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Tarikatlar: Hür Masonluk neye inanirlar?

Lütfen dikkat &ndash; bizler bu makale ile Hür Masonluk&rsquo;la ili_ki içinde olan herkesin okültist olduunu veya tüm Hür
Masonlar1n a_a1dakilerin tamam1na inand11n1 iddia etmiyoruz. Söylediimiz _u ki, Hür Masonluk özünde bir Hristiyan
olu_umu deildir. Gerçekte tam olarak ne anlama geldiini ke_fettikten sonra Hür Masonluk&rsquo;tan ayr1lan birçok Hristiyan
vard1r. Lütfen daha fazla bilgi amac1yla 0sa için Eski Masonlar&rsquo;1 ziyaret edin (english http://www.emfj.org/).
Soru: Hür Masonluk nedir ve Hür Masonlar neye inan1rlar?
Cevap: Hür Masonluk, Dou Y1ld1z1 veya benzer &ldquo;gizli&rdquo; örgütler zarars1z karde_lik birliktelikleri gibi görünürler.
Birçou Tanr1 inanc1n1 ve iyi karakteri öne ç1kart1r. Ancak bu d1_ görünü_ün ötesinde, bu gizli topluluklar Kutsal Kitap ve
Hristiyanl1k kar_1t1 inançlar1 ve uygulamalar1 gizlerler. A_a1da Kutsal Kitap&rsquo;1n dedikleri ile Hür Masonluun
&ldquo;resmi&rdquo; konumunun kar_1la_t1r1lmas1 yer almaktad1r:

Günahtan Kurtulu_:
Kutsal Kitap&rsquo;1n Görü_ü: 0sa tüm dünyan1n günahlar1n1n bedeli olarak ölüp kan1n1 döktüünde Tanr1&rsquo;n1n önünde
günahkarlar1n kurban1 oldu. (Efesliler 2:8-9, Romal1lar 5:8, Yuhanna 3:16).
Masonluun Görü_ü: Loca&rsquo;ya kat1lma sürecinin kendisi, Hristiyanlar1n Mesih&rsquo;in kendileri için yapt11 her _eyi
inkar etmelerini gerektirmektedir. Bir insan, iyi i_lerinin ve ki_isel öz geli_iminin sonucu olarak kurtulacak ve cennete
gidecektir.
Kutsal Kitap&rsquo;a Bak1_ Aç1s1:
Kutsal Kitap&rsquo;1n Görü_ü: Kutsal yaz1lar1n doaüstü ve tam olarak esinlenmi_ olduudur&mdash;öyle ki yan1lmazlar ve
öreti_leri ile yetkileri mutlak, yüce ve nihaidir. Kutsal Kitap Tanr1 Sözüdür. (2. Timoteos 3:16, 1. Selanikliler 2:13).
Masonluun Görü_ü: Kutsal Kitap önemli bir kitapt1r. Tanr1&rsquo;n1n benzersiz sözü veya Tanr1&rsquo;n1n kendisini insanlara
aç1klad11 tek vahiyi deildir. Sadece birçok dini kaynak kitab1 aras1nda önemli bir kitapt1r. Ahlaki aç1dan iyi bir rehberdir.
Kutsal Kitap esas olarak Tanr1&rsquo;n1n isteinin bir sembolü olarak kullan1lm1_t1r ki bunlar daha sonraki Kuran gibi
kutsal metinlerde de yer almaktad1r.
Tanr1 Doktrini:
Kutsal Kitap&rsquo;1n Görü_ü: Tek bir Tanr1 vard1r. Tanr1&rsquo;n1n çe_itli isimleri 0srail&rsquo;in Tanr1s1&rsquo;na
i_aret eder ve Tanr1&rsquo;n1n farkl1 özelliklerini ortaya koyar. Ba_ka tanr1lara tap1nmak veya ba_ka ilahi inançlara
ça1rmak putperestliktir (M1s1rdan Ç1k1_ 20:3). Pavlus putperestlikten irenç bir günah olarak söz etmi_tir (1. Korintliler 10:14)
ve Yuhanna putperestlerin cehennemde mahvolaca1n1 söylemi_tir (Vahiy 21:8).
Masonluun Görü_ü: Her üye bir Tanr1 inanc1na sahip olmal1d1r. Farkl1 dinler (Hristiyanl1k, Musevilik, 0slam, vs.) ayn1
Tanr&rsquo;1y1 kabul etmekte, sadece ona farkl1 isimlerle seslenmektedir. &ldquo;Yüz ismin 0simsiz Olan1&rdquo; için
farkl1 isimler kullansalar da Hür Masonluk tüm inançlardan insanlar1 bir araya gelmeye davet eder, ne de olsa ayn1
Tanr1&rsquo;ya ve ayn1 Baba&rsquo;ya dua etmektedirler.
0sa ve Üçlü Birlik Doktrini:
Kutsal Kitap&rsquo;1n Görü_ü: 0sa Tanr1&rsquo;n1n insan hali idi (Matta 1:18-24, Yuhanna 1:1) 0sa Üçlü Birlik&rsquo;in ikinci
ki_isidir(Matta 28:19, Markos 1:9-11). Dünyadayken tamamen insand1 (Markos 4:38, Matta 4:2) ve tamamen
Tanr1&rsquo;yd1 (Yuhanna 20:28, Yuhanna 1:1-2, Elçilerin 0_leri 4:10-12). Hristiyanlar 0sa&rsquo;n1n isminde dua
etmeli ve inanmayanlar1n incinebileceklerini dü_ünmeksizin ba_kalar1n1n önünde onu ilan etmelidirler (Yuhanna 14:13-14, 1.
Yuhanna 2:23, Elçilerin 0_leri 4:18-20).
Masonluun Görü_ü: Üçlü Birlik yoktur bu yüzden 0sa Mesih&rsquo;in tanr1l11 diye bir doktrin de yoktur. Bir mason dua ederken
0sa&rsquo;n1n ismiyle edemez veya Loca&rsquo;da onun ad1n1 anamaz. 0sa&rsquo;n1n Tanr1&rsquo;ya giden tek yol
olduunu öne sürmek ho_görü ilkesine ters dü_mektedir. 0sa&rsquo;n1n ismi Masonik metinlerde kullan1lan birçok Kutsal Kitap
ayetinden ç1kart1lm1_t1r. 0sa dier dini liderlerle ayn1 seviyededir.
0nsan Doas1 ve Günah:
Kutsal Kitap&rsquo;1n Görü_ü: Tüm insanlar günahkar bir benlik ile doar, tamamen bozulmu_tur ve günahtan kurtulmak için bir
Kurtar1c1&rsquo;ya ihtiyaç duyar (Romal1lar 3:23, Romal1lar 5:!2, Mezmurlar 51:5, Efesliler 2:1). Kutsal Kitap, insan1n
cennetten kovulduudan beri, ahlaki mükemmellik için gereken potansiyele sahip olduu dü_üncesini reddeder (1. Yuhanna 1:810, Romal1lar 1:18-25).
Masonluun Görü_ü: Semboller ve amblemler arac1l11yla Masonlar insan1n günahl1 olmad11n1, sadece &ldquo;doas1 gerei
kaba ve kusurlu&rdquo; olduunu öretirler. 0nsanlar karakterlerini ve davran1_lar1n1 yard1mseverlik, ahlaki ya_ay1_ ve
gönüllü toplum hizmeti gibi çe_itli yollarla geli_tirebilirler. 0nsanl1k, kusurluluktan tam bir kusursuzlua geçme kabiliyetine
http://www.incil.nl

