via]a moral\ proprie [i exi-
gen]ele Evangheliei lui Hristos. Motiva]ia misionar\ în viziunea paulin\ este
iubirea lui Dumnezeu (II Corinteni 5), iar angajarea misionar\ are o dimensiune
liturgic\, sacerdotal\ [i sacrificial\49 în vederea reconcilierii tuturor cu Dumnezeu
în Hristos Iisus.

Sfântul Pavel aduce o corec]ie speran]ei eshatologice a Bisericii primare
valorizând timpul [i lucrarea Bisericii, „manifestarea anticipat\ a Împ\r\]iei lui
Dumnezeu” [i „loc al celebr\rii vie]ii celei noi în prezent”50.

Via]a misionarului este o via]\ în Hristos prin purtarea în trup a omorârii Lui
ca „[i via]a lui Iisus s\ se arate în trupul nostru” (II Corinteni 4, 10), iar acest
model trebuie extins la to]i oamenii care, a[a cum sunt mor]i în Adam, sunt vii în
Hristos cel înviat. Capitolele din Epistola c\tre Romani 9-11 exprim\ concep]ia
misionar\ a Sfântului Apostol Pavel [i rela]ia strâns\ cu teologia sa, fiind „un
document al istoriei misiunilor, orientat c\tre viitor”51.

Sfântul Apostol Pavel red\ dimensiunea ontologic\ a credin]ei în Dumnezeu
prin care omul se define[te, în autenticitatea condi]iei sale în lume, ca unul care
prime[te cuvântul de la Dumnezeu, cunoa[terea prin Revela]ie: „Aproape de tine
este cuvântul, în gura ta [i în inima ta”, adic\ cuvântul credin]ei pe care îl
propov\duim. „C\ de vei m\rturisi cu gura ta c\ Iisus este Domnul [i vei crede în
inima ta c\ Dumnezeu L-a înviat pe El din mor]i, te vei mântui. C\ci cu inima se
crede spre dreptate, iar cu gura se m\rturise[te spre mântuire” (Romani 10, 8-10).
Evanghelizarea [i m\rturia au astfel o valoare soteriologic\. De aceea, paradigma
misionar\ paulin\ este de o bog\]ie cople[itoare, o teologie [i o misiune cre[tin\ a
timpului s\u, iar misiologia contemporan\, într-o „fuziune de orizonturi” (H.G.
Gadamer), are datoria s\ „prelungeasc\ logica teologiei [i a misiunii Sfântului
Pavel într-un mod creator, în circumstan]ele actuale, care sunt în multe privin]e
diferite de ale sale”52. Elementele, ideile-for]\ ale teologiei misionare a Sfântului
Pavel, pot fi clasificate dup\ cum urmeaz\:

 a) Biserica este comunitatea nou\ în care membrii ei sunt în raporturi fr\-
]e[ti, iar legea comunit\]ii este iubirea [i întrajutorarea; 

b) de[i misiunea cre[tin\ se desf\[oar\ în lipsuri [i suferin]\ ea este fortificat\
de Hristos care asigur\ triumful Bisericii întru jertf\ (II Corinteni 12, 9-10);

c) scopul misiunii cre[tine const\ în propov\duirea Evangheliei, în împ\r-
t\[irea de harul mântuirii prin Duhul lui Hristos spre reconcilierea cu Dumnezeu
[i cu semenii. Biserica constituie manifestarea noii crea]ii [i, de aceea, comu-
nitatea cre[tin\ [i lucrarea ei misionar\ trebuie în]elese [i intim legate planului
cosmic [i istoric al lui Dumnezeu de mântuire a lumii53.

49 Ibidem, p. 184.
50 Ibidem, p. 192.
51 Ibidem, p. 215.
52 Ibidem, p. 227.
53 Ibidem, p. 238.



74 TEOLOGIE {I VIA}|

Esen]ial\ pentru misiune, în perspectiva subiectului misiunii, este „credin]a
personal\ în Iisus Hristos mort [i înviat pentru mântuirea lumii”, o confesiune, o
m\rturisire f\cut\ pe temeiul rela]iei cu Hristos în iubire [i experien]\ spiritual\ a
întregii Biserici.

