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CHURCH AND ECUMENICAL NEWS

Planificarea celei de-a 14-a Conferință Misionară Mondială
de Misiune și Evanghelism, 8-13 martie 2018, Arusha, Tanzania
Așa cum se știe în interiorul Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) și în
cadrul cercurilor misionare mondiale, Comisia pentru Misiune mondială și Evanghelism a CMB pregătește de ceva vreme o nouă conferință misionară mondială
de misiune și evanghelism. Comitetul Central al CMB întrunit între 22-28 iunie
a.c. la Trondheim, Norvegia, a aprobat un document pregătit de Comisia pentru
Misiune mondială și Evanghelism despre locul, data, dimensiunea, profilul, tema
și specificul acestei viitoare conferințe. Am considerat că este necesat ca acest
document să fie tradus și în limba română.
În afară de informațiile oferite de documentul tradus mai jos, am dori să
adăugăm următoarele:
– Viitoarea conferință misionară mondială va avea loc la Arusha, în Tanzania, Africa. Ultima conferință mondială misionară care a avut loc în Africa s-a
desfășurat în 1958 la Achimota, Ghana, așadar în urmă cu peste 50 de ani. Era
timpul ca o conferință misionară mondială să fie din nou desfășurată în Africa
întrucât acesta este continentul unde creștinismul este în creștere dar și unde se
confruntă cu cele mai mari provocări, atât interne cât și externe. Iată care sunt câteva dintre acestea : fragmentarea creștinismului, folosirea mesajului acestuia de
diferiți ”evangheliști” care de fapt sunt șarlatani, sincretismul, concurența dintre
diferiții misionari creștini, creștinismul acceptat de africani dar fără să fie aprofundat, concurența cu islamul etc. Tanzania este o țară aparte în interiorul Africii.
Aici se află cea mai mare biserică lutherană din lume, anume Biserica Evanghelică
Lutherană din Tanzania. Acest fapt confirmă că emisfera sudică devine centrul
creștinismului global, de vreme ce o confesiune născută în europa, precum lutheranismul, are cea mai mare biserică în emisfera sudică. De asemenea Biserica
Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă sunt puternice în Tanzania. Există o relație
destul de bună, chiar dacă pe alocuri tensionată, între creștinism și islam.
– tema conferinței ”Mișcându-ne în Spirit. Chemați la ucenicie transformatoare (transforming discipleship) este o temă pe de o parte pnevmatologică, iar pe
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de altă parte o temă ce cuprinde un concept nou – ucenicia transformatoare – în
misiologie. Partea pnevmatologică are în opinia noastră un rol esențial : în misiologia globală, accentul cade tot mai mult pe pnevmatologie, tot datorită unor
influențe venite din emisfera sudică. Este important că tema pnevmatologică a
conferinței mondiale este profund ancorată biblic și prin urmare și patristic, am
adăuga noi;
– nu toate „semnele timpului” descrise în acest document se aplică situației
din țara și Biserica noastră. De exemplu, punctul 8 care vorbește despre exploatarea săracilor de către unele biserici descrie o situație existentă în alte părți ale
lumii;
– în final observăm cum Comisia pentru Misiune Mondială și Evanghelism este capabilă să organizeze cu regularitate (aproximativ în fiecare deceniu)
conferințe mondiale, în vreme ce Comisia pentru Credință și Constituție, cealaltă
comisie fundamentală în CMB nu a organizat din 1993 o conferință mondială.

