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MISIUNEA BISERICII 
ÎN DOCUMENTELE CELEI DE A X-A ADUN ĂRI GENERALE 

A CONSILIULUI ECUMENIC AL BISERICILOR 
Pr. lect. asoc. dr. Marius FLORESCU 

 
Abstract: The 10th Assembly of the World Council of Churches 

(WCC) took place in Busan, Republic of Korea, during the late October and 
early November 2013. More than 5.000 delegates from around 300 member 
Churches and 100 countries, examined the tasks facing the World Council of 
Churches, their relationships in the world, their potential and their dreams, 
and they came to speak more and more of the „pilgrimage of justice and 
peace” in describing this journey on which the God of life is leading the 
Christians. In the following study, we try to capture how the theme of 
mission is reflected in the official report, published now by WCC 
Publications into the year 2014.  
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Referatul de față își propune să abordeze felul în care a fost 

(re)definită misiunea în cadrul celei mai recente Adunări generale a 
Consiliului Ecumenic al Bisericilor (C.E.B.), care s-a ţinut la Busan în 
Coreea de Sud, în octombrie-noiembrie 2013. Această Adunare generală a 
fost una cu profunde semnificaţii pentru istoria mişcării ecumenice, întrucât a 
fost cea de a X-a, deci una jubiliară. A reunit aproape 5.000 de reprezentanţi 
din peste 300 de Biserici şi 100 de ţări. Genericul Adunării generale a C.E.B. 
a fost „Dumnezeule al vieţii, condu-ne spre dreptate şi pace”1. Ca şi în cazul 
celorlalte Adunări generale de până acum, în cadrul editurii Consiliului 
Ecumenic de la Geneva s-a tipărit Raportul celei de a zecea Adunări generale 
a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, cu titlul „Întâlnindu-L pe Dumnezeul 
vieţii”, avându-i drept coordonatori pe Erlinda N. Senturias şi Theodore A. 
Gill, jr.2.  

Raportul este structurat după cum urmează: 
Cuvântul înainte al secretarului general al C.E.B., rev. Olav Fykse 

Tveit 
Generalităţi cu privire la cea de a zecea Adunare a C.E.B. 

                                                           
1 Preot dr. MARIUS FLORESCU, „Cea de a X-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic 
al Bisericilor, Busan – Coreea de Sud (30 octombrie-8 noiembrie 2013)”, în Altarul 
Banatului, anul XXIV (LXIII), nr. 10-12, octombrie-decembrie 2013, pp. 139-146 
2 Official Report of the 10th Assembly. Encountering the God of Life. Ed. by ERLINDA N. 
SENTURIAS and THEODORE A. GILL, JR., World Council of Churches Publications, 
Geneva, 2014, 473 pp. 
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Dezvoltarea temei Adunării 
Dreptate, pace şi creştinismul mondial, cu subtitlurile: „Contextul 

asiatic”, „Unitatea în Hristos – călătorie în duhul prieteniei”, „Misiunea în 
contexte în schimbare”, „Să facem dreptate”, „Lucrarea păcii” şi „Conversaţii 
ecumenice” 

Lucrarea C.E.B. 
Declaraţii despre probleme de interes public 
Mesaje adresate Adunării 
Apendice.  
Capitolul intitulat Dreptate, pace și creștinismul mondial cuprinde 

subcapitolul „Misiunea în contexte în schimbare” (pp. 107-124) și redă în 
întregime referatele prezentate plenului Adunării de către delegații unor 
Biserici.  

Kirsteen Kim este profesoară de Teologie și Creștinism mondial la 
Universitatea Treimii din Leeds, Anglia. În același timp este și vice-
moderator al comisiei Misiune și Evanghelizare, din cadrul Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor. În cuvântul introductiv din deschiderea secțiunii 
dedicate misiunii, aceasta arată că principalul scop al reuniunii misionare din 
cadrul Adunării generale a C.E.B.  este identificarea provocărilor și noilor 
oportunități în misiune, în lumina ultimelor dezvoltări globale. „Pentru a 
vorbi lumii despre dreptate şi pace, pentru a reaprinde lumina credinţei din 
sufletele oamenilor, Bisericile trebuie să propovăduiască vestea cea bună a 
Evangheliei, cu vigoare şi cu convingere”3, afirma prof. Kim.  

Plenara dedicată misiunii a constat din trei referate susținute de către 
reprezentanții unor Biserici4. 

