Datorită situaţiei economice din România şi libertăţii care
există de a călători şi a lucra oriunde pe continent, sunt deja
mulţi români care trăiesc peste tot în Europa. Este greu de făcut
statistici exacte, dar ceea ce ştim este că 12% dintre românii cu
vârste cuprinse între 18 şi 59 de ani au lucrat peste hotare şi în
mod curent sunt peste 1,2 milioane de români care trăiesc în
afara ţării, mulţi dintre ei în ţări europene ca Germania, Spania,
Italia, Grecia, Austria, Ungaria şi Marea Britanie. Printre ei sunt şi
mulţi creştini. Un rezultat al acestei migrări este că acum sunt
multe biserici române risipite în câteva ţări europene.
Majoritatea îşi ţin programul în limba română şi asta arată că,
până acum, nu au fost foarte interesaţi să ajungă la cei din
cultura locală. În schimb ei oferă suport misionarilor români în
general şi ajung cu Evanghelia la comunitatea românească din
ţara în care lucrează.
Având aceste statistici şi chemarea clară de a evangheliza
Europa, este evident că acest loc ar trebui văzut de creştinii
români ca un important câmp de misiune. Ar trebui să
observăm de asemenea că România se află chiar în mijlocul
Europei, astfel încât nicăieri nu e prea departe. Şi tot evident
este şi faptul că dacă Dumnezeu a binecuvântat Biserica din
România atât de mult, creştinii români ar trebui să facă tot ce le
stă în putinţă pentru a duce vestea bună a lui Isus vecinilor lor
europeni. Oricum, românii din diaspora au marea posibilitate
de a vesti Evanghelia şi la cei ce nu sunt români. Este posibil ca
în voinţa suverană a Lui, Dumnezeu să se îngrijească dăruind o
cale naturală creştinilor români pentru a ajunge la europenii
care nu au o relaţie vie cu Hristos. Auzi tu chemarea
macedoneană?

Un articol de Stephen McQuoid, Director GLO Europe

Cum pot creştinii români să se implice în
misiunea din Europa?
O cale ar fi prin misiunea Agenţiei Kairos. Această agenţie a fost
înfiinţată pentru a mobiliza şi echipa Bisericile Creştine după
Evanghelie, astfel încât să se poată implica în misiunea din
întreaga lume. Ca organizaţie, oferă atât instruire în misiunea
transculturală cât şi ajutor misionarilor în a găsi lucrarea
potrivită. De asemenea, Kairos mediatizează lucrarea pe care o
fac misionarii şi îi sprijină la aceasta. Mai sunt şi alte căi de
implicare concrete în misiunea din Europa.
Gospel Literature Outreach (GLO) este o societate misionară
europeană cu sediul în Marea Britanie, care lucrează cu
Bisericile Evanghelice din Europa. GLO susţine atât misionari pe
termen lung cât şi echipe de misiune pe termen scurt în câteva
ţări din Europa printre care şi România.

Ce poți face?

“Cu toţii suntem misionari...
Oriunde ne ducem, noi fie
îi apropiem pe oameni de
Hristos, fie îi îndepărtăm.”
Eric Liddell

l Dacă ești un creștin român
care lucrează într-o țară din
Europa, fii un misionar acolo
unde te-a așezat Dumnezeu.
l Dacă ești lider într-o biserică
română din diaspora, mobilizează-ți biserica și implicați-vă în
misiunea transculturală din țara unde sunteți.
l Dacă locuiești în România, dar simți că Dumnezeu te cheamă
să vestești Evanghelia în Europa, contacteazã Agenția Kairos,
pregătește-te și fii gata de plecare!
l Dacă ești lider într-o biserică din România, lărgește-ți
viziunea și încurajează-i pe membrii care au plecat la lucru în
străinătate să fie niște lumini acolo unde s-au dus. Transmite
viziunea misiunii transculturale bisericii tale și trimiteți
misionari chiar și în țãri europene.
l Susține misiunea transculturală în rugăciune și financiar, ia
parte la Marea trimitere, chiar dacă ești în linia a doua și nu
poți să mergi tu însuți pe câmpul de misiune.

Agenția Kairos în parteneriat cu
societatea misionară GLO
organizează călătorii misionare
pe termen scurt în Europa.
Această lucrare se face în
colaborare cu bisericile Creștine
după Evanghelie locale și cu
misionarii pe termen lung în
respectivele țări.

