MESİH TALEBESİ İÇİN

YOL REHBERİ
İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu

Sonsuz yaşam, tek gerçek Allah olan Seni ve
gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.
Yuhanna 17:3

Ey Göklerdeki Babamız
Adın kutsal kılınsın.
Egemenliğin gelsin.
Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de
Senin istediğin olsun.
Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.
Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,
Sen de bizim suçlarımızı bağışla.
Ayartılmamıza izin verme.
Bizi kötü olandan kurtar.
Çünkü egemenlik, güç ve yücelik
Sonsuzlara dek senindir!
Matta 6:9-17
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ÖNSÖZ

Sevgi ve İhsan Olan Yaratanın Adıyla
Sevgi ve İhsan Olan ’ın ışığını kabul eden yürek, bu ışık
sayesinde Mesih’in kurtarışını gönenerek Yaratan’ a doğru yönelir.
Bu yürek artık “kendi çıkarı için alma” seviyesi olan Âdem
seviyesini terk etmiş “Sevgi ve İhsan’ı” edinme seviyesi olan Mesih
seviyesine ulaşmıştır. Bir başka deyişle bu yüreğin sahibi “acılar
yolunu” terk etmiş ve “mana yoluna” geçmiştir. Ve “mana
yolundaki” bu kişi artık Efendimiz Mesih İsa’nın ardı sıra yürüyen
ve Mesih İsa’nın “tövbe” yani “dönüşüm” ve “göklerin
hükümranlığı” yani “değişim” müjdesini yürekten gönenmiş bir kişi
olarak “Mesih talebesi” olmuştur. Ve Mesih talebesi Yaratan’ın
saran ışığı Ruh’unun rehberliğinde ve kurtarıcımız efendimiz Mesih
İsa’nın önderliğinde hakiki İsra-el yani “Yaratan’a yürüyendir”. Bir
manada “Yol’un dostu” ve “Yol’un yolcusudur”.Ve yol rehberi
Kutsal Yazılardır.
Mesih talebesinin böylesi bir “iç yolculuğu” olması gerektiği
gibi sürdürebilmesi ve Mesihi giyinerek Yaratan’a doğru manevi
gelişimini gerçekleştirebilmesi için elbette Mesihi seviyeye uygun,
çağrısı olan bir “mana rehberine” ve aynı zamanda bu yolculukta
birlikte yürüyeceği ve birlikte manevi gelişim göstereceği bir “mana
gurubuna” ihtiyacı bulunmaktadır. Mesih dergâhı ismi de
verebileceğimiz bu “mana gurubu” yerel ve tamamen manevi bir
birlikteliktir. Ve bu birliktelik içinde bulunduğu yerel kültüre tam
bir uyum içinde bir birlikteliktir. Ve böyle bir manevi birliktelik
herkese açık bir birlikteliktir. Irk, dil, mezhep ve cinsiyet farkı
gözetilmez.
Her bir “mana gurubu” bir “mana rehberine” tabidir. Ayrıca
mana çalışmalarında ilerlemiş ve tabi oldukları “mana rehberleri”
ile gönül birlikteliği içinde sürekli ve düzenli hizmette olan
talebelerden oluşan bir guruba sahiptir. Bu gurubu oluşturan
talebelere “hizmet rehberleri” denir. Manevi rehberliğe armağanı
olan ve bu yönde gelişim gösteren talebeler “gönül ehli” olarak da
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adlandırılır. Ve hep birlikte bütün talebeler Yaratan’a doğru
yürüyüşte gönül dostlarıdırlar.
Aslında Yaratan’ın Ruh’unda ve Mesih’inde Yaratan suretine
ve dolayısı ile Yaratan’a dönüş yolu, bütün insanlığa birçok manevi
aydınlanmış şahsiyetinde net işaret ettiği gibi; Efendimiz Mesih
İsa’da ilan olunmuştur. Ama sorun bu manevi kurtuluş yolu, belli
kültürler ve imparatorluk anlayışları içinde aslından çok uzaklara
çekilmiş ve hatta sadece o kültürlerin anlayışına, algısına ve ifade
ve yaşam biçimlerine mahkûm edilmiştir. Oysa Yaratan’ın
Mesih’indeki kurtuluş mesajı kültürler ve mezhepler üstünde bir
“gönül yoludur”. Ve bu kitapçıkta da ifade bulduğu gibi yerel olarak
her bir ferdin kendi kültürü içinde de kendi anlayış, algı, ifade ve
yaşamında esaslı bir şekilde yer almak için yukarıdan sunulmuştur.
Hayatın en önemli manevi hakikati olarak gönülleri Yaratanına
kavuşturma vazifesi için her gönül kapısında o gönlün anlayış ve
algısında beklemektedir. Bu bağlamda Efendimiz Mesih İsa “yol,
gerçek ve yaşam” olduğunu net olarak ifade etmektedir. İşte bu
kitapçık Yaratan’a doğru yürüyen samimi bir Mesih talebesi için bir
manevi Yol Rehberi olarak tertip edilmiştir. Gayret bizden takdir
Yol’un sahibinindir.

Rev. Dr. T. Üçal
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Dinle ey İsra-el [Yaratan’a yürüyen]; Allahımız RAB
bir olan RAB’dir ve Allahın RAB’bi bütün yüreğinle ve
bütün canınla ve bütün kuvvetinle seveceksin.
Ve bugün sana emretmekte olduğum bu sözler senin
yüreğinde olacaklar ve onları evlatlarının zihnine iyice
koyacaksın ve evinde oturduğun ve yolda yürüdüğün ve
yattığın ve kalktığın zaman bunlar hakkında
konuşacaksın. Ve onları alamet olarak elinin üzerine
bağlayacaksın ve onlar gözlerinin arasında alın bağı
olacaklar. Ve onları evinin kapı süveleri ve kapılarının
üzerine yazacaksın.
