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Ne-am adunat astăzi aici ca să-l onorăm pe Jooseop Keum din Coreea de
Sud, care este pastor senior al Bisericii Presbiteriene din Coreea, profesor și figură
de primă mărime a studiilor misionare și ecumenice, personalitate proeminentă a
mișcării ecumenice și a creștinismului global.
Născut în 1967 în Republica Coreea (Coreea de Sud), Prof. Keum a studiat
teologie, mai întâi la Seminarul Teologic Presbiterian și la Universitatea
Presbiteriană din Coreea și mai apoi la New College, Universitatea Edinburgh,
Scoția, unde și-a obținut doctoratul în anul 2002.
Și-a început activitatea profesională ca secretar general al Asociației
Naționale a Tinerilor Bisericii Presbiteriene din Coreea. Deja ca tânăr student,
Prof. Keum a fost activ în Consiliul Ecumenic al Tinerilor de unde s-a opus
dictaturii militare care conducea la acea vreme Coreea de Sud. Datorită activității
sale de lider împotriva regimului totalitar, Prof. Keum a absolvit Facultatea cu o
întârziere de doi ani.
După câțiva ani de angajament viu ca lider al Asociației Naționale a
Tinerilor, Prof. Keum a fost ofițer ecumenic al propriei sale biserici, Biserica
Presbiteriană a Coreei (1996-1997). În 2003, Prof. Keum și-a început
angajamentul său internațional în misiune. A slujit, între 2003-2007, ca secretar
executiv al Consiliului pentru Misiune Mondială cu sediul la Londra, Regatul
Unit. În 2007 a început să lucreze pentru Consiliul Mondial al Bisericilor din
Geneva, Elveția, mai întâi ca secretar executiv pentru misiune și evanghelism și,
între 2010 și august 2018, ca Director al Comisiei pentru Misiune Mondială și
Evanghelism. Recent a fost numit profesor pentru misiune și ecumenism la
Universitatea Presbiteriană din Coreea de Sud. Această numire a urmat după ce a
primit alte invitații să fie profesor titular, din partea unor universități de rang din
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și slujească propria țară și Biserică și a acceptat să fie profesor la Universitatea
Presbiteniană și la Seminarul Teologic al Bisericii Presbiteriene din Coreea, Seul.
Toate acestea nu sunt surprinzătoare, de vreme ce Prof. Keum a fost profund
implicat, de mai mulți ani, în activități de predare și cercetare. Activitățile sale ca
profesor vizitator de studii misionare la Universitatea Presbiteriană și la Seminarul
Presbiterian din Seul; de profesor cercetător la Facultatea de Teologie a
Universității Stellenbosch, Africa de Sud; de profesor vizitator la Școala de
Teologie a Universității Edinburgh, Scoția, sunt doar câteva dintre implicările sale
de natură academică.
Prof. Keum este o autoritate de primă mărime în domeniul cercetărilor și
studiilor de misiune și ecumenism. El a scris, editat și co-editat numeroase volume
și reviste și a publicat sute de studii, recenzii și rapoarte în reviste de prestigiu. A
fost, vreme de 10 ani, editor-șef al revistei The International Review of Mission,
una dintre cele mai prestigioase publicații în domeniul misiunii. Este de asemenea
membru al echipei editoriale a revistei Mission Theology, o altă importantă revistă
de misiologie. A slujit ca editor principal sau membru al echipei redacționale a
următoarelor publicații cruciale pentru studiile misionare: noua declarație
misionară a CMB Împreună spre viață: Misiune și Evanghelism în contexte în
schimbare (2012), Dicționarul de Studii misionare, Oxford, 2017-2019 (consilier
editorial) etc.
