FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Teologie Ortodoxă
Teologie
Licenţă
Teologie Ortodoxă Pastorală

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Exigenţele misiunii creştine
2.2 Titularul activităţilor de curs
Pr. lect. univ. dr. Cristian Sebastian Sonea
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Pr. lect. univ. dr. Cristian Sebastian Sonea
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare ES 2.7 Regimul disciplinei Ob
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numărul de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Studiul Vechiului Testament, Studiul Noului
fundamentelor teologice ale misiunii creştine
4.2 de competenţe

1
14
ore
16
14
16
6
6

Testament,

Studiul

Cunoaşterea istoriei mântuirii şi a istoriei misiunilor creştine

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Frecventarea cursului în proporţie de 70%
Studenţii se vor prezenta la cursuri şi seminarii cu telefoanele mobile închise
Termenul predării şi susţinerii lucrării de seminar este stabilit de titular de
comun acord cu studenţii. Nu se acceptă cererile de amânare decât pe motive
obiectiv întemeiate. Nu sunt acceptate lucrările care nu sunt elaborate în
conformitate cu exigenţele şi metodologia de elaborare şi expunere a unei
lucrări ştiinţifice (studierea temei pe baza bibliografiei indicare şi expunerea
cu respectarea metodologiei citării).
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Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Să cunoască terminologia de specialitate utilizată în teologia misionară;
 Să demonstreze capacitatea de folosire adecvată a noţiunilor de teologia misionară;
 Să îşi formeze capacitatea de mărturisire a credinţei având ca bază exigenţele misiunii
creştine;
 Să dezvolte deprinderi de utilizare corectă a argumentelor în explicarea şi transmiterea
exigenţelor misiunii creştine;
 Să identifice şi să aleagă metodele optime de predare şi implementare a mărturiei creştine.

Competenţe
transversale





Să demonstreze preocuparea pentru perfecţionarea rezultatelor activităţii profesionale prin
asumarea de roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă;
Să asume implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi: documentarea, elaborarea unor
sinteze bibliografice adecvate, eventual a unor referate şi articole de specialitate;
Să participe la proiecte, având caracter ştiinţific şi să demonstreze capacitatea de a
identifica oportunităţi pentru propria formare profesională în viitor.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice








Cunoaşterea exigenţelor misiunii creştine contextul cultural al lumii
contemporane.
Să înţeleagă bazele revelaţionale şi particularităţile misiunii creştine
într-un context etnic şi confesional eterogen;
Să înţeleagă specificul misiunii creştine exprimat în exigenţele
concrete ale mărturiei ortodoxe;
Să înţeleagă importanţa implementării practice a exigenţelor misiunii
creştine în orizontul cultural al lumii contemporane;
Să înţeleagă conceptele sociale şi culturale care contrazic învăţătura
ortodoxă despre mărturia creştină;
Să dezvolte abilităţile argumentative ale studenţilor în sensul
obiectivelor precizate anterior.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Predicarea Evangheliei
a. Lucrarea cuvântului
b. Convertirea
Transmiterea credinţei adevărate
a. Împlinirea Revelaţiei în Iisus Hristos
b. Regula credinţei, regula vieţii
c. Comunitatea credinţei
Transmiterea credinţei adevărate
a. Simbolul credinţei şi dogmele
b. Ciclul credinţei
Transmiterea Tradiţiei
a. Tradiţia este mediul mântuirii personale
b. Tradiţia este practica Bisericii
c. Asumarea Tradiţiei
Inculturarea Evangheliei
a. Perspectivă istorică
b. Modele de inculturaţie în teologia
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Metode de predare
prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

Observaţii
1 prelegere

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

apuseană
c. Raportul dintre Evanghelie şi cultură
prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

Misiunea ca "zidire a Trupului lui Hristos" - prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă
Biserica
a. Biserica este parte integrantă din mesajul
Evangheliei
b. Biserica este prezenţa anticipată a

1 prelegere

Lumea şi situaţia ei
a. Situaţia lumii
b. Misiunea profetică a Bisericii
Vestea cea bună, săracilor
a. Teologia eliberării
b. Creştinismul integral

Împărăţiei lui Dumnezeu

prelegere, dezbatere
Liturghie şi misiune
a. Comunitatea liturgică purtătoare a sau discuţie colectivă
Evangheliei mântuirii
b. Sfânta Liturghie, structură de
comuniune şi înaintare spre
Împărăţia lui Dumnezeu
c. Sfânta Liturghie ca pregătire şi trimitere în

