102. Jesus kilisede Son Akşam Yemeği Konusunda bilgi veriyor
(English Title - Jesus teaches on Communion)
30 Temmuz 2015 – Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı
Tercüme: Jasmin
Youtube ailesi, Rab´bin lütfu bizim üzerimize olsun.
Rab´bin kilisede O´nunla Son Akşam Yemeği beraberliği konusunda bize bir öğretisi var. Rab´bin
size söyleyeceği şeyleri bildirmeye başlamadan önce, herhangi bir çatışmaya, kavgaya veya kimin
(hangi mezhebin) en iyi Son Akşam Yemeği töreni yaptığı ve o törende neyin geçerli olduğu veya
olmadığı, neyin pagan ibadet, neyin gerçek ibadet olduğu konusunda fikir ayrılığına doğru
istikamet etmemenizi rica ediyorum. Bütün bunlar Rab´bin gözünde sadece iğrençtir. Rab´bin
gelinine bugün sadece bir basit mesajı var ve o da Son Akşam Yemeğinde kilisede rahiplerin
dağıttığı kutsal ekmeği ağıza nasıl alınmasıdır. Bu kutsal ekmek, özellikle çevremiz gitgide
kararırken, bizim daha çok güçlenmemiz, Christus için çok önemlidir.
Ve size hayatımda her gün kutsal ekmeği yemenin benim için büyük bir güç verdiğini ve benim
Tanrı’ya dönmemde ağır basan bir nokta olduğunu söylemek istiyorum.
Yani bu, Christus´un gelinini yolculuk için güçlendirmek amacıyla ve sizin O´nunla bedensel açıdan
bir olmanızda, Akşam Yemeği beraberliği yoluyla O´nun bize kendisini beyan etme tarzıdır.
Rab şöyle dedi…
“Sizinle Son Akşam Yemeği konusunda konuşmak istiyorum.”
Eyvah, bu tatsız bir konu… bir tür ‘yasak bölge’ değil mi? Jesus´la beraberliğin Son Akşam
Yemeğinde gerçekten ne olduğu konusunda birçok insan çok farklı fikirde olduğu için.
“Kendimi açık ve anlaşılır şekilde ifade etmedim mi? Kutsal Kitap´ta en az yedi kez bu konu
geçiyor?”
“Eğer siz kilisede verilen kutsal ekmeğe (ve şaraba) kalbinizle inanır ve ağzınızla dürüstlükle tasdik
ederseniz, Son Akşam Yemeği töreninde doğaüstü bir şekilde sizinle birlikte olacağım. Bu benim
içinde yaşadığınız bu zamanlarda size sunduğum yoldur.”
Ve Jesus bunu söylerken, ‘Bu benim optimal bir yolum değil, ama kötü zamanlardan ötürü sizi
besleme şeklimdir’ demek istediğini hissettim.
“Her şüpheciyi ikna etmek için benim gerçekten kutsal ekmek ve şarapta olduğumu İncil’in Son
Akşam Yemeği konusundaki bölümlerini hazırladım. O ekmek ve şarap gibi görünebilir, ama yine de
sizinle onlarda (ekmek ve şarapta) birlikte olmayı seçtik öyle ki, yolculuk için beslenmiş olun.”
Yuhanna 6:56
Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda.
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Biraz Yuhanna 6 bölümünden, Jesus onu yaptığı için alıntı yapmak istiyorum. Ama kendiniz
okuyabilmeniz için size onun İncil’de nerde olduğunu vermek istiyorum.
“Çeşitli Hristiyan mezheplerin Son Akşam Yemeği törenini nasıl yaptıkları konusunda tartışmasının
hiçbir anlamı yoktur. Bu internet kanalı bu amaca hizmet etmez. Ama bütün Hristiyan mezhepleri
benim onlara: ‘Bu benim bedenim ve kanımdır’ diye açıklamam konusunda, onların her birinin
Akşam Yemeğini almaları farklı olsa bile, ayni fikirdeler.”