Apostolul neamurilor a l\sat Bisericii cele 14 epistole care nu sunt „texte
misionare în sens strict”, ci coresponden]a pastoral\ a autorului care r\spundea la
problemele pastorale particulare ale unei comunit\]i cre[tine54. Cu toate acestea,
aceast\ coresponden]\ are un caracter „public [i universal”, majoritatea episto-
lelor fiind scrise în perioada „lucr\rii misionare cele mai dinamice” a Apos-
tolului55. Predica [i scrisul s\u sunt conforme Tradi]iei (I Corinteni 11, 23; 15, 3),
misiunea sa este autentic\, având acordul, aprobarea autorit\]ii Bisericii, a Apos-
tolilor. Teologia misionar\ a Sf. Pavel este coextensiv\ viziunii sale cre[tine
totale care s-a structurat [i cristalizat dup\ întâlnirea minunat\ cu Hristos pe calea
Damascului. Academismul forma]iei sale rabinice a fost bulversat de inopinatul
eveniment de pe calea Damascului. Erudi]ia sa teologic\ a fost nevoit\ s\
insereze dup\ extaz [i reflec]ie anahoretic\ pe Hristos care a devenit centrul de
neclintit al credin]ei [i propov\duirii sale. 

Evreu [i cet\]ean roman, educat în tradi]ia religioas\ rigorist\ a poporului
s\u, dar deschis modelelor culturale consacrate în epoca elenistic\, filosofiei
stoice sau cultelor de mistere, Sf. Pavel este [i r\mâne fidel în mod absolut lui
Hristos care i-a ap\rut – ophthe – (I Corinteni 15, 8) în experien]a de natur\
vizionar\ care st\ la temelia voca]iei sale, greu de în]eles pentru exege]i, [i care a
determinat o schimbare radical\ în via]a sa. Ruptura dintre Biseric\ [i templul
ebraic nu era înc\ decisiv\, oficializat\ în momentul viziunii sale, dar cu toate
acestea Sf. Pavel se va distan]a de coreligionarii s\i, care l-au persecutat apoi
toat\ via]a. Experien]a Damascului este „o revela]ie” petrecut\ în interioritatea
tainic\, în sufletul ales de Dumnezeu direct, de o manier\ specific\ profetismului
ebraic, de data aceasta de c\tre Fiul întrupat, r\stignit [i înviat, pentru a
propov\dui Evanghelia celor care nu au v\zut [i auzit de Hristos. Înse[i cuvintele
grece[ti a vedea [i a ap\rea în form\ activ\ [i pasiv\, „am v\zut” (I Corinteni 9, 1)
[i „mi s-a ar\tat” (15, 88) desemneaz\, indic\ o experien]\ extatic\ [i vizionar\ de
natur\ instructiv\, informativ – formatoare totodat\, pe care apostolul o prime[te
[i o consider\, o apreciaz\ ca adev\rat\, ca lucrare divin\ prin care Dumnezeu
însu[i îi confirm\ c\ Iisus Hristos este Fiul Tat\lui, r\stignit, mort [i înviat pentru
reconcilierea Lui cu umanitatea c\zut\ în p\cat. Astfel, teologia misionar\ a Sf.
Pavel nu a fost „o construc]ie abstract\ atârnând de un principiu universal, ci o
analiz\ a realit\]ii provocate de o experien]\ ini]ial\ care a dat apostolului o nou\
viziune despre lume”56.

Aceast\ viziune este concentrat\ în textul din Epistola c\tre Romani (3, 21-30):
„Dar acum, în afar\ de Lege, s-a ar\tat dreptatea lui Dumnezeu, fiind m\rturisit\
de Lege [i de profe]i. Dar dreptatea lui Dumnezeu vine prin credin]a în Iisus

54 Donald Senior, op.cit., p. 162.
55 Ibidem, p. 163.
56 Ibidem, p. 171.
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Hristos, pentru to]i [i peste to]i cei ce cred, c\ci nu este deosebire, fiindc\ to]i au
p\c\tuit [i sunt lipsi]i de slava lui Dumnezeu; `ndreptându-se în dar, cu harul Lui,
prin r\scump\rarea cea în Hristos Iisus, pe care Dumnezeu L-a rânduit (jertf\ de)
isp\[ire, prin credin]a în sângele Lui, ca s\-[i arate dreptatea Sa pentru iertarea
p\catelor celor mai înainte f\cute…”. Iisus Hristos este Mesia cel a[teptat, Per-
soan\ istoric\, prin care Dumnezeu a realizat planul S\u din ve[nicie de mântuire
a lumii. Experien]a Damascului a f\cut din Sf. Pavel care a con[tientizat voca]ia
sa misionar\ [i apostolic\ pe parcursul întregii sale vie]i ulterioare, un „amba-
sador pentru Hristos” [i un „slujitor al reconcilierii”57.