1 prelegere

misiune

Misiunea şi comunitatea parohială
a. Orientarea eclesiologică a parohiei
b. Parohia ca realizare a Trupului eclesial al
lui Hristos
c. Împreuna slujire
d. Orientarea liturgică a parohiei
Apostolatul mirenilor
a. Întreita slujire a lui Hristos în Biserică
b. Preoţia generală şi preoţia sacramentală
c. Participarea mirenilor la misiunea
integrală a Bisericii
Apostolatul mirenilor
a. Participarea mirenilor la slujirea profetică
a lui Hristos
b. Participarea mirenilor la slujirea
preoţească a lui Hristos
c. Participarea mirenilor la slujirea
împărătească a lui Hristos
d. Participarea mirenilor la însuşirile
Bisericii
Mărturie prin sfinţenia vieţii
a. Calitatea vieţii creştinilor
b. Comunitatea mărturisitoare
c. Spiritualitatea creştină autentică
d. Aşteptarea eshatologică
e. Mărturia sfinţilor
Dimensiunea liturgică a misiunii
a. Sensul liturgic al Bisericii
b. Orientarea liturgică a misiunii
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prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

Bibliografie
1. BEL, VALER, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. 2 Exigenţe, PUC, 2002.
2. BRIA, ION, Liturghia după Liturghie. O tipologie a misiunii apostolice şi a mărturiei creştine azi,
Editura Athena, Bucureşti, 1996.
3. BRIA, ION, Martyria/mission: the witness of the Orthodox churches today, Commission on World
Mission and Evangelism, World Council of Churches, 1980.
4. BRIA, ION, The sense of ecumenical tradition: the ecumenical witness and vision of the Orthodox,
WCC Publications, 1991.
1. ICĂ, IOAN, „Dreifaltigkeit und Mission”, în SUBB.TO, XLII (1997), nr. 1-2, pp. 20-30.
5. PETRARU, GHEORGHE, Misiologie ortodoxă. I. Revelaţia lui Dumnezeu şi misiunea Bisericii, Ed.
Panfilius, Iaşi, 2002.
6. SCHMEMANN, ALEXANDER, Church, world, mission: reflections on orthodoxy in the West, St
Vladimir's Seminary Press, 1979.
7. SONEA, CRISTIAN, „Repere ale rolului şi ale responsabilităţii laicilor în teologia Părinţilor Apostolici”,
în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa, nr. 2, 2010, pp.135 – 146;
8. STĂNILOAE, DUMITRU, „Witness Through Holiness of Life”, în Martyria / Mission: The Witness of the
Orthodox Churches Today, (ed.) Bria, Ion, Geneva: World Council of Churches, 1980.
9. Statements on Mission by the World Council of Churches 1980-2005, WCC Publications, Geneva.
10. VASSILIADIS, PETROS, Eucharist and witness: Orthodox perspectives on the unity and mission of the
church, WCC Publications, 1998.
8.2 Seminar / laborator
Liturghia după Liturghie. O tipologie a misiunii
apostolice şi a mărturiei creştine azi după părintele Ion
Bria
Misiunea Bisericii Ortodoxe – trecut, prezent şi viitor,
după arhiepiscopul Anastasios Yannoulatos

Metode de predare
expozitivă, discuţie
colectivă, fişă de
lucru
expozitivă, discuţie
colectivă, fişă de
lucru
Înţelegerea participării Ortodoxiei la mişcarea ecumenică în expozitivă, discuţie
viziunea mitropolitului Ioan Zizioulas
colectivă, fişă de
lucru
Mărturia creştină în lumea modernă: Misiunea
expozitivă, discuţie
ortodoxă din perspectivă teologică în viziunea lui
colectivă, fişă de
David Bosch
lucru
Teoria paradigmei misionare în viziunea lui David
expozitivă, discuţie
Bosch
colectivă, fişă de
lucru
Teoria constantelor misionare după Stephen B. Bevans expozitivă, discuţie
şi Roger P. Schroeder
colectivă, fişă de
lucru
Repere ale rolului şi ale responsabilităţii laicilor în
expozitivă, discuţie
teologia Părinţilor Apostolici
colectivă, fişă de
lucru
Mărturie prin sfinţenia vieţii în viziunea părintelui
expozitivă, discuţie
Dumitru Stăniloae
colectivă, fişă de
lucru
Misiune la modul lui Hristos în viziunea
expozitivă, discuţie
arhiepiscopului Anastasios Yannoulatos
colectivă, fişă de
lucru
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Observaţii
2 seminarii

