
Baptist İlişkilerinde Temel İlkeler ve Ana hatlar 
Genel Sekreterliğin konuyla ilgili Özel Komisyonu tarafından önerilmiştir. 

 

Giriş : Dünya Baptist Birliği : Birlik ve Farklılık 

 

1. Dünyanın her tarafına yayılan Dünya Baptist Birliği, Baptist insanlarının Rab Mesih 

İsa'daki birlik anlayışının gerekliliğini tanımlamaktadır.
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2. Dünya Baptist Birliği (BWA), kaybolmuş ve acı çeken bir dünyaya karşı Kutsal Ruh'un 

gücüyle Mesih İsa'nın İncilini yaşarken ve onu duyururken birbirimizi desteklemek, teşvik 

etmek ve güçlendirmek için Tanrı sevgisine sıkı sıkıya bağlılıkla ortak iman açıklamasını 

paylaşan global bir harekettir.
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3. BWA görevini beş ana noktada yerine getirmektedir. Bunlar : İbadette ve kardeşlikte bir 

araya gelmek, Müjdecilik ve Hizmetçilik tutkusunu beslemek, İnsan haklarını ve Din 

özgürlüğünü savunmak, destek ve sürdürülebilir toplumsal gelişme yoluyla insan 

ihtiyaçlarına cevap vermek ve ilgili teolojik yansımalara destek vermektir.
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4. Başlangıçta BWA, bütün dünyada Baptist düzeni ve inancını taşıyan Kilise birliği olarak 

algılanmıştır.
4
 Bununla birlikte ilk yıllarında BWA üyeliği daha çok batı dünyasından 

dernek ve cemaatlerden oluşmaktaydı. Geçen yüzyılda BWA ailesi Doğudan Batıya, 

Kuzeyden Güneye kadar yayılan bir üye topluluğu ile gerçek anlamda dünya çapında bir 

organizasyona dönüşmüştür. 

 

5. BWA üyeliğinin gelişimine artan kültürel çeşitlilik damgasını vurmuştur. Bu çeşitlilik 

çeşitli kültürleri, dilleri, geleneklerini ve farklı kültürel bağlamlarda Mesih ile kişisel ve 

toplumsal buluşmaları içermektedir. Tanrı'nın lütfü ile, BWA açık bir şekilde İsa'nın tek 

bedendeki zengin çeşitliliği yansıtılmıştır.
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6. BWA, üyeliğini belirleyen bu çeşitlilik karşısında birlik vaadini yerine getirmeye 

çalışmaktadır. BWA bu çeşitliliği Tanrı'nın bir lütfü olarak addeder ve bu yüzden çeşitliliği 

belli tehditlere rağmen Tanrı'nın Krallığını etkin bir şekilde temsil etme konusunda gerekli 

görür. BWA kuruluşunu gerekli kılan ve üyeleri arasındaki işbirliğinin temelini 

oluşturacak şekilde devam eden hedeflere ulaşmak için çok hassas bir dengeyi muhafaza 

etmek zorundadır. Organizasyon, kardeşliği tanımlayan farklılık ile bereketlenmenin 

yollarını ararken bile bu ikisini dengede tutmuş ve birlikteliğini sağlamayı amaç edinmiştir. 

 

7. Zengin farklılığımız karşısında, BWA'nın dünya çapındaki birlik taahütü içindeki en 

büyük değerlerinden biri, kendi üyeliğini oluşturan çeşitli gruplar arasında açık diyalog 

zemini hazırlama yeteneğidir. Bu zemin BWA toplantılarında üyelerin sunduğu ve açıkca 

dile getirilen çeşitli kitabi, dini ve deneyimsel perspektiflerin ürününü hasat imkanı 

sağlamaktadır. İnancımızla ilgili yeni perspektiflerin tanım ve bu inancın kültürel ifadesi, 

BWA içerisinde sevinçle paylaşan ve kabul gören bir hediyedir. 



