
Yaldo/Noel 2018 Kutlaması 

 
 ܒܪܝܟ ܡܘܠܕܗ ܕܡܪܢ

 

Hayatın bütün pozitif değerlerini bir arada tutan zamk gibidir Mesih’in 

bedenlenmesi…!  
 

Egonun / nefsin baskın düşünce tarzı, içsel dünyamızı ve sistemimizi 

bilgisayar virüsü gibi ele geçirdiğinde, Mesih’in Doğuşu, bizi hem kötü 
düşüncelerden, hem bozuk güdülerden korur, hem zihnimize girmiş korku 

merkezli bütün olumsuz düşünceleri bir anti virüs programı gibi yok eder.  

 

Çünkü Mesih’in doğuşu, sadece olup bitmiş bir olay değil, hayatın 

gerçeğinde sürekli yaşanan bir sevgi olayıdır. Bu sevginin farkındalığı, 

yaşamın ruhuna enerji vermektedir. Hayatın Köklerini sulamaktadır.  

Hayatın manaların güçlendirmektedir.  

 

Bu farkındalık, dışsal yolculuğu (dünyevi yaşamı) kolaylaştıran, 
hafifleştiren; içsel yolculuğu geliştiren bir YAŞAM PROGRAMINA 

sahiptir. Bu program içten dışa doğru çalışan bir programdır. İşletim 

sistemi sevgidir. Kendini bilmedir. Kendini tanımadır. Haddini ve 
sorumluluğunu bilmedir. Ruhsal zenginliktir. Süreklilik gerektiren bir 

dönüşümde büyümedir. 

 
Büyüme için, değer ve amaçlarıyla daha etkili, daha canlı, daha yaratıcı, 

daha anlamlı bir yaşam için ruhsal uyum, işbirliği, paylaşım elzemdir.  
 

Sağlık ve esenlikler içinde nice mutlu Noeller.  

 
Yaldo Bayramı Mubarek olsun! 

 

Saygılarla, 
 

Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneği adına, 

 
 

Yusuf Beğtaş 

Mardin 
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 ܐܰܕܬ

2019 Yılı İstikrarlı Gelişmelerin ve İyiliklerin 

Bereketleriyle Kutsansın 
 

 
Yaşamın amacı, pozitif anlam taşıyan/amacı olan bir yaşam sürmektir.  

 

Esas amaç, insanın kendisini ilahi sevginin beden bulmuş hali olarak idrak 
etmesidir. Bunun gereklerini yerine getirmesidir. 

 

Yapabileceğimiz tek şey kalbe/kalplere götüren yolu temizlemek için çaba 
göstermektir. Kendimizle ve yaşamla barışık olmaktır. Çözüme katkı 

sunmaktır.  

 

Çünkü DEĞİŞİM, hayatın gerçeğinde sürekli yaşanan bir döngü olayıdır. 

Ruhsal duruma göre değişkenlik arz etmekte ve yaşamın ruhuna enerji 

vermektedir. Hayatın köklerini sulamaktadır. Hayatın manaların 
güçlendirmektedir.  

 

Onun için bazen sığ, bazen derin akıyoruz. Bazen sıcak, bazen soğuk. 
Bazen temiz, bazen bulanık. 

 

Akışı görmek ve akışın içinde olmak çok önemlidir. Bu akış içinde esas 
mesele, ÖZGÜNLÜK ve ÖZGÜRLÜK arasındaki dengeyi yakalamaktır. 

 

SORUMLULUK, bu akışta, dengeyi sağlamaktadır. Hatta DENGE’nin 
kendisidir. 

 

Onun için özgün ve özgür bir yaşam arzuluyorsak, sorumlu davranmak 
zorundayız. Maalesef sorumluluğun disiplini olmadan yaşama dair 

farkındalık gelişmiyor.   

 
Bu farkındalık, dışsal yolculuğu (dünyevi yaşamı) kolaylaştıran, 

hafifleştiren; içsel yolculuğu geliştiren bir YAŞAM PROGRAMINA 



sahiptir. Bu program içten dışa doğru çalışan bir programdır. İşletim 

sistemi sevgidir. Kendini bilmedir. Kendini tanımadır. Haddini bilmedir. 

Süreklilik gerektiren bir dönüşümde büyümedir. 
 

Başkalarına hizmet etmek ve fayda sağlamak, ilahi sevginin dünyaya akan 

bir ifadesidir. Bencilliği diğerkâmlığa dönüştürmek için, bunu yapmanın 
yollarını aramalıyız. Hayata ve insanlara sevgi gözüyle bakabilmeliyiz. 

Bunu yapabildiğimizde şefkat ve sevecenlik vereceğimiz doğal ve normal 

bir karşılık haline gelecektir. Düşük frekanslı titreşimlerimiz, yüksek 
frekanslı titreşimlere dönüşecektir. 

 

Bu bağlamda hayat soluk; 
Dostluk ve insani ilişkiler nefestir. 

Sevgi ise hayat. 
 

Biz insanlara içsel değişimin ve dönüşümün faydalarını hatırlatan, 

 
Tamamlayıcı sevginin şarkısını öğreten, Kim olduğumuzun hakikatiyle 

bizi yüzleştiren, 

 
Ruhumuzu o hakikatle hizalayan, 

 

Sevgi dolu bir farkındalıkla kalbin kanallarını açma hedefine kavuşturmak 
isteyen, 

 

Kalbe/kalplere götüren yolları daha fazla açmak isteyen, 
 

Karanlık olan yerlere ışık getirmek ve sevgi ışığıyla aydınlatmayı 

arzulayan, 
 

Biz insanları samimi farkındalıkla kutsamak isteyen, 

 
2019 yılının yolculuğunda herkese kolaylıklar dilerim. 

 

İnsan onuruna yakışacak bir şekilde devam edebilmek için herkese 
KUVVET, tereddüt etmemek için ÖZGÜVEN, görebilmek için IŞIK, 

ruhsal anlamda büyümek için FARKINDALIK, şükredebilmek için 

SEVGİ, üretken/faydalı olabilmek için sağlık ve esenlikler dilerim. 
 



Yaşama sevinciniz eksilmesin. Yaşam enerjiniz bol olsun. 

 

2019 yılı bereketli ve istikrarlı olsun. 
 

Saygılarla. 

 
Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneği adına, 

 

 
Yusuf Beğtaş 

Mardin 

 
 


