A missziói konferencia nyilatkozata
Az Egyházak Világtanácsának Világmissziós és Evangélizációs Konferenciájának a tanzániai
Arusha városa adott otthont 2018. március 8 és 13. között. Az eseményen több mint 1000, a
misszió és evangélizáció területén aktív képviselő vett részt, akik különböző keresztyén
hagyományokból érkeztek a világ minden részéről.
Örömteli szívvel ünnepeltük Isten Lelkének életet adó munkáját napjainkban is, amiben
különösen is ösztönzött minket a sajátos afrikai közeg és spiritualitás. Bibliatanulmányok,
közös imádság és istentiszteleti alkalmak, történeteink megosztása egymással, mind arra
bátorítottak minket, hogy Isten országának tanúi legyünk, amely Jézus Krisztus élete,
kereszthalála és feltámadása által közelített el hozzánk.
Néhány reménysugár ellenére, alapvetően azokkal a halálos erőkkel kellett szembenéznünk,
amelyek megrázzák a világrendünket és szenvedést okoznak sokaknak. Megfigyeltük a javak
döbbenetes felhalmozódásának jelenségét, az egységes globális pénzügyi rendszer
következményét, amely kevesek meggazdagodását és sokak elszegényedését eredményezi. Ez
a gyökere napjaink számos háborújának és konfliktusának, az ökológiai pusztulásnak és a
szenvedésnek. Tudatában vagyunk annak, hogy a társadalom peremére szorult emberek
hordozzák a legsúlyosabb terheket. Ez a globális birodalmi rendszer tette a pénzpiacot korunk
egyik bálványává és erősítette meg az elnyomó hatalom és diszkrimináció kultúráit, amelyek
töretlenül szorítják a társadalom peremére és zárják ki emberek millióit, olyan körülmények
közé kényszerítve őket, amit a kiszolgáltatottság és kizsákmányolás jellemez.
Ezek a körülmények nem újkeletűek 2018-ban, de a Szentlélek, aki szűntelenül munkálkodik
ma is, arra sürget és hív minket, keresztyén közösségeket, hogy válaszunk a személyes és
közösségi megtérés és az átformáló (transzformáló) tanítványság legyen.
A tanítványság egyszerre ajándék és feladat, amire hívattunk, hogy Isten aktív munkatársai
legyünk a világ átformálásában, azáltal, amit a korai egyház teológusai „teózisnak” vagy
megistenülésnek neveztek, vagyis azzal, hogy Isten missziójában való részvételünkkel
részesedünk Isten kegyelmében. A tanítványság célja, hogy Isten Jézus Krisztusban
kinyilvánított szeretetében osztozzunk és éljünk, igazságra és békére törekedve olyan utakon,
amik nem a világéi (János 14,27). Azaz Jézus hívására válaszolunk, hogy a világ
peremvidékeiről őt kövessük.
Jézus Krisztus tanítványaiként, személyesen és közöségként egyaránt,
- Keresztségünk által átformáló tanítványságra hívattunk: olyan életmódra, amelyet a
Krisztussal való szoros kapcsolat jellemez abban a világban, amelyben sokak
reménytelenséggel, visszautasítással, magánnyal és az értéktelenség érzésével szembesülnek.
Arra hívattunk, hogy a Szentháromság Istent imádjuk, az igazság, szeretet és kegyelem Istenét
egy olyan korban, amelyben sokak a piacrendszer hamis istenét bálványozzák.
Arra hívattunk, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdessük – az élet teljességét, a bűnbánatot
és bűnbocsánatot, és az örökélet ígéretét – szóban és tettben egy erőszakos világban, ahol
sokak válnak a halálos bálványok áldozataivá és ahol sokan nem hallották még az
evangéliumot.

Arra hívattunk, hogy örömteli szívvel ajánljuk magunkat a Szentlélek útjaira, aki a társadalom
peremvidékein élő embereket az igazság és méltóság keresésének szolgálatára hatalmazza fel.
Arra hívattunk, hogy Isten Igéjére figyeljünk egy olyan világban, amelyik számos
ellentmondásos, hamis és zavaros üzenettel kommunikál.
Arra hívattunk, hogy viseljünk gondot Isten teremtett világáról és vállaljunk szolidaritást
azokkal a nemzetekkel, amelyeket súlyosan érint a klímaváltozás, szembeszállva a
környezetnek a mohóság és fogyasztói szemlélet ösztönözte, kíméletlen és emberközpontú
kizsákmányolásával.
Tanítványokként arra hívattunk, hogy igazságos és inkluzív közösséget alkotva fogjunk össze
az egységért folytatott küzdelemben és az ökumenikus zarándokúton egy olyan világban,
amelyet a társadalmi kirekesztés határoz meg.
Arra hívattunk, hogy Isten átformáló szeretetének hűséges tanúi legyünk párbeszédben más
vallású emberekkel egy olyan világban, amelyben a vallási identitásokkal való politikai
visszaélés számos konfliktus forrása.
Arra hívattunk, hogy szolgálatra kész vezetőkként demonstráljuk Krisztus jelenlétét abban a
világban, amelyik előnyben részesíti a hatalmat, vagyont és a pénz kultúráját.
Arra hívattunk, hogy leromboljuk az elválasztó falakat és igazságra törekedjünk azokkal az
emberekkel együtt, akiket megfosztottak földjeiktől és elhagyni kényszerültek otthonukat,
beleértve a migránsokat, menekülteket és menedékkérőket. Arra hívattunk, hogy
szembeszálljunk az újonnan létesített határokkal, amelyek elválasztanak és halált szülnek.
Arra hívattunk, hogy a kereszt útját kövessük, amely ellenszegül az elitizmusnak, az
előjogoknak, valamint a személyes és rendszerszintű erőszaknak.
Arra hívattunk, hogy a feltámadás fényében éljünk, amely feltárja az átformálódás,
transzformáció reményteli esélyeit.
Ez a meghívás az átformáló és újjáteremtő tanítványságra. Nem olyan felszólítás ez, amire
saját erőnkből választ tudnánk adni, ezért a felhívás végül is imádságra való meghívás:
Szerető Istenünk, hálát adunk az élet csodálatos ajándékáért, a maga sokszínűségében; Jézus
Krisztus, keresztre feszített és feltámadott Úr, áldunk téged, mert eljöttél, hogy megkeresd és
megtartsd az elveszettet, megszabadítsd az elnyomottat, gyógyulást hozz a betegnek és
megtérítsd az önközpontú embert. Szentlélek, örvendezünk, hogy az élet leheletét adtad a
világnak és általad Isten szeretete áradt szívünkbe. Lélekből élve, hadd járjunk a Lélek
útjaiban. Adj nekünk hitet és bátorságot, hogy felvegyük keresztünket, Jézust kövessük, és az
igazság és béke zarándokaiként éljünk ebben a világban - néped áldására, a teremtett világod
fenntartására és neved dicsőítésére. Jézus Krisztus nevében, ámen.
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