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Chemarea comună Edinburgh 2010 a rezultat din procesul de studiu

şi conferinţa Edinburgh 2010 ce au marcat centenarul Conferinţei Misionare
Mondiale Edinburgh 1910. Chemarea comună a fost rostită în Sala de Adunări
a Bisericii Scoţiei (Church of Scotland) din Edinburgh la 6 iunie 2010 de re
prezentanţii creştinătăţii mondiale, incluzând Biserici catolice, evanghelice, orto
doxe, penticostale şi protestante.
Cu prilejul întâlnirii pentru centenarul Conferinţei Misionare Mondi
ale Edinburgh 1910, mărturisim convingerea noastră că Biserica – semn şi
simbol al stăpânirii lui Dumnezeu –, este chemată să-L mărturisească astăzi
pe Hristos, împărtăşind misiunea divină a iubirii, prin puterea transforma
toare a Duhului Sfânt.
1. Având încredere în Dumnezeu Cel în Treime şi dintr-o necesitate
mereu nouă, suntem chemaţi să întruchipăm şi să propovăduim vestea cea
bună a mântuirii, a iertării păcatelor, a vieţii îmbelşugate şi a eliberării tuturor
celor săraci şi oprimaţi. Suntem provocaţi să mărturisim şi să evanghelizăm în
aşa fel încât să fim un exemplu viu al iubirii, al dreptăţii şi al justiţiei pe care
Dumnezeu o doreşte pentru întreaga lume.
2. Reamintindu-ne de jertfa lui Hristos pe Cruce şi de Învierea Lui
pentru mântuirea lumii şi întăriţi fiind de Duhul Sfânt, suntem chemaţi la
un dialog autentic, la un angajament plin de respect şi la o mărturie smerită
a unicităţii lui Hristos în rândul oamenilor de altă credinţă şi al celor fără o
credinţă anume. Modul nostru de abordare este marcat de încrederea în mesajul
Evangheliei, creează prietenie, caută reconciliere şi practică ospitalitatea.
3. Cunoscându-L pe Duhul Sfânt care suflă peste lume cum voieşte,
stabilind legături în cadrul creaţiei şi dând viaţă autentică, suntem chemaţi
să devenim comunităţi ale compasiunii şi vindecării, unde tinerii participă
direct la misiune, iar femeile şi bărbaţii îşi împart în mod corect puterea şi
responsabilităţile, unde există o nouă râvnă pentru dreptate, pace şi protejarea
mediului înconjurător şi un cult liturgic care reflectă într-un mod nou
frumuseţea Creatorului şi a creaţiei.
4. Deranjaţi fiind de asimetria şi dezechilibrele puterii care ne divizează
şi tulbură în Biserică şi în lume, suntem chemaţi la pocăinţă, la reflectare
critică asupra sistemelor de putere şi la folosirea responsabilă a structurilor
de putere. Suntem chemaţi să găsim căi practice pentru a trăi ca mădulare ale
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