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INTRODUCERE

Infl uența secularizării a pătruns și în societatea ro mânească. 
Această infl uență duce la situația în care creștinul de rând 

tinde să se despartă de comunitatea eclezială, dar, în același 
timp nu renunță la credința în Dumnezeu. El crede în 
Dumnezeu dar nu se mai regăsește în activitatea misionar-
pastorală a Bisericii. Foarte des, clericii și comunitățile 
parohiale consideră că misiunea Bisericii are probleme 
numai atunci când apartenența este în declin, ceea ce duce la 
difi cultăți fi nanciare. Alteori, problemele misionar-pastorale 
sunt limitate la stresul pe care îl experimentează Biserica 
ca instituție atunci când structurile, fi nanțele și tradițiile 
sunt sub presiune. Însă, adevărata problemă misionară a 
Bisericii nu se regăsește în provocările instituționale, ci în 
incapacitatea Bisericii de a desfășura o misiune autentică. 
Adevărata problemă a misiunii Bisericii nu se regăsește doar 
în, circumstanțe și infl uențe externe, ci este în primul rând o 
problemă a faptului că Biserica nu se manifestă întotdeauna 
ca Trup al Mântuitorului Iisus Hristos. Deși pare că 
dezechilibrul misiunii Bisericii este o consecință a unor 
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factori exteriori, realitatea este tocmai inversă: inefi ciența 
misiunii vine din interior. 

Ceea ce ne-a motivat în alegerea temei este locul 
central pe care apostolatul creștin îl ocupă în misiunea 
Bisericii Ortodoxe. Fără asumarea lui nu putem vorbi 
despre misiune sau misionari autentici. Însă, pentru ca, 
cineva să-și asume apostolatul, trebuie mai întâi să înțeleagă 
ce presupune asumarea acestuia. Tema lucrării este extrem 
de importantă și actuală întrucât lumea contemporană ar 
vrea să ne arate inutilitatea prezenței Bisericii în societate și, 
de asemenea, ar dori scoaterea ei din spațiul public. Acest 
lucru nu ar fi  posibil niciodată dacă fi ecare creștin ar fi  și 
un mărturisitor activ în lume, devenind, astfel, apostol al 
Domnului Hristos. 

De aceea, obiectivul principal al lucrării este ca atât 
credincioșii de rând, cât și preoții care sunt puși în slujba 
poporului, să înțeleagă mai bine ce vrea Mântuitorul Iisus 
Hristos de la ei, sau altfel spus, ce presupune asumarea 
apostolatului creștin în lumea contemporană, pentru 
că numai prin asumarea concretă a credinței, creștinii 
devin o forță mărturisitoare impresionantă ce are de 
spus un cuvânt în lume. Fără conștientizarea și asumarea 
implicațiilor misiunii creștine nu se poate vorbi de trimiși 
ai Mântuitorului Iisus Hristos și cu atât mai puțin de 
creștini responsabili, care să fi e sare a pământului și lumină 
a lumii (Matei, 5:13-14). Importanța unei astfel de lucrări 
este evidentă în contextul misiunii creștine practicate în 
societatea actuală unde creștinul de rând se desprinde din 
ce în ce mai mult de crezul Bisericii, iar preotul eșuează de 
multe ori datorită strategiilor sterile sau superfi ciale. 


