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 Pastorală III, Teologie didactică III

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
disciplinei

Misiologie ortodoxă I

2.2. Cod
disciplină

2.3. Titularul activităţii de curs

Pr. Conf. Univ. Dr. Cristian Sonea

2.4. Titularul activităţii de seminar

Drd. Adrian Radu Leș

2.5. Anul de
studiu

I

2.6.
Semestrul

1

2.7. Tipul de
evaluare
(E/C/VP)

E

2.8. Regimul
disciplinei

OLR4445

DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 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
44
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numărul de credite
3
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Studiul Vechiului Testament, Studiul Noului Testament, Studiul
Istoriei bisericeşti universale
4.2 de competenţe
Cunoaşterea istoriei mântuirii şi a istoriei misiunilor creştine
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului

Frecventarea cursului în proporţie de 70%

2
28
ore
14
12
14
2
2

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

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).

Competenţe transversale

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
fundamentele 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.
• 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

•
•
•
•

8. Conţinuturi

Cunoaşterea fundamentelor 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 textele
vetero şi noutestamentare;
Să dezvolte abilităţile argumentative ale studenţilor în
sensul obiectivelor precizate anterior.

8.1 Curs

Metode de
predare
1. Misiologia ca disciplină teologică
prelegere,
dezbatere sau
a. Definiţie, obiect, importanţa, actualitatea
b. Terminologia misionară, relaţia Misiologiei cu discuţie colectivă
celelalte discipline teologice, bibliografia disciplinei
2. Istoria şi perspectiva misiunii ortodoxe
prelegere,
dezbatere sau
a. Retrospectivă istorică asupra misiunii ortodoxe
b. Paradigme
misionare
istoria
creştinismului: discuţie colectivă
paradigma misionară Ortodoxă, paradigma misionară
Romano-Catolică, paradigma misionară Protestantă

Observaţii
1 prelegere

1

prelegere

3. Etos misionar ortodox
prelegere,
a. Natura misionară a Bisericii; Biserica locală şi dezbatere sau
discuţie colectivă
universală
b. Participarea întregii Biserici la misiune; misiune la
modul lui Hristos; caracterul personal, existenţial,
ascetic, filantropic al credinţei şi misiunii ortodoxe

1 prelegere

4. Fundamentarea biblică a misiunii creştine (I)
prelegere,
a. Dimensiunea misionară a revelaţiei Vechiului dezbatere sau
discuţie colectivă
Testament
b. Teologia misionară în scrierile Sfinților Evanghelişti

1 prelegere

5. Fundamentarea biblică a misiunii creştine (II)
a. Repere ale teologiei misionare în epistolele Sfântului
Apostol Pavel
6. Temeiurile teologice ale misiunii creştine: trinitar,
hristologic, pnevmatologic şi eclesiologic
a. Sfânta Treime şi misiunea; trimiterea Fiului şi
caracterul hristologic al misiunii
b. Trimiterea Duhului Sfânt, întemeierea Bisericii şi
inaugurarea misiunii creştine – caracterul
pnevmatologic şi eclesiologic al misiunii

prelegere,
dezbatere sau
discuţie colectivă

1 prelegere

prelegere,
dezbatere sau
discuţie colectivă

1 prelegere

7. Misiunea creştină în iconomia mântuirii
prelegere,
dezbatere sau
a. Locul misiunii Bisericii în iconomia mântuirii
b. Scopul, motivele şi aspectele misiunii în relaţie cu discuţie colectivă
lumea şi Împărăţia lui Dumnezeu

1 prelegere

8. Propovăduirea Evangheliei și transmiterea dreptei credinţe în prelegere,
dezbatere sau
contextul Tradiţiei apostolice
discuţie colectivă

1 prelegere

9. Misiunea ca zidire a trupului lui Hristos. Liturghie şi prelegere,
dezbatere sau
misiune
discuţie colectivă
10. Apostolatul mirenilor ca participare la întreita slujire a lui prelegere,
dezbatere sau
Hristos şi la însuşirile Bisericii
discuţie colectivă

1 prelegere

11. Mărturia creştină prin sfinţenia vieţii: familia, monahismul, prelegere,
dezbatere sau
aghiografia
discuţie colectivă

1 prelegere

12. Misiunea Bisericii Ortodoxe în post-modernitate: identitate, prelegere,
dezbatere sau
pluralism şi comuniune
discuţie colectivă

1 prelegere

13. Diaspora – o nouă tipologie misionară

1 prelegere

14. Educaţia creştină în dinamica misiunii.

prelegere,
dezbatere sau
discuţie colectivă
prelegere,
dezbatere sau
discuţie colectivă

1 prelegere

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. CHERHAȚ, ADRIAN, Ethosul misionar ortodox, Presa Universitară Clujeană, 2019.
5. PETRARU, GHEORGHE, Misiologie ortodoxă. I. Revelaţia lui Dumnezeu şi misiunea Bisericii, Ed.
Panfilius, Iaşi, 2002.
6. SONEA, CRISTIAN, „The Mission of the Orthodox Church in Postmodernity”, în Studia Universitatis
Babes-Bolyai. Theologia Orthodoxa, Vol. 63, Nr. 2/2018.
7. SONEA, CRISTIAN, Paradigme misionare. De la Edinburgh la Sinodul din Creta, Presa Universitară
Clujeană, 2017.
8. SONEA, CRISTIAN, Apostolat și responsabilitate. O viziune teologică asupra misiunii laicatului, Presa
Universitară Clujeană, 2015.
9. 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.
10. VASSILIADIS, PETROS, Eucharist and witness: Orthodox perspectives on the unity and mission of the
church, WCC Publications, 1998.
11. SONEA, CRISTIAN, Lumea după Babel, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2017, 198 p.
12. SONEA, CRISTIAN, „Mission as Common Christian Witness: An Eastern Orthodox perspective”, în Acta
Missiologiae, vol. VI, nr. 1, 2018, pp. 5-20.