Chemarea apostolului se înscrie în logica chem\rii lui Dumnezeu pentru
anun]area voin]ei Sale c\tre întregul popor al lui Dumnezeu, de data aceasta
întreaga lume, crea]ia lui Dumnezeu r\scump\rat\ obiectiv [i virtual prin sacri-
ficiul lui Hristos. Sf. Pavel leag\ misiunea sa pentru Hristos [i Biserica Sa,
apostolatul s\u, de chemarea profetic\ a lui Isaia [i Ieremia ( Romani 1, 1; Isaia
49, 1; Ieremia 1, 5; Galateni 1, 15). Totodat\, slujirea sa este un act sacerdotal
prin care aduce pârga neamurilor ofrand\ bine pl\cut\ lui Dumnezeu sfin]it\ prin
Duhul Sfânt (Romani 15, 16). Datoria lui este aceea de a r\spândi, de a sem\na
cuno[tin]a lui Dumnezeu, cuvântul S\u, „ca de la Dumnezeu, înaintea lui Dum-
nezeu, în Hristos” (II Corinteni 2, 17). El este slujitorul lui Hristos prin care
oamenii sunt chema]i s\ cread\ (I Corinteni 3, 5) [i iconom al tainelor lui
Dumnezeu (4, 1). Cuvântul, propov\duirea sa este înso]it\ de darul vindec\rii [i
de alte semne [i minuni, iar iubirea cre[tin\ nu const\ doar în experien]a
interioar\ a bucuriei întâlnirii cu cel iubit, ci se manifest\ [i concret, comunitar
prin facere de bine, ajutor pentru cei afla]i în lipsuri [i suferin]\, „ajutoarele
pentru sfin]i” (16, 1).

Mesajul misionar paulin este mereu actual [i în orice situa]ie el poate fi
interpretat spiritual, existen]ial, reflectând datoria personal\ de întoarcere imi-
nent\ la Dumnezeu, de a avea mintea, gândul – nous – lui Hristos (2, 16).

Omul din lume, tentat de atrac]iile exercitate de „idolii” acesteia, „adulter,
desfrânare, necur\]ie, destr\b\lare, închinare la idoli, fermec\torie, vrajbe, certuri,
zavistii, mânii, gâlcevi, dezbin\ri, eresuri, pizmuiri, ucideri, be]ii, chefuri [i
altele asemenea acestora” (Galateni 5, 19-21), este chemat la eliberare spiritual\
prin Hristos, acceptând [i în]elegând suveranitatea Sa absolut\. Astfel, exigen]a
ca „în numele lui Hristos tot genunchiul s\ se plece, al celor cere[ti, al celor
p\mânte[ti [i al celor de desubt. {i s\ m\rturiseasc\ toat\ limba c\ Domn este
Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tat\l” (Filipeni 2, 10-11) este perfect
valabil\ ast\zi în contextul autonomiei valorilor, al relativiz\rii caracterului
absolut, revelat al credin]ei cre[tine prin valorizarea în spa]iul cre[tin a altor
religii [i noi mi[c\ri religioase, al globaliz\rii ce tinde s\ absolutizeze ordinea
material\, nu cea spiritual\ a existen]ei. Mântuirea lumii, sensul ontologic [i
existen]ial al omului este dat de Hristos, care devine centrul vie]ii spirituale a
omului: „M-am r\stignit împreun\ cu Hristos [i nu mai tr\iesc eu, ci Hristos
tr\ie[te în mine” (Galateni 2, 20).

57 Ibidem, p. 181.
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Sensul vie]ii omului în plan spiritual, prin care de fapt acesta se define[te în
primul rând ca uman, ca fiin]\ spiritual\, este acela de a cunoa[te pe Dumnezeu
[i a fi cunoscut de Dumnezeu. Dumnezeu poate fi cunoscut din observarea [i
contemplarea crea]iei (Romani 1, 18-23) dar, mai ales, din evenimentele istoriei
mântuirii cu finalitate soteriologic\. În perspectiv\ uman\, Dumnezeu poate fi
cunoscut prin credin]a în El [i cei pe care Acesta i-a trimis în lume pentru ca
oamenii s\-L cunoasc\ [i, mai ales, prin credin]a în Hristos, Fiul Tat\lui întru Care
„locuie[te trupe[te toat\ plin\tatea Dumnezeirii” (Coloseni 2, 9). A fi cunoscut de
Dumnezeu înseamn\ a fi chemat, ales, glorificat de c\tre Dumnezeu, a fi în co-
muniune cu El în experien]a teognosic\ a iubirii, dar al Duhului lui Hristos.