Yasanın Tekrarı 6:4-9
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Mesih Dergâhı
1. Yaratan’ın ışığının gönüllerdeki yansımasıdır.
2. Sevgi ve İhsan Olan’ı edinme yoludur.
3. Yolun dostlarının birliktelik mekânıdır.
4. Manevi tekâmülün doğal edinim alanıdır.
5. Mananın yerel ve kültürel ifadesidir.
6. Kâinatın gönülle değerlendirilmesidir.
7. Saran ışığın yani Ruh’un rehberliğindedir.
8. Efendisi, kurtarıcısı, tek mürşidi Mesih İsadır.
9. Manevi yol haritası ise Kutsal Yazılardır.
10. Mesih’te Mesih’i düzeyin manevi bedenidir.
11. Bir kurum, bir bina değil, mana mabedidir.
12. Yaratan’a yürüyen anlamında hakiki İsraeldir.
13. Mana çalışması ve ibadet odağıdır.
14. Talebelerin bir arada olduğu her mekândır.
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Öyle bir saat geliyor ki, Baba’ya ne bu dağda, ne de
Kudüs’te tapınacaksınız! Siz bilmediğinize tapınıyorsunuz,
biz bildiğimize tapınıyoruz...
Ama içtenlikle tapınanların Baba’ya ruhta ve gerçekte
tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da
kendisine böyle tapınanları arıyor. Allah ruhtur, O’na
ibadet edenlerde ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.
Yuhanna 4:19
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Mesih Talebesi
1. Sevgi ve İhsan Olan ı edinme yolundadır.
2. Ruh’un rehberliğinde Mesih’i gönenir.
3. Yol rehberi olan kutsal yazılar üzerindedir.
4. Yaratan ışığında yaratan suretini hedefler.
5. Yaratan suretine dönüşüm ve değişimi arar.
6. Mesih’in talebesi olarak daima ardı sıra gider.
7. Düzenli olarak mana ve iç çalışması yapar.
8. Hayatı ruhta ve gerçekti bir ibadet gibi yaşar.
9. Herkese gönül dostudur, ayrım yapmaz.
10. Farklı etnik köken ya da kültürden olabilir.
11. Yol dostu olarak gönül dostudur.
12. Evrensel birlikteliğe ve bütünlüğe yürür.
13. Mesih seviyesine doğru doğasını ıslaha çalışır.
14. Benliğin inkârı esasında zorlu bir yoldadır.
15. Benliğin”acılar yolundan” kurtarılmıştır.
16. Mesih’i düzeye “mana yoluna” çıkmıştır.
17. Yaratılanı yaratandan ötürü sever.
18. Yalnız kendisinden olanları selamlamaz.
19. Mana yolunda bir “mana rehberine” tabidir.
20. Hiç-Varlık Olan da hiçtir ama vardır.
21. İlim, bilim ve irfanla kâinat kitabını okur.
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Ne mutlu ruhta yoksul olanlara!
Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.
Ne mutlu yaslı olanlara!
Çünkü onlar teselli edilecekler.
Ne mutlu yumuşak huylu olanlara!
Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar.
Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara!
Çünkü onlar doyurulacaklar.
Ne mutlu merhametli olanlara!
Çünkü onlar merhamet bulacaklar.
Ne mutlu yüreği temiz olanlara!
Çünkü onlar Allah’ı görecekler.
Ne mutlu barışı sağlayanlara!
Çünkü onlara Allah oğulları denecek.
Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere!
Çünkü göklerin egemenliği onlarındır.
Matta 5:3-10
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Mana Rehberi
1. Sevgi ve İhsan Olan ı edinme yolundadır.
2. Ruh’un rehberliğinde Mesih’i gönenir.
3. Yol rehberi olan kutsal yazılar üzerindedir.
4. Yaratan ışığında yaratan suretini hedefler.
5. Yaratan suretine dönüşüm ve değişimi arar.
6. Mesih’in talebesi olarak daima ardı sıra gider.
7. Düzenli olarak mana ve iç çalışması yapar.
8. Hayatı ruhta ve gerçekti bir ibadet gibi yaşar.
9. Herkese gönül dostudur, ayrım yapmaz.
10. Manevi ve doğal bir çağrıyla hizmettedir.
11. Saran ışıkta Mesih’in önderliğindedir.
12. Karşılıksız aldığını karşılıksız takdim eder.
13. Karşı tarafın değişmesini beklemez.
14. Yaratan ışığında iç ıslahında rehberdir.
15. Talebeleri arasında ayırım yapmaz.
16. Herkesi bulunduğu seviyede kabul eder.
17. Ancak talep edildiği sürece rehberdir.
18. Yerel ortamı ve kültürü ile uyum içindedir
19. Bütünlüğün farkındalığında yerini bilir.
20. Hayatlar üzerinde yetkinlik aramaz.
21. Kendi geçimini kendisi sağlama gayretindedir.
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Bilirsiniz ki, ulusların önderleri onlara egemen kesilir,
ileri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda
böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen,
ötekilerin hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak
isteyen, ötekilerin kulu olsun. Nitekim İnsanoğlu, hizmet
edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için
fidye olarak vermeye geldi.
Matta 20:24-28
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Hizmet Rehberi
1. Sevgi ve İhsan Olan ı edinme yolundadır.
2. Ruh’un rehberliğinde Mesih’i gönenir.
3. Yol rehberi olan kutsal yazılar üzerindedir.
4. Yaratan ışığında yaratan suretini hedefler.
5. Yaratan suretine dönüşüm ve değişimi arar.
6. Mesih’in talebesi olarak daima ardı sıra gider.
7. Düzenli olarak mana ve iç çalışması yapar.
8. Hayatı ruhta ve gerçekte bir ibadet gibi yaşar.
9. Herkese gönül dostudur, ayrım yapmaz.
10. Manevi ve doğal bir çağrıyla hizmettedir.
11. Saran ışıkta Mesih’in önderliğindedir.
12. Karşılıksız aldığını karşılıksız takdim eder.
13. Yaratan ışığında iç ıslahında rehberdir.
14. Herkesi bulunduğu seviyede kabul eder.
15. Ancak talep edildiği sürece rehberdir.
16. Yerel ortamı ve kültürü ile uyum içindedir.
17. Mesih talebelerinin gönül bağları için çalışır.
18. Dergâhın sürekliliği ve düzeni için vardır.
19. Mana rehberine tabidir ve gönülden destekler.
20. Hayatlar üzerinde yetkinlik aramaz.
21. Kendi geçimini kendisi sağlama gayretindedir.
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Sizde olanı verin, size verilecek. İyice bastırılmış,
silkelenmiş ve taşmış, dolu bir ölçekle kucağınıza
boşaltılacak. Hangi ölçekle ölçerseniz, size de aynı ölçek
uygulanacak… Kör köre kılavuzluk edebilir mi? Her ikisi
de çukura düşmez mi? Öğrenci öğretmeninden üstün
değildir, ama eğitimini tamamlayan her öğrenci
öğretmeni gibi olacaktır.