Agenţia de Misiune Transculturală KAIROS
Acum este timpul potrivit pentru România!
Tel: +40 744 754 457
kairosagency@gmail.com
www.agentiakairos.ro
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România răspunde chemării macedonene

n ziua de azi sunt mulţi creştini
români care privind în urmă îşi
amintesc de marea suferinţă şi
lipsă prin care au trecut în timpul
regimului Ceauşescu. În ciuda
dificultăţilor suferite, Dumnezeu
a purtat de grijă într-un mod
minunat poporului său şi acum
Biserica din România este plină
de viaţă şi în creştere. Există mai
mult de 1 milion de creştini
evanghelici care se întâlnesc în
mii de biserici pe întreg cuprinsul ţării. Mai mult de
100 de biserici sunt plantate anual şi statisticile sugerează că
evanghelicii sunt singura grupare religioasă majoră din ţară ce
se află în creştere. Şi după cum lauda nu ne aparţine, trebuie să
ne bucurăm de tot ce a făcut Domnul în România.

Î

Ţinând cont de creşterea semnificativă care a avut loc, trebuie
să ne gândim la ce pot face creştinii români pentru a duce
Evanghelia la restul Europei. Este important să ne gândim la
aceasta deoarece Europa de azi este un deşert spiritual. Sunt
mai mult de 700 de milioane de europeni care nu au o relaţie
personală cu Hristos şi unele zone din Europa se numără
printre cele cu cea mai mare nevoie spirituală din lume.
Extinderea nevoii spirituale în Europa se vede şi din faptul că
astăzi credincioşii evanghelici din Africa sunt de 10 ori mai
mulţi decât cei din toată Europa. De exemplu: o ţară precum
Etiopia are tot atât de mulţi creştini evanghelici ca Franţa,
Germania, Marea Britanie, Italia, Spania, Polonia, Portugalia,
Elveţia, Ucraina, Rusia, Ungaria, Austria, Belgia, Bulgaria, Serbia,
Moldova, Grecia, Turcia, Danemarca, Republica Cehă, Slovenia,
Slovacia, Belarus şi Olanda la un loc! Aceasta arată enorma
nevoie spirituală aflată chiar la uşa noastră, în Europa.
Astăzi creştinătatea din Europa se confruntă cu multe provocări
şi, nu în ultimul rând, trebuie să întâmpine concurenţa din
partea celorlalte religii din lume, mai ales islamismul. Imigrarea
în masă a făcut ca oameni din întreaga lume să vină să locuiască
în Europa aducându-şi cu ei și convingerile religioase. În toată
Europa se află acum 46 de milioane de musulmani ca şi multe
alte milioane de oameni din alte religii ale lumii. O metropolă ca
Londra are locuitori de toate naţionalităţile din lume şi 8,5%
dintre londonezi sunt musulmani, mulţi dintre ei venind din ţări
cu guverne opresive unde evanghelizarea este imposibilă.
Datorită drepturilor europene se poate ajunge la aceşti oameni
şi prezenţa lor în Europa trebuie văzută ca o mare oportunitate
pentru lumea evanghelică.