8.2 Seminar / laborator
1. Riturile ortodoxe occidentale
2. Baptiștii – istoric și doctrină
3. Mormonii - istoric și doctrină
4. Evanghelicii - istoric și doctrină
5. Adventiștii - istoric și doctrină
6. Martorii lui Iehova - istoric și doctrină
7. Mișcarea penticostală - istoric și doctrină
8. Stiliștii - istoric și doctrină

9. Oastea Domnului
10. New Age - istoric și doctrină

Metode de
predare
expozitivă,
discuţie colectivă,
fişă de lucru
expozitivă,
discuţie colectivă,
fişă de lucru
expozitivă,
discuţie colectivă,
fişă de lucru
expozitivă,
discuţie colectivă,
fişă de lucru
expozitivă,
discuţie colectivă,
fişă de lucru
expozitivă,
discuţie colectivă,
fişă de lucru
expozitivă,
discuţie colectivă,
fişă de lucru
expozitivă,
discuţie colectivă,
fişă de lucru
expozitivă,
discuţie colectivă,
fişă de lucru
expozitivă,
discuţie colectivă,
fişă de lucru

Observaţii
1 seminar

2 seminarii

1 seminar

1 seminar

2 seminar

2 seminar

2 seminar

1 seminar

1 seminarii

1 seminarii

Bibliografie:
1. ALEXANDER SCHMEMANN, Biserică, lume şi misiune, coll. Pastorală Misionară/Misiologie
Pastorală 9, trad. Maria Vinţeler, Reîntregirea, Alba Iulia, 2006;
2. Anastasios YANNOULATOS, Misiune pe urmele lui Hristos, tran. Ștefan L. Toma, Ed. Andreiana,
Sibiu, 2013;
3. ANASTASIOS YANNOULATOS, Ortodoxia și problemele lumii contemporane, trans. Gabriel Mândrilă
and Constantin Coman, Ed. Bizantină, București, 2003;
4. PETROS VASSILIADIS, Orthodox Perspectives on Mission, Regnum Books, 2013;
5. PAUL SILADI, Orașul deșert, Trinitas, București, 2018;
6. G. H. Thomann, The Western Rite in Orthodoxy, CA: Anglican Theological Seminary in California,
Claremont, 1995;
7. Wayne Grudem, Teologia sistematică, Editura Universității Emanuel, Oradea, 2004;

8. Ioan Bunaciu & Otniel Butnaciu, Istoria răspândirii credinței baptiste, Editura Universității din București,
București, 1997;
9. Coke Newell, Latter Days: An Insiderʼs Guide to Mormonism, The Churh of Jesus Christ of Latter-day
Saints, St. Martinʼs Griffin, 2001;
10. Randal Herbert Balmer, Encyclopedia of Evangelicalism: Revised and expanded edition, Baylor University
Press, USA, 2004.
11. Paul Scheurlen, Adventiștii, trad. pr. Alexandru Constantinescu, Tipografia Românească, Brăila, 1926;
12. Pr. Radu Mureșan, Atitudinea bisericilor europene față de prozelitismul advent. Impactul în societatea
contemporană, Editura Universității din București, București, 2007;
13. Stanley Burges & Edward M. van der Maas (eds.), The New International Dictionary of Pentecostal and
Charismatic Movements, Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 2002;
14. Allan Anderson, An introduction to Pentecostalism: Global Charismatic Christianity, Cambridge University
Press, Cambridge, 2004;
15. Florian Bichir, Ortodocșii de lângă noi. Studiu istoric și canonic al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din
România. Documente inedite din Arhiva Securității, Mirton, 2012;
16. Pr. Iosif Trifa, Ce este Oastea Domnului:, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 1991.

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
Examen scris,
fundamentelor şi
condiţionat de predarea
premiselor misiunii
şi susţinerea lucrărilor
creştine, însuşirea şi
de seminar.
utilizarea registrului
terminologic şi
conceptual propriu
disciplinei;
- Asimilarea
informaţiilor
fundamentale
referitoare la exigenţele
misiunii creştine;
- Capacitatea de
relaţionare a
informaţiilor cu cele

10.3 Pondere din
nota finală
60%

din cadrul celorlalte
discipline teologice în
perspectiva punerii în
practică a exigenţelor
misiunii creştine
10.5 Seminar/laborator - Înţelegerea şi
Elaborarea şi susţinerea 40%
însuşirea problematicii unei lucrări de seminar
arătate la curs şi
repartizate de titularul
seminar;
activităţilor de seminar,
- Capacitatea de a
la data stabilită, din
integra într-un discurs
cursul semestrului şi
propriu a informaţiilor predarea acesteia în
şi conceptelor
seminarul din
asimilate;
penultima săptămână
- Flexibilitatea în
de activitate didactică.
elaborarea lucrărilor/
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
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