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Tanri Yeryüzüne Inebilir Mi?

Tanr1 yeryüzüne inip kullar1n1 ziyaret edebilir mi? 0stese, kimseye farkettirmeden tebdil-i k1yafet gezebilir mi?

Sultan IV.Murad en me_hur sultanlar1m1zdan birisidir, cesaretiyle ve yönetimdeki becerisiyle olduu kadar tebdil-i k1yafet,
yani k1yafet dei_tirerek tan1nmaz bir ki_ilie bürünüp _ehri tefti_ etmesiyle de me_hurdur. Bu gezilerden birinde, veziri ve
cellad1 ile k1yafet dei_tirip Üsküdar'dan kar_1ya geçmek için bir sandal kiralarlar. Biraz aç1ld1ktan sonra, sandalc1 testisini
ç1kar1p içki içmeye ba_lar. Padi_ah, kokusundan anlar. Biraz da kendisi ister. Sandalc1, &lsquo;Fazla içme
çarp1l1rs1n&rsquo; diye tak1l1r. Sultan biraz içtikten sonra sandalc1ya, &lsquo;Bunun yasak olduunu
bilmiyormusun&rsquo; diye sorar. Sandalc1, &lsquo;Biliyorum ama burada bizi kim görecek&rsquo; der. Sultan, &lsquo;Ya
biz söylersek&rsquo; der. Sandalc1 ise, &lsquo;Söyleyemezsiniz, siz de içtiniz&rsquo; der. Sultan, &lsquo;Ya ben Padi_ah,
bu yan1mdaki de vezir ise ne yapars1n&rsquo; diye sorar. Sandalc1 da basar kahkay1 ve der ki; &lsquo;Ben size
demedim mi, çok içmeyin çarp1l1rs1n1z diye? Bak1n, iki yudum içtiniz biriniz oldu Padi_ah, biriniz Vezir&rsquo; der. Padi_ah
kendi de içtii için sandalc1y1 affeder."
Tanr1 da yeryüzünü ziyaret etmek istese, &lsquo;k1yafet dei_tirerek&rsquo; gelebilir mi? &lsquo;Ama Tanr1&rsquo;n1n böyle
bir _eye ihtiyac1 yok ki, o her _eyi görür, o her yerdedir!&rsquo; dediinizi duyar gibiyim. Elbette Tanr1 her _eyi görür ve her
yerdedir ama sormaya çal1_t11m, bunun Tanr1 için mümkün olup olmad11d1r. Tanr1 için her _ey mümkün deil mi?
0sa Mesih de, eer kabul ederseniz, Tanr1'n1n tebdil-i k1yafet dünyay1 ziyaret eden halidir. Elbette 0sa Mesih'in geli_i
bundan çok daha ötedir, k1yafet dei_tirme gibi bir durumla aç1klanamayacak kadar derin ve karma_1kt1r. Ancak bu, 0sa
Mesih'in dünyaya geli_ini bir aç1dan anlamam1za yard1mc1 olan bir resim, bir benzetmedir.
Tanr1, dünyay1 ziyaret etmek istemi_ ve kendini alçaltarak s1radan bir insan olmu_tur. 0_te 0sa Mesih&rsquo;e iman eden
eden bizler, Noel dediimiz &lsquo;Dou_ Bayram1&rsquo;nda bunu kutlar1z.
Bu durumda _öyle bir soru sormak gerekir: &lsquo;Neden?&rsquo; &lsquo;Neden Tanr1, bu _ekilde gelmeyi seçsin, Tanr1
her _eyi görmüyor mu?&rsquo; Elbette Tanr1, her _eyi görür, O&rsquo;nun 0sa Mesih ki_iliinde gelmesinin amac1 insan1n
kavrayabileceinden çok daha derindir. 0sa Mesih, insanlar1 tefti_ etmek ya da suçlayacak bir konu bulmak için deil,
Tanr1&rsquo;n1n insana olan sevgisini göstermek için gelmi_tir. Bu amac1n1 da _u sözüyle özetlemi_tir: &ldquo;Hiç kimsede,
insan1n, dostlar1 uruna can1n1 vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur.&rdquo; (Yuhanna 15:13). 0sa Mesih,
Tanr1&rsquo;n1n sevgisini göstermek ve can1n1 vermek üzere gelmi_tir. O'na iman eden bizler, &lsquo;Dou_
Bayram1&rsquo;nda bunu kutlar1z. 0sa Mesih'in dou_u ülkemize ve tüm insanl1a sevinç ve esenlik getirsin.

http://www.incil.nl

Powered by Joomla!

Gegenereerd op: 18 September, 2019, 12:39