“Ama siz, gelinlerim, benim bedenimle ve kanımla beslenmelisiniz. Bu fiziksel açıdan bir olma
noktamızdır: ekmek sizin fiziksel bir parçanız olacak ve ondan dolayı biz bir olacağız. Siz verimlisiniz
ve ruhi çocuklar doğurursunuz, tıpkı yolculuk için güçlendiğiniz gibi.”
“Eğer siz Tanrı’yı övmek için ibadet seremonileri yapan bir kiliseden iseniz, kutsal ekmeği rahip size
verdiği anda: ‘Gerçekten Jesus bu senin bedenin, bu senin kanın!’ diye vurgulamayı unutmayın. Bu
yolla kilisenin ve imanın içten yıkılmasından dolayı, sizin bu tanıklığı yapmanızdan ötürü her eksik
maksat telafi edilecek. Evet, siz her iman eksikliğini bana olan derin saygınız ve kalbinizin imanınıza
tanıklık etmesi yoluyla dengeleyeceksiniz. Ben dürüst imanla yapılan dualarınızı takdir edeceğim.”
Sanırım, Rab´bin burada işaret ettiği şey, bugün kilisede birçok türden hizmetkârların ve rahiplerin
kutsal ekmek ve kutsal şarap seremonisi esnasında onları imanlılara verirken ‘Bu Jesus´un bedeni,
bu Jesus´un kanıdır‘ dedikleri anda, gerçekten bu söyledikleri söze kendilerinin bile inanmadığıdır.
Ve Rab’bin söylediği şey, İMANINIZA ağzınızla, bu gerçekten Rab´bin bedeni ve kanıdır diye tanıklık
etmek yoluyla o iman eksikliği telafi edileceğidir.
“Söyleyebilir miyim… Sizin istediğiniz gibi her zaman dualarınıza yanıt vermememe rağmen, HEP
imandan kaynaklanan dürüst duayı takdir ederim. Ama Son Akşam Yemeği konusunda dualarınıza
yanıt vereceğim.”
“Herkes benimle ayni fikirde olmayacak. Karşı görüşte olmaya hakkınız vardır, ama içinde
yaşadığınız bu zamanda dıştan hakikat gibi görünen şeylerin içten eksik olduğunu göz önünde
bulundurmanızı rica ediyorum ve bunlar kutsal ekmeği ve şarabı aldığınız her kilisede göz önünde
bulundurulmalıdır.”
“Bu (kutsal ekmek ve şarap) kurtuluşunuzun gizemidir ve sizi ebediyen kutsal yapar.”
Sonra Jesus Yuhanna 6:53 bölümünden alıntı yaptı.
İsa (Jesus) onlara şöyle dedi: “Size doğrusunu söyleyeyim, İnsanoğlu’nun (Jesus´un) bedenini yiyip
kanını içmedikçe, sizde yaşam olmaz.”
“Her birinizin kendi kutsal ekmek ve şarap seremonisini Son Akşam Yemeğini kılavuz olarak
kullanarak düzenlemesini istiyorum. Ne kadar çok bana inanırsanız (bedenimin ve kanımın kutsal
ekmek ve şarapta olduğuna), o kadar çok sizin içinizde olacağım.”
“Ve yeri gelmişken söyleyebilir miyim? Eğer siz kutsal ekmek ve şarabın Jesus´un bedeni ve kanı
olduğuna inanıyorsanız, o kutsal ekmeğin kırıntılarını ve şarabın artıklarını saygıyla bir yere dökün.”
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“Olaylar daha da karanlıklaşırken, sizi her yönden tamamen güçlendirmek istiyorum. Kutsal
ekmeği ve şarabı yemek ve içmek bunlardan birisidir, ama o benim için çok önemlidir.”
Yuhanna 6:47-51
47 Size doğrusunu söyleyeyim, bana iman edenin sonsuz yaşamı vardır.
48 Yaşam ekmeği Ben´im.
49 Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler.