Privind asupra peisajului religios european putem vedea
extinderea obstacolelor pe care le întâmpină Biserica încercând
să ajungă la oamenii pierduţi din punct de vedere spiritual.
Popoarele din insulele Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord ne arată cât de mult se poate pierde influenţa creştină
într-o ţară. Marea Britanie, care în mare măsură era protestantă, a
fost extraordinar de binecuvântată în trecut cu treziri spirituale şi
mari lideri creştini. Astăzi însă, Marea Britanie este înecată de
refluxul relativismului moral care dovedeşte vidul spiritual.
Majoritatea britanicilor nu merg la biserică şi mulţi sunt foarte
batjocoritori la adresa religiei. Între timp, în Irlanda s-a văzut în
ultimii ani o scădere semnificativă a influenţei dominatoare a
Bisericii Romano-Catolice. De la frecventarea săptămânală a
bisericii de către 85% dintre cetăţeni s-a ajuns până la 5% în unele
zone din Dublin.
Dacă privim mai departe, în nord, spre ţările scandinave ca
Norvegia, Suedia, Danemarca şi Finlanda, vedem popoare care în
mod superficial se numără printre creştinii din Europa a căror
biserică de stat se bucură de un mare număr de membri. Dar sub
această aparenţă se ascund popoare dominate de materialism,
secularism şi liberalism, în timp ce evanghelicii sunt foarte puţini.
Biserica de stat a fost odată foarte influentă în Scandinavia, dar
influenţa ei a scăzut drastic. În Danemarca, de exemplu, cei ce
frecventează biserica de stat sunt în proporţie de numai 2%.
Acest declin religios a făcut loc cu timpul unui declin moral
semnificativ.
Ne mutăm mai jos, spre centrul şi vestul Europei, patria reformei,
unde găsim Olanda, Germania, Austria, Elveţia şi Belgia.
Germania, Elveţia şi Olanda sunt împărţite din punct de vedere
religios între catolici şi protestanţi, dar majoritatea protestanţilor
sunt influenţaţi de teologia liberală. Austria şi Belgia sunt numite
ţări catolice, cu toate că 31% dintre belgieni se declară atei sau
fără religie.
Ţările de lângă Mediterană ca Franţa, Spania, Portugalia, Italia,
Grecia, Turcia, Cipru şi Malta se numără printre cele mai sărace
spiritual din Europa. Franţa
este a doua ca mărime din
Europa şi una dintre cele mai
puternice. Mândria francezilor
este justificată de realizările lor
intelectuale şi de rafinamentul
lor, dar Franţa este în mod
oficial un stat secular unde cei
care îşi câştigă existenţa din
practici oculte sunt de 10 ori
mai mulţi decât pastorii

evanghelici şi misionari. Italia este de
asemenea săracă spiritual ca şi
Spania, unde, în momentul de faţă, se
află cei mai mulţi consumatori de
heroină, cocaină şi marihuana din
lume. Turcia este aproape în
întregime islamică şi deci biserica
este foarte puţin numeroasă. În
Turcia sunt mai puţin de 10.000 de
creştini evanghelici comparativ cu
cei peste 70 de milioane de
musulmani. Grecia, pe de altă parte,
este dominată de Biserica Ortodoxă,
iar evanghelicii reprezintă o minoritate persecutată.
Când ne mutăm spre centrul şi estul Europei, găsim ţări cu
aceleaşi nevoi spirituale ca în vest. În Polonia, Ungaria, Albania şi
Slovenia sunt doar un mic număr de evanghelici, Slovenia având
cel mai mic număr, doar 0,01% din populaţie. Bisericile Ortodoxă
şi Catolică predomină, cu excepţia Bosniei şi Albaniei unde
majoritatea sunt musulmani.
Nevoile spirituale ale Europei sunt de necontestat şi la fel este şi
provocarea evanghelizării acestui continent. Europa este un
câmp de misiune foarte dur. Este un loc unde traiul este scump şi
asta face ca multor misionari să le fie destul de greu să strângă
suportul necesar derulării activităţii de misiune. Europenii sunt în
general seculari şi greu de atins cu Evanghelia şi mulţi sunt foarte
reticenţi când vine vorba de credinţă. Prin urmare, biserica creşte
foarte lent.
În Europa nu toţi misionarii pot fi implicaţi permanent în lucrare.
Este nevoie de creştini care să trăiască în ţările europene și care să
aibă un loc de muncă unde să-şi mărturisească credinţa
oamenilor pe care-i întâlnesc. Sunt cel puţin două avantaje
făcând acest lucru: în primul rând aceşti misionari se autosusţin şi
nu sunt o povară financiară pentru bisericile care i-au trimis. Date
fiind cheltuielile pe care le implică traiul în Europa, acesta este un
lucru bun, deoarece lucrarea nu este împiedicată de lipsa
fondurilor. În al doilea rând, misionarii români care îşi găsesc
slujbe în Europa se acomodează uşor la cultură şi nu le este greu
să vină în contact cu necreştinii. În unele ţări europene, creştinii
evanghelici sunt de asemenea priviţi cu mare suspiciune,
atitudine datorită căreia misionarilor le este greu să se apropie de
oameni. Dar dacă misionarul are o slujbă normală şi pare că în
acest fel contribuie la dezvoltarea societăţii, suspiciunea este
mult diminuată. Activitatea misionară tip „facerea de corturi” ar
trebui văzută ca fiind strategic foarte importantă pentru
evanghelizarea Europei.