Luka 6:37
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Dahil Olma
1. Mesih talebesi Yaratan’a yürüyendir.
2. Sevgi ve ihsan Olan ı edinim amacındadır.
3. Ruh’un rehberliğinde Mesihi kuşanmaktadır.
4. Bu aşamada bir mana rehberine tabi olur.
5. Hizmet rehberlerinden manevi hizmet alır.
6. Diğer Mesih talebeleri ile manevi bağ kurar.
7. Düzenli bir mana ve iç çalışmasına başlar.
8. Manevi dönüşüm ve değişim içindedir.
9. Sudan geçer ve Şükran sofrasına dâhil olur.
10. Bu tamamen kişinin kendi iç yolculuğudur.
11. Yaratan’ın ışığının yürekte işleyişi ile ilgilidir.
12. Katılım bir kuruma değil, mana gurubunadır..
13. Mesihi seviyeye doğru Mesih bedeninedir.
14. Kişi bu seviyede artık gönül dostudur.
15. Yaratan sureti olma yolunda geleceği ile anılır.
16. Kişinin özel hayatı kendisinin mahremidir.
17. Dâhil olma iman edinimiyle bağlantılıdır.
18. Dergâhı terk ise iman edinimi sorunudur.
19. Bu bağlamda gelene niye geldin denmez.
20. Gidene de niye gittin diye sorulmaz.
21. Yukarıdan verilmedikçe aşağıdan açılmaz.
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Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum
gibi, onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin
gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara
verdim. Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar.
Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde
bulunsunlar ki, dünya beni senin gönderdiğini, beni
sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın... Bana
beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda olayım
diye senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam
edeceğim.
Yuhanna 17

Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben
de orada, aralarındayım.
Matta 18: 18-21
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Mana Yolunda İlişkiler
1. Mesih talebesi bütünün farkındalığındadır.
2. Sevgi ve İhsan vasfını karşılıksız yansıtır.
3. Yaratan’ı Ruh’ta ve Mesih’te dostta görendir.
4. Bütün insanlığı Mesihi seviyede kucaklayandır.
5. Her insanda Yaratan işlevini görmeye çalışır.
6. Elden geldiğince kişileri olduğu gibi kabul eder.
7. Yaratan’dan ötürü Yaratılanı sayar ve sever.
8. Öncelikle kendi ıslahı üzerinde çalışır.
9. Gönül dostunu değiştirmeye kalkışmaz.
10. Anlaşılmayı değil anlamayı arar.
11. Kötü gören gözünü kör etmeye gayret eder.
12. Kaos halinde ıslahın peşindedir ve olumludur.
13. Özür dilemeyi bir erdem kabul eder.
14. Her şeyde elden geldiğince iyiyi arar.
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“Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin”
dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki,
düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle
ki, göklerdeki Babanız’ın oğulları olasınız. Çünkü O,
güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur;
yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine
yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, ne
ödülünüz olur? Vergi Görevlileri de öyle yapmıyor mu?
Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz, fazladan ne yapmış
olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu
nedenle, göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin
olun.
Matta 5:43-48
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Dayanışma ve Yardımlaşma
1. Elden geldiğince gayretle çalışmak ibadettir.
2. Alın teriyle kazanç berekettir.
3. Kazancın ondalığı hayır için berekettir.
4. Bütün ortak hizmetler gönüllü katılımlarladır.
5. Zorunlu hallerde herkes birbiriyle yardımlaşır.
6. Sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir.
7. Yardımlaşmada esas incitmemektir.
8. Dayanışma için verilenin hesabı istenmez.
9. Yardımlaşma için verilenin hesabı istenmez.
10. Kötü kullanım kişiye bereketsizlikle döner.
11. Hayır işleri Yaratan’ın ışığını yansıtır.
12. Ruh’un rehberliğinde Mesih ifşa olunur.
13. Talebe maddi ve manevi muhtaç olmayandır.
14. Aza şükreder, çoğu lütfeder.
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“Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş
amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki
Babanız’dan ödül alamazsınız.”Bu nedenle, birisine
sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin.
İkiyüzlüler, insanların övgüsünü kazanmak için
havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu
söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka
verirken, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle
ki, verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören
Babanız sizi ödüllendirecektir.”
Matta 6:1-4
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Disiplin
1. “Ben için alma arzusu” bazen büyük sorundur.
2. Zaman zaman kaos hayat disiplinini bozar.
3. Islah gerekliliğinin farkındalığı kaos anındadır.
4. Böyle anlarda Yaratan’ın saran ışığı aranır.
5. Yaratan’a yürüyüş bir kararlılık yoludur.
6. Kararlılık özgür iradede hep “manayı” seçer.
7. Bu seçim kararlılıktır, bu seçim disiplindir.
8. “Ben için alma arzusu” ıslahı çeker.
9. Kişi bunun farkındaysa disiplin içindedir.
10. Kişi bunun farkında değilse halkadan çekilir.
11. Sıkıntılı durumlarda “rehberler” destektir.
12. Sorun varsa çözüm kişinin kendisidir.
13. Her sorun esasında çözülmek içindir.
14. Saran ışıkta Mesih gönlü çözümdür.
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Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de
kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözündeki
merteği görmezken, nasıl olur da kardeşine, “kardeş, izin
ver de gözündeki çöpü çıkarayım” dersin? Seni ikiyüzlü!
Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin
gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün.
Luka 6:41-42
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Mana Çalışması ve İç Çalışma
1. Yaşam “Sevgi ve İhsanı” edinmek içindir.
2. Yaratanın ışığında Mesihi giyinmektir.
3. Ve kâinat kitabını ve yazıları gönle okumaktır.
4. Bu Yaratan yaratılan ilişkisinin temelidir.
5. Yüreğin maddeye galibiyeti bu ilişkidedir.
6. Gönlün Yaratan’ı edinmesi hazzı bu noktadadır.
7. Mana çalışması hocanın yüreği uyandırmasıdır.
8. Uyandırılışa gayret süreklilik ve düzenliliktir.
9. Saran ışıkta Mesihi seviyede gönle okumaktır.
10. Kâinatı ve yazıları iç yolculuğa taşımaktır.
11. İç çalışma ise yukarıyı aşağıya çekmektir.