Pentru ca omul s\ cunoasc\ [i s\ fie cunoscut de Dumnezeu este necesar\
predica, anun]ul kerigmatic esen]ial, evanghelizarea, anume c\ „Hristos a murit
pentru p\catele noastre dup\ Scripturi; [i c\ a fost îngropat [i c\ a înviat a treia
zi” (I Corinteni 15, 3-4). Pentru omul ontologic, rela]ionat lui Dumnezeu prin
crea]ie, a fi mântuit, a avea un sens în via]\ dincolo de absurdul sau nesem-
nifica]ia aparent\ a existen]ei sale în lume, reprezint\ o exigen]\ ontologic\ [i
existen]ial\. Dumnezeu-Iubire vine în întâmpinarea acestei dorin]e ontologice
umane prin Hristos, Unul dintre oameni, îns\ f\r\ de p\cat, cu cuvintele Sale
dumnezeie[ti mângâietoare [i cu puterea Sa divin\, cu harul S\u ce ridic\ pe om
din p\cat [i moarte pentru a-i oferi via]a adev\rat\, aceea în comuniune cu
Dumnezeu. De aceea, Apostolul are datoria de a proclama acest adev\r anun]at
în limbajul Revela]iei, cuvintele lui Dumnezeu înve[mântate în cuvintele limitate
ale omului [i incapabile s\ redea totalitatea voin]ei [i lucr\rii tainice divine.
Aceste cuvinte exprim\ actele divine mântuitoare, sunt adresate omului, sunt
compatibile [i vin în întâmpinarea aspira]iilor sale spirituale, ale dorin]ei sale
dup\ Dumnezeu; „Dar ce zice Scriptura? Aproape de tine este cuvântul, în gura
ta [i în inima ta, – adic\ cuvântul credin]ei pe care îl propov\duim. C\ de vei
m\rturisi cu gura ta c\ Iisus este Domnul [i crezi în inima ta c\ Dumnezeu L-a
înviat pe El din mor]i, te vei mântui. C\ci cu inima se crede spre dreptate, iar cu
gura se m\rturise[te spre mântuire” (Romani 10, 8-10). Cuvântul Evangheliei se
adreseaz\ tuturor, este pentru to]i oamenii, are o destina]ie universal\: „C\ci nu
este deosebire între iudeu [i elin, pentru c\ Acela[i este Domnul tuturor, Care
îmbog\]e[te pe to]i cei ce-L cheam\. C\ci oricine va chema numele Domnului se
va mântui” (10, 12-13). Pentru ca oamenii s\ cunoasc\ pe Dumnezeu este absolut
necesar\ existen]a [i lucrarea misionarilor, a trimi[ilor pentru a vesti Evanghelia,
pentru ca oamenii s\ aud\ adev\rul lui Dumnezeu, adev\rul mântuirii lor, a
iubirii lor de c\tre Dumnezeu: „Dar cum vor chema numele Aceluia în care înc\
nu au crezut? {i cum vor crede în Acela de care nu au auzit? {i cum vor auzi f\r\
propov\duitor? {i cum vor propov\dui de nu se vor trimite? Precum este scris:
Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc cele
bune!… Prin urmare credin]a este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui
Hristos” (10, 14-17). Întreb\rile retorice ale Sf. Pavel se înscriu perfect în logica
evangheliz\rii, a datoriei sacre [i a misiunii Bisericii de a face pe Hristos
cunoscut lumii, inclusiv oamenilor de ast\zi, dintre care mul]i caut\ r\spunsuri
spirituale pe alte c\i decât cea ar\tat\ de Hristos [i Biserica Sa. Oamenii cred prin
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ascultarea cuvintelor Evangheliei propov\duite de Apostoli [i, apoi, de urma[ii
lor, episcopii [i preo]ii Bisericii, ierarhia sacramental\ a acesteia. De aceea, apos-
tolul recomand\ ca „preo]ii care î[i ]in bine dreg\toria, s\ se învredniceasc\ de
îndoit\ cinste, mai ales cei care se ostenesc cu cuvântul [i înv\]\tura…Vrednic
este lucr\torul de plata sa” (I Timotei 5, 17-18).