Angajamentul său în misiune și ecumenism nu este limitat doar la cercetare și
teorie. În afară de rolul major pe care l-a jucat în misiunea mondială ca figură de
primă mărime la Consiliul pentru Misiune Mondială și la Consiliul Mondial al
Bisericilor, aș dori să menționez aici câteva realități din activitatea Prof. Keum ca
misionar de mărime mondială: a organizat peste 50 de consultații misionare și
ecumenice internaționale și întâlniri ale unor comitete; a condus procesul de
organizare sau a fost implicat în pregătirea următoarelor întâlniri de o importanță
crucială pentru munca misionară din timpurile noastre: Conferințele misionare
mondiale ale CMB din Arusha, Tanzania, 2018 și Manila, Filipine, 2013;
Adunarea generală a CMB din Busan, Coreea, 2013 (a jucat un rol major în
pregătirea studiilor biblice și a plenarei despre misiune); Conferința Misionară
Mondială, Edinburg, 2010 (membru al Comitetului Executiv); Adunarea Generală
a Conferinței Creștine a Asiei, Kuala Lumpur, aprilie 2010 (consilier în probleme
de misiune); Consiliul General al Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate,
Accra (Ghana) 2004 și Leipzig (Germania), 2017 (în calitate de consilier pentru
misiune).
Prof. Keum a fost sau este membru a numeroase comitete, echipe editoriale,
asociații etc. Voi aminti aici doar câteva dintre ele: membru al Comitetului pentru
Relații Ecumenice a Bisericii Presbiteriene Coreene (din 2007), al Comitetului
Executiv al Consiliului pentru Misiune Mondială (între 1995-1999); al Comitetului
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pentru Biserică și Societate și pentru Relații Internaționale al Consiliului Național
al Bisericilor din Coreea (1993-1999); fondator și membru al bordului Institutului
Coreean pentru viitorul ecumenismului; membru al Asociației Internaționale de
Studii Misionare, membru al Academiei Christiana a Coreei; membru cercetător al
Colloquium-ului Internațional pentru Creștinism, Resurse și Sărăcie în secolul al
XXI-lea (1999-2002); consilier special al Comisiei Naționale pentru Drepturile
Omului din Coreea și pentru Drepturile Omului în Coreea de Nord; consilier
special al președintelui Crucii Roșii Coreene etc.
Ca lider în domeniul misionar, mai ales ca director al Comisiei pentru
Misiune Mondială și Evanghelism, Prof. Keum a arătat un interes special și o
sensibilitate aparte pentru tradiția ortodoxă, mai ales pentru misiologia ortodoxă.
El este conștient de importanța prezenței, a articulării corecte și a explicării
misiologiei ortodoxe în marile adunări misionare, precum și în studiile și în
volumele colective publicate de Consiliul Mondial al Bisericilor, spre folosul
întregii mișcări ecumenice. Prin urmare, el a susținut în mod generos participarea
unor largi delegații ortodoxe la conferințele misionare mondiale și la alte întâlniri
de misiologie. Ca admirator al misiologiei Prof. Bria și ca susținător constant al
mai multor proiecte misionare derulate de misiologii români, Prof. Keum este un
prieten și un susținător al actualei misiologii ortodoxe românești. De aceea, un
grup important de misiologi români sunt prezenți la această festivitate.
Aș dori de asemenea să evidențiez aici implicarea Prof. Keum în eforturile de
pace și reconciliere în Peninsula Coreea. Alături de mulți alți clerici și creștini
coreeni devotați, Prof. Keum suferă pentru faptul că propriul său popor coreean
trăiește de mai multe decenii divizat în două state diferite, cu sisteme politice
opuse. Ei sunt implicați în același timp în eforturi de pacificare și reunificare a
Peninsulei Coreea. Este bine să ne amintim aici că noi, ca români, împărtășim
aceeași dramă istorică cu poporul coreean: ambele națiuni trăiesc divizate în două
state. Văzând nivelul de implicare a societății coreene, a intelectualilor, a clerului
și a Bisericilor în procesul de reconciliere și unificare a poporului coreean, noi, ca
societate românească, intelectualii, clerul și Bisericile avem doar de învățat de la
frații și surorile noastre coreeni, mai ales în acest an când sărbătorim centenarul
unificării noastre. Prin generozitatea Prof. Keum, studenții universității noastre,
precum și un larg auditoriu, au avut posibilitatea de a asculta ieri la Institutul de
Studii Globale excelenta sa prelegere despre ultimele întâmplări legate de
Peninsula Coreeană și despre implicarea Bisericilor în această chestiune crucială.
Sper că nu dezvălui prea mult dacă vă spun aici că Prof. Keum va zbura de la
Sibiu spre Statele Unite unde este așteptat la Fundația Jimmy Carter, o instituție
fondată de fostul președinte american și care a fost profund implicată în
negocierile cu privire la Coreea.
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