12. Sabah, ikindi ve akşam huzurda durmaktır.
13. Ruh’ta ve gerçekte Yaratan’ı edinmektir.
14. Ruh’ta ve Mesih’te Yaratan’a yürümektir.
15. Günlük huzurda duruş saran ışıkladır.
16. Toplu ya da tek başına huzura yürümektir.
17. İç çalışmada ışığın sunduklarını görebilmektir.
18. Ve haftada bir gün hep birlikte durabilmektir.
19. Şükran sofrasında “Sevgi ve İhsanı” tatmaktır.
20. Sudan geçmişler olarak manaya varmaktır.
21. Talebeler “vakit ibadeti” kitabında bütünleşir.
22. Yaratana birlikte yürüyüş ibadette tamamlanır.
23. Gönülden vermede, belli ruhsal disiplinlerde olgunlaşır.
24. Yukarıdan verilmedikçe uygulama olmaz.
25. Mecburiyet değil gönül arayışı esastır.
26. Mana ve iç çalışması her gönül dostu içindir.
27. Mana rehberi ve rehberler düzeni sağlarlar.
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Hiç kimse kandil yakıp bunu bir kapla örtmez, ya da
yatağın altına koymaz. Tersine, içeri girenler ışığı
görsünler diye onu kandilliğe koyar. Çünkü açığa
çıkarılmayacak gizli hiçbir şey yok; bilinmeyecek,
aydınlığa çıkmayacak saklı hiçbir şey yoktur. Bunun için,
nasıl dinlediğinize dikkat edin. Kimde varsa, ona daha
çok verilecek. Ama kimde yoksa kendisinde var sandığı
bile elinden alınacak.
Luka 8:16-18
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Sudan Geçme ve Şükran İbadeti
1. Mana yolunun işaretçileridir.
2. Âdem seviyesinden Mesihi seviyeye işarettir.
3. Mana gurubunda bütünlüğe dâhil olmadır.
4. Sudan geçme uyandırılmışlıktır.
5. Yaratan ve yaratılan bağı antlaşmayı algıdır.
6. Benin köleliğinden Yaratan’a kurtuluştur.
7. Ruh’un rehberliğinde Mesihi gönenmedir.
8. Manevi bir uyandırılıştır, ruhsaldır. Simgeseldir.
9. Şükran İbadeti “Sevgi ve İhsanın” yansımasıdır.
10. Ruh’un gücünde Yaratan’ı edinmeyi gösterir.
11. Kişinin dostu uğruna kendisini feda etmesidir.
12. Yaratan suretine dönüşüm ve değişimi anlatır.
13. Benin köleliğinden Mesih’te kurtuluşu sunar.
14. Manevi bir uyandırılıştır, ruhsaldır, simgeseldir.
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Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve
Ruh’tan doğmadıkça Allah’ın Hükümranlığına giremez.
Bedenden doğan bedendir, Ruh’tan doğan ruhtur. Sana,
`Yeniden doğmalısınız’ dediğime şaşma. Yel dilediği yerde
eser; sesini işitirsin, ama nereden gelip nereye gittiğini
bilemezsin. Ruh’tan doğan her adam da böyledir… Sizlere
yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız,
gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız?
Gökten inmiş olan İnsanoğlu’ndan başka hiç kimse göğe
çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa,
İnsanoğlu’nun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle
ki, O’na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun.
Yuhanna 3:5-14
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Efendimizin Mesih Talebeleri İçin Duası
1.Baba, saat geldi. Oğlun’u yücelt ki, Oğul da seni yüceltsin.
2.Çünkü Sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Ona
verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin.3.Sonsuz yaşam, tek
gerçek Yaratan olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i
tanımalarıdır. 4.Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla
Seni yeryüzünde yücelttim.5.Baba, dünya var olmadan önce ben
Senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında
yücelt.6.”Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım.
Onlar senindiler, bana verdin ve senin sözüne uydular.7. Bana
verdiğin her şeyin senden olduğunu şimdi biliyorlar.8.Çünkü bana
ilettiğin sözleri onlara ilettim, onlar da kabul ettiler. Senden çıkıp
geldiğimi gerçekten anladılar, beni senin gönderdiğine iman ettiler.
9.Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana
verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum. Çünkü onlar
senindir.10.Benim olan her şey senindir, seninkiler de benimdir.
Ben onlarda yüceltildim11.Ben artık dünyada değilim, ama onlar
dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal Baba, onları bana verdiğin
kendi adınla koru ki, bizim gibi bir olsunlar.12 Kendileriyle birlikte
olduğum sürece, bana verdiğin kendi adınla onları esirgeyip
korudum. Kutsal Yazı yerine gelsin diye, mahva giden adamdan
başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı.13 “İşte şimdi sana geliyorum.
Sevincimin onlarda tamamlanması için bunları ben dünyadayken
söylüyorum.14 Ben onlara senin sözünü ilettim, dünya ise onlardan
nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan
değiller.15 Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan*
korumanı istiyorum.16 Ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da
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dünyadan değiller.17 Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün
gerçektir.18 Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları
dünyaya gönderdim.19 Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye
kendimi onların uğruna adıyorum20-21 “Yalnız onlar için değil,
onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum,
hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende
olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin
gönderdiğine iman etsin.22 Bana verdiğin yüceliği onlara verdim.
Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar.23 Ben onlarda, sen
bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki, dünya beni
senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın.24
Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte
olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini
istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin. 25
Adil Baba, dünya seni tanımıyor, ama ben seni tanıyorum. Bunlar
da beni senin gönderdiğini biliyorlar. 26 Bana beslediğin sevgi
onlarda olsun, ben de onlarda olayım diye senin adını onlara
bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim.”
Yuhanna 17:1-26
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Efendimiz Mesih İsa Buyuruyor ki:
1. İnsan Yaratanın sözü ile yaşar.
2. Yaratanın olan RAB’bi denemeyeceksin.
3. Yaratan’nın olan RAB’be tapacaksın
4. Yalnız O’na kulluk edeceksin.
5. Tövbe edin! Göklerin hükümranlığı yaklaştı.
6. Ardımdan gelin!
7. Sizi insan tutan balıkçılar yapacağım.
8. Ne mutlu eksikliklerinin farkında olana.
9. Göklerin hükümranlığı onlarındır.
10. Yaslı olanlar teselli edileceklerdir.
11. Yumuşak huylu olanlar yeri miras alacaklar.
12. Doğruluğa acıkıp susayanlar doyurulacaklar.
13. Merhametli olanlar merhamet bulacaklar.
14. Yüreği temiz olanlar Yaratanı görecekler.
15. Barışı sağlayanlar Yaratan evladı olacaklar.
16. Doğruluk uğruna zulüm hükümranlığı getirir.
17. Uğruma zulüm görenin ödülü büyüktür.
18. Yeryüzünün tuzu, dünyanın ışığı sizsiniz.
19. Işığınız insanların önünde çok parlasın.
20. İyi işleriniz Yaratan’a övgüler getirsin.
