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Mărturia creştină într-o lume multireligioasă
Recomandări de comportament
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Misiunea ţine de însăşi fiinţa Bisericii. A propovădui cuvântul lui
Dumnezeu şi a-l mărturisi lumii este esenţial pentru orice creştin. În acelaşi
timp este necesar să procedăm aşa potrivit principiilor evanghelice şi cu respect
şi dragoste deplină pentru toate fiinţele umane.
Ţinând seama de tensiunile dintre oamenii şi comunităţile de diferite
convingeri religioase, precum şi de variatele interpretări ale mărturiei creştine,
Conciliul Pontifical pentru Dialog Interreligios (CPDI), Consiliul Ecumenic
al Bisericilor (CEB) şi, la invitaţia CEB, Alianţa Mondială Evanghelică (AME)
s-au întâlnit într-un interval de cinci ani pentru a reflecta şi întocmi acest
document care să slujească ca un set de recomandări comportamentale în ceea
ce priveşte mărturia creştină în întreaga lume. Acest document nu are intenţia
de a fi o declaraţie teologică despre misiune, ci de a aborda chestiuni practice
asociate cu mărturia creştină într-o lume multi-religioasă.
Scopul acestui document este de a încuraja Bisericile, consiliile bise
riceşti şi agenţiile misionare să reflecteze asupra practicilor lor curente şi să
folosească recomandările din acest document pentru a pregăti, acolo unde
este potrivit, propriile lor linii directoare pentru misiunea şi mărturia lor în
rândul celor de alte religii şi în rândul celor care nu practică nici un fel de
religie. Sperăm ca toţi creştinii din întreaga lume să studieze acest document
în lumina propriilor lor practici de mărturisire a credinţei lor în Hristos, atât
în cuvânt cât şi în faptă.
Un fundament pentru mărturia creştină
1. Pentru creştini este un privilegiu şi o bucurie să dea expresie speranţei
pe care o nutresc şi să facă acest lucru cu blândeţe şi respect (cf. 1 Petru
3,15).
2. Iisus Hristos este mărturia supremă (cf. Ioan 18,37). Mărturia creştină este
întotdeauna o împărtăşire a mărturiei Sale care ia forma propovăduirii

