
  
 
 
 

 

 
 

NOEL HAZIRLIĞI BAŞLANGICINDA BAŞEPİSKOPOS'UN MEKTUBU 
 

Gelin, Yakup'un evi! 
Rab'bin ışığında yürüyelim (Yşa2:5). 

 
Peygamber Yeşaya bu sözleri yazarken neyi umut ediyordu? Bedenleşme gizemine doğru 
yolculuğumuzu simgeleyen bu Noel Hazırlık dönemi veya “Advent” başlangıcında biz ne 
umuyoruz? Peygamber, insanlığın bir gün Tanrı'ya giden yolu bulacağı umudunu dile getirir. 
Tanrı'nın sadakatine olan inancını ifade eder.  
 
Yahudiler inançlarıyla gurur duyuyorlardı; dinlerine bağlı uluslarını tüm yürekleriyle 
seviyorlardı. Ama bir anda her şeylerini kaybettiler. Sürgüne gitmek zorunda kaldılar. Onlarca 
yıl süren sürgün onlara alçakgönüllülüğü, azmi ve umudu öğretti. Peygamberler onların tek 
Tanrı'ya olan imanlarını doğruladılar, onlara Allah’a ve Yasa'ya sadık kalmayı öğrettiler. 
Sürgünün peygamberi Yeşaya onlara kurtuluşu müjdeledi: "Son günlerde Rab'bin 
Tapınağı'nın dağı, dağların en yücesi olarak kurulacak; tepelerin üzerine yükseltilecek ve 
bütün uluslar ona akacak. Birçok halk gelip şöyle diyecek: 'Gelin, Rab'bin dağına, Yakup'un 
Tanrısı'nın tapınağına çıkalım. O bize yollarını öğretecek, biz de O'nun yollarında 
yürüyeceğiz' diyecekler." (Yşa 2:2-3). Gerçekten İsrail halkı topraklarına dönecek, Rab'bin 
sadakatini tadacaktır; ancak kurtuluşun sadece İsrail halkıyla sınırlı olmadığını, yeryüzündeki 
tüm halklar için olduğunu kabul etmek zorunda kalacaklardır. Kurtuluş zenginlere ve 
yoksullara, soylulara ve küçüklere, bilgelere ve basitlere; herkese sunulmaktadır!  
 
Kilise farklı halklardan oluşur, farklı kültürlerde bulunur; ancak yalnız tek bir ayin, farklı 
dillerde kutlanır. Eğer imanımızın kendimize saklayacağımız bir ayrıcalık olduğunu 
düşünürsek, kutladığımız Noele hazırlık dönemi bizi kurtuluşa, Beytlehem'de doğmuş olan 
Kurtarıcısına götüremez.  
 
Noel'in temel gerçeklerinden biri paylaşmaya davettir. Sizler sevincinizi ailelerinizle 
paylaşacaksınız ve Kilise de Kurtarıcı'nın armağanı için Tanrı'ya şükretmek üzere ayini 
imanla kutlayarak sevincini paylaşacaktır. Geriye, Kilise'nin gerçek paylaşımının, en değerli 
olanın paylaşımı olduğunu anlamak kalıyor: bu da bizim imanımız, herkese açık bir kilise 
olma kapasitemizdir.  
 
Papa Francis tarafından karşılıklı dinleme, katılım ve İncil tanıklığı anlamına gelen sinodal 
sürece davet edildik. Bu karşılıklı dinlemede, sevincimizi, endişelerimizi paylaşmaya ve 
kilisemizi herkesin kendine yer bulduğu bir alan haline getirmeye davet ediliyoruz.  
 
Gözlemlediğimiz, imanımızı, özellikle de Tanrı Oğlu'nun beden alması inancını yaşamamıza 
yardımcı olan kültürel gelenekler güzel ve önemlidir. Hafızamızın bir parçasıdırlar ve bize 
inancın içeriğini hatırlatırlar; ancak şimdiki zamanla yüzleşirken imanımızı canlı kılmak için 
yeterli değildirler. Sürgündeyken peygamber Yeşaya halkını şöyle davet eder: "Gelin, 
Yakup'un evi! Rab'bin ışığında yürüyelim!"  
 
Müjdeci Yuhanna İsa'nın sözlerini aktarır: "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen 
karanlıkta yürümeyecek, yaşam ışığına kavuşacak" (Yu 8:12).  
 



  
 
 
 

 

Her şeyden önce, Baba'nın varlığının yansıması olan Mesih'teki ışığın doluluğunu 
keşfetmeliyiz; İsa, sevgi Üçlü Birliği olan Allah’ın gizeminin açıklamasıdır. İsa'ya iman, 
sadece Mesih'te olarak ve onun çağrısına sadık kalarak mutlu ve anlamlı bir hayat 
yaşayabileceğimiz ve bunun da bu dünyada ışık olmak anlamına geldiği iman ile, Mesih'in 
ışığıyla dolmamızı sağlar.  
 
Eğer Mesih dünyanın ışığıysa, biz de onun ışığıyla besleniriz; eğer o bizim yaşamlarımızın 
ışığıysa, biz de aydınlık, aydınlanmış ve iman, sevgi ve umutta güçlü oluruz.  Onu takip 
etmek, onunla kalıcı bir yaşam ilişkisi içinde olmak ve ona benzemek esastır.   
 
Ölçülemez bir lütuf aldık: Bu, Tanrı’yla bir ilişki olarak iman ve bizi Mesih'in kurtarıcı işine 
hayati bir şekilde bağlayan vaftizdir. Bu nedenle bu dünyadaki görevimiz aynı zamanda ışığa 
tanıklık etmek, daha doğrusu Kurtarıcı Mesih'in ışığını, karanlıkta olan herkese yansıtmaktır.  
 
Mesih'in ışığının bizim aracılığımızla parlamasına izin verin! Aziz John Henry Newman, 
Kalkütalı Azize Rahibe Teresa'nın her gün ettiği duasında bunu istemektedir: "Benimle kal ve 
o zaman senin parladığın gibi ben de parlamaya başlayayım; başkalarına ışık olmak için 
parlayayım." 
 
Noel’e hazırlık dönemi başladı; gecelerin uzadığı ve güneşin geç uyandığı bir zaman. Bir 
zamanlar kırsal kesimlerde bir gelenek olan şafak ayinleri, bu hazırlık döneminin güzel bir 
imgesidir. İnsanlar sabahın erken saatlerinde, henüz hava karanlıkken lambalarıyla birlikte 
karlar içinde ayine gider; böylece Noel'in gizemini yaşamak için dua ederek kendilerini 
hazırlarlardı. Bilginler kendileri için parlayan yıldızı takip ederek uzun bir yol yürüdüler, ta ki 
yıldız Beytlehem'de sefalet içinde yatan Allah’ın Oğlu'nun üzerinde durana kadar. Bizler de 
İlahi gizemin mağarasına doğru ilerlerken ışığımızı parlatalım ki, yürümemiz için bize verilen 
yaşam yolumuz, kendimiz ve başkaları için umut ışığıyla işaretlensin. 
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