21. Kutsal Yazıları tamamlamaya geldim.
22. Doğruluğunuz dindarlarınkini aşmalıdır.
23. Kardeşine öfkelenen yargılanacaktır.
24. Önce kardeşinle barış sonra sunu sun.
25. Senden davacı olanla çabucak anlaş.
26. Yüreğinde kimseyle zina etme.
27. Eşinizi zina dışı bir nedenle boşamayın.
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28. Boşanmış bir hanımla evlenmeyin.
29. Hiç yemin etmeyin.
30. Evet’iniz evet, hayır’ınız hayır olsun.
31. Kötüye karşı direnmeyin.
32. Bir yanağınıza tokat atana öbürünü çevirin.
33. Mintanınızı almak isteyene abanızı da verin.
34. Bin adım sen yürütenle iki bin adım gidin.
35. Sizden bir şey dileyene, ödünç isteyene verin.
36. Düşmanlarınızı sevin, zalimlere dua edin.
37. Böylelikle O’nun evlatları olursunuz.
38. Yalnız sizi sevenleri sevmeyin.
39. Yaratan gibi sizde yetkin olun.
40. Doğruluğunuzu gösteriş için yapmayın.
41. Sadaka verirken kimseye ilan etmeyin.
42. Dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilin.
43. Gizlilik içinde yapılan duanın ödülü büyüktür.
44. Dua ederken boş tekrarlardan kaçının.
45. Yaratan siz dua etmeden ihtiyacınızı bilir.
46. “Göklerdeki Babamız” duasını söyleyin.
47. Başkalarının suçlarını bağışlayın.
48. Oruç tutarken surat asmayın ve belli etmeyin.
49. İbadet yalnız Yaratana ve gizlide ifade edilsin.
50. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin.
51. Kendinize gökte hazineler biriktirin,
52. Hazineniz neredeyse yüreğiniz orada olacaktır.
53. İçinizdeki “ışık” karanlıksa ne korkunçtur.
54. Hem paraya hem Yaratana kulluk edemezsiniz.
55. Bedeniniz için kaygılanmayın.
56. Kaygı çekmekle ömrünüzü uzatamazsınız.
57. Yaratan bütün bu şeylere ihtiyacınızı bilir.
58. O’nun hükümranlığı ve doğruluğunu izleyin.
59. Her günün derdi kendine yeter.
60. Nasıl yargılarsanız öyle yargılanırsınız.
61. Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alırsınız.
62. Önce kendi gözündeki merteği çıkar.
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63. Dileyin, size verilecek, arayın bulacaksınız.
64. Kapıyı çalın size açılacaktır.
65. Size davranılmasını istediğiniz gibi davranın.
66. Dar kapıdan girin. Yıkım geniş olandadır.
67. Yaşama götüren kapı dar, yol çetindir.
68. Sahte peygamberlerden sakının.
69. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız.
70. Hükümranlık Yaratan’ın isteğini yapanındır.
71. İsteği yapılmazsa bana “Rab” demek boştur.
72. Bu sözlerimi uygulayan evini sağlam kılandır.
73. Uygulamayan evini kum üstüne yapandır.
74. Tilkilerin inleri var ama İnsanoğlunun yok.
75. Ardımdan gel, bırak ölüleri ölülerini gömsün.
76. Cesur ol oğlum! Günahların bağışlandı.
77. Kalk, yatağını topla ve evine git.
78. Sağlamlar değil hastalar hekime muhtaç.
79. “Kurban değil merhamet isterim”
80. Doğru kişilere değil, günahkârlara geldim.
81. Eski giysiye yeni kumaş yamanmaz.
82. Yeni şarap eski tulumlara konmaz.
83. İmanınıza göre olsun.
84. Ürün bol ama işçi az, işçi için yalvarın.
85. Gittiğiniz her yerde “hükümranlığı” duyurun.
86. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin.
87. Giderken yanınıza hiç bir şey almayın.
88. Gittiğiniz yerde saygıdeğer birini arayın.
89. Oradan ayrılana kadar aynı yerde kalın.
90. Eve girerken esenlik dileyin.
91. Koyunlar gibi kurtların arasına gidin.
92. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun.
93. İnsanlardan sakının, sizi yargılayacaklar.
94. Zorlu zamanda ne söyleyeceğinizi düşünmeyin
95. O zamanlarda sizden Kutsal Ruh konuşacak.
96. Sonuna kadar dayanan kurtulacak.
97. Talebe öğretmeninden üstün değildir.
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98. Gizlide olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur
99. İnsan bedeni öldürse bile canı öldüremez.
100. İnsandan değil Yaratandan korkun.
101. Yaratan izni olmadan bir dal kıpırdamaz.
102. Başınızdaki saçlar bile sayılıdır.
103. Beni kabul Yaratan önünde sizi kabulümdür.
104. Çarmıhınızı yüklenip ardımdan gelin.
105. Canını uğruma yitiren canını kurtarır.
106. Sizi kabul eden beni kabul eder.
107. Benden ötürü düşmeyene ne mutlu.
108. Gördüğünüz kişi peygamberden üstündür.
109. Kulağı olan işitsin.
110. Yaratan gerçekleri küçük çocuklara açtı.
111. Yükleri ağır olanlar bana gelin.
112. Boyunduruğumu taşımak kolay yüküm hafif.
113. Kötüyü Yaratan Ruhuyla kovuyorum.
114. Benden yana olmayan bana karşıdır.
115. İyi insan içindeki iyilik hazinesini kullanır.
116. Her boş söz için hesap vereceksiniz.
117. Kendi sözlerinizle aklanır ya da suçlanırsınız.
118. Talebelerim annem ya da kardeşlerimdir.
119. Yaratan’ın isteğini yerine getiren ailemdir.
120. Gözleri gören, kulakları işitene ne mutlu.
121. Hükümranlık saklı bir defineye benzer..
122. Hükümranlık inciler arayan tüccara benzer.
123. Hükümranlık balık toplayan ağa benzer.
124. Hazinenizden yeni ve eski değerleri çıkarın.
125. Bir peygamber kendi evinde hor görülür.
126. Töre ile Yaratan buyruğunu çiğnemeyin.
127. İnsanı kirleten ağzından çıkandır.