Powered by Joomla!

Gegenereerd op: 18 September, 2019, 12:43

incil.nl Nederland

sahiptir. Ahlaki ve ruhsal kusursuzluk her erkek ve kad1n1n içinde sakl1d1r. `
Bir Hristiyan Hür Masonluk yemini ettiinde, a_a1da yer alan ve Tanr1&rsquo;n1n yanl1_ ve günahkar olduunu ilan ettii
doktrinler üzerine yemin etmektedir:
1. Kurtulu_un insan1n iyi i_leri sayesinde kazan1labieceine.
2. 0sa&rsquo;n1n e_it ve sayg1deer birçok peygamberden biri olduunu Kabul etmek ve bunu duyurmaya.
3. Masonluk, Hristiyanlara Loca&rsquo;da sessiz kalacaklar1 ve 0sa hakk1nda konu_mayacaklar1na dair yemin ettirir.
4. Masonluk, Hristiyanlara Loca&rsquo;ya ruhsal karanl1k ve cehalet ile yakla_t1klar1na dair yemin ettirir oysa ki Kutsal
Kitap Hristiyanlar1n 1_1kta olduunu, 1_11n çocuklar1 olduunu ve Dünyan1n I_11 0sa Mesih&rsquo;te bulunduklar1n1 söyler.
5. Masonluk, Hristiyanlar1n Masonluk yeminini etmesini isteyerek onlar1 küfre yönlendirmekte ve Rab&rsquo;bin ad1n1 bo_
yere anmalar1na sebep olmaktad1r.
6. Masonluk, Hristiyanlar1 evrenin gerçek tanr1s1 olduuna inand1klar1 E.U.M.&rsquo;nin (Evrenin Ulu Mimar1) tüm dier
dinlerde var olduuna dair yanl1_ yere yemin ettirmektedir.
7. Masonluk, Hristiyanlar1 gerçek tap1nman1n Loca&rsquo;da, 0sa&rsquo;n1n arac1l11 olmadan Tanr1&rsquo;ya
sunulabileceine dair yanl1_ yere yemin ettirmektedir.
8. Masonluk yeminini ederek ve Loca&rsquo;n1n doktrinlerine kat1larak Hristiyanlar dier Loca üyeleriyle birlikte cennete
gitmek için yaln1zca Masonluun kurtulu_ plan1na odaklanan yanl1_ bir müjdeyi devam ettirmektedirler.
9. Ki_i masonik zorunluluu üzerine alarak, sahte tanr1lara ve sahte öreti_lere hizmet edenlerin akl1n1, ruhunu ve bedenini
kirletmesine izin vermektedir.

Gördüünüz gibi Masonluk Kutsal Kitap&rsquo;1 inkar etmekte ve onun net öretisine birçok noktada kar_1 ç1kmaktad1r. Masonluk
ayn1 zamanda ki_ilerden Kutsal Kitap&rsquo;1n k1nad11 aktivitelere kat1lmas1n1 da ister. Sonuç olarak, bir Hristiyan Hür
Masonluk&rsquo;la balant1s1 olan herhangi bir gizli topluluun veya kurulu_un üyesi olmamal1d1r. Tekrar belirtelim; daha
fazla bilgi için 0sa için Eski Masonlar&rsquo;1 öneriyoruz.
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