50 Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek.
51 Gökten inmiş olan diri ekmek Ben´im. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın
yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir.
“İçinizde bir gelenekten çıkıp gelen birisi varsa, kutsal ekmek ve şarabı her zaman olduğu gibi
almaya devam edin. Ama (Hristiyanlara yapılan) zulümden ötürü Son Akşam Yemeği seremonisi
kilisede sona erdiğinde, kendi özel Son Akşam Yemeği törenini saygı ve imanla yapın ve ben sizinle
özel bir şekilde birlikte olacağım.”
“Gelinimin kalbinde kutsal ekmek ve şarap yoluyla kabul edilmemi özlüyorum. Bu birliği sizinle
paylaşmayı özlüyorum. Her yolla bir olmamızı özlüyorum. Son Akşam yemeği yoluyla bedeninize
girmeme engel olmayın. Günahın eline düşmüş insanlar olduğunuz için beni kutsal ekmek ve
şarapla almaya çekinmeyin. Bu birliğe en çok ihtiyacı olanlar hastalardır. Önce işlediğiniz suçları
dürüstlükle ve kalbinizden gelen pişmanlıkla itiraf edin, sonra kutsal ekmeği yiyip kutsal şarabı
içebilirsiniz.”
“Kalbinizin kanaatinin izinden gitmenizi istiyorum. Eğer kutsal ekmeği bir kilise rahibinden alıp
yiyorsanız, onu benim kutsal ekmekteki varlığıma inanmayı hatırlayarak ve itiraf ederek almaya
devam edin. Eğer bu Son Akşam Yemeği törenini kutlamayan bir kilisede kutsal ekmeği alıp
yiyorsanız, vicdanınız şahitlik ettiği sürece, alıp yiyin, ama o ekmekteki varlığımı imanla itiraf
etmeyi unutmayın.”
“Birçok mezheplerin öğrettiği epey yanlış şeyler var ve insan gururundan ötürü hakikat bir an için
sadece cennette bilinecek. Dindar bir kötü ruhun size egemen olmasına izin vermeyin. Gelenekler
hakkında tartışmayın. Sizin kavgalarınızdan nefret ettiğimi söyleyebilirim. O benim gözümde pis
kusmuktan başka bir şey değildir. Sessiz olup kardeşlik ve sevgi bağlarını korumanın numara
yapmaktan ve birbiriyle tartışmaktan daha iyi olduğunu biliyor musunuz? Hiç tartışmayla
düşmanlıktan başka neye ulaşıldı?”
“Haberiniz olsun, hakikati sizin bilincinize beyan edeceğim, ama siz onu başka bir insana zorla
kabul ettirmeyin ve ‘Ben Pavlus´tan yanayım, onun yolu daha iyi, ben Peter´den yanayım, hayır,
onun yolu daha iyi’ demeyin. Meleklerin bakış açısına göre bunun ne kadar aptalca bir şey
olduğunu görüyor musunuz? Hakikatin ağır basması amacıyla birbiriniz için dua edin ve gerisi
benim zaman planıma göre gerçekleşecek.”
“Bu arada… Sizi sevdiğim gibi, birbirinizi sevin.”
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Basit bir Son Akşam Yemeği töreni – Clare du Bois kardeşten
31 Temmuz 2015
Sevgili aile…
Bu basit bir evde yapılan Son Akşam Yemeği töreni şeklidir. Eğer biz kutsal ekmeği ve şarabı evde
kendi düzenlediğimiz şekilde yiyip içerken ağzımızla tasdik edip dürüstçe kalpten inanırsak, Rab´bin
bizi o anda olağanüstü bir tarzda ziyaret edeceğine garanti verdi. Kendisini bize nasıl beyan etmek
istediği tamamen O´na kalmış bir şeydir. Ama biz Rab´be Son Akşam Yemeği töreninin her
ayrıntısını bütün bir hürmet ve saygıyla yapmakla şeref verelim. Törenden artık kalan kutsal ekmek
kırıntılarını kuşlara vermeyin veya çöpe atmayın. Onu suda çözün ve saygıyla ayakla basılmayan bir
yere örneğin bir çiçeğe (saksıya) dökün.