128. Kör körü iyi edemez.
129. İsrael’in kayıp koyunlarına gönderildim.
130. Aşırı dindarların mayasından kaçının.
131. Sırrı insana açan göklerdeki Yaratan’dır.
132. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin.
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133. Canını benim uğruma yitiren onu kurtaracak.
134. Dünyayı kazanıp canı kaybeden kayıptadır.
135. İmanla şu dağa şuraya göç deseniz göçer.
136. İmanla imkânsız bir şey olmayacak.
137. Çocuk gibi olursanız hükümranlıktasınız.
138. Alçakgönüllülük hükümranlığa götürür.
139. Çocuğu kabul eden beni kabul eder.
140. Günah tuzaklarına aracı olanın vay haline.
141. Küçüklerden birini bile hor görme.
142. Sana karşı suç işleyene suçunu göster.
143. Her şey yalnız ikiniz arasında kalsın.
144. Dinlemezse bir ya da iki kişiyle ona git.
145. Onu da dinlemezse kardeşlere bildir.
146. Onları da dinlemezse uzak dur.
147. İki kişi bir şey için anlaşırsa dilekleri olur.
148. Adımla toplananlar arasında ben varım.
149. Yetmiş kere yedi kez bağışla.
150. Gönülden bağışla Yaratan seni bağışlar.
151. Karı koca tek bir bedendir.
152. Yaratan’ın birleştirdiğini insan ayırmasın.
153. Fuhuş dışında bir nedenle eşinizi bırakmayın.
154. Boşanmış bir kişiyle evlenmeyin.
155. Bazıları hükümranlık için evlenmez.
156. İyi olan yalnız Yaratan’dır.
157. Yaşam için yalnız O’nun buyruklarını yap.
158. Eksiksiz olmak istiyorsan varlığını ver.
159. Zengin kişi hükümranlığa zor girer.
160. İnsanlar için imkânsız Yaratana değildir.
161. Adım uğruna terk edenler yüz kat alırlar.
162. Birinciler sonuncu, sonuncular birinci olur.
163. Büyük olmak isteyen hizmetkâr olsun.
164. İnsanoğlu hizmet etmeye geldi.
165. Yaratan evime dua evi denecek diyor.
166. İmanla dua eden dilediği her şeyi alır.
167. Sezar’ın hakkını Sezar’a verin.
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168. Yaratanı bütün yüreğinle sev.
169. Komşunu(dostunu) kendin gibi sev.
170. Yazılar hep bu iki buyruk üstündedir.
171. Tek bir öğretmeniniz var hepiniz kardeşsiniz.
172. Tek Babanız var o da Yaratan’dır.
173. Tek önderiniz var o da Mesih’tir.
174. En üstün olan ötekinin hizmetçisi olsun.
175. Kendini alçaltan yükseltilecektir.
176. Hükümranlığın kapısını kimseye kapamayın.
177. Dininize döneni iki kat cehennemlik etmeyin.
178. Hiç bir şeyin üstüne ant içmeyin.
179. Radikal olmak yerine adaleti gözetin.
180. Dıştan insanlara iyi görünmeyin.
181. Esas yüreklerinizin ıslahı ile uğraşın.
182. Benim adımla kimse sizi aldatmasın.
183. Sona kadar dayanan kurtulacaktır.
184. Hükümranlık Müjdesi her yerde duyurulacak.
185. Bazıları harikalar yapsa bile inanmayın.
186. Mesih orda deseler bile inanmayın.
187. Yer ve gök kalksa da sözlerim kalacak.
188. Yaratan’dan başka kimse sonu bilemez.
189. Uyanık kalın.
190. Efendisi döndüğünde işinde olana ne mutlu!
191. Uyanık kalın o günü ve saati bilemezsiniz.
192. Küçük işlerde güvenilirlik çok önemlidir.
193. Kimde varsa daha çok verilecek.
194. Kimde yoksa var olanda elinden alınacaktır.
195. Gidin bütün ulusları öğrencilerim yetiştirin.
196. Buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin.
197. Yeniden doğmadıkça hükümranlığa girilmez.
198. Yaratan, oğlu dünya kurtulsun diye gönderdi.
199. O’na iman eden yargılanmaz.
200. İnsanlar karanlığı severse yargıdadırlar.
201. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder.
201. Gerçeğe uyan kişi Yaratan’da ışığa gelir.
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202. Vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz.
203. Yaratan’a ruhta ve gerçekte yöneleceksiniz.
204. Yaratan ruhtur, O’na ruhta yönelin.
205. Yemeğim beni gönderenin isteğini yapmaktır.
206. Günah işleme başına kötü şeyler gelmesin.
207. Beni gönderene inanın, sonsuz yaşamı vardır.
208. Yargılanmaz ölümden yaşama geçmiştir.
209. İyilik yapmış olanlar yaşamak için dirilir.
210. Kendiliğimden hiç bir şey yapamam.
211. Amacım beni gönderenin isteğini yapmaktır.
212. İnsanlardan övgü kabul etmiyorum.
213. Birbirinizden övgü kabul etmeyin.
214. Tek Olan’ın övgüsünü kazanmaya çalışın.
215. Tora’ya inanın ki, sözlerime inanabilesiniz.
216. Kalıcı yiyecek, sonsuz yaşam için çalışın.
217. Yaratan’ın işi gönderdiğine inanmanızdır.
218. Gerçek ekmeği Yaratan size verir.
219. Yaşam ekmeği Ben’im, bana gelin.
220. O’nun isteği bana verdiklerini yitirmemem.
221. Yaratan çekmedikçe kimse bana gelemez.
222. İman edenin sonsuz yaşamı vardır.
223. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır.
224. Yaşam veren ruhtur, beden yarar sağlamaz.
225. Yaratan yöneltmezse kimse bana gelemez.
226. Öğretim, benim değil, beni gönderenindir.
227. Göndereni yüceltmek isteyen doğrudur.
228. Ben kendiliğimden gelmedim.
229. Beni gönderen gerçektir.
230. O’nu tanırım, ben O’ndanım, beni gönderdi.
231. Beni gönderene gideceğim.
232. Susayan bana gelsin, içsin.
233. Bana inananın içinden diri su ırmağı akar.
234. İçinizden kim günahsızsa ilk taşı atsın.