Epistolele Efeseni [i Coloseni prezint\ eclesiologia paulin\. În viziunea pau-
lin\, Biserica „este calea [i semnul misiunii cosmice a lui Hristos de mântuire a
lumii”58. Biserica este „împlinirea Celui ce pline[te toate întru to]i” (Efeseni 1, 23).
Hristos este atât Capul Bisericii cât [i Domnul întregului univers. De aceea,
Evanghelia este cuvântul de mântuire [i via]\ în Hristos al lui Dumnezeu pentru
to]i oamenii, iar misiunea Bisericii în istoria post-pascal\, de la Cincizecime la
Parusie, are ca scop încorporarea sacramental\ prin cunoa[terea [i iubirea lui
Dumnezeu a oamenilor în Trupul mistic al lui Hristos: „Zidi]i fiind pe temelia
apostolilor [i a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind Însu[i Iisus
Hristos” (2, 20; I Petru 2, 4-5). Strategia misionar\ a apostolului const\ în
implantarea Bisericii în marile centre ale lumii vremii sale ca de acolo Mireasa
lui Hristos s\ radieze str\lucirea [i frumuse]ea sa în toate z\rile, integrând cât mai
mul]i oameni pentru a face din ei, Trupul lui Hristos. 

Biserica lui Hristos este una pentru c\ unul este Capul ei, una este Revela]ia
lui Dumnezeu exprimat\ de teologia Bisericii ca înv\]\tura cea dreapt\ [i mântui-
toare, unul este Botezul, una este Euharistia, Cina tainic\ a unirii cu Hristos prin
Trupul [i Sângele S\u (Efeseni 4, 4-6; I Corinteni 10, 16-17; Galateni 1, 6-12).
De aceea, o exigen]\ esen]ial\ pentru misiunea cre[tin\ este cea a p\str\rii unit\]ii
Bisericii, pentru c\ Hristos este unul logic [i ontologic, este [i Trupul S\u alc\tuit
din to]i cei care cred [i îl m\rturisesc ca Dumnezeu (I Corinteni 12, 4-31; 3, 4-11). 

Cunoscut ca misionar prin excelen]\, un geniu misionar al tuturor timpurilor,
Sf. Pavel, „cel mai mare din câ]i s-au pus vreodat\ în slujba Bisericii”59, suge-
reaz\ anumite principii misionare, aplicabile în contexte istorice din cele mai
diverse, inclusiv cel de ast\zi.

1. Dorin]a sa este de a fi în cât mai multe locuri, de a întemeia cât mai multe
comunit\]i, mai ales în inima marilor metropole pentru ca Evanghelia s\ fie
auzit\ de personalit\]i politice, culturale, care, atrase de adev\rul dumnezeiesc s\
se converteasc\ la Hristos, s\ devin\ membre ale Bisericii. Eventualul e[ec nu-l
descurajeaz\, dar sufer\ interior, deoarece unii ca ace[tia refuzând pe Dumnezeu
se refuz\ pe ei în[i[i, nu se cunosc cu adev\rat pe ei în[i[i.

 2. Sf. Pavel, în lumea religioas\ a vremii sale, de[i aducea un mesaj tulbu-
r\tor, inimaginabil pentru cei mai mul]i, incredibil, avea capacitatea [i inteligen]a
de a lega noua înv\]\tur\ de alte credin]e religioase din terenul de misiune, într-un
proces de incipient\ acultura]ie. Credin]ele vechi nu erau negate frontal, ci li se
ar\tau limitele, neîmplinirea. Relevant în acest sens este dialogul cu filosofii
greci din Areopagul Atenei care, în buna-cuviin]\ de a glorifica toate divinit\]ile
posibile [i din dorin]a sincer\ de a nu r\mâne datori cumva vreuneia, con[tien]i

