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INTRODUCERE 

Motto: ”[…] tuturor creștinilor le este impusă nobila sarcină 

de a lucra neîncetat pentru ca vestea divină a mântuirii să fie 

cunoscută și primită de toți oamenii, pe întreg pământul”1 

 

Nu ne naștem creștini. ”Ce-i născut din trup, trup este, iar ce-i născut din Spirit, spirit 

este.” (In, 3:6) 

Nu suntem ”salvați” de transmiterea genetică – simpla proveniență dintr-o familie 

creștină fiind insuficientă pentru mântuire. Aceasta este partea bună a lucrurilor, căci astfel 

oricine are acces – prin propriile sale acțiuni – la Împărăția lui Dumnezeu. 

Viața creștină începe odată cu Botezul, primul Sacrament al inițierii creștine, 

nașterea la o viață nouă în care avem șansa eliberării de păcat și începerea vieții în Duh 

Sfânt. 

Deși dobândită, calitatea de creștin este net diferită de ”rolul social”. Nu te poți 

pensiona din ”funcția de creștin” și nu poți demisiona deși uneori se întâmplă în zilele 

noastre iar unii cred că le reușește. 

Nu se poate spune că societatea a practicat vreodată în totalitatea ei, în mod liber, 

binele. Societatea, dintotdeauna măcinată de conflicte, pe care nu putem să le clasificăm 

într-o ordine a importanței, ne face să ne întrebăm: Conflictele l-au îndepărtat pe om de 

practicarea binelui, sau îndepărtarea de această practică a binelui a dus la apariția 

conflictelor? Oricare ar fi răspunsul, conflictele apar când una dintre părți încalcă o regulă 

fundamentală: respectul față de demnitatea persoanei. Odată cu nesocotirea virtuților 

morale, deși creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, persoanei umane îi este negată 

adesea și facultatea de a participa la natura divină.  

Respectul față de demnitatea umană implică respectarea drepturilor fundamentale, 

printre care și dreptul la religie2; în Declarația drepturilor omului, acesta este definit ca 

”libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea”. Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene preia acest drept în capitolul 2, articolul 103 sub titlul ”Libertatea de 

gândire, de conștiință și de religie”. 

În pofida acestor reglementări, în societate, secularizarea și fenomenul des-

creștinării sunt prezente și ”mulțimi întregi se îndepărtează practic de religie”4, ceea ce 

                                                      
1 Conciliul Vatican II, Decretul Apostolicam actuositatem, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București, 

1999, ediție revizuită, pg. 247 
2 Declarația universală a drepturilor omului, art. 18 
3 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 10 
4 Conciliul Vatican II, Constituția pastorală Gaudium et spes, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București, 

1999, ediție revizuită, pg. 363 
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conduce spre necesitatea unei noi evanghelizări, așa cum afirma și Papa Benedict al XVI-

lea în Instrumentum laboris al celui de-al XIII Sinod al episcopilor din 20125. 

Din păcate, informațiile din documentele ce fac referire la aceste drepturi sau la 

nevoia de creștinism și efectele sale nu ajung la toți oamenii, iar în viața de zi cu zi apar 

multe situații în care libertatea religioasă este încălcată. 

Biserica catolică a sesizat aceasta și, chiar înainte de Conciliul Vatican II, în anul 

1951, a avut loc primul Congres mondial al apostolatului laic, subliniind rolul și importanța 

persoanelor laice în transmiterea credinței. 

Transmiterea și nu comunicarea. Cei doi termeni sunt adesea confundați. În timp ce 

comunicarea este – într-o formulă extrem de generală – modalitatea prin care informația 

poate atinge ”toată făptura”, transmiterea unui mesaj depășește barierele temporale. 

Deși se păstrează în anumite medii tradițiile credinței creștine, se manifestă 

paradoxal și indiferență față de valorile acesteia, punându-se accentul pe bogăție, 

consumism și pe non-valori ce ignoră probleme grave ale vieții, sărăcia sau chiar viața însăși. 

Având în vedere nerezolvarea acestor probleme sau chiar acutizarea lor în unele țări, mesajul 

Conciliului este reluat în documente ulterioare ale Bisericii, nevoia de evanghelizare fiind 

un subiect permanent actual, alături de necesitatea înnoirii permanente a mijloacelor folosite. 

Contextul actual face ca vestirea Evangheliei și necesitatea unei nașteri din nou să 

fie mult mai presante fiind necesară contribuția tuturor credincioșilor căci, în ciuda 

multiplelor conflicte ivite de-a lungul veacurilor, a rămas valabil că… Dumnezeu ”a zis” 

începând chiar din al 3-lea verset al Sfintei Scripturi (Gen 1, 3), iar noi, creați după chipul 

și asemănarea Lui, am primit misiunea de a avea, pentru totdeauna, ceva de spus. 

 

Intenția 

Scopul acestei lucrări este crearea și detalierea unui model de transmitere informală 

pe măsura importanței mesajului de evanghelizare. Pe de o parte, acest model va ține cont 

de modelele clasice și teoriile științei comunicării, dar și de diferențele între comunicare și 

transmitere prezentate anterior. 

Vom aborda transmiterea verbală, de către laici, a mesajului de evanghelizare și 

componentele non-verbale ce apar numai față-către-față. Modelul va ține totodată cont de 

faptul că Isus Cristos este atât Cel care a transmis perfect mesajul de evanghelizare, Cel care 

a format primii evanghelizatori, cât și Însuși mesajul.  

                                                      
5 Papa Benedict al XVI-lea, – Adunarea Generală ordinară a celui de al XIII-lea Sinod al episcopilor ”Noua 

evanghelizare pentru transmiterea credinței creștine”, 2012 
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CAPITOLUL 1 – DEFINIȚII, CONCEPTE ȘI TEORII UTILIZATE 

 

1.1 Secularizarea în societatea actuală 

Termenul ”secular” definește la origine laicul și puterea civilă, iar ”a seculariza – a 

reintra în circuitul civil un avut, un privilegiu ecleziastic”6, ambele provenind din limba 

franceză - seculier7. 

Percepția realității din jur atât la nivelul persoanei că și al societății poate fi înțeleasă 

prin înțelegerea semnificației profunde a interpretărilor personale a cuvintelor ce formează 

în fiecare dintre noi hartă lingvistică ce se suprapun peste harta internă a realității percepute 

și filtrate prin simțurile noastre, experiențele noastre și propriul nostru sistem de valori.  

Semnificațiile profunde ale cuvintelor ”religios” și ”secular” au suferit de-a lungul istoriei 

o serie de transformări ce corespund  modificărilor de comportament ale oamenilor legate 

de credință, biserică și religie. 

Așa încât procesul de secularizare este în primul rând un proces de schimbare de 

percepție  asupra semnificației termenului:  dacă la începuturile utilizării cuvântului secular 

acesta a fost înțeles ca o particularitate, o excepție, la marginea sentimentului religios, cu 

timpul de-a lungul secolului XX cele două expresii, religios-secular, au început a fi privite 

ca două fațete ale aceleiași monede, pentru ca ulterior religia să devina un lucru marginal 

aflat la limita societății seculare. 

 Interesant că fenomenul, odată cu sfârșitul secolului XX, readuce religia în primul 

plan - pe o nouă treaptă de înțelegere a termenului religie - caracteristică apariției unui nou 

nivel de valori gravesioan, nivelul holistic8. 

Termenul de secularizare a dobândit o conotație lărgită, nemaifăcând referire doar la 

bunuri ci la persoane și libertatea practicării religiei. 

Profesorul de sociologie, Jose Casanova, distinge în eseul ”Rethinking 

Secularization: A Global Comparative Perspective”9, trei moduri de abordare a 

secularizării: ca declin al credințelor și practicilor religioase, ca privatizare a religiei și ca 

diferențiere între sferele seculare (stat, economie, știință), înțeleasă deseori ca emanciparea 

față de instituțiile și normele religioase. 

                                                      
6 ***, Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Editura Univers enciclopedic, București, 1996 
7 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/s%C3%A9culier/71784?q=seculier#70990 (descărcat la 20 mai 

2018) 
8 Tiron, C. M., Profilul relațiilor ce caracterizează comunitatea religioasă, Lucrare de licența Teologie și Asistență 

Socială, Universitatea din București, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, București, 2018 
9 http://www.iasc-culture.org/THR/archives/AfterSecularization/8.12CCasanova.pdf, (descărcat la 29 mai 2018) 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/s%C3%A9culier/71784?q=seculier#70990
http://www.iasc-culture.org/THR/archives/AfterSecularization/8.12CCasanova.pdf
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Statistic, o treime din persoanele afectate de secularizare în lume sunt creștini.10  

În imaginile de mai jos remarcăm o creștere a numărului de persoane ce își afirmă 

apartenența la  creștinism în perioada 1900-2005  și o tendință de creștere în următorii 50 de 

ani, dar comparând  procentul de populație creștină  din prima jumătate a secolului XX cu 

procentul de populație creștină de la sfârșitul secolului și începutul secolului XXI, se poate 

remarca scăderea semnificativă  a numărului de creștini raportat la populație. Acest fenomen 

este o dovadă de  secularizare. 

La nivel global, există o compensație datorită creșterii numărului de creștini în 

China, Nigeria, Congo, Brazilia, Filipine sau Etiopia, țări fără o populație creștină 

semnificativă la începutul secolului trecut. 

 

 

Fig. 1 - Evoluția și prognoza de creștere a populației creștine în SUA 

                                                      
10 http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-group-but-they-are-

declining-in-europe/, (descărcat la 29 mai 2018) 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-group-but-they-are-declining-in-europe/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-group-but-they-are-declining-in-europe/
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 Tabel 1 - Estimarea evoluției populației creștine în lume
11 

 

În plus, secularizarea are și un aspect mai puțin vizibil - simpla declarație a 

respondenților într-un recensământ național că aparțin unei religii; credința, așa cum vom 

demonstra mai jos, presupune participare, acțiune și încredere în comunitate.  

Un sondaj Eurostat efectuat în România demonstrează o secularizare mascată sau 

credință superficială, ne-participativă, la procesul profund creștin: o  simplă comunicare a 

apartenenței  și nu trăirea și transmiterea substanței creștine. 

 

 

Fig. 2 - Religia și credința în Romania
12 

                                                      
11 Christinity in Global Context, Center of Study of Christianity, 2013 
12 https://monitorsocial.ro/data/credinta-religioasa-in-romania/ (descărcat 7 iunie 2018) 

https://monitorsocial.ro/data/credinta-religioasa-in-romania/
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Așa cum se poate observa, din cei 99% ce declară că aparțin unei religii, doar 33% 

se consideră religioși  practicanți și doar 21% afirmă că merg la biserică săptămânal. Deci, 

transmiterea substanței creștine în ecclesia se  petrece doar pentru mai puțin de ¼ dintre 

creștinii declarați. 

 Doar din analiza celor două  studii statistice, putem concluziona că populația 

creștină este în scădere, iar credința religioasă creștină activă  este într-o scădere dramatică,  

necesitatea unei noi evanghelizări și a transmiterii mesajului creștin în lumea laică fiind o 

obligație imperioasă a fiecărui creștin practicant pentru supraviețuirea creștinismului, în 

lume, în secolul XXI. 

Anul acesta, în cadrul evenimentului organizat de Uniunea Europeană ”Religia și 

statul – o relație multidimensională” s-a susținut că nu doar o minoritate are dreptul la 

libertatea religioasă și de credință deoarece, acest tip de libertate, contribuie semnificativ la 

demnitatea fiecărei persoane în parte. S-a subliniat în cadrul aceleiași conferințe, că 

libertatea religioasă este o prioritate pe agenda Uniunii Europene deoarece constituie un 

element cheie al politicii privind drepturile omului. Diversitatea ce caracterizează lumea 

astăzi, face ca fiecare stat să adopte o poziție ce favorizează libertatea religioasă deoarece 

este singura modalitate prin care se va dovedi imparțial și un adevărat garant al drepturilor 

fiecărei persoane.13 

Cu toate acestea, în anumite state ale Uniunii Europene sunt interzise îmbrăcămintea 

și simbolurile cu conotație religioasă14, existând cazuri judecate la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului; deși majoritatea cazurilor priveau femei de religie musulmană, iar 

motivele invocate erau de domeniul siguranței naționale, ordinii publice sau a sănătății, au 

existat și cazuri în care limitele au fost depășite, persoana nefiind lăsată să poarte însemne 

creștine (cruce) sau, în cazul bărbaților, musulmanii nefiind lăsați să poarte ghutra, în timp 

ce turbanul sau kipa erau permise sikhiților și respectiv evreilor. 

În cadrul conferinței Credința în epoca secularizării, desfășurată în 2013 la 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității București, doamna Violeta 

Barbu a prezentat situația religiei în România15, în perioada post-comunistă, arătând că, 

statistic, în anul 2012 România se afla pe locul 6 între cele mai religioase țări din Europa, 

credința fiind singura valoare majoră ce nu a avut de suferit odată cu schimbarea regimului. 

Explicația poate consta în faptul că singurul mijloc de păstrare a identității românești – chiar 

                                                      
13 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/40945/eu-puts-spotlight-freedom-religion-or-belief-

human-rights-council_en (descărcat la 7 iunie 2018) 
14 Religious clothing and symbols in employment, European Commission, European network of legal experts in 

gender equality and non-discrimination, 2017 
15 Faith and Secularization – A Romanian Narrative, The Council for Research in Values and Philosophy, Library 

of Congress Cataloging-in-Publication, United States of America, 2014, pg. 25 și urm. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/40945/eu-puts-spotlight-freedom-religion-or-belief-human-rights-council_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/40945/eu-puts-spotlight-freedom-religion-or-belief-human-rights-council_en
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și în perioada comunistă – a fost religia.16 Acest lucru s-a perpetuat din perioada interbelică, 

în care, religia era percepută ca alternativa spirituală la Europa occidentală, extrem de 

secularizată, iar în perioada post-comunistă s-a remarcat în atitudinea Bisericii ortodoxe 

române față de integrarea europeană, aceasta militând într-un final pentru integrare, chiar 

dacă poziția sa nu a fost de la început favorabilă. 

Paradoxal, libertatea religioasă a fost garantată chiar și în perioada comunistă, 

conform prevederilor Decretului 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase; 

azi, Legea 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, se aliniază 

prevederilor mondiale și europene privind libertatea religioasă. 

În ciuda acestui fapt, în International Religious Freedom Report for 201717 elaborat 

de Bureau of Democracy, Human Rights and Labor se constată încălcări grave, chiar la nivel 

guvernamental a libertății religioase în țara noastră. Astfel, deși libertatea religioasă este 

garantată atât constituțional, cât și prin legea specială și deși se recunoaște rolul Bisericii 

ortodoxe române în istoria țării, iar denominațiile religioase primesc suportul statului, există 

în continuare piedici în calea restituirii bunurilor confiscate în perioada 1940-1989, mai ales 

de la biserica greco-catolică sau de la comunitatea evreiască. În plus, minoritățile religioase 

arată că Biserica ortodoxă română este favorizată de către autorități, că apar discriminări sau 

hărțuiri, inclusiv din partea creștinilor ortodocși – ce reprezintă, conform recensământului 

din 2011 86,5% din populație față de numai 5% populație catolică. Printre acțiunile 

discriminatorii menționate în raport se mai numără: orele de religie predominant ortodoxe, 

numirea unor străzi sau edificii după persoane condamnate pentru acțiuni naziste sau crime 

împotriva umanității, opoziția manifestă față de construirea moscheii din București, 

declarații anti-semite ale membrilor guvernului, declarația primarului Bucureștiului, 

Gabriela Firea, că este nevoie de un referendum pentru a pune în aplicare hotărârea definitivă 

a instanței ce dă câștig de cauză Bisericii catolice în litigiul cu proprietarii Cathedral Plaza, 

și alte asemenea abuzuri. 

Din orientările constatate la nivel legislativ, atât intern cât și internațional18, statele 

și legislația nu încurajează secularizarea și respectiv discriminarea pe motive religioase. 

Abuzurile sunt săvârșite de oameni ce interzic practicile religioase, urmărind și obținând o 

îndepărtare implicită de credință, mai ales în cazul celor fără o educație religioasă solidă în 

familie sau în comunitățile primare din care provin. De aceea, considerăm că transmiterea 

                                                      
16 Faith and Secularization – A Romanian Narrative 
17 https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2017&dlid=280950#wrapper (descărcat la 25 

iunie 2018) 
18 http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/EPRS-IDA-614612-Religion-EU-external-policies-FINAL.PDF 

(descărcat la 25 iunie 2018) 

https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2017&dlid=280950#wrapper
http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/EPRS-IDA-614612-Religion-EU-external-policies-FINAL.PDF
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interpersonală  a mesajului de evanghelizare este importantă și poate ameliora acest 

fenomen. 

 

1.2 Despre evanghelizare 

Papa Paul IV, în enciclica Evangelii Nuntiandi19, spunea că a evangheliza înseamnă 

a aduce Vestea cea Bună în fiecare situație și a încerca convertirea persoanelor și a societății 

prin puterea divină a Evangheliei. 

