Editorial

Biserica
misionarã

U

ltimele cuvinte ale
Domnului Isus, dupã
Înviere, la arãtarea Sa
din Galilea, relatate de evanghelistul
Matei, (28.18-20) au fost: „Duceþi-vã
ºi faceþi ucenici din toate neamurile,
botezându-i în Numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Duhului Sfânt. ªi învãþaþi-i sã pãzeascã tot ce v-am poruncit. ªi iatã cã Eu sunt cu voi în toate
zilele, pânã la sfârºitul veacului.”
Aceasta constituie Marea Trimitere sau Marea Însãrcinare, menirea
fundamentalã a Bisericii, a credincioºilor care formeazã Trupul lui
Hristos.
ªi iatã ce relateazã Luca în
Faptele Apostolilor, despre ce s-a
întâmplat nu la mult timp dupã
Înãlþarea Domnului: „Cei ce se
împrãºtiaserã (situaþie determinatã de
prigoana din Ierusalim a credincioºilor) mergeau din loc în loc, ºi
propovãduiau Cuvântul ...” (8.4).
În felul acesta, în primul secol,
Evanghelia a fost predicatã din
Babilon pânã în Spania; dupã unele
estimãri de la începutul secolului al
IV-lea numãrul creºtinilor ajunsese
la jumãtate de milion.
În ultimele decenii, bisericile
evanghelice din tot mai multe þãri ºi-au
mãrit fondurile pentru misiune, iar
numãrul misionarilor a crescut foarte
mult.
Dacã înainte de '89, în bisericile
din România nu exista o preocupare
specialã pentru misiune, exceptând
eforturile modeste de evanghelizare,
secolul al XXI-lea a adus o trezire în
aceastã privinþã, actualmente existând organizaþii de misiune, cursuri,
manuale, periodice de specialitate,
bugete pentru zeci de misionari
creºtini români din Europa, Asia,
Africa ºi America de Sud.

Astãzi, avem în Europa sute de
biserici formate aproape exclusiv din
imigranþi creºtini care, la rândul lor,
devin misionari pentru europenii
indiferenþi faþã de glasul Evangheliei.
În Kiev, Ucraina, o bisericã
penticostalã de peste 30.000 de
membri este condusã de un pastor
nigerian, Adalaja Sunday.
Desigur, evanghelizarea trebuie
sã înceapã cu localitãþile de baºtinã,
cu propria þarã ºi apoi cu alte teritorii.
Întâi în Ierusalim, apoi în toatã Iudea,
în Samaria ºi pânã la marginile
pãmântului poruncea Domnul Isus
apostolilor Sãi. ªi aºa a fost.
Existã în România zeci de biserici
evanghelice care, în ultima vreme,
ºi-au fãcut programe speciale de
evanghelizare ºi misiune, care prevãd
ºi fonduri substanþiale în scopul
acesta.
Ultimul numãr din revista
Resurse spirituale este consacrat în
întregime subiectului „Construirea
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unei biserici misionare”. Citim acolo,
încã de pe prima paginã, cã misiunea
încredinþatã de Domnul bisericii are
un conþinut, are o metodã întemeiatã
pe Cuvânt ºi o finalitate.
De asemenea, revista Elim de la
Timiºoara îºi consacrã numãrul din
varã temei „Marea Însãrcinare”,
prezentând într-o fotografie ºi rodul
evanghelizãrilor: megabotez cu 73 de
persoane.
Mobilizarea bisericilor penticostale române pentru Misiunea Mondialã stã de câþiva ani ºi în atenþia nou
înfiinþatei Agenþii Penticostale de
Misiune Externã, cu sediul la
Medgidia.
Dumnezeu sã binecuvânteze
toate eforturile misionare ºi sã scoatã
lucrãtori pentru împlinirea Marii
Însãrcinãri.
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