8. Ancak, BWA'ın bu derin çeşitlilik içinde açık diyalog ve dürüst iletişim sorumluluğu 

kendisinden beklenen birlik ruhunun karşısındaki en büyük zorlukla belkide kendisini 

ödüllendirmiştir.
6
 Özellikle bir dilin birden çok dile çevrilmesi halinde bu zorluk dil 

kullanımı yoluyla açık seçik ve ortak bir iletişim elde etme zorluğu şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. İyi niyetli bireyler, BWA üyeleri tarafından açıkça dile getirilen bakış 

açılarını bildiren kitabi, kültürel, tarihi ve dini özellikleri tam olarak bilmediklerinde yada 

değerlendiremediklerinde bu zorluk daha da artmaktadır. 

 

9. Bu harekete damgasını vuran çeşitliliği kutlarken, BWA içinde birliği sağlama taahhüdü 

yanlış anlama ihtimallerini azaltmak ve bütünlüğümüzü kuvvetlendirmek için olumlu 

adımlar atmamız gerektiğini vurgulamaktadır. Bu düşünceyle BWA, faaliyetlerinde pay 

sahibi olan ve toplantılarına katılan üyeler arasındaki tartışmaların ve diyalogların 

aşağıdaki prensipler ve ana hatlarını olumlu görmektedir. 

 

Prensipler ve Ana Noktalar 

 

1. "Tanrı için herşey mümkündür.
7
" ve İsa Mesih'ten ayrı kalarak hiçbir şey yapamayız.
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Dolayısıyla bütün BWA toplantıları, tapınma Tanrı'nın mevcudiyeti ve önderliği 

bağlamında yapılmaktadır. 

 

2. Hristiyanlar sınırlı ömüre sahip günahkar insanlar olup lütufla kurtulmuşlardır. Bu 

nedenle bilgi ve anlayışımızın tam olduğunu ve hatalardan arınmış olduğumuzu 

varsayamayız. Bu yüzden fikirlerimiz ve bakış açılarımız daima Kutsal Ruhun isteği 

doğrultusunda alçak gönüllülükle olmalıdır. İnsanlarla konuşmalarımızda ve onları 

dinlememizde Kutsal Ruhun bizlere yol göstermesini istemeliyiz. 

 

3. Bütün insanlar Tanrı'nın benzerliğinde yaratılmışlardır.
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Bizlerde Mesih'te onun 

benzerliğinde yaratılmış olup
11

 Mesih'in tek bir bedenini paylaşırız
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. İster erkek, ister 

kadın olsun bütün insanların saygınlığına değer veririz, çünkü onlar Tanrı'nın 

benzerliğinde yaratılmış ve Kutsal sayılmışlardır
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. Bunun yanında, Mesih'in bedeninin 

üyeleri olarak da birbirimize aitizdir
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. BWA üyeleri her ne pahasına olursa olsun, herhangi 

bir konuda yada durumda girdikleri diyalog / tartışma gibi hallerde daima prensiplere 

odaklanmalıdırlar. Bireylerle, kültürlerle, bölgelerle, milliyetlerle yada mezhepsel 

tartışmalardan kaçınmalıdırlar. Sohbetlerimiz, diyaloglarımız ve tartışmalarımız asla 

kişiliğe, insanlığa yada bireyin Hristiyan imanına ve bağlılığına saldırı haline 

dönmemelidir.
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4. Hepimiz anı iman ailesinin üyeleriyiz
16

. Kutsal Ruh aracılığıyla bunu beyan ediyoruz, 

Tanrı halkı olarak, kilisenin bu dinamik kilise havariliğini paylaşanlarla iç içe yaşıyoruz
17. 

Dünya Baptist imanlıları olarak, işitmeye, anlamaya ve başkalarının farklı bakış açılarına 

karşı saygılı olmada henüz tam olgunlaşmış değiliz. Özellikle sömürgecilik ve 

emperyalizmin mirası ve maddi yoksulluk içinden gelerek marjinalleşmiş kültürlerin 

insanlarına karşı. Bu yüzden bütün BWA üyeleri için normal deneyimler yada dini 



perspektifin üstünlünü devam ettiren sohbetler yada uygulamalardan kaçınmaya gayret 

ediyoruz. 