Bunlar evde Son Akşam Yemeği töreninin yedi tane kısa içeriğidir:
Tanrı’ya hürmet
Tanrı’ya teşekkür
İtiraf
İncil’den bir söz
Lütuf
Kutsal ekmeği yemek ve kutsal şarabı içmek
Rab’da sükût etmek
Tanrı’ya hürmet etmekle başlayın…
Eğer zamanınız varsa, dua etmeden önce, Tanrı’ya bir veya iki övgü şarkısı söyleyin veya dinleyin…
Teşekkür…
Rab, sana teşekkür ederim ve benim için yaptığın, bana verdiğin ve beni yarı yolda bırakmadığın
her şey için sana övgüler olsun.
İtiraf…
Sana ve kardeşim olarak gördüğüm insanlara karşı günah işlediğimi itiraf ediyorum. Burada
günahlarını sırala… - kısa mola
Ya Rab, sonsuz sevgine göre bana merhamet et; beni affet ve günahlarımdan arındır.
İçimde temiz bir kalp yarat, ya Rab, içimdeki ruhumu sürekli yenile ve beni ayakta tutmak için bana
itaatkâr bir ruh ver.
İncil’den bir söz…
Senin sözün ayaklarıma ışıktır, beni kendi yollarına yönlendir.
İncil’in herhangi bir sayfasını açıp bir cümle seçin, o söz hakkında meditasyon yapın, yüksek sesle
tekrarlayın. Bu söze gün boyunca tanıklık yapmayı unutmayın, örneğin:
“Bakın, ruhumu sizin üstünüze dökeceğim ve sözlerimi bilmenizi sağlayacağım. Sen kutsalsın Rab,
güçlü ve kudretli, gökler senin görkemini açıklıyorlar. Tıpkı bir geyiğin diri su için soluk soluğa
olduğu gibi, benim ruhum da soluk soluğa seni özlüyor, ey Tanrım.”
Lütuf…
Jesus, ölümünden önceki bir gecede elçilerinle son akşam yemeğini yedin… Ekmeği masadan alıp
Baba´ya doğru yukarı kaldırdın ve O´na şükrettin. Sonra ekmeği bölüp ‘Hepiniz bunu alıp yiyin, bu
benim sizin için feda edilecek bedenimdir’ diyerek elçilerine verdin.
(Ekmeği bir kenara bırakın.)
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Sonra kâseyi alıp Baba´ya doğru yukarı kaldırdın ve ‘Hepiniz bunu alıp için… Bu benim kanımdır,
Yeni Antlaşma’nın ve ebedi Antlaşma’nın kanıdır. O kan sizin için dökülmüş olacak, hepiniz için öyle
ki, günahlarınız affedilebilsin. Beni anmak için böyle yapın’ diye O´na şükrettin.
(Kâseyi bir kenara bırakın.)
Son Akşam Yemeğini yemek
Son Akşam Yemeğini almadan önce şu duayı okuyun:
“Rab, senin benim evime kadar gelmene ben layık değilim, ama sadece o sözü söyle ve ben şifa
bulmuş olacağım.
Senin bedenin ve kanın bana senin için yaşamaya, görkeminle bize gelinceye dek, güç versin.”
Rab’da sükût
Jesus´la Son Akşam Yemeğinden sonra, O sizi kendi varlığıyla güçlendirirken, birlikte olun.
Sonra tabağı ve kâseyi kaldırıp götürün – ekmeğin küçük kırıntılarını da su dolu bir kâseye döküp
sonra bu suyu bir çiçeğe (saksıya) dökün.