În enciclica Redemptoris missio20, Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea spunea: ”Credința 

este întărită atunci când este transmisă”. 

Misiunea transmiterii a revenit în primul rând apostolilor, formați pentru ea de însuși 

Isus Cristos; astăzi revine Bisericii, prin toți membrii ei, deoarece numai așa se poate 

experimenta credința creștină. Întâlnirea cu Isus Cristos ne transformă – așa cum s-a 

întâmplat cu apostolii; prin darurile Duhului Sfânt suntem introduși într-o nouă viață ce 

aduce bucuria mântuirii care este înrădăcinată în noi prin virtutea teologală a speranței, iar 

datoria fiecărui creștin este să ”vestească Evanghelia la toată făptura” (Mc 16, 15), nu în 

ultimul rând pentru ca aceste experiențe să fie trăite de toți oamenii. 

Sfântul Paul a primit acest mesaj transformator, el devenind un neobosit 

evanghelizator care a înțeles semnificația sa universală. Fiecare persoană devenită 

credincioasă prin primirea mesajului de evanghelizare ar trebui să poată spune ca el: 

”Cristos ne-a iubit și s-a jertfit pentru noi” (Ef 5, 2) și ar trebui să înțeleagă că, prin 

proclamarea Evangheliei, Isus Cristos trăiește în noi și că viața este trăită din credința în 

Domnul care ne-a iubit și și-a dat viața pentru noi. (G 2, 20) 

Evanghelia trebuie vestită tuturor, căci Evanghelia este însuși Isus Cristos. Vestindu-

l pe Isus Cristos, Evanghelia Îl vestește pe Dumnezeu și pe Duhul Sfânt. 

Isus este cel care oferă metoda de comuniune cu El: veniți și vedeți (In 1, 39); urmați-

Mă (Mt 9, 9); rămâneți în Mine (In 15, 4-6), mergeți și faceți discipoli din toate națiile (Mt 

28, 19). 

Întâlnirea cu Isus Cristos schimbă viața și inima celor care participă la ea; urmarea 

Lui este începutul unei transformări continue ce invită la o relație din ce în ce mai profundă 

cu el, la participare la viața sacramentală a bisericii, la crearea unei conștiințe mai profunde, 

la integrarea credinței în toate aspectele vieții. Comuniunea cu Isus Cristos conduce la 

comuniunea cu aproapele și cu trupul Său – Biserica. 

                                                      
19 http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-
nuntiandi.html (descărcat la 20 aprilie 2018) 
20 Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea, Redemptoris Missio, enciclică, 1990 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
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Redescoperirea kerygmei, a predicării inițiale, este centrul evanghelizării și trebuie 

anunțată: Isus ne-a iubit și și-a dat viața pentru a ne salva – și atât cei ce evanghelizează, cât 

și cei ce sunt evanghelizați trebuie să se hrănească din Cuvântul lui Dumnezeu. 

Evanghelizarea este una din temele principale ale Conciliului Vatican II și ale 

mesajelor transmise de Sfântul Scaun în anii ce au urmat; prin aceasta se răspunde la 

dezorientarea percepută de creștini ca urmare a schimbărilor și diviziunii experimentate de. 

Biserica nu răspunde la acestea prin pesimism sau resemnare ci printr-o chemare universală 

la mântuirea pe care Dumnezeu o dorește pentru fiecare dintre noi21. 

Papa Benedict XVI, în lucrările de pregătire ale Sinodului despre noua evanghelizare 

din 2012, descria noua evanghelizare ca o lucrare în curs de desfășurare ce repropune 

adevărul peren al Evangheliei.22 

Fie că ne referim la cei 2000 de ani de când Evanghelizarea este un proces continuu, 

sau la cei 50 de ani ce s-au scurs de la terminarea lucrărilor Conciliului Vatican II, omul este 

actorul principal al evenimentelor ce au loc. Descoperindu-l pe Dumnezeu și iubirea 

acestuia, doar el, omul, poate perpetua transmiterea mesajului, orientând existența semenilor 

săi și folosind toate mijloacele la îndemână pentru aceasta. 

 

1.3 Despre comuniune, comunicare și transmitere a mesajului 

Cultura actuală este bazată pe individualism, și de aceea este esențial ca noțiunea de 

transmitere a mesajului creștin să fie legată de noțiunea de comuniune. În plus, Isus Cristos 

a trimis apostolii să vestească Evanghelia doi câte doi, adăugând astfel componenta 

comunității, a iubirii față de aproape, aceleia a iubirii de Dumnezeu. 

Termenul „comuniune” este derivat din cuvântul latin  „communio” (a împărtăși, a 

avea în comun). Conform DOCAT, însuși Dumnezeu este ”comuniune și relație”, iar 

oamenii – ființe relaționale – create după chipul și asemănarea Lui, formează comunități 

prin alegere liberă și conștientă, având la bază principiul unității și conștiința faptului că sunt 

copiii ”unui Tată comun, iar între noi suntem frați și surori” 
23. 

Definiția comunității creștine este chiar definiția  Bisericii, ”comunitate universală a 

credincioșilor”24. Ea a apărut, din punct de vedere teologic, în Vinerea Sfântă când prin 

moartea sa pe cruce Isus a îndeplinit planul de răscumpărare a lumii și când începe noua 

Alianță. Din punct de vedere istoric, a luat ființă – tot la Ierusalim - în ziua de Rusalii, când 

                                                      
21 Papa Benedict al XVI-lea, – Adunarea Generală ordinară a celui de al XIII-lea Sinod al episcopilor ”Noua 

evanghelizare pentru transmiterea credinței creștine”, 2012 
22 Living as Missionary Disciples, National Directory for Catechesis Worksheets, 2017 
23 DOCAT, Ce trebuie făcut? Doctrina socială a Bisericii Catolice, traducere pr. Dr. Lucian Farcaș, Editura 

Sapienția, Iași, 2017, pg. 69, 279 
24 Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-catolică de București, ediția III, 2003, pg. 173 
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Duhul Sfânt a coborât asupra apostolilor. Având inițial un nucleu de ”cam 120 membri” 

(Fap. 1, 15) devine o comunitate de 3000 de creștini (Fap 2, 41), în continuă creștere. 

Caracteristicile primei comunități creștine sunt prezentate în Faptele apostolilor (Fap. 2 42-

47): ascultarea față de învățătura apostolilor, frângerea pâinii și rugăciunea, faptul de a avea 

totul în comun, lauda lui Dumnezeu.  

 Despre comunicare, se spune - în introducerea oricărui manual de profil, că aceasta 

există de când există ființa umană, fiind unul din procesele esențiale existenței și activității 

omului.  Noțiuni de comunicare intervin în fiecare activitate, deoarece aceasta este un proces 

complex și studierea sa din perspectiva psihologică sau a neuro-științelor a condus la 

concluzia că „nu poți să nu comunici”. Devenită astăzi știință, comunicarea nu trebuie 

desprinsă de sensul ei originar, de dar primit de la Dumnezeu, ce ne dă posibilitatea de a 

relaționa și de a crea o cultură. 

Dumnezeu ”a zis” și – trecând prin Prologul Evangheliei Sfântul Ioan: ”La început 

era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu” (In 1, 1) – se 

vorbește permanent despre îmbunătățirea metodelor de a transmite mesajul credinței celor 

din jur. În societatea actuală, nu de puține ori forma decide importanța fondului, ceea ce 

trebuie evitat în cazul mesajului de evanghelizare prin care cugetul trebuie îndreptat ”... la 

orice este adevărat, orice este de cinste, drept, curat, vrednic de iubire, cu faimă bună, ce 

este virtuos și lăudabil...” (Flm 4, 8) 

Timp de mii de ani s-a încercat înțelegerea sistematică a procesului de comunicare.25 

Literatura în domeniu constată că există peste 120 de definiții ale procesului de comunicare. 

În Dicționarul explicativ al limbii române, a comunica este definit astfel: a face cunoscut pe 

cale orală sau scrisă, a da de știre, a informa, a înștiința, a spune; a face cuiva parte din ceva; 

a împărtăși, a transmite; a se pune în legătură cu cineva sau cu ceva; a fi în legătură cu 

ceva; a (se) cumineca; a prezenta, într-un cerc de specialiști, o contribuție personală într-o 

problemă științifică.26 

Cuvântul francez communiquer, din care provine cuvântul în limba română, provine 

la rândul său din latinescul ”com-munis” ce înseamnă public, general, comun. 

O definiție largă a termenului ”comunicare” ar putea fi cea oferită de Krippendorf  

în 1969 – ”...orice proces de transmitere a unui tipar de la un sistem la altul sau între părțile 

unui sistem, ce face legătura între spații diferite, ere diferite și forme diferite.” 

                                                      
25 Miller, K, Communication Theories: Perspectives, Processes and Contexts, McGraw-Hill, New York, 2005 
26 ***, Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Editura Univers enciclopedic, București, 1996 
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În conformitate cu Birdwhistell27, comunicarea față-în-față, orală, este un sistem ce 

folosește toate simțurile: audio-acustic, kinestezic-vizual, olfactiv și, eventual, tactil 

impactul informației transmise fiind: sub 35% verbal, inclusiv caracteristici vocale (timbrul, 

ritmul, intonația, înălțimea, intensitatea) și peste 65% limbaj corporal28- comunicare 

neconștientă. 

 

 

Fig. 3 - Impactul informației transmise 

 

1.3.1 Comunicarea neconștientă 

Comunicarea neconștientă furnizează cel mai mare procent de informații 

receptorului. Sfera sa este foarte largă, începând de la cuvintele sau expresiile folosite, până 

la caracteristicile tonale ale vocii și mișcările corpului sau ale feței. Spre deosebire de 

procesele conștiente, care se desfășoară secvențial și necesită un timp de procesare lung, în 

cazul neconștientului procesele sunt automate, relativ neintenționate și ies din sfera atenției. 

Sigmund Freud a creat modelul minții umane, esență a teoriei psihanalitice, definind 3 

niveluri: conștient (10%), subconștient (50-60%), inconștient (30-40%), la ultimele două 

făcând referire în lucrarea de față sub denumirea de ”neconștient”. În timp ce zona conștientă 

este responsabilă de direcționarea atenției și este localizată în emisfera stângă, rațională, a 

persoanelor dreptace (normal orientate), întreaga experiență trecută – fie recentă, fie 

îndepărtată în timp -  fac subiectul neconștientului, iar procesarea informațiilor are loc în 

emisfera cerebrală stângă. Prin concatenarea informațiilor situate pe cele 3 niveluri rezultă 

modul în care fiecare individ percepe realitatea. 

În comunicarea față-către-față, toate mesajele non-verbale sunt percepute de către 

participanți atât la nivel conștient, cât și la nivel neconștient. Dacă la nivel conștient 

                                                      
27 Birdwhistell, R, Kinesics and Context, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1970,  pg. 70 
28 Pease, A., Pease, B., The Definitive Book of Body Language, McPherson`s Printing Group, Australia, 2004, pg. 

28 
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cuvintele folosite de emițător sau tonul său sunt identice pentru mai mulți receptori, 

”amintirile” fiecăruia dintre aceștia – neconștientul lor – va da, în proporția cea mai mare, 

reacția la mesajul transmis. 

 

1.3.2 Comunicarea informală 

În viața de zi cu zi, mai ales în comunitate, comunicarea este informală, în sensul că 

informațiile sunt schimbate spontan, părând că nu respectă regulile retoricii sau formalitatea  

unui cadru oficial. Ea are loc în cadrul relațiilor familiale, de prietenie sau între parteneri și 

a mai fost denumită ”vița-de-vie” deoarece nu este ușor de definit unde începe și unde se 

termină procesul de comunicare. Poate nu întâmplător s-a găsit acest termen pentru a defini 

comunicarea informală, el ducându-ne cu gândul la ”vița cea adevărată” și la ”viticultor” 

(In 15, 1 și urm.). Cu atât mai mult, emițătorul va fi în postura de a se exprima plenar, fără 

restricții, mai ales din perspectiva limbajului non-verbal și, deși pare că va fi mai ușor de 

combătut, el va trebui să rămână permanent acea mlădiță ”ce aduce rod”. 

Deși inițial s-a încercat interzicerea comunicării informale, mai ales în mediul 

instituțional, aceasta continuă să existe alături de comunicarea formală și, în timp i s-au 

recunoscut avantajele: este rapidă, dinamică, flexibilă și spontană. În cadrul ei se creează 

relații noi, având și o importantă conotație de socializare. 

Ceea ce subliniază Katherine Miller (2005) ni se pare extrem de important pentru 

transmiterea mesajului de evanghelizare: ”Când privim comunicarea ca un proces, vedem 

că până și cele mai simple interacțiuni sunt influențate în moduri complexe de către trecut 

și vor avea implicații importante în viitor.”29 

Transmiterea mesajului implică existența comunității. De la început, Dumnezeu a 

hotărât că nu e bine ca omul să trăiască singur, iar Isus a adăugat iubirii de Dumnezeu, 

iubirea față de aproapele, ceea ce presupune existența relației și a comunității. Comunitatea 

primară, familia, are rolul extrem de important al transmiterii Evangheliei, fiind primul loc 

unde copilului nou-născut îi este insuflată credința, alături de alte valori morale și, ulterior, 

norme de viață. Primii apostoli au fost chiar frați de sânge, dar ideea de fraternitate va depăși 

această legătură de sânge, căci proveniența dintr-un singur Tată, frăția în Duh va sta la 

temelia înființării Bisericii. Rămași membri ai familiilor din care proveneau, păstrând 

legătura cu comunitatea primară, ei îl vor urma pe Isus într-o nouă comunitate pe care vor 

continua să o lărgească și după Înviere prin îndeplinirea misiunii ce le-a fost încredințată.  

                                                      
29 Miller, K, Communication Theories: Perspectives, Processes and Contexts, McGraw-Hill, New York, 2005 
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Papa Francisc arată în Enciclica Lumen Fidei30 cum credința se experimentează și se 

propagă din generație în generație, fiind de fapt un mod de viață și nu o simplă învățătură; 

individualismul nu permite cunoașterea celor ce s-au întâmplat de-a lungul secolelor, nu 

permite integrarea în amintirea comună a actului de iubire de oameni, datorită căruia 

Dumnezeu l-a dăruit pe Isus și a sacrificiului acestuia pentru o lume mai bună. 

 

1.4 Despre laici 

În Cartea a II-a a Codului de Drept Canonic, intitulată ”Poporul lui Dumnezeu”, sunt 

definiți credincioșii creștini și diferențiați slujitorii sacrii (clerul) de ceilalți credincioși, 

numiți laici31. Laicii sunt definiți în același mod și în Codul Canonic al Bisericilor Orientale 

și în dreptul canonic ortodox (tradiție în care mai este folosit și termenul ”mirean”). 

Laicii sunt încorporați în Cristos prin Botez și sunt implicit implicați în cele trei 

funcții, de a sfinți, de a învăța și de a conduce – misiune pe care o are întreg poporul lui 

Dumnezeu. Credinciosul laic este consacrat prin cele trei sacramente ale inițierii creștine – 

Botezul, Mirul și Euharistia – prin care devine ucenic al lui Cristos, primind darul și 

îndatorirea de a fi profet, preot și împărat, de aici rezultând și obligația vestirii Evangheliei32. 

Laicii – experimentând deja credința creștină - sunt călăuze ale celor ce nu și-au găsit 

calea spre Biserică, acționând sub directa îndrumare a lui Isus Cristos: ”Mergând în toată 

lumea, predicați Evanghelia la toată făptura”33, căci în întâlnirea cu Isus Cristos aceștia se 

vor transforma, vor experimenta acea viață nouă, descoperind împlinirea prin darurile 

Duhului Sfânt, Mântuirea și Viața veșnică. 

Misiunea nu are granițe; laicul trebuie să cunoască nevoile și cultura interlocutorului 

pentru ca mesajul pe care îl transmite să fie relevant; pe de altă parte, trebuie să depășească 

această cultură și aceste nevoi, pentru a-și păstra libertatea de a-și manifesta identitatea sa 

creștină; nu în ultimul rând, trebuie să vadă imaginea de ansamblu, pentru a-i determina pe 

cei cărora li se adresează să-și depășească nevoile imediate și să primească mesajul de 

credință, iubire și speranță. 

