“Hıristiyan olmayan bir dünyada
Hıristiyan’ca düşünmek ve yaşamak!”
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Sevgili kardeşlerim,
Hepinizi tüm kalbimle selamlıyorum. Bazılarınızla
yüzyüze karşılaşma imkânımız oldu, darısı diğerlerine …
Ama önemli olan şu ki hepinizi her gün dualarımda
hatırlıyorum, geçen sene 7 kasımda Episkopos olduğumda
bunu yapmak için kendi kendime söz verdim ve
yapıyorum.
Kiliselerde genellikle böyle bir adet var, Episkopos
her yeni yıl faaliyetlerin başlangıcında bir konu seçer ve
bütün yıl boyunca herkes o konuya göre yaşamaya çalışır.
Bu yılın konusu “Hıristiyan olmayan bir dünyada
Hıristiyan’ca düşünmek ve yaşamak” tır.
Eski Hıristiyan geleneğine sahip ülkeler arasında
Türkiye’de ki kadar iman şehidimiz yok. Üstüne
bastığımız bu kutsal topraklar Mesih için yaşayan ve onu
inkâr etmeyen şehitlerin kanıyla yıkanmıştır.
M.S. 170 yılında yaşamış “Seconda” adlı bir
Hıristiyan kadın, inancını inkâr etmesini isteyenlere şöyle
cevap veriyordu: “olduğum kişi olmak istiyorum,
Hıristiyan’ım ve öyle kalıyorum.”
Sevgili kardeşlerim, kimse bize imanınız için şehit
olun demez ama imanımıza tanıklık etmek görevimizdir.
Hepinizi, bir Hıristiyan’ın nasıl yaşaması gerektiğini daha
iyi bilmek ve öğrenmek için, Türkiye’de yaşayan ilk
Hıristiyanlar için yazılmış Aziz Petrus’un Birinci
mektubunu okumaya davet ediyorum. Yeni Ahit’in bu
kitabı, yıl boyunca hayatımızın temel “kılavuzu ve
rehberi” olsun.
Hıristiyan kimliğimize göre yaşamanın ülkemizde
kolay olmadığını biliyoruz. Çevremizdeki ortam bize
şartlandırıyor: bazen toplumun tepkisinden korktuğumuz
için kimliğimizi açıklamaktan çekiniyoruz. Ayrıca
dünyada, bütün dinlerin aynı olduğu fikri de yayılmaya
başladı. Fakat gerçeği söylemek gerekirse, Hıristiyan
inancı Allah’ın varlığına değil de, İsa’nın bize açıkladığı ve

gösterdiği Allah’ın gerçek yüzüne inanmaktır. Hıristiyan
inancının merkezi Mesih’tir. Her ne kadar da O’ndan
uzaklaşırsak Mesih Baba’nın bizi aradığını ve sevdiğini
söyler, Hıristiyanların inancının bu kadar sağlam
olmasının sebebi iyi bir doktrine sahip olmaları değil
Mesih İsa’ya olan inançlarıdır. Eskiden işkence yapanlar
bunu iyi biliyorlardı ve bu nedenle şehitlerden
imanlarından vazgeçip İsa’ya lanet göndermelerini
istiyorlardı.
Bu tecrübeyi İzmir Episkoposu Aziz Polikarpo da
yaşadı. Onun şehitlik hikayesinde şunu okuyoruz: “seksen
altı yıldan beri ona hizmet ediyorum ve bu sürede hiçbir
zararını görmedim. Kralıma ve Kurtarıcıma nasıl küfür
edebilirim?”
Sevgili kardeşlerim, sevdiğimiz Türkiye’nin
binlerce şehitlerinden yalnız birinin tanıklığını size
anlattım. Bizim mutlu ve bilinçli bir şekilde Hıristiyanlar
olduğumuzun farkında olmamızı istiyorlar. Vaftizde bize
verilen bu kimliğin beslenmesi, büyümesi ve korunması
gerekiyor. Eski bir Hıristiyan yazarın söylediği gibi:
“Hıristiyan doğmuyoruz, Hıristiyan oluyoruz!”
Müslüman kardeşlerimize göre burada azınlıkta
yaşıyoruz. İmanımızın daha bilinçli olması için bu durumu
bir
fırsat
olarak
değerlendirmenizi
istiyorum.
Hıristıyanların sayısının daha fazla olduğu diğer ülkelerde,
Hıristiyan’ca yaşamamak ve kendisine Hıristiyan olarak
hitap etmeme riski çok yüksektir. Bizde burada, Hıristiyan
olmalıyız ve bunu yaşamımızla göstermeliyiz.
Görevimiz diğerlerini Hıristiyan yapmak değil,
sadece Hıristiyan olmanın ne kadar güzel olduğuna
tanıklık etmektir. Sözlerimizle değil, hayatımızla
konuşmalıyız. Bilgili birinin söylediği gibi “insanlar
kulaklarına değil, gözlerine inanıyorlar.
Şu anda Turkiye Episkoposlarının temsilcisi
olarak, Papa hazretleri ve diğer 250 episkoposla Roma’da

beraberiz. 3 ekimden beri her gün hepimiz bir araya gelip
Efkaristiya’nın Hıristiyan hayatımızda yeri, önemi, ve
Kutsal Ayin’i daha canlı ve derin nasıl yaşayabiliriz
konusu hakkında toplantı yapıyoruz.
Bu toplantılarda, Mesih’in kanı ve vücut gizeminin
hayatımızda ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor.
Vaftizle Hıristiyan olduğumuz ne kadar doğru ise,
Efkaristiya ile de iyi bir Hıristiyan yaşantımızın doğru
olduğu ortadadır.
Bu nedenle Pazar Ayinlerine katılımın daha iyi
olması için hepinizi davet ediyorum. III. asırda yaşayan
bazı Afrikalı şehitler, Pazar günü Ayin’ine katılarak
Hıristiyan olduklarının ve imanlarının tanıklığını verdiler.
Kendilerini ölüme mahkûm edenlere “Ayin’siz bir Pazar
yaşamayacağız” diye cevap verdiler! Ya biz, kardeşler?”
O zaman, Efkaristiya’ya bir mecburiyet olarak
değil, Allah’ın bize verdiği bir lutüf olarak bakalım. Allah
bize muhtaç değil, ama biz O’na muhtacız! Sevgili
kardeşlerim, bu kısa düşünceler hakkında biraz düşünün.
Son olarak, Sizinle beraber olmaktan memnun
olduğumu size belirtmek isterim. Sizin için ve sizin gibi,
Anadolu kilisesinin bir Hıristiyanı olmak benim için bir
lutüftur. Sevgili kardeşlerim, sizinle paylaştığım bu kısa
düşüncelerin, bu yıl boyunca üstünde duracağız.
Episkoposunuz olarak size destek çıkabilmem için
dualarınızla bana destek olun.
Rab İsa sizi takdis etsin.
Episkoposunuz,
+ Luigi