Preotul catolic Stephen Bevans din Statele Unite, a prezentat 
expunerea cu tema „Misiunea Duhului”. „Misiunea, spunea el, este să 
recunoşti că Duhul lucrează neîncetat şi îi cheamă pe creştini să I se alăture. 
Misiunea Duhului este de a transfigura lumea şi de a o pregăti pentru venirea 
din nou a Domnului, întru slavă. Misiunea creştinismului este de a ajuta la 
transfigurarea lumii, la instaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu, aducând lumina 
credinţei celor care nu o au sau au uitat-o, de a îmbărbăta pe cei slabi şi de a 
sprijini pe cei pe care Domnul îi numeşte cei mai mici ai Săi” 5. Rev. Cecilia 
Castillo Nanjari din partea Bisericii Misiunii Penticostale din Chile enumeră 
în alocuţiunea sa câteva dintre problemele lumii contemporane: lipsa 
drepturilor omului, lipsa egalităţii dintre barbaţi şi femei, foametea, lipsa 
egalităţii de drepturi la bunurile şi resursele planetei, ş.a. În faţa acestor 
aspecte, spunea ea „se pare că trebuie să ne reevanghelizăm pe noi înşine, 
înainte să căutăm să îi evanghelizăm pe alţii. Să ne arătăm nouă înşine mai 
                                                           
3 o.c., p. 108 
4 o.c., pp. 107-108 
5 o.c., p. 111 
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întâi că suntem purtători de lumina care a ieşit din mormântul lui Hristos, 
pentru a fi credibili altora”6. Mitropolitul Geevarghese Mor Coorilos din 
partea Bisericii Ortodoxe Siriene din India a vorbit şi despre misiunea către 
cei de pe marginile societăţii. „Bisericile sunt chemate să-L întâlnească pe 
Dumnezeu în Treime, pe Domnul vieţii, la marginile societăţii, acolo unde se 
află victimele opresiunilor şi unde forţele întunericului, care denunţă viaţa, se 
străduiesc să ia locul lui Dumnezeu în ordinea firească a lucrurilor. Acest 
fapt, de asemenea, provoacă Bisericile să se alăture iniţiativelor societăţii 
civile angajate în eforturile pentru drepturile omului, dreptate şi integritate a 
vieţii. E necesar să înţelegem că Bisericile nu pot face abstracţie de lacrimile 
şi suferinţa celor care se află la marginile societăţii” 7.  

Discuțiile pe grupe de lucru au fost sintetizate în cadrul unui 
document, care a devenit parte a hotărârilor care s-au adoptat în cadrul 
Adunării generale de la Busan. Documentul a fost în prealabil pregătit de 
către comisia Misiune și Evanghelizare din cadrul C.E.B. 

Intitulat „Împreună către Viață. Misiunea în contexte în schimbare”, 
acesta se compune din trei părți principale. Trecând de partea introductivă, 
vom arăta că documentul enumeră 10 afirmații cu privire la misiune. Acestea 
sunt următoarele: 

1. Misiunea are caracter ecumenic 
2. Misiunea lui Dumnezeu are caracter trinitar 
3. Misiunea semnifică lucrarea Duhului Sfânt în viața lumii 
4. Identificând viața sub toate aspectele ei, deosebim de fapt prezența 

Sfântului Duh 
5. Misiunea are legătură ontologică cu perpetuarea creației 
6. Misiunea este incompletă dacă nu se referă la cei de la marginile 

societății 
7. Misiunea înseamnă în primul rând o transformare spirituală 
8. Misiunea se manifestă în cadrul Bisericii pe toate planurile 
9. Misiunea recunoaște multiculturalitatea ca rod al Duhului Sfânt 
10. Misiunea cuprinde în același timp și evanghelizarea8.  
Printre provocările misiunii astăzi sunt enumerate: lipsa unității între 

creștini, abandonarea celor aflați în marginile societății, creștinii care suferă 
în diferite părți ale lumii, peisajele politice și sociale în schimbare9, ș.a.  

