
Együtt a megbékélésért és újjáépítésért 

 

„Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem 

szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg – mondja könyörülő Urad.”  

(Ézsaiás 54,10) 

 

A szíriai háború nyolc éve alatt harmadszor gyűltünk össze keresztyén közösségben, a Szíriai 

és Libanoni Nemzeti Zsinat partnereiként, „együtt a megbékélésért és újjáépítésért”. Az évek 

során, amikor összegyűltünk, megtanultunk figyelmesen hallgatni a helyi partnereinkre, 

megkérdőjelezni az erőszakot támogató ideológiákat és tiszteletben tartani Isten képét minden 

emberben. Együtt küzdünk és szállunk szembe az „erőkkel és hatalmakkal”, amelyek erőszakot 

és rombolást hoztak felebarátainkra Szíriában. 

 

Az igazság kimondására törekszünk a szeretetben, bízunk Istennel való kapcsolatunk 

egységében, Jézus Krisztus által, ami az úrvacsorai közösségben lesz látható valósággá. 

Felismertük ennek a tanácskozásnak sajátos nehézségét és fontosságát, amire röviddel az 

Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország Szíria szuverenitása elleni 

támadását követően került sor. A fegyveres támadás fenyegeti a béke esélyét és további 

nehézségeket ró Szíria népére.  

 

Ilyen körülmények között is megerősítjük kapcsolatunkat, kölcsönös szeretetünket és 

elkötelezettségünket a partneri együttműködésre. 

 

Megfogadjuk, hogy országainkban megteszünk mindent az igazságban gyökerező tartós 

békéért, hogy meg megvédjük azokat, akiket a krízis sebezhetővé tett, otthonaik elhagyására 

kényszerített vagy szegénységbe taszított, nem csak itt, a Közel-Keleten, hanem Nyugaton is, 

ahol a menekültek kirekesztéssel és elutasítással szembesülnek. 

 

Támogatjuk és megerősítjük humanitárius segítséget és fejlesztést biztosító közösségünket, 

annak minden vetületével.  

 

Megerősítjük, hogy a prófétai szó elengedhetetlen az erőszak közepette, a világ valamennyi 

térségében. 

Megerősítjük, hogy fel kell tárnunk és alaposabban meg kell ismernünk az erőszak és krízis 

mélyebb okait Szíriában, a térségben, de a világ más nemzetei között is. 

Megerősítjük a szorosabb ökumenikus kapcsolatok és koordináció szükségét, és törekszünk 

arra, hogy a NESSL munkája az erősödő ökumenikus párbeszédet szolgálja, hogy a Krisztusban 

gyökerező egységünk még világosabban jusson kifejezésre világszerte és a térségben, illetve 

hogy a krízis közepette a korábbinál is hatékonyabban koordináljuk a humanitárius 

segítségnyújtást és információáramlást. 

 

Megerősítjük az egyház szerepét a mérsékletességet munkáló erőként a Közel-Keleten minden 

jóakaratú ember között, ahogy a muszlim közösségekkel való kapcsolatban és párbeszédben 

betöltött szerepét, valamint az állampolgárok és civil társadalom érdekében végzett 

szolgálatának fontosságát is. Szembeszállunk szélsőséges ideológiákkal, bármely vallásban 

gyökerezzenek is azok, és megerősítjük a NESSL és helyi partnerei által kezdeményezett, 

kölcsönös megértésre és tiszteletre törekvő vallásközi párbeszédet.   

 

Megerősítjük a modern, civil állam jelentőségét, amely a béke, igazságosság és befogadás 

értékei érvényesülnek.  



 

Megerősítjük, hogy felismertük az egzisztenciális fenyegetettséget, amivel az egyház a Közel-

Keleten szembesülni kényszerül, és egyben annak megkérdőjelezhetetlen szükségét, hogy az 

egyház továbbra is fennmaradjon és folytassa rendkívül fontos szolgálatát a tanúságtételben, 

sebek gyógyításában, megbékélésben és újjáépítésben. 

