MĐSYON OLARAK ĐŞ BĐLDĐRGESĐ
Lozan (LCWE1) Forum 2004 Misyon Olarak Đş Konu Grubu, Tanrı’nın iş ve çalışma
konusundaki amaçları, kilise ve misyon organizasyonlarında iş insanlarının yeri,
dünyanın ihtiyaçları ve işin bunlara potansiyel cevabı ile ilgili konular üzerinde bir yıl
boyunca çalıştı. Grubun içinde tüm kıtalardan gelen 70’in üzerinde kişi vardı.
Çoğunluğu iş geçmişinden geliyordu ama aynı zamanda birçok kilise ve misyon
önderi, eğitimci, din adamı, avukat ve araştırmacı da vardı. Bir arada çalışma sürecine
60 yazı, 25 durum araştırması, birçok ulusal ve bölgesel Misyon Olarak Đş danışmanı,
e-posta bazlı konuşmalar ve en sonda da bir haftalık yüz yüze diyalog ve beraber
çalışma dahil oldu. Aşağıdakiler gözlemlerimizin bazılarıdır:
Onayladıklarımız
• Tanrı’nın tüm erkek ve kadınları kendi benzeyişinde, yaratıcı olma kapasitesi
ile, kendileri ve başkaları için iyi şeyler yaratmak üzere-buna iş dünyası
dahildir- yarattığına inanıyoruz.
• Karşılaştığı insanların ihtiyaçlarını devamlı ve istikrarlı bir şekilde karşılayan,
ve böylece Tanrı’nın sevgisini ve Egemenliği’nin yönetimini gösteren Đsa’nın
ayak izlerinde gitmeye inanıyoruz.
• Kutsal Ruh’un Mesih’in Bedeni’nin tüm üyelerini, hizmet etmek,
başkalarının gerçek ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak ve Tanrı’nın
Egemenliği’ni göstermek üzere güçlendirdiğine inanıyoruz.
• Tanrı’nın tüm iş insanlarını, işleri aracılığıyla Egemenlik farkı yaratmak üzere
çağırdığına ve donattığına inanıyoruz.
• Müjde’nin kişileri, grupları ve toplumları değiştirme gücüne sahip olduğuna
inanıyoruz. Dolayısıyla da iş dünyasındaki Hıristiyanlar işleri aracılığıyla bu
bütünsel değişimin bir parçası olmalıdır.
• Đsa’nın isminin nadiren duyulup anlaşıldığı yerlerde yoksulluk ve işsizliğin
yaygın olduğunu kabul ediyoruz.
• Đş geliştirmenin büyük önemini ve ona duyulan büyük ihtiyacın farkındayız.
Ancak bu kendi başına işten fazlasıdır. Misyon Olarak Đş Tanrı’nın
Egemenliği’ne uygun bir bakış açısı, amacı ve etkisi olan işle ilgilidir.
• Tüm dünyada iş yaratma ve çoğaltma ihtiyacı olduğunu kabul ediyoruz.
Dörtlü özü amaçlıyoruz: ruhsal, ekonomik, sosyal ve çevresel değişim.
• Kilisenin, hem işte hem de iş aracılığıyla dünyanın ihtiyaçlarını
karşılayabilecek, ve hem pazarda hem de pazarın ötesinde Tanrı’ya görkem
getirebilecek Hıristiyan iş insanları kaynağının büyük derecede
keşfedilmediğini kabul ediyoruz.
Öneriler
Tüm dünyadaki Kiliseye sesleniyoruz, iş insanlarının ve girişimcilerin
mesleklerinde armağanlarını ve çağrılarını tüm dünyadaki insanlar arasında
kullanabilmeleri için, onları keşfetmesi, onaylaması, görevlendirmesi, göndermesi ve
onlar için dua etmesi için.
Tüm dünyadaki iş insanlarına sesleniyoruz, bu onayı kabul etmeleri, ve
armağanlarını ve deneyimlerini dünyanın en acil ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarını
Misyon Olarak Đş aracılığıyla karşılamaya yardımcı olmaları için yollar düşünmeleri
için.
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