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Declaraţia Tokyo 2010: să facem ucenici
din toţi oamenii generaţiei noastre*
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Preambul

Afirmăm

că misiunea este tema centrală a Scripturii, prin care
Dumnezeu Se descoperă pe Sine ca fiind un Dumnezeu Care comunică
şi lucrează prin noi, în faptă şi cuvânt, într-o lume înstrăinată de El. Mai
mult, noi recunoaştem că împlinirea şi continuarea marii misiuni a lui Iisus
(Mt. 28,18-20; Mc. 16,15; Lc. 24,44-49; In. 20 21; Fapte 1,8) este de 2000
de ani responsabilitatea permanentă a Bisericii.
În această epocă a misiunii, noi cei prezenţi la Consultarea Misionară
Globală Tokyo 2010 apreciem şi comemorăm Conferinţa Misionară Mondia
lă Edinburgh 1910 ca pe un eveniment însemnat ce se distinge ca sursă de
inspiraţie şi impuls pentru mişcarea misionară globală modernă. Celebrăm
o moştenire de 100 de ani de misiune, izvorâtă din această primă conferinţă
misionară mondială.
De acum un secol, când a avut loc această conferinţă, lumea s-a schim
bat, însă, în mod dramatic. Misiunea nu mai este domeniul predominant
al creştinismului apusean. Cea mai mare parte a activităţii misionare astăzi
este mai degrabă iniţiată de către majoritatea creştinătăţii mondiale din afara
Apusului. Ambasadorii lui Hristos vin din toate părţile lumii şi merg în
toate părţile lumii. Ne bucurăm că forţa misionară de astăzi este globală ca
structură, fiind caracterizată printr-o diversitate de gândire, practică şi resurse
care îmbogăţesc şi energizează cauza globală a lui Hristos ca niciodată până
acum.
Însă realitatea corepunzătoare este aceea că sarcina misiunii din ziua de
astăzi este atât de mare şi de complexă încât nicio Biserică, agenţie, mişcare
naţională a misiunilor sau bloc misionar regional nu poate să o împlinească în
mod individual sau independent. De asemenea, accepţiunea esenţei a ceea ce
presupune sarcina rămasă, s-a schimbat considerabil în ultimii ani.
Declaraţie
Noi, reprezentanţii structurilor misionare evanghelice globale, inten
ţionând să îndeplinim obiectivul ultim al „Marii Trimiteri”, ne-am întâlnit la
*

Traducere după Edinburgh 2010. Mission today and Tomorrow, Kirsteen Kim & Andrew
Anderson (editori), Regnum Edinburgh 2010 Series, p. 446-450.

