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2010 – Anul misiunii creştine mondiale. 
Trei documente despre misiunea creştină în secolul XXI

danieL Buda

Propun pentru acest număr al Revistei Ecumenice Sibiu traducerea a 
trei documente finale rezultate în urma unor importante întâlniri misionare 
creştine care au cel puţin trei caracteristici comune: (1) au avut loc în anul 
2010; (2) au dorit să celebreze centenarul Conferinţei Misionare Mondiale, 
care a avut loc la Edinburgh între 14–23 iunie 1910; (3) precum şi să discute 
provocările misiunii creştine astăzi. În ordine cronologică, cele trei1 întâlniri 
misionare au fost: Consultarea Misionară Globală, Tokyo, Japonia, 11–14 
mai 2010, Conferinţa Misionară Mondială, Edinburgh, Scoţia, 2–6 iunie 
2010 şi Al Treilea Congres Lausanne pentru Evanghelizare Mondială, Cape 
Town, Africa de Sud, 16–25 oct. 2010. De la început trebuie să răspundem 
întrebării: de ce nu s-a reuşit organizarea unei singure conferinţe misionare 
care să îndeplinească scopurile urmărite separat de cele patru întâlniri? Răs-
punsul este simplu: s-a încercat organizarea unui singur eveniment de acest 
fel, însă din păcate nu s-a putut ajunge la un consens, mai ales din cauza 
ramurii evanghelice radicale americane a Mişcării Lausanne, care a dorit o 
conferinţă separată. Această separare a încurajat şi alte grupuri evanghelice să 
planifice alte conferinţe misionare separate, ceea ce a dus la rezultatul nefericit 
de a avea patru conferinţe distincte. Aceasta însă nu înseamnă că nu a existat 
o oarecare colaborare între organizatorii acestora. 

Consultarea Misionară Globală, Tokyo, Japonia, 11–14 mai 2010, prima 
care a celebrat Edingurgh 1910, a fost organizată de Centrul American pen-
tru Misiune Mondială (U. S. Center for World Mission – USCWM) – o 
organizaţie misionară evanghelică înfiinţată de pastorul Ralph D. Winter 
(1924–2009) şi soţia sa Roberta în 1976 – în parteneriat cu Biserici evanghe-

1 De fapt a existat o a patra întâlnire misionară creştină care a avut loc de asemenea în anul 
2010, anume la Boston, 4-7 noiembrie 2010. Este vorba de o conferinţă organizată de Comi-
tetul pentru Misiune Internaţională al Institutului Teologic Boston în colaborare cu alţi parte-
neri nord-americani, cu tema: Schimbarea contururilor misiunii mondiale şi ale creştinismului. 
A fost în acelaşi timp o conferinţă de celebrare a centenarului Edinburgh, dar şi un proces de 
studiu. Temele discutate au fost: 1. Contururile în schimbare ale unităţii creştine; 2. Misiunea 
în contextul ei; 3. Discipoli în misiune; 4. Educaţie şi misiune; 5. Misiune şi postcolonialism; 
6. Misiune într-o lume pluralistă, 7. Misiune în postmodernitate; 8. Mântuirea astăzi. Au 
participat 264 de delegaţi din toate marile confesiuni creştine, în majoritate studenţi din 
Boston şi alte şcoli de teologie nord-americane (vezi volumul conferinţei publicat recent: 
2010 Boston The Changing Contours of World Mission and Christianity, Todd M. Johnson, 
Rodney L. Petersen, Gina A. Bellofatto, Travil L. Myers (editori), Pickwick 2012).