58 Ibidem, p. 191.
59 Pr. Sabin Verzan, Sfântul Apostol Pavel, Bucure[ti, 1996, p. 8.
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de limita cunoa[terii umane, au în\l]at o statuie [i „Dumnezeului necunoscut” pe
care Sf. Pavel ~l identific\ cu Hristos Cel înviat. De fapt, Acesta este [i unicul
Dumnezeu la care voia Sf. Pavel s\-i converteasc\ pe to]i închin\torii la false
divinit\]i. Acesta este un principiu valabil permanent, cu atât mai mult în context
ecumenic, când fiecare este fidel propriei credin]e, eventuale convertiri la dreapta
credin]\, de exemplu, trebuind f\cute f\r\ triumfalism, ci cu smerenie [i cu
durerea separ\rii cre[tine. Referin]ele la cultura vremii din Fapte („În El tr\im,
ne mi[c\m [i suntem” 17, 28 – din Epimenide, contemporan cu Solon, aprox.
640-560 î.d.Hr.; „C\ci al Lui neam suntem” – Aratus din Cilicia, sec. IV î.d.Hr. [i
stoicul Cleantes, 263-232) sunt un model pentru referin]e teologice la cultura
local\ în care poate fi exprimat adev\rul Evangheliei în sinteze creatoare
atractive pentru sensibilitatea elitelor culturale. Cultura local\ este un vehicol
lingvistic prin care este necesar a fi contextualizat adev\rul universal al Evan-
gheliei, prin adaptare la specificul local, cu fidelitate total\ fa]\ de Hristos [i
Biserica Sa.

3. Efortul [i str\duin]a de a predica Evanghelia cu sinceritate, cu devotament
[i disponibilitate integrale pentru adev\rul lui Hristos pentru ca oamenii s\ fie
elibera]i de p\cat, de r\u, caracterizeaz\ misionarismul paulin: „Îndemnul nostru
venea nu din r\t\cire, nici din gânduri necurate, nici din în[el\ciune, ci dup\ cum
am fost socoti]i vrednici de Dumnezeu ca s\ ni se încredin]eze Evanghelia, a[a
vorbim, nu c\utând s\ pl\cem oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne încearc\
inimile. C\ci niciodat\ nu ne-am ar\tat cu cuvinte de lingu[ire, dup\ cum [ti]i,
nici cu ascunse porniri de l\comie. Dumnezeu îmi este martor. Nici nu am c\utat
m\rire de la oameni, nici de la voi, nici de la al]ii, de[i puteam s\ fim cu greutate,
ca Apostoli ai lui Hristos. Noi îns\ am fost blânzi în mijlocul vostru, a[a cum o
doic\ îngrije[te pe fiii s\i” (I Tesaloniceni 2, 3-7). A[a cum subliniaz\ un exeget,
„sinceritatea a fost puntea de aur pe care a întins-o Apostolul peste abisul
neîncrederii pe care l-au deschis în suflete propov\duitorii atâtor doctrine false,
propov\duitori care urm\reau adesea numai recoltarea de aplauze ieftine [i
interese personale”60. Principiul este tot a[a de valabil ast\zi, în contextul post-
ideologic dar confuz, tulbure, secularizat în parte, când asist\m la emergen]a
unei pseudo-religiozit\]i de natur\ ocult\, neognostic\ ce se insinueaz\ rafinat în
con[tiin]e slabe, la oameni f\r\ discern\mânt spiritual. 

4. Sf. Pavel a fost un adev\rat p\rinte, iubitor, plin de grij\, de solicitudine, al
membrilor comunit\]ilor înfiin]ate prin misiunea sa [i n\scu]i „prin Evanghelie în
Iisus Hristos” (I Corinteni 4, 15). Sentimentul cald, iubirea spiritual\ cea mai
pur\ fa]\ de p\stori]ii s\i este exprimat\ de dorin]a sa intens\ ca to]i fiii s\i dup\
har s\ ajung\ „la unitatea credin]ei [i a cunoa[terii Fiului lui Dumnezeu, la starea
b\rbatului des\vâr[it, la m\sura vârstei deplin\t\]ii lui Hristos” (Efeseni 4,13).
Comportamentul s\u fa]\ de fiii s\i duhovnice[ti ]ine perfect seama de diferen]ele
de vârst\, sociale, ceea ce denot\ un profil psihologic deosebit al apostolului: „Pe
cel b\trân s\ nu-l înfrun]i, ci s\-l îndemni ca pe un p\rinte; pe cei tineri, ca pe