Suveranii Pontifi s-au adresat laicilor în repetate rânduri, iar mai jos sunt numai 

câteva exemple:  

                                                      
30 Papa Francisc, Lumen Fidei, enciclica, 2013 
31 Codul de drept canonic, ediția a II-a, traducător pr. Ioan Tamaș, Iași, Editura Sapienția – Institutul Teologic 

Romano-Catolic, 2012, can. 204, 207 
32 Compendiul de doctrină socială a Bisericii (2007), traducător Lucian Farcaș, Iași, Editura Sapienția – Institutul 

Teologic Romano-Catolic, pg. 414 
33 Biblia (2016), traducere pr. Alois Bulai, pr. Eduard Patrașcu, Iași, Departamentul de cercetare biblică Evanghelia 

după Marcu 16, 15, pg. 1104 
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- Papa Pius al XII-lea, în discursul susținut la cel de al II-lea Congres al apostolatului 

laic (1957), enunță principiile apostolatului laic, subliniind nevoia de cooperare organizată 

a acestora sub oblăduiurea Bisericii și uitarea disputelor mărunte, în fața unei misiuni atât 

de importante. Ceea ce trebuie să primeze sunt credința, dezinteresarea, respectul și 

încrederea reciprocă, respectându-se principiile subsidiarității și complementarității. Sfântul 

Părinte mai menționează importanța educării tinerilor în spiritul credinței (mai ales în 

mediile ce reprezintă un pericol pentru aceștia), misionariatul laicilor și utilitatea mijloacelor 

moderne de comunicare în evanghelizare34; 

- Conciliul Vatican II, Apostolicam actuositatem – Decret despre apostolatul 

laicilor, 1965 – subliniază importanța intensificării activității apostolice a laicilor, arătând 

totodată rolul important pe care aceasta îl joacă în existența și funcționarea Bisericii. Laicul 

își poate desfășura activitatea misionară începând din familie, dar și la locul de muncă sau 

în alte zone unde clerul nu are acces, mai ales acolo unde libertatea Bisericii este grav 

afectată. Activitatea sa se poate manifesta fie individual, fie organizat, dar trebuie să fie 

integrată corect în activitatea întregii Biserici. Formarea laicilor este continuă, diversă și 

integrală. În încheierea Decretului, laicii sunt invitați să răspundă cu chemării de a se asocia 

și de a colabora la misiunea mântuitoare a Domnului35; 

- Sfântul Papă Ioan Paul II, în enciclica Christifideles Laici, de la care se împlinesc 

anul acesta 20 ani, pune accentul pe trei teme: vocație, comuniune și misiunea laicilor, 

făcând referire la două parabole – Vița de vie și lăstarii, icoana unirii cu Isus (In 15, 1-17) 

și Parabola lucrătorilor la vie (Mt 20, 1-16). Documentul oferă un program de spiritualitate 

pentru laici, ce are ca scop unitatea între doctrină și viață și se bazează pe fundamentul 

teologic al chemării la sfințenie adresată tuturor creștinilor, insistând totodată asupra 

necesității pentru creștin de a-și trăi vocația în lume și de a nu percepe o dihotomie, un 

conflict între viața creștină și lumea actuală36. 

Ca membri ai comunității religioase creștine,  laicii împărtășesc:  

• natura divină (2 Pt 1, 4) 

• Trinitatea (1 In 1, 3)  

• Dumnezeu (1 In 1, 6) 

• Isus, fiul lui Dumnezeu (1 Cor 1, 9)   

• suferințele lui Isus (Flm 3, 10; 1 Pt 4, 13)   

• Gloria lui Isus (1 Pt 5, 1)   

                                                      
34 http://www.ewtn.com/library/papaldoc/p12layap.htm (descărcat la 12 august 2018) 
35 35 Conciliul Vatican II, Decretul Apostolicam actuositatem, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București, 

1999, ediție revizuită, pg. 245-269 
36 https://www.magisteriu.ro/christifideles-laici-1998/ (descărcat la 15 aprilie 2018) 

http://www.ewtn.com/library/papaldoc/p12layap.htm
https://www.magisteriu.ro/christifideles-laici-1998/
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• Duhul Sfânt (2 Cor 13, 14; Flm 2, 1)  

• sângele și trupul lui Cristos (1 Cor 10, 16)   

• sursa Darurilor spirituale (Rom 11, 17)  

• Bunavestire (1 Cor 9, 23)  

• suferința celorlalți și consolarea acestora (2 Cor 1, 7; Flm 4, 14) 

• suferințele membrilor comunității creștine și credința lor (Fap 2, 42; Gal 2, 9; 1 In 

1, 3, 1, 7; Evr 10, 33; Ap 1, 9)   

• munca de evanghelizare (Flm 1, 5)   

• grația divină și privilegiile (Rom 15, 27; Flm 1, 7)   

• nevoile materiale și asistența dăruită (Rom 12, 13; 15, 26-27; 2 Cor 8, 4; 9, 13; Gal 

6, 6; Flm 4, 15; 1 Tim 6, 18; Evr 13, 16)  

• faptele rele ale celorlalți (Mt 23, 30; Ef 5, 11; 1 Tim 5, 22; 2 In 1, 11; Ap 18, 4)  

• natura umană  (Evr 2, 14)  

• acțiuni în context religios sau temporal (Lc 5, 10; 2 Cor 8, 23)  

Domeniul temporal37 reprezentat de implicarea lor în lume, în familie ca diadă din 

care ia naștere societatea, în viața cotidiană, în afaceri, politică, cultură, oferă laicilor 

posibilitatea implicării în societate și a transformării acesteia ”dinăuntru, ca o plămadă la 

sfințirea lumii”.38 

 

1.5 Credința 

Există o diferență netă între credință - însemnând convingere - și credința religioasă.  

În engleză termenii folosiți sunt diferiți pentru credința (belief) ca părere, opinie sau judecată 

personală de care omul este  perfect și total convins și credința religioasă (faith) 

Oricare ar fi tipul său, credința se dezvoltă în etape:  prima dată intuitiv, proiectivă 

ca o stare de confuzie și mare impact emoțional creată prin metafore și ritualuri;  urmată 

apoi de  miticul literal, o acceptare a informației  primare și integrare în normele societății 

în care individul se află; sintetic, convențională, manifestată prin crearea sistemul de 

credințe individual corelat cu autoritatea grupului sau a comunității;  individual, reflectiv 

este etapa în care individul analizează critic credința acceptată în corelație cu credințele din 

jur întărind-o sau slăbind-o;  în etapa conjunctivă,  omul realizează limitele logicii  sale și 

confruntându-se cu paradoxurile,  transcende logica și acceptă misterul  vieții reîntoarcându-

se la simbolurile și ritualurile credinței;  în ultima etapă, a iluminării, omul depășește 

                                                      
37 Conciliul Vatican II, Lumen Gentium – Constituția dogmatică despre Biserică, Editura Arhiepiscopiei Romano-

Catolice, București, 1999, ediție revizuită, pg. 57-119 
38 Christifideles Laici, 1988, 38 https://www.magisteriu.ro/christifideles-laici-1998/ (descărcat la 15 aprilie 2018) 

https://www.magisteriu.ro/christifideles-laici-1998/
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sistemul de credință, trăind și acționând în esența principiilor de iubire și compasiune în 

serviciul celorlalți.39 

Aceste tipuri sau etape de credință conțin idei, concepte acumulate de-a lungul 

istoriei personale, ce se pot modifica în timp, pe parcursul experiențelor trăite  odată cu 

asimilarea de noi cunoștințe și experiențe. 

Credința religioasă (faith), credința în Dumnezeu, în Isus Cristos, în Biserică, este o 

virtute teologală40 și conține elemente în plus față de simpla credință ”informațională”:  

acțiune și încredere.  

 Credința  în Dumnezeu include credințele de viață (belief) și e mai mult decât atât.  

Credința în Dumnezeu are nevoie de acțiune.  Dacă nu ne determină  să facem ceva sau să 

spunem ceva, să ne manifestăm într-un fel rămâne doar o simplă credință - ”Tot așa și 

credința dacă n-are fapte este moartă, ea singură” (Ia 2,17) 

 

1.6 Despre modelul de comunicare 

Conform lui John Fiske41, studiul comunicării are două orientări principale: (1) 

transmiterea de mesaje – școala-proces și (2) producția și schimbul de semnificații – școala 

semiotică. În timp ce în primul caz accentul este pus pe actele de comunicare, în cel de al 

doilea interesul este manifestat în primul rând de lingvistică și de rezultatul comunicării, 

fiind mult mai apropiată de conceptul transmiterii unui mesaj. 

Roman Jakobson – în anii `60, face legătura între cele două orientări de mai sus. 

Jakobson consideră elementele constituente ale comunicării factori constitutivi, în număr de 

șase: emițător, receptor (destinatar), context, mesaj, contact, cod cărora le alocă funcții 

specifice (expresivă, conativă, referențială, poetică, fatică, metalingvistică) 

Am adăugat acestui model elementele ”bruiaj”42, canal, feedback și efect. 

 

1.6.1 Emițătorul 

Emițătorul este persoana care inițiază comunicarea, cea care lansează mesajul. 

Mesajul verbal este însoțit de componenta non-verbală, ce exprimă - prin caracteristici 

auditive, mimică și gesturi - starea pe care mesajul transmis o trezește emițătorului (funcția 

emotivă). Alte elemente caracteristice emițătorului sunt: justificarea sa interioară – 

motivația, în care intervin caracteristicile de natură psihologică (sistemul de valori, credințe, 

                                                      
39 Fowler, James S, - Stages of Faith: The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning, 

HarperCollins, New York, NY, 1995 
40 Catehismul Bisericii Catolice, ediția a III-a, Arhiepiscopia romano-catolică de București, #1814, 2003, pg. 392 
41 Fiske, J, Introducere în științele comunicării, Iași, Editura Polirom, 2003 
42 Dinu, M, Comunicarea, repere fundamentale, București, Editura Orizonturi, 2014, pg. 40 și urm. 
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convingeri, intenție, interese) și fiziologică, educația (abilități, cunoștințe, comportament) și 

relația sa cu receptorul. 

 

1.6.1.1 Sistemul de valori și dinamica acestora 

În 1974, Claire Graves arăta într-un articol43 că mare parte din umanitate este 

pregătită să evolueze spre un nou nivel de existență, atât indivizii cât și grupurile, 

comunitățile și instituțiile urmând să sufere transformări drastice ce vor conduce la 

schimbarea sistemului de gândire și, implicit, la transformarea modelului de comunicare 

interumană. 

Trăim acel moment astăzi, când succesul depinde de ecologie, când organizațiile se 

transformă în comunități, iar ierarhiile se aplatizează. În spatele acestei transformări stă 

schimbarea evolutivă, dinamică a sistemului de valori ce naște cvasi-instantaneu trendurilor 

și tendințe culturale, la nivel mondial prin mijloacele moderne de comunicere (incluzând 

rețelele de socializare). 

Oriunde există comunicare socială, există și sisteme identice de valori ce stabilesc 

ritmul și procesul de formare a convingerilor structurând de la modul de gândire la pozițiile 

politice și viziunea globală asupra lumii. În cazul individului, sistemul personal de valori 

reprezintă centrul personalității sale, structurându-i prioritățile, modificând modul în care 

comunică și, totodată, criteriul după  care judecă și în baza căruia este la rândul său judecat. 

Sistemul de valori nu este constant; evoluția sa variază în fiecare etapă a vieții în 

funcție de modul de viață pe care individul îl caută, și-l dorește și în funcție de experiențele 

trăite. 

Principiile dinamicii sistemelor de valori, conform lui Claire Graves, sunt: 

• Oamenii au în același timp sisteme de valori diferite la dispoziție. 

• Noile sisteme de valori evoluează către o complexitate mai mare. Ele transcend și 

se formează pe baza vechilor sisteme de valori. 

• În funcție de condițiile contextuale și de mediu, sistemele vechi de valori pot fi 

activate în oameni. 

• Un sistem de valori nu este niciodată mai bun decât altul, ci doar oferă o reacție 

mai potrivită într-un context specific. 

• Oameni aflați în aceleași circumstanțe pot și vor dezvolta uneori sisteme de valori 

diferite. 

                                                      
43 Graves, Clare W., Human Nature Prepares for a Momentous Leap, The Futurist, World Future Society, 1974, pg. 

72-87 
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• Oamenii pot pune accentul pe aceleași subiecte prin prisma unor sisteme de valori 

diferite. 

• În dinamica sistemului de valori, a înțelege și a se conecta cu dinamica sistemelor 

de valori curente ale oamenilor și comunităților reprezintă calea de transmitere a mesajelor 

adecvată. 

Datorită faptului că experiența și cunoștințele noastre se cumulează în timp, sistemul 

de valori se va deplasa în direcția în care crește complexitatea. 

Fluxul de schimbare prezent în procesul de comunicare are 4 caracteristici: 

1. Extinderea spațiului psihologic – către mai multe personalități multi-

fațetate, forme organizaționale diversificate și un plan mult mai complicat de spații 

conceptuale, ca imagine de ansamblu, paletă lărgită de influențe, context temporal lărgit; 

2. Extinderea spațiului conceptual – către imagini de ansamblu, o rază mai 

mare de influență, perioade mai lungi; 

3. O mărire progresivă a alternativelor – spre mai multe alegeri, dintr-o gamă 

mai largă de opțiuni; 

4. O mărire progresivă a gradului de libertate comportamental și relațional – 

către mai multe posibilități legate de modul de a fi, moduri de exprimare a emoțiilor, tipuri 

de relații interumane mutual agreate. 

 

1.6.2 Receptorul  

Receptorul este cel căruia îi este adresat mesajul, interlocutorul. Având aceleași 

caracteristici ca emițătorul va fi influențat de mesaj în concordanță cu acestea (funcția 

conativă), respectiv cu propriul sistem, pre-existent, de valori, credințe și convingeri, cu 

intenția, motivația și cu educația sa, ce vor genera fenomene (gânduri și stări) pe care le 

denumim în continuare auto-bruiaj. 

Auto-bruiajul44 receptorului, este intern, psihologic, neconștient și reprezintă 

fenomenele ce pot modifica atât modul în care este receptat mesajul, cât și feedback-ul pe 

care receptorul îl va da. 

Mai trebuie luată în considerație și libertatea receptorului, deoarece bunurile 

spirituale nu pot fi primite decât în mod liber. Mesajele cu conotație spirituală implică 

interioritatea și sunt mai greu de comunicat direct. Actul de a recepționa nu poate fi provocat 

de către emițător. Recepționarea mesajului se oprește la poarta spiritului. Kirkegaard a spus 

că ”nu există comunicare directă a adevărului”. Adevărul trebuie cunoscut de fiecare 

                                                      
44 Dinu, M, op. cit 
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personal, prin actul unic și de neînlocuit al fiecărei persoane. Credința nu poate fi 

comunicată ca și cum ai transfera un obiect; este insuficient să povestești despre asta. 

Credința nu este un lucru ce se transmite direct; este un dar misterios ce se percepe de către 

fiecare în sferele sale intime.45 

În cazul în care va recepționa mesajul creștin și îi va da curs, receptorul va face parte 

cultură comună cu cea a emițătorului, dintr-o comunitate, dintr-o lume în care 

individualismul său, cultivat de societatea actuală, este depășit. 

 

1.6.3 Contextul  

Contextul, pe care îl mai regăsim în literatura de specialitate sub denumirea de cadru 

fizic, bruiaj sau zgomot - are o conotație largă, incluzând toți factorii independenți de 

emițător ce intervin în procesul comunicării, respectiv conjunctura în care se desfășoară 

comunicarea. Contextul cuprinde atât elementele mediului ”imediat” în care se desfășoară 

comunicarea, cât și elementele sociale, culturale, economice și juridice având o influență 

asupra mesajului și asupra participanților în procesul de comunicare (emițător și receptor). 

Contextul poate fi atât favorabil, cât și defavorabil recepționării mesajului. Ne 

referim strict la recepționarea mesajului deoarece, emițătorul este unicul responsabil dacă 

va considera că se află într-un context defavorabil și totuși va continua ”încercarea” sa de a 

transmite mesajul, complet ne-readaptat acelui context. Cu toate acestea, există situații în 

care, dincolo de evaluarea preliminară sau anterioară a contextului, apar situații neprevăzute 

ce pot afecta modul în care mesajul va fi recepționat. 

Antropologul Edward T. Hall a studiat mai multe aspecte culturale ce privesc modul 

în care contextul poate influența transmiterea unui mesaj. Unul dintre exemple face referire 

la diferența dintre modul de transmitere a informațiilor în Statele Unite și în Japonia. În timp 

ce în primul caz informațiile sunt transmise direct, în Japonia comunicarea se face subtil și 

indirect, atenția fiind îndreptată în special către indiciile contextuale, holistice.46 

Și auto-bruiajul (întâlnit în literatura de specialitate și sub denumirea de context 

intern) ține tot de cultura în care au crescut și s-au format participanții la procesul de 

comunicare, putând fi și el depășit de către emițător odată ce contextualizarea informațiilor 

este făcută luând în calcul toate aspectele ce pot influența receptorul. 

                                                      
45 Semaines sociales de France - Transmettre, partager des valeurs, susciter des libertés , Bayard Editions, 2005, 

Montrouge, France 
46 Hall, E.T., Beyond Culture, Anchor Books, Doubleday, New York, NY, 1981, pg.45 
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În ceea ce privește situațiile neprevăzute, emițătorul le va depăși cu mai mare 

ușurință dacă le va folosi ca oportunități de întărire a mesajului pe care dorește să îl 

transmită. 

Contextul liturgic facilitează comunicarea mesajului, receptorii venind în Biserică 

benevol și cu scopul declarat de a asculta predica și a participa la liturgie. Ceea ce nu 

înseamnă că cei ce predică de la înălțimea amvonului sunt întotdeauna protejați de provocări 

sau de primirea mesajului cu reticență. 