235. Ben dünyanın ışığıyım.
236. Ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez.
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237. Ardımdan gelen yaşam ışığına sahip olur.
238. Siz insan gözüyle yargılıyorsunuz.
239. Ben ve beni gönderen birlikte yargılarız.
240. Siz aşağıdansınız ve ben yukardanım.
241. O’ndan işittiklerimi dünyaya bildiririm.
242. Yaratan’ın öğrettiği gibi konuşurum.
243. Beni gönderen benimledir, yalnız bırakmaz.
244. Her zaman O’nu hoşnut edeni yaparım.
245. Eğer sözüme bağlı olursanız talebelerimsiniz.
246. Gerçeği bileceksiniz gerçek özgür kılacak.
247. Günah işleyen herkes günahın kölesidir.
248. Oğul sizi özgür kılarsa özgürsünüz.
249. Siz kötünün arzularını yapıyorsunuz.
250. Yaratan’dan olan Yaratan’ın sözlerini dinler.
251. Ben Yaratan’ı onurlandırıyorum.
252. Sözüme uyan ölümü asla tatmayacaktır.
253. Ben O’nu tanıyor ve sözüne uyuyorum.
254. O’nun işlerini daha gündüzken yapmalıyız.
255. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığıyım.
256. Ben koyunların kapısıyım.
257. Ben iyi çobanım ve benimkileri tanırım.
258. Koyunlarım uğruna canımı veririm.
259. Onları bana veren her şeyden üstündür.
260. Ben ve Yaratan biriz.
261. Yaratan, sözünü gönderdiklerine ilahlar der.
262. Beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi.
263. Bana inanmıyorsanız yaptıklarıma inanın.
264. Yaratan bende, ben Yaratandayım.
265. Gündüz yürüyen sendelemez ışığı görür.
266. Diriliş ve yaşam benim, inanan ölse de yaşar.
267. Buğday tanesi toprağa düşmedikçe yalnızdır.
268. Toprağa düşüp ölürse çok ürün verir.
269. Canını seven onu yitirir.
270. Canı feda eden onu sonsuz yaşam için korur.
271. Bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin.
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272. Yaratan adını yücelt.
273. Kaldırıldığımda insanları kendime çekerim.
274. Karanlıkta kalmamak için ışığınızla yürüyün.
275. Işık varken ışığa inanın, ışık evlatları olun.
276. Bana inanan beni gönderene inanmıştır.
277. Beni gören beni göndereni de görür.
278. Dünyaya ışık olarak geldim.
279. O’nun buyruğu sonsuz yaşamdır.
280. Ne söylüyorsam Yaratan’dan söylüyorum.
281. Sizler birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız.
282. Beni kabul eden beni göndereni kabul eder.
283. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin.
284. Sevginizle talebelerim olduğunuzu anlarlar.
285. Yüreğiniz sıkılmasın Yaratan’a inanın.
286. Yaratan’a inandığınız gibi bana da inanın.
287. Yol, gerçek ve yaşam benim.
288. Beni tanısaydınız Yaratanı’ da tanırdınız.
289. Beni gören Yaratan’ı görendir.
290. Yaptığım işleri bana inanan da yapacak.
291. Hatta bundan daha büyüklerini yapacaktır.
292. Adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım.
293. Beni seviyorsanız buyruklarımı yaparsınız.
294. Yaratan’dan gerçeğin Ruh’unu dileyeceğim.
295. Dünya O’nu göremez, siz tanırsınız.
296. O aranızda yaşıyor, içinizde olacaktır.
297. Buyruklarımı yerine getiren beni sevendir.
298. Beni seveni Yaratan’da sevecektir.
299. Beni seven sözüme uyar.
300. Yaratan’da onu sever biz onda oluruz.
301. Kutsal Ruh söylediklerimi size hatırlatır.
302. Size dünyanın verdiği gibi vermiyorum.
303. Size esenlik bırakıyorum.
304. Yaratanı seviyorum.
305. Buyurduğu her şeyi yerine getirdim.
306. Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır.
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307. Bende meyve vermeyen her çubuğu keser.
308. Meyve vereni daha çoğu için budar, temizler.
309. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz
310. Bende kalın bende sizde kalayım.
311. Çubuk asmada kalmazsa meyve veremez.
312. Bende kalmazsanız kurursunuz.
313. Sözlerim sizde kalırsa ne isterseniz dileyin.
312. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir.
313. Böylelikle talebelerim olursunuz.
314. Baba beni sevdiği gibi, ben sizi sevdim.
315. Buyruklarımı yaparsanız sevgimdesiniz.
316. Sevincim sizde olsun, sevinciniz tamamlansın
317. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin.
318. Dostlar uğruna can verme üstüne sevgi yoktur
319. Buyurduklarımı yaparsanız dostlarımsınız.
320. Size kul demem dost derim.
321. Çünkü kul efendisinin ne yapacağını bilmez.
322. Sizi meyve veresiniz diye ben seçtim.
323. Buyruğum şu; ‘birbirinizi sevin’.
324. Dünya kendisine ait olanı sever.
325. Siz dünyadan değilsiniz. Sizi ben seçtim.
326. Köle efendisinden üstün değildir.
327. Bana zulmettiler size de zulmedecekler.
328. Benim sözüme uydularsa size de uyacaklar.
329. Çünkü beni göndereni tanımıyorlar.
330. Benden nefret eden Babamdan da nefret eder.
331. Yaratan’dan çıkan gerçeğin Ruh’u gelecek.
332. Bu Ruh bana tanıklık edecek ve sizler de.
333. Çünkü başlangıçtan beri benimlesiniz.
334. Sizi öldürenler Yaratan’a hizmet sanacak.
335. Babayı ve beni tanımadıkları için yapacaklar
336. Gidişim yararınızadır, Yardımcı gelir.
337. Ruh gelince sizi gerçeğe yöneltecek.
338. Baba’nın nesi varsa benimdir.
339. Kederiniz sevince dönüşecek.
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340. Adımla Baba’dan ne dilerseniz size verecek.