60 Pr. Prof. Sofron Vlad, Principii misionare [i sociale în Epistolele Sfântului Apostol
Pavel, în „Studii Teologice”, nr. 7-8/1955, p. 290.
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fra]i; pe femeile b\trâne îndeamn\-le ca pe ni[te mame, pe cele tinere ca pe
surori, în toat\ cur\]ia” (I Timotei 5, 1-2). Ucenicii s\i erau adev\ra]ii s\i copii
„pe care el i-a n\scut în Hristos [i pe care trebuia s\-i readuc\ la el ca printr-o
nou\ na[tere. Apostolul compar\ în repetate rânduri rolul s\u, fa]\ de cei pe care
i-a convertit la Hristos, cu rolul unei mame (I Tesaloniceni 2, 7) sau al unui tat\
(I Tesaloniceni 2, 11), c\ci el i-a n\scut prin Evanghelie în Iisus Hristos”61.
Celebrul imn al iubirii (I Corinteni 13) exprim\ cel mai elocvent aceast\ iubire ce
î[i are originea în adâncul fiin]ial, tainic al iubirii divine, al în\l]imii spirituale la
care s-a ridicat apostolul prin asceza personal\ ce a tras asupra sa plin\tatea
darurilor divine [i viziunea slavei cere[ti supraluminoase (II Corinteni 12, 2-4).
Aparentele incosecven]e în lucrarea sa misionar\, în rela]iile sale cu ceilal]i se
explic\ prin aceast\ iubire ne]\rmurit\, articulat\ la iubirea infinit\ a Celui
r\stignit pentru oameni din dorin]a sincer\ de a aduce pe to]i la Hristos: „Tuturor
toate m-am f\cut, ca, în orice chip, s\ mântuiesc pe unii” (I Corinteni 9, 22). O
consecin]\ a acestei rela]ii p\rinte[ti cu cei converti]i ai s\i a fost coresponden]a
sa trimis\ acestora, comunit\]ilor înfiin]ate de el, c\r]i canonice ale Noului Testa-
ment, normative pentru înv\]\tura, morala, disciplina Bisericii. 

5. Aceast\ adaptabilitate [i disponibilitate a apostolului pentru o larg\ diver-
sitate de converti]i, fiecare cu mentalitatea sa, ancorat\ în culturi [i tradi]ii dintre
cele mai diverse, este dovada, argumentul incontestabil [i gr\itor de la sine
despre principiul universalit\]ii Evangheliei. Evanghelia este pentru toate po-
poarele lumii. Con[tiin]a misionar\ a apostolului d\ m\rturie despre datoria sa de
a predica Evanghelia tuturor oamenilor, pretutindeni în lume. Lui, datorit\ cali-
t\]ilor sale intelectuale, morale, caracterului s\u puternic, penetrant, i-au fost
încredin]ate popoarele spre a fi evanghelizate de c\tre Dumnezeu Însu[i, Biserica
binecuvântând aceast\ lucrare a sa. Acest adev\r este exprimat chiar de c\tre
apostolul însu[i: „Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat de El apostol, rânduit
pentru predicarea Evangheliei lui Dumnezeu… prin Care am primit har [i apos-
tolie, ca s\ aduc, în numele S\u, la ascultarea credin]ei toate neamurile” (Romani
1, 1-5; 15, 18; 16, 26; Coloseni 1, 23; II Timotei 4, 17).

6. Un alt principiu misionar paulin vizeaz\ moralitatea, via]a moral\ a cre[ti-
nilor prin care ei dau m\rturie, în lumea c\zut\ prad\ p\catului [i prin aceasta
diavolului, for]\ personal\ activ\ [i eficient\ ce lupt\ evident împotriva lui
Dumnezeu [i a omului, antrenându-l în întuneric existen]ial, despre îndreptarea
în Hristos [i locuirea Duhului Sfânt în fiin]a lor reînnoit\ prin har. Cine s\vâr[e[te
p\catul r\stigne[te a doua oar\ pe Hristos care a murit pentru p\catele oamenilor.
Ceea ce este caracteristic în privin]a moralit\]ii la Sf. Pavel, ceea ce reflect\
mentalitatea ebraic\ [i principiul paralelismului specific acesteia, este concep]ia
apropiat\ pariului pascalian, c\ împlinind poruncile evanghelice omul este în\l]at
în sfera spiritual\ a Împ\r\]iei lui Dumnezeu, interioar\ sie[i [i eshatologic\ toto-
dat\. Însu[i trupul omului este „templu al Sfântului Duh” (I Corinteni 6, 19), iar
p\catele care ofensau în modul cel mai profund [i sensibil rigorismul moral al