Exemplul lui Isus este și aici cel mai relevant sub mai multe aspecte: ”... nici un 

profet nu este bine-venit în patria sa” (L 4, 24), face referire directă la persecuțiile suferite 

de profeți încă din Vechiul Testament. Și astăzi acest lucru se întâmplă, când creștinii 

încearcă să proclame Evanghelia lui Isus Hristos vecinilor, prietenilor și membrilor familiei 

lor. Un vechi proverb spune ”Familiaritatea conduce la dispreț”. Isus ”și-a scuturat praful de 

pe sandale”, continuând însă să predice în afara sinagogilor, pe malul mării, în barca 

pescarilor, pe munte, în casele iudeilor sau vameșilor, pe drumul spre Ierusalim sau în fața 

lui Ponțiu Pilat. 

Un exemplu mult mai recent este cel al celor trei copilași cărora Maica Sfântă li s-a 

arătat la Fatima. Este cunoscut faptul că aceștia nu au fost crezuți de către familii, au fost 

interogați și chiar întemnițați de către autorități, iar Lucia a fost nevoită să părăsescă locurile 

natale.47 

Alt aspect, pe care îl vom dezvolta mai jos, este cel al formei alese de Isus pentru 

transmiterea mesajului – parabolele -  rezultatul unor contexte concrete, de viață, din care 

ne putem îmbogăți credința, învățătura și experiența, dar care sunt de neînțeles pentru cei la 

care nu trebuie să ajungă.48 

 

1.6.4. Mesajul 

Mesajul în sens general, reprezintă suma informațiilor – verbale și non-verbale – pe 

care emițătorul le transmite receptorului. Funcția poetică pe care Jakobson a atribuit-o 

acestei componente își are originea în faptul că a dorit să sublinieze importanța modului în 

care este transmis mesajul și nu doar conținutul informațional al acestuia. 

Pentru obținerea mesajului, emițătorul a codat ideea de transmis, a selectat cele mai 

potrivite cuvinte, simboluri și gesturi care îi dau greutate și o fac mai pertinentă pentru 

receptor. 

                                                      
47 Suciu, I., episcop, Fecioara din Fatima, introducere, note explicative, adăugiri și studiu final pr. Dr. Sabău, C. I., 

2017, Editura Ora et Labora, Baia Mare 
48 Dupont, J., Pourquoi des paraboles? La methode parabolique de Jesus, 1977, Les Editions du Cerf, Paris 
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Ca șansele de receptare a informațiilor transmise să crească, mesajul trebuie să 

respecte regula celor 3 C: clar, concis, consistent. 

Clar – să nu folosească jargonul, să evite exprimarea tehnică în măsura în care 

receptorul poate avea dificultăți în a o înțelege, să fie relevant pentru obiectivul pe care 

emițătorul dorește să îl obțină. Este esențial ca receptorul să nu se simtă inferior sau depășit 

de complexitatea mesajului. 

Concis – esențialul să poată fi livrat în 5-7 minute; receptorul își pierde interesul 

dacă atenția nu îi este captată în primele 5 minute. Va începe să facă evaluări, interpretări 

sau judecăți de valoare, ce vor conduce la întreruperi sau devieri de la subiectul principal. 

Consistent – mesajul va fi reluat, mai detaliat, cu argumente după ce s-a captat 

atenția receptorului, intrându-se în amănunte. Repetarea, detalierea și argumentarea vor face 

ca mesajul să pătrundă mai profund în mintea receptorului, odată ce atenția sa este captată; 

în caz contrar, îi va da ocazia să fie din ce în ce mai reticent și să găsească contra-argumente. 

Modul în care este construit mesajul face în primul rând apel la componenta 

emoțională a receptorului. Am arătat anterior că limbajul reprezintă doar 5% din ceea ce 

percepe receptorul. Cea mai mare parte a informației este percepută automat neconștient, 

ceea ce face ca receptorul să păstreze mult mai mult timp amintirea felului în care s-a simțit 

atunci când a primit mesajul, decât cuvintele propriu-zise. 

Introducerea are un rol esențial în construirea oricărui mesaj, deoarece pe ea se 

bazează întreaga relație ce se construiește cu receptorul. Cicero, în Arta oratoriei, spunea că 

prin introducere emițătorul va fi ascultat ”cu prietenie” (ut amice), ”cu înțelegere” (ut 

intellegentur) și ”cu atenție” (ut attente audiamur).49 

Încheierea este partea prin care se întărește impresia formată asupra receptorului de 

întregul mesaj, emițătorul reluând, pe scurt, ideile expuse cu trimiteri la viața cotidiană, ceea 

ce face ca informațiile despre receptor, privind preferințele sale, profesia, nevoile sau 

obiectivele să fie extrem de importante. Concluzie a celor prezentate anterior, încheierea 

oferă și îndrumări pentru viitor, atribuindu-i-se ”puterea de mobilizare a sufletelor”50 

 

1.6.5 Contactul  

Îndeplinind funcția fatică, contactul este orientat, după cum arată John Fiske51, pe 

”conexiunile fizice și psihologice ce trebuie să existe” pentru a se menține deschis canalul 

de comunicare și relația dintre emițător și receptor. 

                                                      
49 Cicero, Arta oratoriei, trad. Diaconescu, T., 2007, Editura Saeculum Visual, București, pag. 43 
50 Idem 42. 
51 Fiske, J., op. cit 
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În literatura de specialitate, se consideră că zona ochilor și a gurii sunt urmărite 

predominant de către interlocutor. Studiile au arătat că există rețele neuronale specializate 

în procesarea informației privind direcția privirii interlocutorului, rețele ce se activează 

automat atunci când persoana este privită direct. Această ”rețea neuronală socială” include 

atât arii corticale cât și sub-corticale. Prin activare apar răspunsuri fiziologice ca: modificări 

ale ritmului cardiac și ale temperaturii corpului. Totodată, un alt efect este și creșterea ratei 

de memorizare a informației de către receptor. 

Contactul vizual dă informații asupra nivelului de atenție al interlocutorului, asupra 

stării sale emoționale și mentale dar și asupra intențiilor sale. Prin contact vizual, 

interlocutorii schimbă emoții și construiesc relația. 

Din punct de vedere al atenției, aceasta este captată din primul moment când un nou 

stimul apare în câmpul vizual, înainte ca alte informații să fie procesate. Etapa următoare 

este cea a atenției susținute – în care sunt procesate informațiile transmise de către stimul, 

urmată de etapa dezangajării atenției – când stimulul dispare sau scade în intensitate. 

Dacă prima reacție – reflexă – de tip ”ce e asta?” apare la nivel subcortical, 

neconștient, abia ulterior apar reacțiile corticale, conștiente, logice pe baza cărora este 

modulat răspunsul în funcție de valorile proprii ale receptorului, educația sa, contextul 

social, etc. 

În ceea ce privește capacitatea de memorizare a informației, s-a constatat că odată ce 

receptorii sunt priviți de către emițător (de exemplu, acesta vorbește liber, nu citește) rețin 

mai mult din mesajul transmis.52 

 

1.6.6 Canalul de comunicare  

Canalul de comunicare reprezintă mijlocul prin care este transmis mesajul. În 

prezenta lucrare, așa cum am arătat și mai sus, vom discuta numai comunicarea față-către-

față, cu componentele sale verbale și non-verbale. Componentele verbale sunt: cuvintele și 

limba folosite pentru a transmite mesajul. Componentele non-verbale sunt: direcționarea 

privirii, tonul vocii, viteza de vorbire și volumul, felul în care cuvintele sunt articulate, 

ritmul, intonația și accentul pus pe anumite cuvinte sau silabe, expresia facială, contactul 

vizual, gesturile, limbajul trupului, postura, etc. Este foarte important ca mesajul transmis 

verbal să fie similar cu cel transmis non-verbal. Dacă emițătorul folosește cuvinte ce intră 

în conflict cu tonul vocii și cu alte componente non-verbale, va sugera neîncredere, iar 

mesajul său nu va mai fi convingător. 

                                                      
52 Helminen, T.M., The Effect of Eye Contact on Arousal and Attention – A psycho-physiological perspective, 2017, 

Acta Universitatis Tamperensis, Tampere, Finland 



 28 

1.6.7 Codul  

Sistemul convențional, organizat, de semne și semnale ce transformă mesajul în 

elemente inteligibile și este agreat de către participanții implicați în procesul comunicării 

reprezintă codul.  Codurile sunt împărțite în digitale și analogice, reprezentaționale și 

prezentaționale sau, după împărțirea lui Basil Bernstein53, coduri elaborate și coduri 

restrânse – predominant verbale. Clasificarea se face în funcție de tipul de canal de 

comunicare folosit și de relația socială existentă. Codurile reprezentaționale formează 

limbajul non-verbal. Conform aceluiași autor, diferențele dintre indivizi se exprimă la 

nivelul codurilor non-verbale (pe interacțiunea cărora se bazează în primul rând codul 

restrâns). Codurile restrânse sunt folosite de comunitățile compacte și depind de experiența 

culturală, în timp ce codul elaborat este caracteristic celor ce au mobilitate socială mai mare, 

necesitând învățare. Utilizatorul codurilor eleborate poate însă reveni oricând la codul 

restrâns, mai simplu, folosit în comunitatea al cărei membru a fost inițial. În plus, codul 

elaborat exprimă intențiile discrete ale individului, definind individul ca persoană, nu strict 

ca statut în interiorul unui grup și independent de apartenența comună. 

 

1.6.7.1 Limbajul de suprafață și limbajul de profunzime54 

Cea mai simplă propoziție este formată din subiect și predicat. Structura de suprafață 

face referire la componenta fonetică, descriind sunetul, în timp ce structura profundă a 

limbajului se referă la componenta semantică, descriind semnificația. 

Modelul de transformare introdus de Noam Chomski face referire la adăugarea, 

ștergerea, permutarea și înlocuirea cuvintelor din propoziție, în limitele unor reguli bine 

structurate, numite reguli transformaționale, pentru a face legătura între cele două tipuri de 

limbaj. 

Modelul are trei caracteristici principale: 

- înțelesul unei propoziții - interpretarea sa semantică, provine din structura de 

profunzime a limbajului; 

- pronunția - interpretarea fonetică, provine din structura de suprafață; 

- rolul transformărilor este vizibil atunci când sensul limbajului de profunzime 

reușește să fie redat în limbajul de suprafață. 

 

                                                      
53 Fiske, J., op. cit. 
54 Chomsky, N, Syntactic Structures 1957, Mouton, The Hague/Paris, 
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1.6.8 Feedback  

Reacția pe care receptorul o are la mesajul primit constituie feedback-ul; această 

reacție este în primul rând internă și apoi transferată printr-un procedeu identic cu cel de 

transmitere a mesajului, înapoi către emițător. În funcție de canalul folosit, feedback-ul este 

mai mult sau mai puțin complex, comunicarea verbală fiind cea care beneficiază de cel mai 

rapid și mai complex feedback. 

Feedback-ul este una dintre ultimele etape ale procesului de comunicare. În funcție 

de acesta, emițătorul își poate clarifica, detalia, argumenta sau modifica mesajul – într-un 

cuvânt, îl poate îmbunătăți - astfel încât acesta să fie mai bine înțeles de către receptor. În 

plus, emițătorul trebuie să știe cât de bine a fost înțeles, cu alte cuvinte, eficacitatea și 

eficiența modului în care transmite mesajul sunt definite și măsurate de răspunsul primit 

(feedback). 

Feedback-ul este de trei feluri: descriptiv, evaluativ și interpretativ. Feedback-ul 

descriptiv este cel mai eficient deoarece este obiectiv și nu implică emoții nici din partea 

emițătorului, dar nici a receptorului. Cu toate acestea, acest tip de feedback nu poate fi impus 

receptorului, iar emițătorul trebuie să fie pregătit să interpreteze descriptiv orice tip de 

informație pe care o primește – atât verbală, cât și non-verbală, și să găsească acele 

răspunsuri ce fac mesajul mai pertinent. 

 

1.6.9 Efectul  

Efectul comunicării reprezintă impactul pe care mesajul transmis îl are asupra 

receptorului și modul în care ceea ce i se transmite îl modifică pe receptor - în complexitatea 

sa - pe termen lung, din punct de vedere al identității, psihologiei și comportamentului său. 

Acest efecte au o legătură directă cu modul de percepere a realității, caracteristic 

fiecărei persoane în parte. Informațiile din mediul exterior sunt introduse, prin receptorii 

senzoriali în “cutia neagră”, pentru a fi procesate. Apoi, sunt cartografiate în sisteme de 

reprezentare. Există 3 sisteme de reprezentare principale: vizual, auditiv și kinestezic. 

Acestora li se adaugă și sistemul vestibular. 

Accesul primar este o hartă senzorială a experienței imediate a ceea ce vedem, auzim 

și simțim. Informația este apoi procesată prin filtrele F2, prin comparație și contrast cu 

reprezentările deja codate ca imagini interne. 
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Fig. 4 - Modelul epistemologic 55 

 

Nu întotdeauna cartografiem informațiile intrate în sistemul corespondent de 

reprezentare internă. De exemplu, o persoana care ascultă o conferință poate avea canalul 

de intrare principal auditiv dar reprezentările interne pot fi o infuzie de culori și imagini vii. 

Ea poate descrie experiența ca o succesiune de imagini (în exemplul anterior) sau ca stare 

pe care o trăiește. 

Se poate observa asta din exterior, urmărind: 

• Mișcări oculare 

• Predicate, verbe, adjective și adverbe folosite pentru a descrie reacțiile privind o 

anumită experiență. Predicatele sunt primele ce indică sistemul de reprezentare dominant la 

un moment dat. 

 

1.6.9.1 Sistemele de reprezentare și caracteristicile lor56 

Am ales să vorbim aici despre modele de reprezentare a lumii – respectiv despre 

simțul pe care fiecare îl folosește predominant în a-și reprezenta realitatea – deoarece, de 

                                                      
55 Grinder, J., Bostic-St. Claire C., Whispering in the wind, Quantum Leap Inc., Santa Clara, USA, 2001  
56 Bandler, R., Grinder, J, Structura magicului, vol. 2, Editura Excalibur, București, 2008 
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sistemul de comunicare al receptorului și de capacitatea emițătorului de a adapta 

comunicarea la acest sistem, ține succesul comunicării. 

Descrierile de mai jos reprezintă caracteristicile fiecărui sistem în parte. Aceste 

descrieri sunt generalizări ale modului în care oamenii procesează informațiile și răspund la 

ele când predomină un anumit sistem de reprezentare. Fiecare persoană va folosi sisteme 

diferite, în situații diferite, chiar pe parcursul unei singure zile. Unele persoane însă, vor 

avea un anumit sistem net dominant și vor folosi mai puțin celelalte sisteme. Alte persoane, 

mai flexibile comportamental, răspund din sisteme diferite, în funcție de context. 

Generalizarea sistemelor de reprezentare ca arhetipuri poate fi considerată limitativă, 

dar importantă este recunoașterea și utilizarea sistemului pe care receptorul îl folosește, 

astfel încât mesajul să fie transmis în acel sistem de reprezentare, făcând mai ușoară 

asimilarea lui. 

a) Vizual (V) 

Folosind acest sistem, o persoană cartografiază predominant cu ajutorul imaginilor 

interne și va folosi predicate vizuale pentru a-și descrie experiența: “Ai un viitor luminos”. 

Când folosesc sistemul vizual, oamenii de obicei respiră repede, din partea superioară a 

pieptului. Țin capul sus, privesc des în sus, pentru a accesa informații vizuale. Vorbesc 

repede, deoarece adesea descriu o serie de imagini sau un film pe care îl văd „cu ochii 

minții”. În sistemul de reprezentare vizual, oamenii vor fi mai puțin conștienți de celelalte 

sisteme de reprezentare. La un anumit moment s-ar putea să gesticuleze foarte mult sau să 

indice spre lucruri deoarece creează imagini în jurul lor și își mișcă mâinile spre imaginile 

respective, în timp ce vorbesc. Ei își amintesc prin imagini. O persoană cu un sistemul vizual 

foarte bine reprezentat, dă mai mare valoare informației vizuale, felului cum arată o 

persoană, curățenie, haine, etc. Adesesa desenează diagrame pentru a-și “ilustra” punctul de 

vedere. 

b) Auditiv (A) 

Când folosește sistemul auditiv, persoana cartografiază predominant în sunete și 

dialog intern (digital auditiv). În acest sistem oamenii respiră de la mijlocul pieptului și 

vorbesc apăsat (spre deosebire de rapid, când folosesc sistemul vizual). Își vor mișca ochii 

în lateral și în partea stângă (a lor) jos. Persoana este mai susceptibilă să fie distrasă de 

zgomot deoarece are o acuitate auditivă crescută. Acest tip de persoane învață ascultând, 

vorbind și repetându-și lor – fie cu voce tare, fie în gând. Sistemul auditiv favorizează 

gândirea și memorizarea pe pași, proceduri și secvențe. Persoanei îi place să primească 

feedback verbal (să audă ce are de spus celălalt), îi place să discute în detaliu și își amintește 

foarte ușor instrucțiunile primite pe cale orală sau discuțiile purtate anterior. Totodată, va 
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reacționa la anumite cuvinte sau la o anumită tonalitate. Sistemul digital auditiv este vorbitul 

în gând. Auditiv tonal înseamnă că reține fraze muzicale, inflexiunile unei voci  sau alte 

reprezentări tonale. Acești oameni își repetă în minte obiectivele de îndeplinit și vor folosi 

adesea cuvinte cu conotație auditivă, ex.: “să ne acordăm punctele de vedere”. 

c) Kinestezic (K) 

Cartografierea în cazul celor ce folosesc sistemul kinestezic se face predominant în 

emoții și sentimente. Au un grad mare de conștientizare a propriului corp, sunt conștienți de 

senzații, atingere, materialul și felul cum se simt hainele pe corp. Respiră din partea 

inferioară a stomacului și vorbesc rar, în cuvinte ce le descriu sentimentele sau starea pe care 

o trăiesc. În acest sistem de reprezentare deciziile cheie sunt luate pe bază de sentimente sau 

intuiții. Persoana obișnuiește să îi atingă pe ceilalți când vorbește și se simte confortabil dacă 

este atinsă. Îi place să se miște și îi plac experiențele practice, sportul, etc. Când folosește 

sistemul kinestezic o persoană va utiliza predicate de tipul “ține-te bine”. 

d) Vestibular (Vs) 

De-a lungul timpului, s-a pus accentul pe cele 5 simțuri propuse de Aristotel cu 

ajutorul cărora sunt procesate informațiile în principal (VAKOG – vizual, auditiv, 

kinestezic, olfactiv, gustativ). 