2 seminar

1 seminar

1 seminar

2 seminarii

2 seminarii

1 seminarii

2 seminarii

1 seminar

Bibliografie:
1. Bevans, Stephen B.; Schroeder, Roger P., Constants in Context: A Theology of Mission for Today,
Orbis Books, New York, 2004;
2. BOSCH, DAVID JACOBUS, Witness to the World: The Christian Mission in Theological Perspective,
Wipf & Stock Publishers, 2006.
3. BOSCH, DAVID JACOBUS, Transforming mission: paradigm shifts in theology of mission, Orbis Books,
1991.
4. BRIA, ION, Liturghia după Liturghie. O tipologie a misiunii apostolice şi a mărturiei creştine azi,
Editura Athena, Bucureşti, 1996.
5. GUTHRIE, STAN, Missions in the third millennium: 21 key trends for the 21st century, Biblica, 2000.
6. SONEA, CRISTIAN, „Repere ale rolului şi ale responsabilităţii laicilor în teologia Părinţilor Apostolici”,
în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa, nr. 2, 2010, pp.135 – 146;
7. STĂNILOAE, DUMITRU, „Witness Through Holiness of Life”, în Martyria / Mission: The Witness of the
Orthodox Churches Today, (ed.) Bria, Ion, Geneva: World Council of Churches, 1980.
8. YANNOULATOS, ANASTASIOS, Mission in Christ‘s way: an Orthodox understanding of mission, Holy
Cross Orthodox Press, 2010;
9. YANNOULATOS, ANASTASIOS, Misiune la modul lui Hristos. „Facă-se voia Ta”, raport introductiv la a
X-a Conferinţă Mondială a mişcării, „Misiune şi Evanghelizare”, San Antonio, 1989, trad. de
Pr.prof.dr. Ioan Ică, în RT, I (1991), nr. 3., pp. 45-67.
10. YANNOULATOS, ANASTASIOS, „Orthodox Mission – Past, Present, Future”, în George Lemopoulos
(ed.), Your Will Be Done: Orthodoxy in Mission, Geneva: World Council of Churches, 1989. pp. 89101.
11. ZIZIOULAS, JOHN, The Self-understanding of the Orthodox and their Participation in the Ecumenical
Movement,
http://www.orthodoxresearchinstitute.org/articles/ecumenical/john_selfunderstanding_ecumenical.htm

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile unităţilor de învăţare au fost elaborate în urma consultării specialiştilor pe disciplină din
facultăţile de profil, pe baza Programei analitice aprobate la nivelul Patriarhiei Române. În egală măsură, au
fost luate în calcul aşteptările principalilor angajatori ai absolvenţilor acestei specializări: structurile
eclesiale, structurile de asistenţă socială, structurile din domeniul educaţional.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

- Cunoaşterea exigenţelor
Examen scris, condiţionat
misiunii creştine, însuşirea de predarea şi susţinerea
şi utilizarea registrului
lucrărilor de seminar.
terminologic şi conceptual
propriu disciplinei;
- Asimilarea informaţiilor
fundamentale referitoare la
exigenţele misiunii
creştine;
- Capacitatea de
relaţionare a informaţiilor
cu cele din cadrul
celorlalte discipline
teologice în perspectiva
punerii în practică a
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10.3 Pondere din
nota finală
80%

exigenţelor misiunii
creştine
10.5 Seminar/laborator

- Înţelegerea şi însuşirea
Elaborarea şi susţinerea
20%
problematicii arătate la
unei lucrări de seminar
curs şi seminar;
repartizate de titularul
- Capacitatea de a integra
activităţilor de seminar, la
într-un discurs propriu a
data stabilită, din cursul
informaţiilor şi
semestrului şi predarea
conceptelor asimilate;
acesteia în seminarul din
- Flexibilitatea în
penultima săptămână de
elaborarea lucrărilor/
activitate didactică.
eseurilor tematice propuse,
care reflectă o bună
cunoaştere a informaţiilor,
precum şi capacitatea de
modificare a lor în varii
moduri
10.6 Standard minim de performanţă
Cunoaşterea generală a noţiuni de teologie, a particularităţilor şi sarcinilor acesteia, a noţiunii de Revelaţie
şi a modurilor acesteia,a căilor de transmitere a Revelaţiei, a raportului dintre Revelaţie, dogmă şi teologie, a
învăţăturii creştine despre Dumnezeu-Sfânta Treime şi a însuşirilor lui Dumnezeu, a raportului dintre fiinţa
şi însuşirile lui Dumnezeu, a învăţăturii creştine despre crearea lumii şi a antropologiei creştine;crearea,
constituţia şi menirea omului, starea primordială, căderea şi urmările acesteia,a providenţei divine.

Data completării
7 septembrie 2013

Semnătura titularului de curs
...............................

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura titularului de seminar
...................................

Semnătura directorului de departament
…............................
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