61 Pr. Vasile Mihoc, Epistola Sfântului Apostol Pavel c\tre Galateni. Studiu introductiv,
traducere [i comentariu, Bucure[ti, 1983, p. 355.
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apostolului excludeau [i lipseau pe om de voca]ia sa ontologic\ de fiu al lui
Dumnezeu [i mo[tenitor cu sfin]ii al Împ\r\]iei lui Dumnezeu: „Nu [ti]i, oare, c\
nedrep]ii nu vor mo[teni Împ\r\]ia lui Dumnezeu? Nu v\ am\gi]i: nici desfrâ-
na]ii, nici închin\torii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomi]ii, nici
furii, nici lacomii, nici be]ivii, nici batjocoritorii, nici r\pitorii nu vor mo[teni
Împ\r\]ia lui Dumnezeu” (6, 9-10). Îndemnurile, exorta]iile pauline sunt tot atât
de actuale ast\zi, când destui dintre cei care au primit harul Botezului, „se vor
dep\rta de la credin]\, luând aminte la duhurile cele în[el\toare [i la înv\]\turile
demonilor, prin f\]\rnicia unor mincino[i care sunt înfiera]i în cugetele lor”
(Timotei 4, 1-2; II Timotei 3, 1-7).

7. Sf. Pavel, din experien]a sa misionar\ de o anvergur\ impresionant\, în
situa]ii dintre cele mai diverse, favorabile uneori, dar de cele mai multe ori nefe-
ricite, judec\ actele umane prin ochii [i cu inima lui Hristos ~nsu[i, avertizând pe
slujitorul lui Hristos, pe cel ce predic\ Evanghelia, de refuzul categoric al unor
structuri osificate, încremenite în p\cat, lupt\toare împotriva Duhului Sfânt,
prad\ înl\n]uirii duhurilor r\ut\]ii. Îndemnul s\u este pentru „lupta cea bun\ a
credin]ei” (I Timotei 6, 12) spre cucerirea, dobândirea vie]ii ve[nice, ]elul final [i
neclintit, chiar în furtunile cele mai dezl\n]uite din via]a misionar\, pastoral\ a
celui ce c\l\uze[te sufletele oamenilor pe calea cea îngust\ [i plin\ de încerc\ri a
Împ\r\]iei. În toate suferin]ele, umilin]ele, încerc\rile, primejdiile, chiar de moarte,
omul lui Hristos, misionar [i p\stor al Bisericii Sale, este îndemnat la statornicie [i
r\bdare, la smerenie, „cu ochii a]inti]i asupra lui Iisus, încep\torul [i plinitorul
credin]ei, Care, pentru bucuria pus\ înaintea Lui, a suferit crucea” (Evrei 12, 2).
Misiunea este calea Crucii, a jertfei pentru Hristos [i Biserica Sa, Cruce care poate
fi în orice context istoric, cultural, social, politic, pentru unii „nebunie, iar pentru
noi, cei ce ne mântuim, puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1, 18). În ceea ce pri-
ve[te situa]ia material\, existen]a cotidian\ cu exigen]ele ei, apostolul propune ca
aceia care propov\duiesc Evanghelia „s\ tr\iasc\ din Evanghelie” (I Corinteni 9, 14),
modest, smerit, cu bun\-cuviin]\, pentru c\ „iubirea de argint este r\d\cina tuturor
relelor” (I Timotei 6, 10). Misionarul, slujitor al Noului Testament (II Corinteni 3, 6),
este îndemnat s\ con[tientizeze permanent c\ el este ceea ce este prin puterea lui
Hristos, c\ slujirea sa este pecetea iubirii lui Hristos a C\rui putere se des\vâr[e[te
în sl\biciune (12, 9), în vasele de lut slabe ale oamenilor în care arde flac\ra iubirii
nestinse pentru Dumnezeu.
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The Biblical Foundations of the Mission of the Church

The mission of the Church is articulated in the Revelation. The author of this

study 'The Biblical Foundations of the Mission of the Church', Rev. Conf. Dr. Petraru,

analyses the main aspects of the mission of the Church comprised in the scriptural

evidences. The mission is the very heart of a Church, and its witness is the food and

its foundation on earth. The complete revelation given to the world by our Saviour

Jesus Christ is the way to salvation and life. So, we are entered into the universe of

the mission, from the beginning of the world until the time of the Church. Missionary

ideas in the Ancient Testament as pedagogue toward Christ are completed by the

Gospels, the account of our Saviour life on earth. Every Evangelist is presented from

the point of view of its correspondence to the mission. These unique insights on the

mission of Christ in the world are deepened by Saint Paul the Apostle of Gentiles, the

greatest missionary in the Early Church. 

The mission is –as the author concludes – the only way to live the faith in Christ

and a living source of hope and love in the Church.     

     