 

5. BWA üyeleri bizim zengin çeşitliliğimizi yansıtan dilin hediyesini kutlamaktadırlar. Dil 

bir insanın kimliğinin göstergesidir ve onun geçmişini ve kültürünü tanımlar. Bu nedenle 

BWA, üyelerinin kendi dillerini konuşmalarını ve duymalarını sağlayacak daha büyük 

fırsatlar sağlama ihtiyacının farkındadır
18. 

 Bu maksatla BWA, toplantılarımızda kullanılan 

olası çeşitli dillerde iletişim sağlanmasına katkıda bulunacak çeşitli araçları tanımlama ve 

kullanma yollarını arayacaktır. 

 

6. Birbirimizi sevmemiz bizlerden istenmiştir.
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. Bunu yaparak Mesih'in havarileri 

olduğumuzu göstermiş oluyoruz.
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. İlişkilerimiz başkalarına karşı saygı ve onları kabul 

etmenin ötesine geçmedikçe, ilgi ve alakaya dönüşmedikçe gerçek birlik ve kardeşliğin 

asla elde edilemeyeceğine inanıyoruz. Bu yüzden BWA toplantılarına katılan temsilciler, 

gerek resmi toplantılarda gerekse toplantılar dışındaki düşünceli ve dualı sohbetler ile 

anlamlı ilişkiler geliştirmenin yollarını aramaktadırlar. 

 

7. Baptistlerin gerçeği meydana getiren şeyde dahil olmak üzere pek çok konu hakkında 

çok çeşitli fikirlere ve bakış açılarına sahip oldukları bilinmektedir. Ne var ki bizler 

birbirimizi seviyor ve kabul ediyoruz.
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Bir fikrin  yada bakış açısının ciddi şekilde hatalı 

olduğuna inandığımız zaman birbirimize düşman gibi değilde, sevgili bir aile bireyi gibi 

davranırız. Açıkca görünen hataların düzeltilmesi bile sevgi ile olmalıdır.
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8.Birbirimizin çıkarlarını gözetmekle yükümlüyüz.
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Onun için insanları teşvik ediyoruz. 

Ve kişinin bakış açısının kültürel yada dil engelinden ötürü açık bir şekilde ifade edilip 

anlaşılmadığı hallerde toplantı moderatöründen sabırlı ve saygılı bir şekilde konuşmacıya 

konusunu netleştirmesinde fırsat vermesini bekliyoruz.Bu devam eden diyalogun, söylenen 

şeylerle ilgili yanlış anlaşılmalar yerine ifadelerin gerçekten anlatılmak istenen anlamlarına 

odaklanmasına yardımcı olacaktır. Düzeyli konuşma ve nezaket kurallarının ihlalinden 

ötürü moderatörün müdahale ettiği durumlar hariç, toplantılarımızda konuşan her birey 

konuşması yersiz bir şekilde kesilmeden onu bitirmekte serbest olacaktır. 

 

9. Toplantılarımızda her şey düzenli ve etik bir şekilde yapılmalıdır 
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Bütün katılımcılar 

moderatörün otoritesine ve farklılıklara saygı gösterecekler ve Kutsal Ruh'un BWA 

ailesine bir lütfü olan birliğin düzenine uyacaklardır. 

 

_________________________________________________________________________ 
1
 Girişten BWA ilkelerine. 

2
 BWA vizyon ifadesi 21 yy. Komitesi tarafından geliştirilmiş ve Birmingham, İngilterede 

2005'te 19. Dünya Baptist Kongresinde kabul edilmiştir.  
3
 Bu bildiri BWA 21. Yüzyılıncı danışma ve karar alma komitesince belirlenmiştir 

4
 Bu madde Anayasanın ilk ve giriş maddesi olup, 1905 yılındaki ilk kongrede karar 

verilmiştir. işte bu The  Baptist World Congress, Londra, Temmuz 11-19, 1905: Authorised 

Record of Proceedings, (Londra: Baptist Union Publication Department, 1905):  330-31. 
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