Hristiyanlar ile Müslümanlar arası İlişkiler Ekibi:
Mesih İsa’yı İkrar Eden Barış Sağlayıcıları
Hristiyan-Müslüman ilişkilerini teşvik eden EEM ekibi; diyalog, paylaşım, barışseverlik ve misafirperverliğe
dayalı olarak Müslümanlar ile hayatı anlamlı kılacak ilişkiler kurmak üzere dünya çapındaki Hristiyanları donatmayı
amaçlamaktadır. Dünyamızdaki karmaşıklıklar ve fikir ayrılıklarından dolayı Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında
zaman zaman ayrılıklar yaşanmakta, toplumlar arasındaki güvensizlik duyguları duvarlar örülmesine sebep olmaktadır.
EMM ekibi, Mesih inancına dair sadık ve net bir tanıklık vermekle beraber Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında
saygıya ve sevgiye dayalı ilişki köprülerini kurmak için tüm engellerin önünde cesaretle ve kararlılıkla durmaktadır.

Andrés Prins son 30 yılda Kuzey Afrika’nın ve Orta Doğu’nun çeşitli ülkelerini ziyaret etmiş, orada akademik
çalışmalar yürütmüş ve öğretmenlik yapmıştır. Kendisiyle eşi 1988 yılında Güney Amerika’daki Mennonite Kiliseleri
tarafından barış, saygı ve karşılıklı anlayış köprüleri kurarak Müslüman toplumlarda öğretmenlik yapmak üzere
görevlendirilmiştir. Kuzey Afrika’daki pek çok arkadaşının hayatında tanık oldukları olumlu değişimlerden ötürü
Tanrı’ya çok minnettardır.

David y Grace Shenk Somali’de, Kenya’da, sonra da ABD’de seneler boyunca hizmet etmişler. Din ve ideolojiler
konusunda çoğulcu bir yaklaşıma sahip forumlarda Mesih’in öğrettiği barış anlayışını anlatmak için özel çabalar
yürütmüşlerdir. Profesör Shenk birçok kitabın yazarı, eşi Grace de bir ruhsal danışmandır. Müslümanlar ile
Hristiyanlar arasındaki barış ilişkilerini güçlendirmek amacıyla birçok seyahat yapmaktadırlar. Barışı sağlamak için
yürüttükleri etkinlikler arasında misafirperverlik hep önemli bir yer tutmuştur.

Jonathan Bornman ailesiyle birlikte 1999 ile 2009 yılları arasında Senegal’de kültürlerarası ve Hristiyanlar ile
Müslümanlar arasındaki ilişkiler alanlarında eğitmen ve danışman olarak hizmet etmiştir. Edindiği tecrübeler
Müslümanlara yönelik sevgisini artırmıştır. Ayrıca Müslümanların neye inandığı, Hristiyanların onlara Mesih-merkezli
bir anlayışla nasıl yaklaşacakları ve ilişki kuracakları konularında kendini geliştirmiştir. Jonathan ve ailesi Müslüman
ziyaretçilerine evlerini açmaktan büyük mutluluk duymaktadırlar.

Sheryl Martin ailesiyle birlikte Orta Asya’da 16 yıl yaşamış, orada aile içindeki Müslüman kadınlara hemşire olarak
hizmet etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’ne geri döndüğünde çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar ile tanışmaktan
ve kutlamalarına katılmaktan büyük mutluluk duymaktadır.
Ekibin 5 üyesi toplam 8 farklı dil konuşmaktadır. Hepsi de İngilizce konuşurlar. Ayrıca Andrés İspanyolca,
Portekizce, Fransızca ve Kuzey Afrika’da konuşulan Arapça’da ders verebilir. David hâlâ Svahili diline hâkimdir.
Jonathan Fransızca ve Volof dili, Sherly ise Darî dilini konuşabilmektedir.

Mesih’in Tanıkları olarak taahhüdümüz: Mesih İsa’nın, “tüm uluslara tanıklarım olacaksınız” şeklindeki
buyruğu (İncil, Matta 28:18-20) ve Mesih’i saygı ve sevgiyle duyurmaya dair Havarilerin teşviki uyarınca (İncil,
1.Petrus 3:8-17), Tanrı’nın Mesih İsa aracılığıyla dünyaya sunduğu kurtuluş, af, günahtan özgürlük ve barışma
müjdesini herkesle paylaşırız. Bunu yaparken hem Mesih İsa’nın öğretilerine bağlı kalarak hem de her insanın
haysiyetine, kültürüne ve seçme özgürlüğüne büyük saygı duyarak yapmaya çalışmaktayız.
Hizmetlerimizi aşağıdaki ilkelere bağlı olarak sunmaya çalışırız:
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Mesih İsa’nın ruhunu ve ilkelerini hayatımızda yansıtmak ve O’nu onurlandırmak
Kitab-i Mukaddes’te vahiy edilmiş şekliyle İncil’e bağlı kalmak
Tanrı’nın herkese olan derin sevgisini açıklamak
Hakikati açıklamak ve hayatlara anlam katmak için Tanrı’nın Kutsal Ruhu’na bağlı hareket etmek
Her türlü şiddeti, emperyalizmi, rüşveti, yıldırmayı, zorlamayı, aşağılanmayı, sahte beyanı ve hile kullanımını
reddetmek
Barışı, diyalogu ve karşılıklı anlayışı aramak
Başkalarının bize yönelttiği soruları, itirazları ve görüşleri dikkatle dinlemek ve yanıtlamak
Her konuda dürüst ve samimi olup adalet ve gerçek uğruna acı çekmeye hazır olmak
Başka kültürlere, dillere ve dinlere ait insanlara saygılı yaklaşmak
Tüm insanların refahı için çalışmak
Hem yerel olarak hem de dünya çapında Mesih’e İnananların Topluluğunu geliştirmeye çalışmak
Her insanın, dil grubunun ve kültürün kendine has değerleri ciddiyetle saymak
Devlet yetkililerine saygı göstermek
Aile ilişkilerine ve ahlak değerlerine büyük bir önem vermek
Her insanın haysiyetini ve karar özgürlüğünü tam olarak tanımak

Bir kimse bu taahhütleri ihlal ettiğimizi görür ve bize bildirirse çok sevinir ve bu sayede Tanrı’nın sadık hizmetkârları
olma yolundaki çabalarımızı yoğunlaştırırız. [peacemakers@emm.org - emm.org/peacemakers]