341. Dileyin alacaksınız, sevinciniz tamam olsun.
342. Yaratanı size açıkça tanıtacağım.
343. Bana inandığınız için Yaratan sizi seviyor.
345. Ben yalnız değilim, Baba benimle birlikte.
346. Bende esenliğiniz olsun.
347. Dünyada sıkıntınız olacak.
348. Ama cesur olun ben dünyayı yendim.
349. Sonsuz yaşam tek gerçek Olan’ı tanımaktır.
350. Ve Yaratan’ın gönderdiği beni tanımaktır.

Not: Yol Rehberi’nde buyrukların sürekli göz önünde
bulundurulup inanç ve uygulamalara ışık tutması ve kolaylıkla
hatırlanması için kısaltılmış halleriyle sunulmuştur. Esaslı
değerlendirmeler için buyruklar metin bütünlüğü içinde ele
alınmalıdır.
1’den 196’ya kadar Matta’dan ve 197’den sonrası Yuhanna’dan
alınıp özetlenmiştir.
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Mesih Talebesinin

İNANÇ ESASLARI ÖZETİ

1.Tek gerçek olan Allahı ve gönderdiği Mesihi tanır, sonsuz
yaşamın bu gerçekte olduğunu bilirim. (Yuh.17:3)
2.Gerçeğin Ruh’unun aramızda ve içimde olduğunu kabul
ederim. (Yuh.14:17)
3.Allah’ı bütün yüreğimle, bütün canımla, bütün aklımla ve
komşumu da kendim gibi severim. (Mt.22:37-40)
4.Kendimi inkar eder, çarmıhımı yüklenir ve “Yol, gerçek ve
yaşam ” olanın ardı sıra giderim. (Mt.16:24)(Yuh.14:6)
5.Sudan ve Ruh’tan doğma esasında ve şükran sofrasında
göklerin hükümranlığını gönenirim.(Yuh.3:5).(Lk.22:17-19).
6.Ölüm ve diriliş gerçeğinde Mesih’in kurtarışını ve sonsuzluğu
edinirim.(Yuh.11:25)(Mt.17:23)
7.Işıkta ışık olduğum bilincinde işler, her zaman tövbe ve
göklerin egemenliği müjdesinin tanığı olma bilincinde Ruh’ta ve
gerçekte Yaratanı yüceltirim.(Mt.5:14-15)(Mt.4:17) (Yuh.4:24)
Ey Yaratan!
Seni ve gönderdiğin Mesihi tanır,
Kendimi inkar eder, ardın sıra gelirim..
Sudan ve Ruh’tan doğarak hükümranlığı gönenir,
Ölüm ve diriliş bilincinde,
Sofranın eşliğinde sonsuzluğu edinirim.
Işıkta ışık olur, tanıklığına soyunur
Ruhta ve gerçekte yalnız Seni yüceltir, önünde eğilirim.
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Ve Efendimiz Mesih İsa buyuruyor ki;
1.Sonsuz yaşam, tek gerçek Allah olan Seni ve gönderdiğin İsa
Mesih’i tanımalarıdır-(Yuh.17:3).
2.Gerçeğin Ruh’unu verecek, dünya O’nu kabul edemez.
Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O
aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır-(Yuh.14:17).
3.Allah’ın RAB’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün
aklınla seveceksin. İlk ve en önemli buyruk budur; ilkine benzeyen
ikinci buyruk da şudur; “dostunu kendin gibi seveceksin” kutsal
yasanın tümü ve peygamberlik sözleri bu iki buyruğa dayanır(Mt.22:37-40).
4.Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını
yüklenip beni izlesin-(Mt.16:24).
Yol, gerçek ve yaşam benim-(Yuh.14:6).
5.Sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Allah’ın hükümranlığına
giremez-(Yuh.3:5).
Bu (ekmek) sizin uğrunuza feda edilen
bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın...bu kase sizin uğrunuza
akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır-(Lk.22:17-19)
6.Diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de
yaşayacaktır-(Yuh.11:25) İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek
ve öldürülecek, ama üçüncü gün dirilecek-(Mt.17:23)
7.Dünyanın ışığı sizsiniz… Sizin ışığınız insanların önünde
öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız’ı
yüceltsinler! –(Mt.5:14-16)
Tövbe edin! Çünkü göklerin egemenliği yaklaştı-(Mt.4:17)
Allah Ruhtur ve O’na ibadet edenler de Ruh’ta ve gerçekte
ibadet etmelidirler-(Yuh.4:24)
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Kadim antlaşma ve Efendimizin sözlerinde On Buyruk!
1.Yaratanın tekliği (Bütünlük)
“Karşımda başka ilahların olmayacaktır.” Çık.20:3
“Allah tektir ve O’ndan başkası yoktur”- Mrk.12:32
2. Eşsizliği(Suretsizlik)
“Kendin için oyma put....hiç suret yapmayacaksın.” Çık. 20:4
“Allah Ruh’tur”-Yuh.4:24 Yalnız O’na kulluk edeceksin.” Mt.4:10
3. İsmindeki gücü (Tekrarsızlık)
“Allahın RAB’bin ismini boş yere ağza almayacaksın.” Çık. 20:7
“Hiç and etmeyin.” Mt. 5:34
4. Farkındalığın önemi (Kararlılık)
“Sebt gününün takdis etmek için onu hatırında tut.” Çık.20:8
“İnsan Şabat Günü için değil, Şabat Günü insan için oldu. Mrk. 2:27
5. İnsana soyuna saygı.
“Babana ve Anana hürmet et” Çık.20:12
“Babana ve Anana hürmet edeceksin.” Mt. 10:37
6. Hayata saygı.
“Katletmeyeceksin.” Çık. 20:13
“Kardeşine kızan her adam hükme müstahak olacaktır. Matta 5:22
7. Bedene saygı..
“Zina etmeyeceksin.” Çık. 20:14
“Bir kadına şehvetle bakan her adam zaten yüreğinde onunla zina
etmiştir. Mt. 5:28
8.Mülke saygı.
“Çalmayacaksın.” Çık.20:15
“Eğer biri seninle mahkemeye gidip senin gömleğini almak isterse,
ona abanı da bırak.”Mt.5:40
9. Hakka saygı.
“Komşuna karşı yalan şehadet etmeyeceksin.” Çık. 20:16
“İnsanlar söyleyecekleri her boş söz için hüküm gününde hesap
vereceklerdir.” Mt 12:36
10.Özel hayata saygı
“Komşunun evine tama etmeyeceksin”-Çık.20:17
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“İyi bakın ve kendinizi her türlü tamakarlıktan sakının; çünkü
insanın hayatı kendisinde olan şeylerin çokluğunda değildir”Lk.12:15
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