Misiune

Congresul Lausanne III
pentru evanghelizarea
lumii: Cape Town 2010
„Dumnezeu era în Hristos împãcând lumea cu
Sine” – 2 Corinteni 5:19

Î

n perioada 16–25 octombrie a.c., a avut loc la
Cape Town, Africa de
Sud, al III-lea Congres Mondial
pentru Evanghelizarea Lumii,
organizat de Miºcarea Lausanne în
colaborare cu Alianþa Evanghelicã
Mondialã.
Scurt istoric. Miºcarea
Lausanne a început în anul 1974,
cu Primul Congres Mondial al
Evanghelicilor pentru Evanghelizarea Lumii, avându-i ca principali promotori pe John Stott ºi
Billy Graham. Acea întâlnire, în
urma cãreia a fost redactat un
document istoric – „Legãmântul
Lausanne” – reprezintã începutul
aºa-numitei Miºcãri Lausanne,
caracterizatã printr-o abordare
holisticã a misiunii Bisericii, sub
deviza: ÎNTREAGA BISERICÃ
este chematã sã ducã EVANGHELIA ÎNTREAGÃ în LUMEA
ÎNTREAGÃ! În urma celui de-al
Doilea Congres Lausanne, organizat la Manila (Filipine), în
1989, a rezultat „Manifestul de
la Manila”. Schimbãrile dramatice care se deruleazã cu repeziciune în lumea noastrã – globalizarea, revoluþia digitalã, dezechilibre economice ºi politice,
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sãrãcie crescândã, rãzboaie, boli,
dezastre ecologice ºi climatice –
obligã Biserica sã acþioneze în
mod corespunzãtor acestor realitãþi tulburãtoare. Dar angajarea
Bisericii în misiune porneºte de
la trei adevãruri neschimbãtoare:
fiinþele umane sunt pierdute în
pãcat ºi fãrã speranþã; Evanghelia
lui Isus Hristos este vestea bunã
a mântuirii; misiunea Bisericii
continuã cu fiecare generaþie.
Acesta reprezintã contextul larg
pentru al III-lea Congres Lausanne
þinut la Cape Town (Africa de
Sud), care a reafirmat dragostea
lui Dumnezeu pentru lumea
pierdutã ºi rãspunsul Bisericii lui
Hristos de a continua cu încredere, ascultare ºi pasiune, proclamarea ºi întruparea Evangheliei
lui Dumnezeu.
Lausanne III în cifre. Congresul de la Cape Town a fost
probabil cea mai reprezentativã
adunare a evanghelicilor organizatã vreodatã: peste 4.000 de
delegaþi din aproximativ 200 de
þãri (1.200 de misionari, 1.200 de
pastori, 1.200 de teologi, 600 de
lideri din business, mass-media,
guvern etc.); 400 de observatori
ºi 1.200 de voluntari; 24 de sesi-

uni generale ºi 160 de grupuri de
dialog; 700 de grupuri la mese de
discuþie (foto jos); 650 de site-uri
Global Link, unde aproximativ
100.000 de vizitatori din 185 de
þãri s-au putut conecta pentru a
urmãri în direct lucrãrile congresului. La acest eveniment, România a fost reprezentatã de un grup
de 11 delegaþi ºi observatori.
Adevãr, reconciliere, acþiune:
teme majore abordate la Lausanne
III. Întregul congres a accentuat
centralitatea Scripturii pentru
viaþa ºi misiunea Bisericii ºi a
avut ca fundament biblic o expunere exegeticã a Epistolei cãtre
Efeseni. Printre temele majore
dezbãtute au fost: adevãrul Evangheliei într-o lume pluralistã;
dragostea, pacea ºi reconcilierea
lui Hristos pentru o lume suferindã, divizatã ºi conflictualã;
planul lui Dumnezeu ºi provocãrile pentru evanghelizare ºi
misiune în secolul XXI; schimbãrile demografice ale creºtinismului – cu cel puþin trei sferturi
dintre creºtinii lumii aflaþi în Sud
ºi Est (America Latinã, Africa ºi
Asia) – ºi nevoia unui nou echilibru global prin noi parteneriate
în misiune; impactul materialis-

Învãåãmânt
Colegiul biblic
„Ministerium”
- Cluj-Napoca
În toamna anului curent, sub
egida Comunitãþii Regionale
Penticostale Cluj, în colaborare
cu Institutul Teologic Penticostal
din Bucureºti, ºi-a deschis porþile
Colegiul Biblic „MINISTERIUM”
din Cluj-Napoca (www.ministerium.ro),
care are drept misiune formarea,
echiparea biblicã ºi motivarea slujitorilor care activeazã în diferite
compartimente ale bisericilor locale: slujitori, învãþãtori creºtini,
evangheliºti, lucrãtori cu tineretul ºi misionari.
În urma concursului de admitere organizat în zilele de 24-25
septembrie au fost admiºi 75 de
cursanþi. Planul de învãþãmânt
conþine un numãr de 16 cursuri,
distribuite pe o perioadã de 2 ani
de studiu. Cursurile sunt organizate o datã pe lunã, în week-end,
timp de 8 luni pe an. Activitatea

didacticã se desfãºoarã în Centrul Creºtin „MINISTERIUM” (foto sus)
din Cluj-Napoca, situat în Mãriºel Colonie, aparþinând Bisericii
Penticostale nr. 1 Carpaþi.
În zilele de 22-23 octombrie a avut loc deschiderea anului ºcolar
ºi predarea primului curs – Formarea spiritualã a slujitorului creºtin
– de cãtre pastor Lect. Drd. Emil Meºtereagã (foto jos).
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mului ºi hedonismului precum ºi provocãrile
reprezentate de noul ateism ºi secularizarea
lumii; realitatea islamului; globalizarea,
suferinþa ºi durerea lumii. Cei prezenþi au
avut privilegiul sã-ºi înnoiascã aprecierea
faþã de trupul lui Hristos compus din mãdulare „din orice neam, din orice seminþie, din
orice norod ºi din orice limbã”; sã cunoascã
îndeaproape lucrarea Duhului Sfânt într-un
mod evident în închinare, rugãciune, discuþii
ºi reflecþii; sã-ºi înnoiascã angajamentul
pentru evanghelizarea lumii ºi pentru acþiuni
sociale ca rãspuns la nevoile uriaºe din lumea
noastrã; sã înþeleagã mai bine ºi sã acþioneze
împotriva traficului de fiinþe umane, sclaviei moderne, violenþei, discriminãrii ºi
exploatãrii de orice fel.
Autenticiate, simplitate, integritate.
Una dintre cele mai impresionante cuvântãri
ale congresului a fost cea a dr. Christopher
Wright, succesorul lui John Stott la conducerea organizaþiei Langham (Marea Britanie). El a descris cele trei provocãri/idolatrii
contemporane în faþa cãrora Biserica a eºuat

adesea: idolul puterii ºi mândriei, idolul popularitãþii ºi
succesului, res-pectiv idolul bogãþiei ºi lãcomiei. Pentru a
avea un impact real în lume, Biserica trebuie sã refuze orice
idolatrie ºi sã se întoarcã la smerenie, integritate ºi simplitate.
Din Cape Town,
pastor CORNELIU CONSTANTINEANU,
rector ITP Bucureºti

Un moment emoþionant al Congresului a fost mãrturia sorei Libbie
Little din SUA, al cãrei soþ, Tom, (în medalion) a fost martirizat recent în
Afganistan.
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