 

Elismerjük és nagyra értékeljük a helyi református gyülekezetek és az országos zsinat 

valamennyi szolgálatát, amivel nem csak tagjainak lelki, érzelmi és fizikai jólétét biztosítja, 

hanem felebarátaikét, a menekültekét és mindazokét, akik Szírián belül kényszerültek otthonaik 

elhagyására, és akiknek az ellátása, menedéke és jóléte az egyháztól függ. Hálásak vagyunk a 

gyülekezet által biztosított széleskörű és sokoldalú szolgálatokért, amelyekben a korai 

gyermekkortól kezdve az idősekig, gyermekek, nők és férfiak elkötelezetten szolgálják Krisztus 

misszióját, támogatva és fenntartva egymást, segítve a felebarátaikat, újjáépítve konfliktusban 

kárt szenvedett vagy lerombolt falvakat és városokat, és előmozdítva a társadalmi megbékélést.  

 

Nagyra értékeljük a konzultáción részt vevő partnerek közötti ökumenikus kapcsolatot és 

együttműködést. Nagyra becsüljük, hogy a NESSL és gyülekezetei vezető szerepet töltenek be 

az ökumenikus és vallásközi együttműködés előmozdításában Szíria és Libanon közösségeiben, 

akik között szolgálatukat végzik. Nyugati partnerekként értékeljük és tanulunk a példájukból. 

Isten iránti hálával ismerjük el az egyház és gyülekezetei állhatatosságát és odaszánását, amivel 

nem csak saját közösségeiket szolgálják, hanem az egyház falain kilépve támogatják 

felebarátaikat a krízisben. Ebben Jézus ígérete teljesül be, miszerint az egyház só és a világ 

világossága.    

 

Megfogadjuk, hogy a gondos tervezés mellett dolgozunk azon, hogy elő tudjuk teremteni a 

szükséges forrásokat a konfliktus által sújtott emberek fizikai, érzelmi és lelki szükségleteire. 

Ígéretet teszünk arra, hogy partnerekként választ adunk azokra a szükségletekre, amelyeket a 

NESSL tár fel számunkra. Törekedni fogunk arra, hogy együttműködésünket a humanitárius 

segítségnyújtásban még hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tegyük, és támogassuk azokat a 

stratégiai célokat, amelyek reménységet hoznak a Szíriát továbbra is sújtó összetett, globális 

küzdelemben. Felemeljük szavunkat a nemzetközi közösségben azért, hogy az életeket kioltó 

és a háborút támogató fegyverkereskedelemnek vége szakadjon. Partnereinkkel azon fogunk 

munkálkodni, hogy előmozdítsuk az erőszakmentes politikai és civil megoldásban gyökerező 

igazságos és fenntartható békét. Továbbra is odaszánjuk magunkat a közös tanulásra és 

okulásra, hogy munkáljuk a Szentírás és teológiai hagyományaink mélyebb megértését, 

megújítsuk azt az új tapasztalatok fényében, különös tekintettel a szenvedés és a kereszt 

teológiáját. Tanulni fogunk azoknak a közösségeknek a történeteiből, akik szenvednek, ebben 

a térségben és szerte a világban, és együtt imádkozunk a gyógyulásért. 

 

Közösen kötelezzük el magunkat, hogy 

Kapcsolatainkat tudatosan előmozdítsuk, történetek, imádságok, szükségletek és eredmények 

megosztásával. 

Az erőszak minden formájával szembeszálljunk tanúságtételünkkel, a békét és igazságot 

szolgáljuk minden körülmények között. 

Aktívan részt veszünk a vallásközi párbeszédben, abban a reményben, hogy mélyebb és erősebb 

kapcsolatokat teremtsünk. 

Hídként szolgáljuk a megbékélést. 

 



Egy Úr, egy hit és egy keresztség közösségében, egy test tagjaiként az a kötelességünk, hogy 

tanúságot tegyünk a világ előtt. Az egyház a krízis idején vígasztaló közösségként fordul 

mindenkihez. Nem a krízis, hanem Krisztus formál minket. 

 