Eğer dua ettiğiniz artmış olan kutsal ekmek ve şarabı bir dahaki seferde yemek veya içmek için
saklamak istiyorsanız, unutmayın, Rab özel bir şekilde sizinle birlikte olacağına garanti verdi, yani
ekmeğe ve şaraba saygılı olun. Onları yarın Son Akşam Yemeği seremonisinde bütün duaları
tekrarlamadan sadece günahlarınızı itiraf ederek “Rab, sana layık değilim…” diye tekrar
yiyebilmeniz için başka bir kaba koyun.

Ezekiel du Bois kardeşin özel Son Akşam Yemeği töreni
Hepimizin Christus´un “bedeni” olduğunu ve bu bedenin normal şartlar altında parçalanamadığını
bilerek, basitçe küçük dua kürsüme İncil’imle küçük bir ekmek dilimi ve biraz meyve suyu ile
oturuyorum. Genelde Rab´bin önüne gelmeden önce sakinleşmeye çalışıyorum ve Rab´bin
kalbinde (bana söyleyecek) özel bir şeyin olup olmadığını soruyorum.
Sonra Kutsal Ruh´un beni dikkatlice yönlendirmesini rica ederek İncil’imi üç kere açıyorum;
birincisinde Eski Antlaşma, sonra Mezmurlar ve son olarak da Sevindirici Haber´in birisini açıyorum.
(Açtığım iki sayfada biraz duruyorum, bir şey gözüme batsın veya dikkatimi çeksin.)
Bu iki sayfayı basitçe sanki Jesus veya Baba önünüzde oturuyormuş gibi okuyun – sanki o anda
Jesus´un özel bir mektubunu okuyormuş gibi, sanki O size şahsen hitap ediyormuş gibi. Örneğin:
Mezmurlar 23 – Rab çobanımdır, eksiğim olmaz… (vs.)
Anahtar, bu satırlara başka sözlerle kendiniz için anlam vermektir, yani Jesus şahsen size hitap
ediyormuş gibi. İncil’i bu şekilde okumak size yepyeni bir şahsi tecrübe getirecek, gerçekten
O´nunla konuşmak için!
Belli bir süre İncil’i okumakla geçirdikten sonra, bütün işlediğim günahlarımı hatırlamaya
çalışıyorum ve o günahların hepsinden dürüstlükle düşüncelerimle veya konuşmakla pişman
olmaya çalışıyorum – veya baştan savma bir davranışımı, birisine kibar veya sevecen olmayışımın
günahını.
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Elbette Jesus´un sizi affetmesini rica ederdiniz. Sonra herhangi bir özel ihtiyaçlarınız için dua edin
ve diğer insanların şefaatçisi olun.
Bundan sonra ekmeği ve şarabı Rabbimiz´e ricayla onları kutsaması için sunun ve O´nun kıymetli
bedenini yiyip, kanını kendiniz ve aklınıza gelen ve düşündüğünüz diğer insanlar için, bütün
dünyada Hristiyanların bedeniyle o an birleştiğinizi göz önünde tutarak, için.
Jesus´a basitçe doğal bir şekilde davranın. Pavlus´un dediği gibi, hayat yolumuzda bizi pusuda
bekleyen şahitlerle dolu bulutla çevriliyiz. Ondan dolayı bu önemli anlarda gerçekten Christus´un
BÜTÜN bedeniyle, bölünmeden Jesus´un duasını hatırlayarak (Hristiyanların) hepsi bir olsun diye,
birleşiyoruz.”
Her ne zaman biz “bu kutsal ekmeği yiyip kutsal şarabı içtiğimizde”, çok güçlü lütufların size ve sizin
aracılığınızla aşağıya (dünyaya) yağdığını biliyorum. Gerçek dua esnasında ve Tanrı’yla birliktelikte
ve O´nun bütün bedeniyle (Hristiyanlarla) birliktelikte kutsal ekmek ve şaraptan daha güçlü, daha
samimi ve daha şahsi bir zaman tanımıyorum.
Umarım, o size yardımcı olur.
Rab´bin sevgisinde - Ezekiel
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