Avem însă capacitatea de a reacționa și la alte categorii de stimuli ca: temperatură, 

presiune, propriocepție, mâncărime, echilibru sau accelerație. În principiu, acestea sunt 

asimilate sistemului kinestezic însă, studiul lor poate aduce informații extrem de importante 

mai ales când este vorba despre echilibru și accelerație, de care este responsabil aparatul 

vestibular. Medicul Celia A. Carson a descris prima data rolul vestibularului în 198757. 

Sistemul vestibular integrează activitatea și ordinea sistemelor reprezentaționale, 

sincronizând semnalele primite astfel încât ”simțul echilibrului” să fie păstrat.  

Printre termenii lingvistici aferenți acestui sistem reprezentațional sunt: împrejur, 

jos, sus, peste, sub, prin, a deveni, a accelera, a avansa, a se ridica, a înconjura, a centra, a 

se scufunda, a pluti, a evita. Unele expresii au o componentă vestibulară pronunțată: “se dă 

peste cap”, “e cu susu-n jos”, “dus cu pluta”, “picat la examen”, “merge ca pe sârma”, etc. 

La o persoană cu sistemul vestibular predominant (într-o anumită situație), se vor 

observa componente ca: mișcări corporale, postură, tonus muscular, mișcări simetrice, 

gesturi coordonate și minimum de tensiune musculară necesară susținerii corpului și 

orientării. Mișcările oculare au amplitudine mai mică, vocea are o rezonanță aparte, e ritmată 

și are o anumită fluență, potrivită stării vorbitorului. 

                                                      
57 Bretto Milliner, C., DeLozier J., Grinder J., Topel S., Leaves Before the Wind, Grinder, DeLozier & Associates, 

1994   
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Cunoscând aceste noțiuni și urmărind reacțiile receptorului inclusiv din aceste 

perspective, cresc posibilitățile emițătorului de a-și modula mesajul astfel încât să fie înțeles 

într-o proporție cât mai mare și să producă efectul scontat. 

”Așadar fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru ceresc este desăvârșit.” (Mt 5, 48) 
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CAPITOLUL 2 – MODELUL DE TRANSMITERE A MESAJULUI CREȘTIN 

 

În raport cu cele prezentate mai sus, am conceput schematic următorul model de 

transmitere a mesajului creștin de către laici: 

 

Fig. 5 - Modelul de transmitere a mesajului creștin  
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2.1 Explicarea modelului de transmitere a mesajului creștin 

În transmiterea și recepționarea mesajelor, ce se concretizează în procese de 

comunicare, atât emițătorul cât și receptorul operează pe diferite niveluri de percepție și 

reprezentare internă a realității, prezentate anterior în modelul epistemologic. Pentru ca 

procesul de comunicare să se desfășoare eficient și eficace, este necesară o 

sincronizare  multi-nivel, un „model de operare umană” ce, în cazul transmiterii mesajului 

creștin se completează cu componente de natură divină. 

Modelul de operare umană îl descriem mai jos, luând în considerație:  

- modelul de transmitere (comunicare substanțială);  

- modelul epistemologic (ambele prezentate mai sus);  

- nivelurile logice ale lui Gregory Bateson58;  

- nivelurile neurologice ale lui Robert Dilts59; 

- meta-programele atitudinale și motivaționale identificate și cercetate de John 

Grinder60, Michael Hall61 și alții;  

- sistemul de valori sociale ale lui Claire Graves62 și Don Beck63;  

- alte cercetări și teorii din neuro-științe, psihologie comportamentală și socială.  

Acest model are mai multe niveluri ce se edifică pe niveluri superioare, determinând 

totodată apariția, schimbarea și evoluția nivelurilor inferioare (principiul iatrogenic de 

schimbare). Modelul are o parte internă, inaccesibilă percepției directe umane, în care au loc 

o serie de procese cum ar fi: gândirea, simțirea,  emoțiile, motivațiile, atitudinile, credințele 

și valorile personale etc. și o parte perceptibilă, externă, cum ar fi comunicarea verbală, 

comunicarea nonverbală, mimica, postura, intonația, acțiunile fizice, etc. 

Fiecare nivel poate fi identificat, măsurat, modelat, analizat și gestionat cu ajutorul 

unor instrumente specifice de evaluare, tehnici de modelare, instrumente analitice și 

instrumente de consiliere, formare și mentorat pentru transformare.  

  

                                                      
58 Dilts, R. B., A Brief History of Logical Levels, http://www.nlpu.com/Articles/LevelsSummary.htm  

accesat.04.03.2018 
59 Dilts, Robert. Cognitive Pattems of Jesus of Nazareth:Tools of The Spirit, 1992, Dynamic Learning Publication 
60 Grinder John, Grinder, J., Bostic-StClaire C., Whispering in the wind, 2001, Santa Clara, Quantum Leap Inc. 
61 Hall J. Micahael, Figuring Out People: Reading People Using Meta-Programs, 2006, Crown House Publishing 
62 Graves, Clare W., Human Nature Prepares for a Momentous Leap, The Futurist, 1974, pag. 72-87. World Future 

Society. 
63 Beck, Don Edward, Teddy Hebo Larsen, Sergey Solonin, Rica Viljoen, Thomas Q. Johns, Spiral Dynamics în 

Action: Humanity's Master Code, 2018, John Wiley & Sons 
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2.1.1. Nivelul 1 - Tipologie, identitate, roluri 

Ființa umană are tipologii, roluri și identități specifice atât în comunități64, cât și în 

interiorul societății sau organizațiilor sociale. Aceste tipologii au fost măsurate fie ca 

derivate din tipurile de personalitate identificate de Carl Jung (MBTI)65,fie prin grupare după 

alte criterii  de alți cercetători și psihologi (BIG 566, etc.) Un rol sau o identitate poate fi 

modificat, eliminat sau schimbat, în anumite condiții, cu toate consecințele asumate. Un 

format psiho-tipologic poate fi modificat în funcție de context, dar efortul de schimbare 

evident mai mare. O mare parte a proceselor de schimbare de tipologie sau identitate sunt 

descrise în tehnicile de mentoring sau Role Model, iar modificările de rol comunitar de 

tehnicile derivate din studiile lui E. Erickson. 

 

2.1.2 Nivelul 2 - Credințe, valori 

Este vorba de valorile umane și de sistemele de credințe dezvoltate în timpul 

experiențelor personale, înregistrate în cursul vieții. Dintre acestea fac parte certitudinile și 

adevărurile personale, mecanismul personal de evaluare automată, sistemul de decizie 

neconștient,  etc. Uneori aceste convingeri, valori și credințe sunt liberatoare oferind 

persoanei mai multe opțiuni și resurse pentru o anumită activitate, alteori sunt limitative. 

Adaptarea, transformarea și actualizarea sistemului nostru de valori personale în 

conformitate cu sistemul de valori - bine înrădăcinat - al comunității din care facem parte, 

crește capitalul uman al comunității, construind totodată fundația pentru dobândirea de noi 

competențe și atingerea unor performanțe spirituale și sociale ridicate. Diferențele de 

convingeri, credințe și/sau valori conduc la blocajul transmiterii substanței religioase, 

sistemul intern de evaluare al receptorului fiind diferit de cel al emițătorului. Procesul de 

evoluție este prezentat de Claire Graves67 iar tehnicile de schimbare de convingeri sunt 

modelate de John Grinder (2001), Robert Dilts (1992), etc.  

  

2.1.3 Nivelul 3 – Motivație, atitudine, filtre de interes  

Potențialul de schimbare („readiness potential” cum este numit în neuro-

științe) pregătește corpul fizic și țesutul neuro-glial pentru a dobândi noi abilități sau noi 

cunoștințe și pentru a-și îndeplini funcțiile. Din folosirea anumitor căi neuronale, apar 

                                                      
64 Erikson, Erik H., Toys and Reasons: Stages in the Ritualization of Experience, 1977, New York: W. W.Norton 
65 Briggs Myers Isabel, Introduction to type, 1998, Mountain View California,  Cpp, Inc 
66 Piedmont, Ralph L., The revised NEO Personality Inventory: clinical and research applications, 1998, Springer 

Science+Business Media 
67 Panea Monica, C., Profilul relațiilor interumane ce caracterizează comunitatea religioasă, 2018, Bucuresti, 

Lucrare de licenta, coord. Beca Elena , Universitatea din București, Facultatea de Teologie Romano-Catolică 
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motivațiile, atitudinile interne și filtrele de interese. De exemplu, persoana va avea o 

atitudinea pro-activă sau reactivă, va fi orientată spre a identifica problemele sau obiectivele 

aferente unei situații, se va comporta într-un anumit mod în ceea ce privește 

îndeplinirea sarcinilor, etc. Din punct de vedere al intereselor sale, informațiile din mediu 

pot fi filtrate în funcție de ceea ce suscită predominant atenția persoanei: poziție socială, 

localizare geografică, cultură, bani, etc. 

  

2.1.4 Nivelul 4 – Competențele - abilități și cunoștințe 

Competențele, un set complet de programe neuro-gliale, cum ar fi cunoștințele 

specifice, abilitățile, etc., sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor dintr-un anumit 

domeniu și la un anumit nivel de excelență. Dezvoltarea interactivă a acestor programe 

interne de cunoștințe și abilități de înaltă performanță, decodificarea, modelarea și transferul 

acestora prin tehnici de modelare, fie în interiorul comunităților religioase interesate, fie 

având la bază modele din exterior, cresc valoarea comunității per total. Astfel, toți laicii au 

posibilitatea de a cunoaște modelele de excelență specifice creștinismului și de a le urma cu 

rezultate benefice comunității creștine. 

  

2.1.5 Nivelul 5 - Acțiuni, comportamente, vorbire  

Comportamentul uman reprezintă suma acțiunilor fizice și a comunicării verbale și 

nonverbale. Nivelul de excelență al acestor acțiuni depinde de gradul în care procesul este 

încorporat la nivel neconștient, buclă de feedback, procesul de învățare adaptivă, etc. 

Diferența dintre un proces de excelență și un proces de performanță scăzută constă în gradul 

de fragmentare a acestuia prin limitări conștiente de tip Stop-Control-Go și de elementele 

specifice celor patru niveluri prezentate anterior. 

În ceea ce privește procesul de evanghelizare și de apartenență la comunitatea 

religioasă, componentele celor cinci niveluri trebuie re-codate în conformitate cu un modelul 

de excelență spirituală reprezentat Isus Cristos și ulterior de apostoli, dar și cu alte elemente 

aferente apostolatului laic, atât din punct de vedere al modului de viață cât și în ceea ce 

privește transmiterea mesajului. 

 

2.2 Laicul – transmițător al mesajului creștin și funcția expresivă 

Funcția expresivă (emotivă) este cea prin care mesajul este personalizat de către 

emițător fie prin limbajul folosit, fie prin elementele non-verbale de care acesta este însoțit. 

Cel dintâi transmițător al mesajului creștin a fost însuși Mântuitorul. Contemporanii 

i se adresau cu termenul ”Rabbi” – Învățătorule, tocmai datorită activității sale de a învăța, 
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de a propăvădui. El începe să predice în Galileea, spunând: „Întoarceți-vă, căci Împărăția 

Cerurilor este aproape” (Mt 4, 17). Așadar, pentru laic, ca și pentru orice persoană care 

transmite mesajul creștin, ștacheta este ridicată extrem de sus, modelul perfect fiind chiar 

Isus - în postura de Învățător. Isus a primit mesajul de la Dumnezeu -Tatăl, laicii îl primesc 

de la Isus Cristos. 

 

 

Fig. 6 - Modelul de evanghelizare 

 

2.2.1 Carismele68 

Dumnezeu a oferit, din iubire, fiecărui creștin daruri speciale pe care acesta să le 

folosească în îndeplinirea misiunii sale. Carismele, în sens restrâns, definesc harurile 

Duhului Sfânt oferite creștinilor pentru a face binele și care trebuie să slujească binelui 

comun (CBC #799 - 801) Ele sunt enumerate în Scrisoarea I către corinteni, în capitolul 

12, 8-10 și, fie contribuie la dezvoltarea internă a Bisericii, fie la cea externă. 

Prima categorie conține șapte carisme:  

1. apostolatul;  

2. profeția;  

3. discernerea spiritelor;  

                                                      
68 http://www.newadvent.org/cathen/03588e.htm (descărcat la 9 septembrie 2018)  

http://www.newadvent.org/cathen/03588e.htm
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4. oficiul de învățător;  

5. cuvântul înțelepciunii și al cunoașterii;  

6. ajutorul;  

7. darul guvernării. 

 Cinci aparțin celei de-a doua:  

1. creșterea credinței;  

2. puterea miracolelor;  

3. vindecarea bolnavilor;  

4. darul limbilor;  

5. interpretarea limbilor. 

 

 2.2.1.1 Carismele oferite pentru viața interioară a Bisericii  

(1) Apostolatul este primul din seria harurilor Duhului Sfânt oferite omului pentru 

construirea Bisericii. Oficiul apostolic conține în sine o revendicare a tuturor carismelor 

pentru că, obiectul muncii sale obișnuite este identic cu obiectul acestor haruri speciale: 

sfințirea sufletelor prin unirea lor, în Cristos, cu Dumnezeu. 

(2) Profeția, harul de a cunoaște și de a putea manifesta lucruri ascunse de 

cunoașterea obișnuită a omului. „În biserica din Antiohia se aflau ca profeți și învățători: 

Barnaba, Simeon, numit Niger, Lucius din Cirene, Manaen, tovarăș din copilărie cu Irod 

tetrarhul, și Saul” (F 13, 1-3). 

Acestor profeți  le este permis, în unele situații să cunoască și să dezvăluie secretele 

inimilor (1 Cor 14, 24-25);  ei vorbesc pentru „ca toți să învețe și toți să fie îndemnați” (1 

Cor 14, 31), luminați în credință deasupra celorlalți. Harul profeției nu este unul permanent 

(1 Cor 14, 30). Obiectivul profeției a fost acela de a vorbi „oamenilor cu vorbe de înălțare, 

de îmbărbătare și de mângâiere” (1 Cor 1, 3-4).  

„Profeții și doctorii” sunt legați împreună (Faptele Apostolilor 13, 1) și „Dumnezeu 

a pus într-adevăr pe unii în biserică, în primul rând pe apostoli, pe alții profeți, pe al treilea 

doctor”. (1 Cor 12, 28, Ef 4, 11).   

(3) Discernerea spiritelor; este darul spiritual ce îi permite posesorului să judece 

dacă anumite manifestări extraordinare sunt cauzate de un spirit bun sau de rău sau de 

agenți naturali. „Să vorbească profeții, doi sau trei, și ceilalți să judece” (1 Cor 14, 29). 

Această judecată a fost necesară pentru a preveni și a corecta abuzurile care pot 

apărea cu ușurință în trenul profeției.  
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(4) Carisma de Învățător este aceea de a predica și să transmite Credința în 

permanență în comunitate. „Lucrurile pe care le-ai auzit de la mine prin numeroși martori, 

aceeași laudă pentru credincioșii, care vor fi în stare să-i învețe și pe alții” (2 Tim 2, 2).   

(5) Cuvântul înțelepciunii și al cunoașterii (logos sophias, logos gnoseos). Harul de 

a propovădui credința în mod eficient, de a transmite minților și inimilor ascultătorilor, 

cu persuasivitate divină, misterele ascunse și preceptele morale  ale creștinismului.  

Înțelepciunea (sapientia) este, la Sfântul Pavel, cunoașterea marilor mistere 

creștine: Întruparea, Patima și Învierea lui Cristos și umplerea credinciosului de Duh 

Sfânt (1 Cor 2, Ef 1, 17) .  

