


MISIUNEA 

PASIUNE PENTRU ISUS



Misiunea…

un mister care-şi are rădăcinile în

Sfânta Treime, dar care îşi are 

aspectul său concret istoric 

într-un popor pelerin şi 

evanghelizator. 

E.G. 111



Prima motivaţie pentru a evangheliza este 

iubirea lui Isus pe care am primit-o, 

experienţa de a fi mântuiţi de el care ne 

determină să-l iubim tot mai mult. 

Însă, ce iubire este aceea care nu simte 

necesitatea de a vorbi despre persoana iubită, 

de a o prezenta, de a o face cunoscută?

E.G. 264



Cuvântul lui Dumnezeu ascultat şi 

celebrat, mai ales în Euharistie, îi 

alimentează şi întăreşte în interior pe 

creştini şi-i face capabili de o autentică 

mărturie evanghelică în viaţa cotidiană. 

E.G. 174



Fiecare creştin este misionar în 

măsura în care s-a întâlnit cu iubirea 

lui Dumnezeu în Cristos Isus; 

nu mai spunem că suntem “discipoli” 

şi “misionari”, ci că suntem mereu 

“discipoli-misionari”. 

E.G. 120



Misiunea ne cere o angajare 

generoasă, dar nu trebuie s-o 

înţelegem ca pe o misiune personală 

eroică…

Isus este 

“primul şi cel mai mare 

evanghelizator”. 

E.G.12



În orice formă de evanghelizare 

primatul este mereu al lui 

Dumnezeu, care a voit să ne cheme 

să colaborăm cu el şi să ne 

stimuleze cu puterea Duhului său.

E.G.12



MISIUNEA 

PASIUNE 

PENTRU POPORUL SĂU



Evanghelia ne invită mereu să 

riscăm întâlnirea cu chipul 

celuilalt, cu prezenţa sa fizică ce 

interpelează, cu durerea sa şi 

cerinţele sale, cu bucuria sa 

contagioasă într-o permanentă 

interacţiune directă.

E.G. 88



Credinţa autentică în 

Fiul lui Dumnezeu făcut 

trup este inseparabilă de 

dăruirea de sine, de 

apartenenţa la 

comunitate, de slujire, de 

reconcilierea cu ceilalţi 

ca persoane.

E.G. 88



Slujirea carităţii este o 

dimensiune constitutivă a 

misiunii Bisericii 

şi este expresie a înseşi esenţei 

sale la care nu se poate renunţa. 

E.G.179



Pentru a fi evanghelizatori

autentici trebuie dezvoltat gustul

spiritual de a rămâne apropiaţi de

viaţa oamenilor, până într-acolo

încât să descoperim ceea ce devine

izvor al unei bucurii superioare.

E.G. 268



Când stăm în faţa lui Isus răstignit, 

recunoaştem toată iubirea sa care ne conferă 

demnitate şi ne susţine,

… percepem că privirea lui Isus se lărgeşte 

şi se îndreaptă spre întreg poporul său.. 

Astfel redescoperim că el vrea să se 

folosească de noi pentru a ajunge tot mai 

aproape de poporul său iubit.

E.G. 268



Ne ia din mijlocul poporului

şi ne trimite către popor, în

aşa fel încât identitatea

noastră nu are sens fără

această apartenenţă.

E.G. 268



Isus însuşi este modelul 

acestei alegeri 

evanghelizatoare care ne 

conduce în inima poporului. 

Cât bine ne face să-l vedem 

aproape de toţi!

E.G. 269



Fascinaţi de acest model, vrem să ne

inserăm profund în societate, să împărtăşim

viaţa cu toţi, să le ascultăm preocupările, să

contribuim material şi spiritual la ostoirea

necesităţilor lor, să ne bucurăm cu aceia

care se bucură, să plângem cu cei care plâng

şi să ne angajăm în construirea unei lumi

noi, cot la cot cu alţii.

E.G. 269



Să ieşim în lume, 

să ieşim 

ca să oferim tuturor 

viaţa lui Isus Cristos.

E.G. 49
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