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 El teòleg i pastor noruec Rev. Dr. Olav Fykse 
Tveit (48) va ser electe secretari general del 
Consell Mundial d'Esglésies (CMI) el passat 
dijous 27 d’agost, pel comitè central de 
l’organització reunit en Ginebra, Suïssa, del 26 
d’agost al 2 de setembre. Tveit és el setè 
secretari general de l’organització ecumènica i el 
més jove des que Willem A. Visser't Hooft va 

liderar el CMI durant el seu procés de formació i després de la seva 
assemblea constitutiva fa sis dècades anys.  
 
"Realment sento que aquesta tasca és una crida de Déu. Sento que tenim 
molt que portar a terme junts", va dir Tveit en les seves paraules 
d’acceptació enfront del comitè central. Ell va subratllar l’esperit d’unitat 
que va dominar el procés i va expressar l’esperança que continuarà regnant 
en el camí en comú. Tveit va encoratjar als membres del comitè a continuar 
orant per ell: "Per favor, no parin!", va dir. 
 
 Des de 2002, el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit ocupa el càrrec de secretari 
general de Ecumenisme i Relacions Internacionals del Consell d'Esglésies de 
Noruega. Tveit és membre de la Comissió de Fe i Constitució del CMI i de la 
taula de directors i el comitè executiu del Consell Cristià de Noruega. 
 
El bisbe Javier Rojas Terán, de l'Església Metodista de Bolívia i membre del 
comitè central del CMI, va dir tenir molta fe i esperança que amb aquesta 
elecció el CMI enfortirà la seva missió i el seu treball compromès amb les 
necessitats dels pobles.  
 
"Tenim molts desafiaments per davant, com donar respostes al creixement 
de la pobresa, la fam, els temes ecològics. Som majordoms de la creació i 
com organisme ecumènic hem de pensar en el món que estem deixant a les 
generacions futures", va assenyalar.  
 
"L'Esperit Sant es va moure d’una manera especial", va opinar davant 
l’elecció el pastor pentecostal argentí i membre del comitè central Hèctor 
Petrecca, de l'Església Cristiana Bíblica. "Va ser extraordinària la rapidesa i 
l’esperit d’unitat amb que es va desenvolupar tot aquest procés. Una mostra 
més de la fortalesa del nostre compromís ecumènic." 
 
 Per a la Dra. Magali Nascimento Cunha, de l'Església Metodista de Brasil i 
membre del comitè central, la sessió prèvia a l’elecció va ser molt bé 
conduïda, creant-se un clima de confiança i tranquil·litat entre els delegats. 
"Ambdós candidats van ser molt savis a l'expressar les seves visions del 
treball del CMI. Això va satisfer les nostres expectatives per una bona 
elecció." 
 



"L’ambient que es respira després d’aquesta elecció és d’esperança", va 
afirmar el pastor Dr. Emilio Castro, qui va anar secretari general del CMI 
entre 1985 i 1992. "Tinc la certesa que en aquest procés no va haver ni 
vencedors ni vençuts, sinó que el moviment ecumènic s’ha enfortit. Estic 
convençut que els millors anys del CMI estan davant nostre."  
 
Tveit va ser un dels dos candidats presentats al comitè central per a ocupar 
el càrrec de secretari general. L’altre va ser el Rev. Dr. Park Seong-won, un 
teòleg presbiterià de Corea del Sud. Tveit succeirà al sortint secretari 
general Rev. Dr. Samuel Kobia, qui havia informat al comitè central al 
febrer de 2008 que no aspirava a un segon terme en el càrrec. Kobia va ser 
secretari general del CMI des de gener de 2004. 
 
 
(Text extret de la pàgina web del Consell Mundial d’Esglésies) 
 
 
 
  


