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ET FELLES KALL
Vi er samlet for å feire hundreåret for Verdensmisjonskonferansen i Edinburgh i
1910. Vi tror at kirken, som tegn på og symbol for Guds herrevelde, er kalt til å
vitne om Kristus i dag ved å ta del i Guds kjærlighets misjon gjennom
Helligåndens forvandlende kraft.
1. I tillit til den treenige Gud og med en fornyet opplevelse av hast er vi kalt til å
legemliggjøre og forkynne evangeliet om frelse, om tilgivelse fra synd, om liv i
overflod og om frigjøring for alle fattige og undertrykte. Vi utfordres til vitnesbyrd
og evangelisering på en slik måte at vi blir en levende demonstrasjon på den
kjærlighet, rettferd og rettferdighet som Gud ønsker for hele verden.
2. Vi husker på Kristi offer på korset og hans oppstandelse for verdens frelse, vi
som har mottatt den Hellige Ånds kraft. Derfor er vi kalt til autentisk dialog,
respektfull engasjement og ydmykt vitnesbyrd blant mennesker av annen tro – og
av ingen tro – om Kristus som den den enestående/eneste. Vårt virke preges av
frimodig tillit til evangeliet; det bygger vennskap, søker forsoning og praktiserer
gjestfrihet.
3. Vi kjenner Helligånden som blåser over verden hvor han vil, som gjenoppretter
broen til skapelsen og som bringer autentisk liv. Han kaller oss til å bli et
medlidende og helende fellesskap hvor unge aktivt deltar i misjon og hvor
kvinner og menn deler makt og ansvar likt, hvor det er en ny brann for
retferdighet, fred og for beskyttelse av miljøet, og hvor en fornyet liturgi
gjenspeiler skaperens og skapelsens skjønhet.
4. Vi er rystet over den skjeve fordeling og den manglende balanse av makt som
deler oss og uroer oss i kirken og verden. Vi er kalt til å gjøre bot, til kritiske
overveielser omkring maktsystemer og til en ansvarlig bruk av maktstrukturer. Vi
er kalt til å finne praktiske måter å leve som lemmer på det ene legemet, i full
bevissthet om at Gud står den stolte imot, at Kristus byr velkommen og gir kraft til
de fattige og sårede, og at Helligånden manifesterer seg i vår sårbarhet.
5. Vi bekrefter viktigheten av den bibelske grunnvoll for vårt misjonale
engasjement og verdsetter apostlenes og martyrenes vitnesbyrd. På den
bakgrunn er vi kalt til å glede oss over hvordan evangeliet kommer til uttrykk i
mange nasjoner over hele verden. Vi feirer den fornyelse vi opplever gjennom
migrasjonsbevegelser og misjon i alle retninger, hvordan alle utrustes til misjon
med Helligåndens gaver, og Guds fortsatte kall av barn og unge til å fremme
evangeliet.

6. I det vi erkjenner behovet for å skape en ny generasjon av ledere med ekte
brann for misjon i en mangfoldig verden i det 21 århundre, er vi kalt til å
samarbeide innen nye former for teologisk utdanning. Ettersom vi alle er skapt i
Guds bilde, vil disse former bygge på hverandres unike gaver, de vil utfordre oss
til å vokse i tro og forståelse, til å dele resurser likeligt på verdensbasis, til å
involvere hele mennesket og hele Guds familie, og de vil respektere de gamles
visdom samtidig med at de oppmuntrer barn til å delta.
7. Vi hører Jesu kall til å gjøre alle mennesker til disipler – fattige, rike,
marginaliserte, de som er overset, mektige, uføre, unge og gamle. Som troens
fellesskap er vi kalt til misjon fra alle steder til alle steder. Det er med glede vi
hører kallet til å berike hverandre i vårt vitnesbyrd i ord og gjerning - på gater,
marker, i kontorer, hjem og skole, i det vi tilbyr forsoning, viser kjærlighet,
demonstrerer nåde og taler sant.
8. I det vi minnes Kristus, festmåltidets vert, og forplikter oss på den enhet som
han levde og bad for, er vi kalt til fortsatt samarbeid, til å ta tak i kontroversielle
emner og til å arbeide frem mot en felles visjon. Vi utfordres til å by hverandre
velkommen i all vår forskjellighet, til å bekrefte at vi i dåpen blir gjort til lemmer på
Kristi ene legem, og til å erkjenne vårt behov for gjensidighet, partnerskap,
samarbeid og til å nettverke i misjon slik at verden kan komme til tro.
9. I det vi gjenkaller hvordan Jesus vitnet og tjente, tror vi at vi er kalt av Gud til å
følge hans vei med glede, innspirert, salvet, sendt og gitt kraft av den Hellige
Ånd, og styrket av kristen etterfølgelse innen fellesskapet. Mens vi venter på
Kristi komme i herlighet og til dom, opplever vi hans nærvær hos oss i den
Hellige Ånd, og vi innbyr alle til å slå følge med oss mens vi tar del i Guds
forvandlende og forsonende misjon i kjærlighet til hele skapningen.
Dette felles kall er blitt til som et resultat av et studiearbeid og en konferanse i
regi av Edinburgh 2010 for å feire hundreåret for Verdensmisjonskonferansen i
Edinburgh i 1910. Det felles kall ble bekreftet i the Church of Scotland Assembly
Hall i Edinburgh den 6 juni 2010 av representanter fra kristne verden over,
inklusive katolske, evangelikale, ortodokse, pentekostale og protestantiske kirker.
Se også www.edinburgh2010.org.