Cunoașterea (gnoza, știința) implică, de asemenea, cunoașterea religiei creștine, 

deși într-o măsură mai mică (1 Cor 1, 5). Tot în Scrisoarea I către Corinteni 8, 1-7, 

„cunoașterea” înseamnă cunoașterea specială a faptului că  „nu este decât un singur 

Dumnezeu, Tatăl, despre care sunt toate lucrurile și noi, pentru el și un singur Domn Isus 

Hristos , prin care sunt toate lucrurile, și noi prin el”.  

(6) Ajutoarele (antilepseis, opitulationes) reprezintă o carismă legată de slujirea 

celor săraci și bolnavi. Pluralul este folosit pentru a indica numărul mare de infirmități care 

au fost vindecate și varietatea mijloacelor utilizate în vindecare, de ex. prin pronunțarea 

numelui lui Isus (Fap 3, 6), prin impunerea mâinilor, prin ungerea cu ulei, prin semnul 

crucii. 

(7) Guvernarea (kyberneseis, gubernationes) reprezintă darurile speciale acordate 

conducătorilor bisericii pentru exercitarea credincioasă a autorității lor. Această carismă 

este legată de toate gradele ierarhiei, de apostoli și succesorii lor, de episcopi și preoți, de 

doctorii, diaconi și administratori. Sfântul Grigorie numește guvernarea sufletelor „arta 

artelor”. 

 

 2.2.1.2 Carismele oferite pentru viața exterioară 

A doua serie de carisme urmărește dezvoltarea externă a Bisericii. Aceste haruri 

arată puterea lui Dumnezeu la lucru, în membrii Bisericii, fiind menite să le întărească 

credința și să înlăture neîncrederea celor dinafară. 

(1) Credința este acea carismă a credinței puternice ce mișcă munții, alungă diavolii 

(Mt 17, 19-20) și se confruntă cu cel mai crud martiriu fără să se clipească. Carisma 

transmisă de Dumnezeu în toate veacurile sfinților și martirilor și multor mucenici, bărbați 

și femei.  

(2) Lucrarea minunilor (energema dynameon, operatio virtutum) este puterea dată 

de Dumnezeu de a face fapte dincolo de puterea obișnuită a omului. „În numele Meu vor 
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scoate diavolii, vor vorbi în limbi noi; vor apuca șerpi, iar dacă vor bea ceva aducător de 

moarte, nu le va dăuna; mâinile lor asupra celor bolnavi și ei se vor recupera.” (Mc 16, 17-

18)  

(3) Tămăduirea (charisma lamaton, gratia sanitatum): numărul mare de infirmități 

care au fost vindecate și varietatea mijloacelor utilizate în vindecare, de ex. prin 

pronunțarea numelui lui Isus (Fap 3, 6), prin impunerea mâinilor, prin ungerea cu ulei, prin 

semnul crucii.  

 (4) Harul limbilor (glossolalia) este capacitatea de a vorbi împotriva tăcerii (1 Cor 

14, 28), dar nu întotdeauna într-o limbă străină.  

Obiectul harului nu era să transmită idei ascultătorilor, ci să vorbească lui 

Dumnezeu în rugăciune - pentru care nu este necesară cunoașterea unei limbi străine.  

Un limbaj articulat, pentru că vorbitorul se roagă, cântă, îi mulțumește lui 

Dumnezeu (1 Cor14, 2-17), dar aflându-se într-o stare specială: „Dacă mă rog într-o limbă, 

spiritul meu [pneuma] se roagă, dar înțelegerea mea [nous, mens] este fără rod” (1 Cor 14, 

14).   

„Limbile așadar sunt un semn, nu pentru credincioși, ci pentru necredincioși, pe 

când profeția este pentru credincioși, nu pentru necredincioși. De se adună dar întreaga 

Biserică și toți vorbesc în limbi, și intră unii oameni de rând sau necredincioși, oare nu vor 

zică csunteți ieșiți din minți?” (1 Cor 14, 22-23).   

(5) Darul interpretării (glossolalia)  

Carisma interpretării este necesar complementară darului limbilor; interpretarea 

este competenta spirituală fie a vorbitorului - luând forma unei adresări inteligibile, fie a 

receptorului. 

Carismele sunt deosebite de virtuți și de darurile și roadele Duhului Sfânt. 

 

2.2.2 Virtuțile69 

Sfântul Augustin – citat apoi și de Sfântul Toma d`Aquino - definea virtutea „O 

calitate bună a minții umane prin care se trăiește corect, pe care nimeni nu o folosește în 

chip rău și pe care Dumnezeu o produce în noi, fără noi”. 

În Catehismul Bisericii Catolice, virtuțile sunt detaliate în paragrafele #1803 – 1829. 

Virtuțile se împart în teologale și cardinale. 

                                                      
69 Cappelluti, G., Vademecum de teologie morală, trad. Dumitru, C., Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de 

București, București, 2010 
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2.2.2.1 Virtuțile teologale 

Virtuțile teologale îl au ca obiect direct și nemijlocit pe Dumnezeu și pot fi 

considerate specifice creștinismului datorită enunțării lor de către Sfântul Paul în Noul 

Testament (1 Cor 13, 13). 

(1) Credința – este virtutea supranaturală prin intermediul căreia acceptăm, în baza 

autorității lui Dumnezeu, ca adevărat ceea ce El a revelat. Prin ea acceptăm că Dumnezeu 

există, că El răsplătește binele și pedepsește răul.  

(2) Iubirea – virtute teologală prin excelență, dispune voința omului nu numai să-l 

iubească pe Dumnezeu mai presus de orice alt bine și pe aproape pentru El, ci și să-l iubească 

cum se iubește pe sine, participând la însăși iubirea Sa necreată. Iubirea de Dumnezeu este 

nesfârșită; iubirea de aproape are două motive fundamentale: similaritatea în demnitate și 

măreție prin natura umană și faptul că aproapele este înălțat la ordinea harului – a naturii și 

vieții lui Dumnezeu. 

(3) Speranța – este acea virtute teologală prin care ne dorim să-l avem pe deplin pe 

Dumnezeu, Binele Suprem și să avem încrederea că ne va da ajutor pentru a ajunge la El, 

conform făgăduințelor Sale. Obiectul speranței este format din fericirea veșnică și mijloacele 

ce ne conduc la ea. 

 

2.2.2.2 Virtuțile cardinale 

Cele patru virtuți cardinale ( numite astfel pentru prima dată de Sfântul Ambrozie) 

își au originea în filozofia greacă și reprezintă principii de viață aplicate de toți cei ce au 

rectitudine morală. Ele se completează cu alte virtuți – caracteristici morale - ce pivotează 

în jurul lor (CBC #1805) 

(1) Prudența – din Grecia antică, prudența a fost considerată cauza, măsura și forma 

tuturor celorlalte virtuți, concretizată în capacitatea de reflecție și echilibrul în luarea 

deciziilor și în executarea acțiunilor. 

(2) Dreptatea – reprezintă voința constantă de a respecta în permanență dreptul altuia 

și echilibrul între egoism și altruism. Parte a sa, este virtutea religiei – a-i oferi lui Dumnezeu 

ce i se cuvine. Virtutea religiei reprezintă elementul de legătură între virtuțile teologale și 

cele morale. 

(3) Tăria – a cărei extremă pozitivă este martiriul, reprezintă capacitatea de a stărui 

în atingerea obiectivelor, în ciuda greutăților ivite. Virtuți adiacente sunt perseverența și 

răbdarea. 
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(4) Cumpătarea – moderează și echilibrează, cu ajutorul rațiunii, dorințele și 

atracțiile plăcerilor aferente celor cinci simțuri. Ea se manifestă prin: modestie, cinste, 

abstinență, castitate, indulgență, smerenie.  

 

2.2.3 Darurile și rodul Duhului Sfânt 

Darurile sunt acordate în sprijinul virtuților și reprezintă dispoziții permanente 

oferite omului spre a-l susține și a-l face ascultător (CBC #1830 – 1832) 

Acestea sunt: 

(1) Înțelepciunea 

(2) Înțelegerea 

(3) Sfatul 

(4) Tăria 

(5) Știința 

(6) Evlavia 

(7) Frica de Dumnezeu 

 

Rodul Duhului Sfânt (subîmpărțit în 12) se nasc în noi prin lucrarea Spiritului (Gal 

5, 22-23) și reprezintă ceea ce trebuie să ne dorim, prin opoziție cu „faptele trupului” (Gal 

5, 19 -20) care îndepărtează de Împărăția lui Dumnezeu. 

În alegerea primilor apostoli, Isus pornește de la lumesc, de la meseria lor și îi 

conduce spre misiunea lor de a fi „pescari de oameni” (Mt 4, 19) și „slujitori ai Cuvântului” 

(Lc 1, 2), pornește de la omul simplu prin care va vorbi de-acum Duhul Sfânt. 

Sfântul apostol Paul, pentru a transmite mesajul de evanghelizare „... m-am făcut 

sclavul tuturor ca să-i câștig pe cât mai mulți. ... M-am făcut totul pentru toți, ca să-i câștig 

măcar pe unii.” (1 Cor 9, 19-20) 

În întreaga sa viață și implicit în ipostaza de transmițător al mesajului de 

Evanghelizare, identitatea laicului se manifestă prin credința sa în Sfânta Treime, în Înviere 

și în Mântuire. 

Identitatea creștină este, în primul rând, rezultat al participării la sacramentele 

inițierii creștine instituite de Cristos: prin Botez – bază a vieții creștine – creștinul este 

eliberat de păcat, renaște ca fiu al lui Dumnezeu, mădular al lui Cristos, fiind încorporat în 

Biserică și părtaș la misiunea ei (CBC #1213). Prin sacramentul Mirului, ce completează 

sacramentul Botezului, creștinul este legat complet de Biserică, primește puterea specială a 

Duhului Sfânt și, totodată, devine martor adevărat al lui Cristos, având obligația mai strictă 

de a apăra și răspândi – prin cuvânt și prin faptă – credința (CBC #1285). 
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Euharistia, numită de Sf. Augustin ”sacrament al sacramentelor” 70, este cel de-al 

treilea sacrament al inițierii și singurul care se repetă de-a lungul vieții creștinului pentru a-

l hrăni cu trupul și sângele Domnului. El reprezintă participarea, alături de întreaga 

comunitate, la jertfa Domnului pentru mântuirea lumii (CBC #1322). Acest sacrament 

sporește unitatea noastră cu Cristos (In 6, 56), ne păstrează uniți cu El (CBC #1395), dar 

păstrează deopotrivă și unitatea creștinilor (CBC #1398) 

La celebrarea sacramentelor inițierii creștine – ca și în cazul celorlalte sacramente, 

dar și al celebrărilor în general – limbajul verbal se împletește cu cel non-verbal.   

În plus, identitatea creștinului laic este completată de educația creștină primită 

începând chiar din familie – în cazul provenienței dintr-o familie creștină, prin cateheza și 

liturgie în biserică și prin aportul membrilor comunității creștine (familia spirituală) din care 

acesta face parte. 

Astăzi, familia este într-o acerbă concurență cu media, rețelele de socializare, actorii 

sociali și chiar școala. Transmiterea se face mai degrabă orizontal – în spațiu – și nu vertical, 

în timp, de la o generație la alta. Paradoxul familiei este că trebuie să introducă noii veniți 

pe lume în tradițiile generațiilor trecute pentru continuitate, dar și să se adapteze la nou. 

Echilibrul ce trebuie păstrat între aceste două extreme este foarte fin, exacerbarea uneia sau 

celeilalte conducând la ruină – prin nerespectarea completă a regulilor și normelor, fie printr-

o repetiție lipsită de creativitate. 

Dacă trăsăturile genetice se transmit automat trans-generațional, pentru cele 

spirituale este nevoie de unitate familială și de reguli morale implementate deopotrivă cu 

normele sociale cu care nu rareori vin în contradicție.71 

Funcția expresivă descrie și starea internă a emițătorului în raport cu mesajul pe care 

îl transmite. În cazul laicilor, această stare este descrisă tot de Sfântul apostol Paul în 

Scrisoarea către Filipeni (2, 5-11), intitulată Imn cristologic, ce începe sugestiv: „Să aveți 

în voi acea atitudine care este în Isus Cristos”. 

Cei care participă la acest proces transmit dimensiunea spirituală a experienței 

spirituale directe trăită ca martori ai transformării ce le influențează viața. Mesajul transmis 

depășește bariera temporală. 

În relația interumană, utilizarea verbului ”a comunica” presupune doar actul 

unilateral al emițătorului fără participarea efectivă a receptorului ce poate fi caracterizată 

sau definită prin verbul a recepționa, a primi, a absorbi. 

                                                      
7070 https://stanselminstitute.org/files/Augustine,%20Sermon%20272.pdf (descărcat la 10 septembrie 2018) 
71 ***, Semaines sociales de France - Transmettre, partager des valeurs, susciter des libertés , Bayard Editions, 

Montrouge, France, 2005 

https://stanselminstitute.org/files/Augustine,%20Sermon%20272.pdf
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Actul de comunicare va reprezenta deci, doar o emisie a informației fără a presupune 

implicit și procesul de absorbție a informației,  acțiune a receptorului. 

 În procesul de evanghelizare transferul este mai mult decât informațional conținând 

și substanță sublimată  în Spirit, inspirație și respirație, sau pneuma.   

În plus, participarea recipientului este implicită,  acceptul lui, anterior procesului, de 

a participa activ la acest act este fundamentală  pentru reușita evanghelizării, altfel vorbirea 

e ”în pustiu”.  Receptorul primește substanța și informația evanghelizării,  o absoarbe, o 

inspiră - se inspiră,  informația și substanța spirituală producând transformări, înțelegere, 

miracole, vindecări  în întreaga ființă a receptorului. 

 Corelând cele două condiții, de transfer de informație și substanță, și de participare 

activă, prin absorbție a receptorului, verbul cel mai potrivit pentru a înlocui ”a comunica” 

este „a transmite” ce întrunește în interpretarea sa cele două condiții. 

 În concluzie, prin evanghelizare laicul transmite un mesaj substanțializat spiritual 

după un proces de in-spirație receptorului, care - printr-un proces de absorbție voluntară se 

transformă, evoluează. 

Motivația sa - „Toate le fac pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea” (1 Cor 9, 

23), se bazează pe componenta ascultării, pe iubirea de Dumnezeu și de aproapele și pe 

dorința de mântuire și viață veșnică (In 3, 17-18). 

Acestei motivații i se adaugă abilitățile emițătorului de a transmite mesajul (ce 

implică și capacitatea de a asculta și de a observa reacțiile receptorului), cunoștințele – din 

domeniul biblic și teologic, dar și din alte domenii (psihologie, sociologie, filozofie, cultură, 

etc.) și comportamentul. Prin însumare ele formează intenția pentru care transmite mesajul, 

reflectându-se în modalitatea de formulare a mesajului, în adaptarea acestuia la context și la 

feedback, în codul folosit, în caracteristicile vocale la care va face apel și în componenta 

non-verbală a limbajului. 

Pentru ca mesajul să aibă credibilitate, acesta trebuie să corespundă convingerilor și 

credințelor laicului care, asemenea Sfântului Paul, are încredere deplină în mesajul transmis 

în Isus - „Am crezut, de aceea am vorbit” (2 Cor 4, 13), și își poate îndeplini, implicit, 

misiunea - „... cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu...” (In 14, 12). 

În plus, emițătorul observă reacțiile interlocutorului (receptorului) prin toate 

simțurile sale, modificând modul de comunicare a mesajului în funcție de aceste realități 

astfel încât transmiterea mesajului să aibă efectul scontat, fără însă a afecta sau a compromite 

esența. 
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Emițătorul trebuie să aibă flexibilitatea de a coopera, de a colabora, de a experimenta 

comuniunea cu receptorul, de a-l întâlni la nivelul său de cunoaștere și de a-l înțelege, pentru 

a transmite mesajul pe înțelesul său. 

Trăind în credință, laicul îl va vedea pe Cristos în fiecare persoană.  

 

2.3 Receptorul, funcția conativă 

Numită și persuasivă sau retorică, funcția conativă vizează receptorul mesajului și se 

axează pe starea acestuia și pe obiectivul de a obține un anumit tip de reacție la mesajul ce i 

se transmite. 

Așa cum emițătorul are o intenție pentru care evanghelizează, receptorul are o 

intenție pentru care nu crede (viciu sau păcat72 – așa cum vor fi descrise în continuare), iar 

prin funcția conativă modul de transmitere este adaptat receptorului pentru ca acesta să 

consimtă la mesajul transmis și la transformarea sa, ce îl va elibera și de păcat. Am 

considerat importantă descrierea păcatelor și a viciilor deoarece, în funcție de părerea 

prezentă a receptorului în ceea ce privește creștinismul, mesajul va fi diferit ca formă, cu 

păstrarea, însă, intactă a fondului. 

 

2.3.1 Păcatele și viciile 

În timp ce viciul este o afecțiune spirituală ce face ca viața să fie inconstantă și 

incoerentă, păcatul este definit ca „un cuvânt, un act sau o dorință contrare legii veșnice”. 