Partea a treia a documentului cuprinde o serie de șase recomandări 
adresate Bisericilor și Consiliului Ecumenic al Bisericilor, prin comisia sa de 
Misiune și Evanghelizare: 

                                                           
6 o.c., p. 116 
7 o.c., p. 120 
8 o.c., p. 170 
9 ibidem 
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1. Dezvoltarea unui site intitulat TTL (Together Towards Life – 
Împreună către viață), cu posibilitatea traducerii în limbi de circulație 
internațională a documentului 

2. Dezvoltarea unor strategii misionare de viitor care să aibă în 
vedere aspecte precum: smerenia, sensibilitatea omului, deosebirea genurilor, 
părtășia, kenosis, dialogul și ospitalitatea 

3. Angajarea asociațiilor creștine în a milita în favoarea apropierii 
dintre diakonia și misiunea care transformă 

4. Punerea în aplicare a afirmațiilor cuprinse în document 
5. Includerea afirmațiilor din cadrul TTL în programa școlilor 

teologice  
6. Organizarea de conferințe și seminarii care să introducă pe scară 

largă afirmațiile cuprinse în cadrul documentului TTL10. 
Raportul Comitetului pentru programe în cadrul C.E.B. prezentat 

plenului în penultima zi a Adunării generale, face referire de asemenea la 
documentul TTL, astfel: 

„29. Noua afirmație misionară Împreună către viață. Misiune și 
evanghelizare în contexte în schimbare este un important pas înainte în 
înțelegerea ecumenică asupra naturii misiunii și practicii din cadrul 
Bisericilor. Acest program ajută Bisericile să își reînnoiască angajamentul 
către misiune și evanghelizare. Credem că răspunsurile la acest document 
trebuie să fie cel puțin pozitive, din perspectiva lucrării în același teritoriu a 
misiunii Bisericii Romano-Catolice și a Bisericilor penticostale în special și 
evanghelice în general. Mai mult, în lumina acestui document, trebuie 
redefinită misiunea în contextul inter-religios și secular al lumii prezente”11.  

În raportul final prezentat de rev. dr. Olav Fykse Tveit, secretarul 
general al C.E.B., se face de asemenea referire la documentul TTL în acești 
termeni: „La elaborarea acestui document, completat prin contribuția 
participanților la Adunarea generală de la Busan, și-au adus contribuția 
misiologi și teologi din toate confesiunile creștine, inclusiv din cele care nu 
sunt membre ale Consiliului. (...) Misiunea Bisericii trebuie să fie diakonia și 
evanghelizarea, prin arătarea dragostei lui Dumnezeu pentru toți, prin 
exprimarea faptului că Dumnezeu a creat această nouă zi pentru toate zilele 
noastre care vor urma și pentru viața veșnică. Pentru Biserică a fi misionară 
înseamnă a fi solidară cu toți oropsiții soartei și cu toți ceia care au nevoie de 
Cuvântul lui Dumnezeu. Iisus din Nazaret însuși a venit de la marginile Țării 
Sfinte în Ierusalim”12. 

 „Întâlnindu-L pe Dumnezeul vieţii” este titlul volumului asupra 
căruia ne-am aplecat aici, inspirat din tema celei de a X-a Adunări generale a 
                                                           
10 o.c., p. 171 
11 o.c., p.247  
12 o.c., p. 221  



BISERICA AZI: SLUJIRE, MISIUNE, PASTORA ȚIE 

 

 

80 

Consiliului Ecumenic al Bisericilor. De fapt, reuniunea jubiliară de la Busan 
și-a asumat un nou start pentru următoarea decadă ecumenică și anume un 
pelerinaj pe care creștinii sunt chemați să îl parcurgă pentru întâlnirea cu 
Domnul vieții. Din acest pelerinaj nu are cum să lipsească misiunea, pentru 
că el însuși este o misiune primită de la Domnul vieții. Misiunea nu a fost aici 
redefinită, ci doar reafirmată în contextul schimbărilor și provocărilor de tot 
felul ale lumii. Așa cum s-a constatat, documentul privitor la misiune se vrea 
un ghid de lucru pentru lucrarea misionară viitoare, din cadrul forului 
ecumenic de la Geneva și din activitatea curentă a Bisericilor. Posibil că 
unele Biserici își vor formula rezervele și obiecțiile. Așa s-a întâmplat și cu 
alte documente emise de către C.E.B. Ele în fond au caracter facultativ pentru 
Biserici.  

Însă, poate că documentul acesta va fi mai intens studiat și mai mult 
pus în practică, măcar pentru faptul că misiunea locală și universală a 
Bisericilor este și astăzi, ca totdeauna, de mare actualitate.   