Viciile se opun virtuților cardinale, în timp ce păcatele – virtuților teologale. 

Mai jos, vom detalia atât viciile cât și păcatele punând accent pe modul în care 

acestea îl îndepărtează pe om de Dumnezeu, făcându-l implicit potențial receptor al 

mesajului de evanghelizare pentru a se îndrepta. 

 

2.3.1.1 Păcatele împotriva credinței 

Necredința (îndoiala), apostazia, schisma și erezia sunt cele patru păcate împotriva 

credinței. Necredința reprezintă neglijarea adevărului revelat sau refuzul voluntar de a 

consimți la el. Poate fi voluntară – când ceea ce a revelat Dumnezeu este refuzat și 

involuntară – o ezitare în a crede, o dificultate în a depăși obiecțiile privind credința. 

Erezia este negarea sau îndoiala încăpățânată cu privire la un adevăr de credință, 

după primirea Botezului. Păcatul este grav dacă există această negare încăpățânată, altfel 

putem vorbi doar de teamă, ignoranță sau neglijență. 

                                                      
72 Cappelluti, G., Vademecum de teologie morală, trad. Dumitru, C., Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de 

București, București, 2010 
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Apostazia reprezintă negarea totală a credinței creștine, iar schisma este se definește 

ca refuzul recunoașterii autorității Suveranului Pontif. 

 

2.3.1.2 Păcate împotriva iubirii 

Un prim păcat este indiferența față de iubirea divină, urmat de nerecunoștiință ce nu 

recunoaște dragostea divină și nu răspunde la ea. 

Lâncezeala se manifestă prin ezitarea sau neglijența de a răspunde la iubirea divină, 

iar lenea spirituală poate ajunge până la refuzarea bucuriei și repulsia față de binele divin. 

Ultimul, dar nu cel din urmă dintre aceste păcate este ura față de Dumnezeu căruia îi este 

negată bunătatea, ajungându-se chiar până la blesteme. 

Păcatele privind iubirea de sine sunt egoismul și ura față de propria persoană, 

manifestate prin exagerarea binelui propriu în detrimentul binelui comun și al slavei lui 

Dumnezeu și, respectiv, prin lipsa de grijă față de trup și suflet. 

Păcatele împotriva iubirii aproapelui sunt: 

- Răzvrătirea – opusă dreptății, unității, păcii și binelui comun – presupune o 

pregătire ascunsă împotriva colectivității; 

- Scandalul – este un prilej de cădere în păcat fie pentru sine (activ), fie pentru o altă 

persoană (pasiv). Scandalul direct – prin care, cu intenție, este făcut aproapele să păcătuiască 

este păcat de moarte atât împotriva iubirii, cât și împotriva virtuții pe care aproapele o va 

încălca păcătuind. 

- Cooperarea la rău – este complicitatea la acțiunea rea a unei persoane. 

 

2.3.1.3 Păcatele împotriva speranței 

Păcatele împotriva speranței sunt: lipsa năzuinței, disperarea și prezumția. 

Lipsa năzuinței de a-l avea pe Dumnezeu apare la cei absorbiți de bunurile materiale. 

Disperarea semnifică pierderea încrederii în posibilitatea și existența mijloacelor de 

a ajunge la fericirea veșnică. Nu este gravă dacă provine din frică, pesimism sau ispită 

diabolică (privativă), spre deosebire de cazul în care omul consideră că-i este imposibil să 

ajungă la Dumnezeu și că nu va primi îndurare din partea Sa. 

Prezumția reprezintă încrederea totală în forțele proprii pentru obținerea mântuirii 

sau opusul, în care fără a avea vreun merit, fără nici un efort și fără convertire, o persoană 

crede că va obține iertarea. Printre cauzele prezumției menționăm: eroarea privind adevărul 

de credință, mândria și slava deșartă. 
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2.3.1.4 Nedreptatea 

Violarea unui drept al altuia, reprezintă o nedreptate. Măsura acesteia este dată în 

funcție de paguba provocată persoanei și de gradul de lezare a binelui comun. Păcatele făcute 

cu nedreptate sunt clasificate – ca și gravitatea lor - în funcție de poruncile nerespectate și 

de drepturile sau bunurile ce au fost lezate, ce pot fi varia de la viață, trup, onoare, până la 

bunuri exterioare. Ca exemple, menționăm: sinuciderea, omorul (incluzând avortul, 

posibilele consecințe ale diagnosticării prenatale și eutanasia), adulterul, răpirea, violul, dar 

și furtul, minciuna, lezarea onoarei sau calomnia. 

În cadrul nedreptății, o categorie aparte o reprezintă păcatele împotriva virtuții 

religiei. 

 

2.3.1.5 Viciile 

Viciile opuse prudenței pot apărea fie din nesocotirea acesteia - graba, nechibzuința, 

inconstanța, fie dintr-o prudență excesivă – prudența trupească, viclenia, grija excesivă73. 

Viciile opuse dreptății sunt: rea-credința, viciile de consimțământ (eroarea, 

înșelăciunea, violența, teama). 

Viciile împotriva virtuții religiei sunt: superstiția, idolatria, divinația, etc. 

Viciile împotriva tăriei sunt cele două extreme ale acesteia: nestatornicia – labilitatea 

și încăpățânarea. 

Cumpătării i se opun următoarele vicii: lăcomia, beția și desfrâul în toate formele 

lor. 

 

2.3.2 Mărinimia lui Dumnezeu și răspunsul omului la aceasta 

„[…] Dumnezeu nu este părtinitor, ci în orice neam cel care se teme de el și face 

dreptatea îi este plăcut” (Fap. 10, 34-35). 

Aceasta pornește și din faptul că toți oamenii, fii ai lui Dumnezeu, au resursele 

interne și capacitatea de a-și atinge potențialul maxim – mântuirea și viața veșnică.  

Capacitatea sa de a primi mesajul este limitată de mai mulți factori dar, receptorii 

sunt și ei copiii lui Dumnezeu (Gal 3, 26), părtași la mântuire (Rom 8, 16-17) și capabili de 

a se converti  (Mt 13, 1-9). 

Sfântul Luca a fost numit evanghelistul milostivirii lui Isus. Întreaga sa Evanghelie, 

ca și Faptele Apostolilor sunt adresate „cinstitului Teofil” – nume generic ce înseamnă în 

limba greacă „iubitor de Dumnezeu” și îi include pe toți credincioșii – având ca scop 

                                                      
73 Cappelluti, G., Vademecum de teologie morală, trad. Dumitru, C., Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de 

București, București, 2010 
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cunoașterea veridicității faptelor lui Isus de către toți și șansa oferită fiecăruia de a deveni 

un slujitor al Cuvântului. În mod special în această Evanghelie, Isus stă la masă cu păcătoșii 

- arătându-le calea uceniciei și imediata iubire a lui Dumnezeu - venită sub forma iertării și 

prezenței Sale în viața celor ce aleg să-l întâlnească și să-l urmeze „astăzi”. 

Cele trei parabole ce formează capitolul 15 al Evangheliei sale, arată nu numai 

deschiderea pe care Dumnezeu o are față de cei căzuți în păcat dar și răspunsul lor la această 

deschidere, manifestat prin bucurie, uimire, laudă și recunoștință. Tema pierderii și regăsirii, 

alături de cea a bucuriei și de invitarea celor dinafară să participe la bucuria regăsirii apar în 

fiecare parabolă. Referințele la convertirea păcătoșilor, așa cum am arătat mai sus, sunt 

adesea întâlnite la Sfântul Luca dar, capitolul 15 este adresat specific celor care murmurau 

împotriva atitudinii binevoitoare a lui Isus față de păcătoși. 

Tot Sfântul apostol Luca este cel ce povestește în Faptele Apostolilor cum, în ziua 

Cincizecimii, revărsarea Duhului Sfânt și discursul apostolului Petru au convertit pe loc mii 

de oameni la creștinism, oameni ce ”vorbeau o singură limbă” (Fap 2) 

Pornind de la  modelul  de dezvoltare psihosocială  a lui Erikson74  cu stadiile: 

pruncie (0-1 ani), copilărie timpurie ( 1-3 ani), vârsta jocului (3-6 ani), vârsta școlară (6-12 

ani), adolescența (12-19 ani), vârsta adultă tânără (20-25 ani), vârsta adultă mijlocie (25- 64 

ani), și folosind puterea analitică a modelului pentru comunități75, vom introduce 6 stadii 

echivalente de ritualizare progresivă a adultului în comunitățile religioase, utilizând limbajul 

ericksonian, respectiv: numious, judicios, dramatic, formal, ideologic și nomatic. 

1. Stadiul „numious” implică un element de încredere a membrilor, consolidat 

în procesul de recunoaștere mutuală, socializare și apartenență, caracteristic noului venit, 

discipolului. 

2. În „judicios”, legile vieții interioare ale membrilor comunității sunt 

supravegheate neostenit de conștiința acestora cât și de către ceilalți membri ai comunității, 

cu precădere  de către cei apropiați. În cazul unor devieri, acesta este prezentat ca exemplu 

deviant, ce declanșează procese de rușine interioară unor participanți la comunitate. 

3. În stadiul „dramatic” comunitatea oferă o scenă de manifestare a 

inițiativelor membrilor, pentru a le testa și experimenta, oferind feedback și evaluând modul 

în care comportamentul acestora se potrivește comunității. 

                                                      
74 Erikson, Erik H. , Childhood and Society, W. W.Norton,  New York, NY, 1950 
75 Erikson, Erik H., Toys and Reasons: Stages in the Ritualization of Experience, W. W.Norton, New York, NY, 

1977  
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4. În stadiul „formal” disciplina și acceptul normelor comunității de către 

membri sunt esențiale pentru supraviețuirea acesteia, în măsura în care acestea nu sunt 

arhaice sau disfuncționale și nu impun litera în locul spiritului normelor. 

5. În „ideologic” consolidarea convingerilor conduce la construcția 

infrastructurii morale a comunității și la angajament. 

6. În sfârșit, în stadiul „nomatic” membrii devin creatori de norme, de nomos 

(legi, gr.) educându-i pe membrii aflați în stadii anterioare, în legea asumată ca principiu 

călăuzitor. Acest stadiu este caracteristic învățătorilor și maeștrilor spirituali. 

Conflictele ce apar la fiecare stadiu pot îndepărta membrul din comunitate sau pot 

destrăma comunitatea, iar pentru a fi rezolvate necesită existența unor competențe ce satisfac 

nevoi profund ancorate în evoluția comunității, fără a fi direct conștientizate de către membri 

în plan personal. Aceste competențe sunt: speranță, voință, țel, competență, loialitate, iubire 

sau compasiune. 

 

2.4. Contextul, funcția referențială 

Funcția referențială, numită și reprezentativă sau denominativă, vizează ”orientarea 

spre realitate”76. 

În mare parte, contextul este reprezentat de situația socială din zilele noastre, 

respectiv de fenomenul de secularizare – așa cum a fost prezentat anterior – ce nu este 

neapărat favorabil transmiterii mesajului de evanghelizare. Astăzi există acest proces de 

îndepărtare de creștinism, ale cărui efecte sunt vizibile în fiecare domeniu al vieții de zi cu 

zi. ”Cultura de business”, chiar dacă vrea să creeze impresia comunității, nu se adresează 

omului în complexitatea sa, ci doar rolului social pe care acesta îl îndeplinește în cadrul 

afacerii sau corporației. Oamenii sunt orientați, în principal, către câștiguri materiale, în 

detrimentul celor spirituale, și sunt încurajați de către societate să facă astfel. 

În tradiția ortodoxă, se vorbește despre ”oportunism liturgic vecin cu superstiția 

formalistă”, ce umple bisericile la marile sărbători, dă naștere la mulțimi de oameni (de 

multe ori cu comportament neadecvat) la pelerinajele la icoanele făcătoare de minuni sau 

moaște de sfinți sau la donații exorbitante, ostentative făcute pentru câștigarea capitalului 

electoral.77 

 

                                                      
76 Fiske, J, op. cit 
77 Apud, Toader, I., Catehizarea adulților în contextul secularizării contemporane. Priorități și perspective, Logos, 

Revistă de pastorală catehetică, citat de Ciobotă, M. D., Discursul omiletic din perspectiva științelor comunicării, 

2012, Editura Universitară, București, pg. 114 și urm. 
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2.5. Mesajul, funcția poetică 

În sens foarte larg, mesajul este în primul rând modul de viață al emițătorului, așa 

cum viața lui Isus a fost primul mesaj pe care acesta ni l-a transmis și care reprezintă modelul 

de viață al creștinului. 

Din punct de vedere al funcției sale, mesajul trebuie să îndeplinească criterii estetice. 

Roman Jackobson o mai denumește funcția expresivă sau afectivă. Această funcție privește 

și influențează atât mesajul în integralitatea sa, cât și limbajul folosit. Ea are o legătură 

strânsă cu percepția neconștientă a modului în care este comunicat mesajul. Nu este neapărat 

ușor de respectat existând riscul de a compromite esența unui mesaj de magnitudinea celui 

de evanghelizare, dar trebuie învățate, valorificate și exersate competențele lingvistice, 

bogăția și subtilitățile limbajului, tocmai pentru a-l face ușor de înțeles și a-i sublinia 

consistența și frumusețea. 

Transmiterea vieții și lucrării lui Isus, culminând cu Patima, Moartea Sa pe cruce și 

cu Învierea, este prioritatea tuturor creștinilor. Prin testamentul misionar lăsat apostolilor - 

de a transmite Evanghelia în lumea întreagă, prin viu grai – Isus a oferit posterității creștine 

un nou mesaj, o nouă ordine spirituală ce trebuie transmisă, rezultat al Întrupării Sale și un 

conținut divin de învățătură și viață. Fiecare persoană, primind acest mesaj, are șansa 

comuniunii cu El prin iubire creștină și, totodată, cu aproapele. 

Apostolii au fost trimiși să vorbească în numele Său, iar mesajul avea următoarele 

componente: o istorie vetero-testamentară, amintirea unor profeții mesianice, după care se 

făcea vorbire despre întruparea, activitatea, moartea și învierea lui Isus Cristos, pentru ca la 

final să fie transmise câteva îndemnuri pentru viață adresate ascultătorilor.  

Referindu-ne la transmiterea efectivă a mesajului, nu este vorba doar comunicarea 

unor fapte, a unor cunoștințe ci este un mesaj transformator ce dă ocazia receptorului să 

învețe despre Isus Cristos, să intre în contact cu El și prin aceasta să aibă acces la viața 

veșnică. Așa cum mesajul lui Isus cheamă pe fiecare la o transformare lăuntrică radicală, ce 

are ca fundament comuniunea persoanelor cu divinul, astăzi, în contact cu acest mesaj, 

receptorul va avea o nouă identitate, va conștientiza și se va percepe pe sine ca parte din 

Dumnezeu, ca purtător de Isus Cristos. 

Ceea ce se transmite este ”Cristos cel răstignit” (1 Cor 1, 23), Evanghelia (1 Tes 1, 

8), Cuvântul credinței (Rom 10, 8) și al Adevărului (2 Cor 6, 7), potrivit Scripturii (1 Cor 

15, 3)78, mesajul având puterea de a-i converti pe cei care nu sunt creștini. 

                                                      
78 Ciobotă, M. D., Discursul omiletic din perspectiva științelor comunicării, Editura Universitară, București, 2012, 

pg. 121 
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Cuvântul s-a întrupat, deci ceea ce se comunică este chiar Isus – Dumnezeu și Om. 

Comunicat de Însuși Domnul, mesajul a avut o calitate nemaiîntâlnită – comunicatorul și 

mesajul erau unul și același. Succesorii săi, chiar dacă vorbesc despre învățăturile și trăirile 

proprii, reiau în mesajul pe care îl transmit, cu fidelitate, principiile lăsate moștenire de către 

Sursă. 

Forma predominant folosită de către Mântuitor pentru mesaj au fost parabolele, 

utilizate în scopuri pedagogice, în vorbire simplă. Parabolele neo-testamentare au cinci 

elemente caracteristice: limbaj simbolic, accentuarea aspectului ce trebuie reținut, un 

element de extravaganță, două puncte de vedere antagonice, terminându-se de obicei cu o 

întrebare; vorbesc despre Dumnezeu, despre venirea Împărăției Sale și despre ceea ce El 

dorește pentru oameni. 

Cu titlu de exemplu, în tehnicile de azi de transmitere a mesajului, este utilizată 

metafora – figură de stil prin care se dă unui cuvânt (sau eveniment) o semnificație nouă, în 

virtutea unei comparații subînțelese sau care poate fi percepută doar la nivel neconștient. 

Similaritatea cu ceea ce trebuie transmis nu există, mai ales în cazul metaforelor indirecte; 

termenii metaforei sunt, de fapt, reprezentări ale realității pe care vorbitorul dorește să o 

transmită, dar au un impact mai mare asupra receptorului decât vorbirea directă deoarece 

riscul apariției unora dintre barierele în comunicare (pe care le vom descrie mai jos) este 

diminuat, receptorul nesimțindu-se ”amenințat” de către mesajul transmis și, în plus fiind 

accesibilă unor receptori neomogeni.79 

 

2.6. Contactul, funcția fatică 

Funcția fatică sau relațională a acestei componente se referă la confirmarea 

autenticității relației între partenerii procesului de transmitere a mesajului. Laicul trebuie să 

verifice atenția receptorului și funcționarea relației cu acesta, mai ales în mediul actual, în 

care se vorbește adesea de manipulare, ceea ce poate da naștere la suspiciune și chiar 

ostilitate. Din păcate, atât termenul manipulare, cât și termenul prozelitism – mult mai 

adaptat contextului –  au fost desprinși astăzi de sensul lor originar. 

Implicarea receptorului în procesul de transmitere, inițierea unui dialog autentic, îl 

introduce în atmosfera mesajului și îi menține interesul față acesta. 

De când au fost instruiți apostolii de către Isus, presiunile sau încercarea de impunere 

asupra celor ce se opun mesajului nu sunt binevenite. Această indicație este considerată 

extrem de importantă, ea regăsindu-se în textul tuturor Evangheliilor sinoptice (Mt 10, 14), 

                                                      
79 Centner, D., Holyoak, K. J., Kokinov, B. N., The Analogical Mind Perspectives from Cognitive Science, 

Massachusetts Institute of Technology, 2001 
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(M 6, 11), (L 9, 5) și în Faptele Apostolilor ca o confirmare a ascultării (F 13, 51). Originea 

„scuturării prafului de pe sandale” rezidă într-un vechi obicei al evreilor, ca atunci când se 

întorceau din țările străine, trecând frontiera Țării Sfinte, să-și scuture praful de pe picioare 

- act ce simboliza faptul că au rupt contactul, acum la întoarcerea lor în propria țară, cu orice 

i-ar ține legați de popoarele unde le fusese temporar (impusă) șederea și, implicit, că s-au 

reîntors la credința, obiceiurile și tradițiile originare, negându-i pe cei ce nu le respectă.80 

 

2.7. Codul, funcția metalingvistică 

Funcția metalingvistică, reflexivă reprezintă capacitatea de a folosi limbajul pentru 

a-l explica. Aceste explicații sunt binevenite pe parcursul mesajului, atât pentru receptor cât 

și pentru emițător, evitându-se distorsionările sau greșita interpretare a mesajului. 

În textul vechi biblic, materialitatea fizică a cuvântului scris era reprodusă prin 

consoane ce, pentru avea semnificație, trebuiau umplute și transportate  prin  expirația  

vocalică -  finalitate  a unui proces intern de înțelegere spirituală a semnificației. Pneuma, 

metaforizată  prin aerul intern expirat de emițător, conține tot complexul de intonații 

personalizate, rezultat  al procesului intern de înțelegere spirituală, nuanțând interpretarea 

subiectivă, în funcție de profunzimea și darurile carismatice ale  emițătorului. 

Tot în Vechiul Testament, regăsim și pedeapsa pentru dorința de mărire a omului - 

Turnul Babel (Gen 11, 1-9) – care nu a știut să se ridice prin cuvânt, nu a știut să se supună 

poruncii lui Dumnezeu, ci s-a „revărsat în afara granițelor firii”, ceea ce a avut ca rezultat 

distrugerea înțelegerii între oameni și a vorbirii.81 

Lipsa de considerație față de Dumnezeu, având ca răspuns din partea Acestuia 

amestecarea limbilor, este iertată - fiind descris și reversul procesului – abia la Pogorârea 

Sfântului Duh, în ziua Cincizecimii (Fap 2, 14-41). 

Cuvintele lui Isus, învățătura sa, poartă într-însele „autoritatea” (Mc 1,22), mesajul 

său identificându-se deplin cu propria Sa persoană dumnezeiască. Dar, ele sunt și „cuvintele 

unui om ce se adresează altor oameni în limbajul oamenilor și vorbindu-le despre ei înșiși. 

Despre ei înșiși, adică despre natura lor, despre calitățile și defectele lor, indicându-le ce 

trebuie să facă, unde este binele și unde este răul: o etică într-adevăr.”82 

                                                      
80 https://en.wikipedia.org/wiki/Shaking_the_dust_from_the_feet (descărcat la 1 septembrie 2018) 
81 Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrieri, partea I, Omilii la Facere, XXX, Colecția Părinți și scriitori bisericești, vol. 21, 

trad. Pr. D. Fecioru, 1987, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, pg. 

380 și urm. 
82 Henry, M., Cuvintele lui Hristos, trad. Ică, I. jr., 2005, Editura Sophia, pg. 9  

https://en.wikipedia.org/wiki/Shaking_the_dust_from_the_feet
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Sfântul Maxim Mărturisitorul, vorbește despre o triplă ipostază a întrupării 

Logosului: în rațiunile creației (și ale omului), în cuvintele Sfintei Scripturi și plenar, 

culminant, ontologic – în persoana lui Isus Cristos.  

Din această perspectivă, mai mult decât din simpla perspectivă a responsabilității 

față de mesajul transmis, folosirea cuvântului are implicații extrem de profunde. În cazul 

mesajului de evanghelizare, limbajul de suprafață trebuie să folosească acele cuvinte care să 

exprime plenar esența sa. 

Începutul tuturor lucrurilor este Logos-ul, sau Cuvântul lui Dumnezeu, căci „Toate 

prin El au luat ființă, iar în afara Lui nimic ce există nu a luat ființă” (In 1, 3). 

 

2.8. Bruiajul 

Zgomotul semantic sau bruiajul reprezintă elementul perturbator al transmiterii 

mesajului și este definit ca ”orice fenomen sau acțiune de natură să introducă diferențe între 

mesajul transmis de emițător și cel perceput de către receptor”83. 

Natura bruiajului poate fi extrem de diversă, de aceea vom enumera doar câteva 

exemple, de natură internă, ce ni s-au părut mai relevante, exemple care se pot întâlni atât la 

emițător, cât și la receptor. 

a) dualitatea semantică a cuvintelor – sensul denotativ, obiectiv, regăsit în 

dicționar și cel conotativ – reprezentat de emoția pe care acesta o trezește; 

b) analfabetismul funcțional; definit doar ca incapacitatea de a înțelege 

termenii citiți, afectează și la nivelul comunicării verbale, deoarece nici noțiunile 

comunicate pe această cale nu sunt înțelese. Astfel, neînțelegerea utilității dezvoltării 

spirituale, face ca receptorul să nu poată fi interesat de mesajul de evanghelizare; 

c) harta mentală – în sensul incapacității de ascultare activă, ce conduce la 

percepția realității doar pe baza experienței, fără a accepta noi puncte de vedere; 

d) lipsa de flexibilitate – anumite culturi sau comunități au reguli extrem de 

rigide privind accesul membrilor lor la informații; cu titlu de exemplu, pe teritoriul Turciei 

site-ul Wikipedia nu poate fi accesat; 

e) atașamentul exagerat față de subiect sau ideile preconcepute; 

f) lipsa de congruență conștient – neconștient, ce se manifestă prin neconcordanță 

între limbajul verbal și cel non-verbal; 

                                                      
83 Marcus, S., Provocarea științei, 1988, Editura Politică, București, pg. 344 
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g) incapacitatea de structurare a mesajului și de sinteză a informațiilor; 

h) credibilitatea – prima impresie este ultima impresie; 

i) insuficiente informații despre interlocutor. 

 

2.9 Feedback 

Feedback-ul este, așa cum am mai arătat, reacția receptorului la mesajul ce îi este 

transmis. Pe parcursul buclei de feedback, receptorul se transformă el însuși în emițător. 

Feedback-ul zilelor noastre, nu este deosebit de cel al timpurilor lui Isus. Cei scrupuloși, în 

diverse domenii, nu vor ieși din rigorile legii proprii sau ale „măsurilor de la nivel central”, 

cei ce vor „iubi mult”, vor fi iertați și mântuiți (Lc 7, 36-50). 

 

2.10 Efectul 

Scopul ultim al omului și al acțiunilor sale este Dumnezeu; prin tot ceea ce face și 

cu toate puterile sale, omul tinde spre Dumnezeu și îl preamărește.84 

„Relația este finalitatea esențială a comunicării”85. Adăugăm și a transmiterii unui 

mesaj. 

Termenul „milostenie” provine din latinescul „misericordia” derivat din cuvintele 

„miseri” – nefericire și „cor” – inimă, reprezentând relația ce se naște când nenorocirea  

întâlnește o inimă plină de iubire. La deschiderea Porții Milostivirii, Papa Francisc spune că 

Dumnezeu ne tratează de păcătoși în aceeași măsură în care ne oferă continuu iertarea sa, în 

care ne ajută să îl primim și să fim conștienți de păcatele noastre pentru a ne putea elibera 

de ele86. 

La fel, transmiterea mesajului divin produce efecte atât asupra celui care 

evanghelizează, cât și asupra celui ce îl recepționează. „Ia seama la tine însuți și la 

învățătură; în acestea stăruie, căci prin înfăptuirea lor te vei mântui atât pe tine, cât și pe acei 

care te ascultă. (1 Tim 4, 16). Aplicarea îndatoririlor din iubire – iertarea ofenselor, 

îndreptarea frățească, ajutorul consistent și ajutorul financiar87 - de către fiecare participant 

la interacțiunea umană, creează o bază de comunicare și reprezintă o primă etapă a 

transmiterii mesajului creștin. 

                                                      
84 Cappelluti, G., Vademecum de teologie morală, trad. Dumitru, C., Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de 

București, București, 2010 
85 Mucchelli, A., Teoria proceselor de comunicare, Editura Institutul European, Iași, 2006, pag. 83 
86 https://www.magisteriu.ro/predica-papei-la-deschiderea-jubileului-milostivirii-2015/ (descărcat la 7 septembrie 

2018) 
87 Cappelluti, G., Vademecum de teologie morală, trad. Dumitru, C., Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de 

București, București, 2010 

https://www.magisteriu.ro/predica-papei-la-deschiderea-jubileului-milostivirii-2015/%20(descărcat
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Un alt efect este venirea Împărăției lui Dumnezeu – caracterizată prin iubire, 

dreptate, pace și iertare, Împărăție în care putem spera să intrăm făcând noi discipoli, făcând 

binele sperând ca el să rodească, oricât de multe și de diverse ar fi provocările societății 

actuale. 

Atât transmiterea, cât și primirea mesajul de evanghelizare implică o altă perspectivă 

și înțelegere a vieții proprii și o asumare a responsabilității la un nivel mai profund decât cel 

social. Ca urmare a acestei noi viziuni, acțiunile vor fi privite din perspective multiple, ceea 

ce poate conduce la scăderea numărului de manifestări vicioase sau păcătoase în societate și 

la diminuarea dezordinii și a conflictelor născute din acestea. 

 

2.10.1 Fericirile 

Proclamate de Isus în Predica de pe munte (Mt 5, 1-12; Lc 6, 20-26) reprezintă o 

învățătură transformatoare a modului de gândire și acțiune a fiecăruia și, în primul rând, un 

mesaj de bucurie prezentă, nu doar viitoare. 

Fiecare fericire are două părți, iar obținerea gratificației din cea de-a doua parte, 

depinde întotdeauna de respectarea îndemnului  enunțat în prima parte. 

Fericirile nu reprezintă o urare sau o promisiune, ci forma prin care cei ce și le 

însușesc sunt imediat răsplătiți.88 

Cea de-a treia exortație apostolică a Papei Francisc - Gaudete et exultate – al cărei 

titlu este preluat chiar din Predica de pe munte, prezintă Fericirile ca o „carte de identitate a 

creștinului” care duce luptă permanentă împotriva „celor lumești”, împotriva propriilor 

slăbiciuni și, mai ales, o luptă împotriva diavolului. Sfântul Părinte subliniază faptul că 

victoria în această luptă este întotdeauna sărbătorită împreună cu Isus Cristos89. 

 

 

  

                                                      
88 Dupont, J, Le message des Beatitudes, Cahiers Evangile 24, Edition du Cerf, Paris, 1978  
89 Gaudate et exultate, Editura Presa Bună, Iași, 2018 
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CONCLUZII 

Motto: Cel care flecărește este ca străpungerea sabiei, dar limba celor 

înțelepți vindecă  

(Prov 12, 18) 

 

Odată cu crearea științelor comunicării și cu amploarea luată de studiul comunicării 

în lume, ar fi de așteptat să se observe o mai mare înțelegere la toate nivelurile. Conflictele 

continuă însă să apară, poate mai rapid și mai extinse ca niciodată, iar datorită mijloacelor 

moderne de comunicare, părțile câștigă adepți la distanță mare, aproape instantaneu și se 

observă cum evenimente petrecute în celălalt capăt al lumii dezbină sau distrug prietenii de-

o viață, pe un alt continent. Pare că toate cunoștințele în domeniul comunicării sunt - când 

intervin emoțiile, sentimentele sau judecățile personale - doar abilități cerute de „fișa 

postului” cu nimic mai utile în viața de toate zilele decât competența unui biolog de a utiliza 

microscopul electronic atunci când rămâne în pană de benzină, noaptea, pe un drum pustiu. 

Evanghelia, pe de altă parte, nu este doar un set de învățături, competențe și 

comportamente necesare și utile când te prezinți la Biserică „să semnezi condica”, exact 

cum faci la... slujbă. Evanghelia este un mod de viață, un drum cu două sensuri, prin 

împlinirea căreia comunitatea creștină poate transforma societatea de azi și pe care 

societatea o poate ajuta cu mijloacele moderne să se răspândească și să fie primită cu 

dragoste. 

Membrii comunității religioase – de la cei în poziții înalte din rândul clerului, la laici 

– au acceptat de-a lungul timpului variate îmbunătățiri, oferite de descoperirile științifice, 

ale modului de propagarea mesajului creștin. 

Complexitatea oferită de științele comunicării, prin îmbinarea cunoștințelor 

lingvistice, neurologice, psihologice, etc. în crearea unor principii și modele de comunicare, 

o considerăm benefică și la îndemâna oricui pentru îndeplinirea misiunii de evanghelizare. 

În societatea actuală, pe arii relativ restrânse, se pot întâlni persoane de religii 

diferite, alături de persoane fără o orientare religioasă definită. Modelele de comunicare ce 

fac referire la psihologia persoanei, la modul în care această își reprezintă realitatea la nivel 

cognitiv, oferă posibilitatea construirii unei punți de dialog cu aceste persoane, maximizând 

șansele transmiterii mesajului creștin. 

În științele comunicării se reia conceptul creștin de a nu judeca (Lc 6, 37 – 42, Mt 7, 

1-5). Alternativa oferită aici este prezentarea unei soluții, a celei de-a doua șanse, versus 

„punerea degetului pe rană”, care cel mai adesea provoacă reacții de respingere, duse până 

la violențe. 
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Sintetizând, transmiterea mesajului  creștin de către laici implică răspunsul la același 

set de întrebări - ce?, de ce? cum? când? cui? unde? – ce trebuie să primească răspuns în 

cazul unei strategii de afaceri actuale. 

Competența spirituală, dobândită de către laic în procesul de inițiere ca discipol, 

răspunde la întrebarea „ce?” din punct de vedere al conținutului creștin al mesajului. Va 

transmite și propria sa mărturie, cunoașterea experiențială a substanței spirituale primite, 

revelată prin carisme și susținută atitudinal prin virtuți – completate și desăvârșite de către 

darurile și rodul Duhului Sfânt. 

La întrebarea „de ce?” - transmițând Vestea cea Bună – laicul își va îndeplini 

misiunea de evanghelizare, va îndeplini misiunea lăsată moștenire Domnul Isus Cristos, 

primind în schimb șansa mântuirii. 

La întrebările următoare răspund de la sine pașii modelului de comunicare. Este 

necesară cunoașterea conceptelor, teoriilor și modelelor de transmitere - inclusiv a 

modelului epistemologic - provenite atât din sfera științelor contemporane cât și din sfera 

științelor teologice; cunoașterea oamenilor – creștini sau nu - și a resurselor (intelectuale, de 

timp, etc.) de care aceștia dispun, pentru a găsi modul optim, adaptat lor de a face 

evanghelizarea,  în conformitate cu modelul fiecăruia de operare umană; cunoașterea 

conținutului modelului și proceselor de comunicare și evanghelizare; cunoașterea mediul și 

contextului, a intenției și scopului atât la nivel social, cât și religios - în forma fericirilor și 

a mântuirii. 

Deodată cu dobândirea cunoștințelor și informațiilor de mai sus, este nevoie de 

exercițiu, pentru ca abilitațile neuro-cognitive și spiritual-comportamentale de operare în 

comunicare, transmitere și evanghelizare, inclusiv cele legate de eliminarea blocajelor, a 

credințelor limitative și a prejudecăților să poată fi exercitate la nivel de performanță, 

evitând să ne găsim în postura preotului sau a levitului din Parabola bunului samaritean (Lc 

10, 29-33). 

Creștinul practicant , laicul - dincolo de dobândirea cunoștințele și competențele de 

mai sus - ieșind din sine, devine un discipol ce repetă, inspirat, pașii Învățătorului.  
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