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Sana seslenip kalbine teselli veriyorum – Seni terk etmedim, asla terk etmeyeceğim de. 
Hissettiğin çok acı kaybını biliyorum. Bazen ihanet duygusu seni sarıyor. Bütün neden, 
nerde soruların, neden hâlâ bu dünyadayım ve neden Christus beni cennete yanına 
almayıp burada beni bıraktı ve şimdi ben ne yapayım? 
 
Birçok bana sadık insanları yanıma aldığımdan dolayı, çıkarlarını düşünerek birçok yeni ve 
enteresan görünen endüstri, ticaret ve borsa spekülasyonculuğu dalında oluşan boş 
işyerleri sayesinde şansların ve kariyerlerin getirdiği denemelere ve böylece dünyaya yine 
dalmamaya diren. Hayır, acılarında ve şaşkınlığında bile seni bunlardan geri çekiyorum. 
Bu dengesiz dünyandan geri çekil ve beni bütün kalbinle on kereden daha çok ara. Bana 
işlediğin günahların gerçek pişmanlığıyla ve ciddiyetle değişmiş bir kalple acele gel. Ve 
ben sana yardım edeceğim, korkularını sakinleştireceğim ve kollarımı açıp seni yeniden 
selamlayacağım. 
 
Sen yitik değilsin. Gelecek günlerde seni daha da samimiyetle sevdiğimi göreceksin. Bir 
anne çocuğunu mağdur bıraksa bile, ben senden vazgeçmeyeceğim. Her zaman seni 
kurtarmak için buradayım. Sen benim hâlâ çocuğumsun, o kadar kıymetli o kadar değeri 
bilinen ki! Sen her zaman sevdiğimsin. Şimdi de seninleyim. 
 
Ruhunu deşeleyen o soru: “Ama neden Rabbim?” “Neden, neden beni diğerleri gibi ölümü 
tatmadan cennete yanına almayıp beni bu dünyada bıraktın?” Çocuğum, başlangıçtan beri 
cennete seni yanıma alma planımdan asla mahrum edilmedin. O benim bütün çocuklarım, 
kilisem, vücudum ve gelinim için merhametli kararımdı. Şimdiye kadar hiç olmamış ve 
bundan sonra hiç olmayacak bu en dehşetli acıların zamanından seni uzak tutmak için 
gerçekleşen bu cennete alınanlardan biri olmalıydın. 
 
Başlangıcın her zaman olduğu gibi iyiydi. Adin Hristiyan ve Hristiyanlığa ait olmana 
rağmen, zamanla kendini daha da çok dünyaya verdin. Benden uzaklaşıp geçmişte daha 
daha çok çeşitli sapmalara yönelmeye başladın. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar birer birer 
azaldı. Zamanla inancın konusunda yavaş yavaş dünyayla uzlaşma yapmaya başladığını 
biliyordun. Ondan ötürü de benimle konuşmaya son verdin. Buna ilaveten yeni ilişkilerin ve 
yeni toleranslı düşünce tarzın çevrendeki insanlara bakmana ve onları yargılamanı 
sağladı. Onları aşağılamaya başladın ve kıymet verdikleri değerleri ve hatta benim 
gelişimin onlara verdiği sevinci hor görüp alay etmeye kadar ileri gittin. 
 
Dünyaya ikinci gelişimin zamanı geldiği zaman, yapabileceğin tek şey korku ve utanç 
içinde donakalmaktı. Çünkü tam inanman gereken şey ki, sen bunun için önceden 
belirlenmiştin, gözlerinin önünde inanmadığın, uyanık olmadığın ve dua etmediğin için 
gerçekleşti. Gece gelen hırsız gibi geldim ve sen hazırlıklı değildin. Ondan ötürü seni 
yanıma cennete alamadım. 
 
Şimdi bana: “Ne olacak?” diye soruyorsun. Benim yakınımda, çok yakınımda dur. Benim 
hep senin kalbinde ve ruhunda, adım dilinde, elbisemin eteğini tutarak beni asla bir saniye 
bile bırakmadan merhamet dile. Bana her zaman ve her yerde teşekkür etmeyi alışkanlık 
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haline getir. Beni ruhunla gözünün önünde tut. Onun için dua etmen gerekir ve ben sana o 
duanın gerçekleşmesini hediye edeceğim. Ben çoktan olduğu gibi seninleyim, ama benim 
varlığımın farkına varman, hissetmen, benimle karşılıklı ilişkide olman ve en iyi arkadaşınla 
konuşur gibi benimle konuşman gerekir. Alçak gönüllü olmaya gayret ettiğin ve kendi 
gözünde bile küçük göründüğün sürece, senin o düşüncelerine ve duygularına çok ilgi 
duyuyorum. 
 
Sonsuza dek senin en iyi arkadaşın ve sırdaşın kalacağım. Çok küçük ve çocuksu 
ruhlardan başka hiçbir şey beni kendine çekmiyor. Ben onlara kendi teninden daha yakın 
kalırım ve seninle de öyle kalacağım. Hâlâ büyük şaşkınlık içinde olduğunu biliyorum. 
Çevrendeki dünya ise dehşetli bir karışıklık içinde, ama açıklanması imkânsız ve 
olağanüstü bir barış ve huzur hissetmeye başladığını da biliyorum. Bu hediyeyi sana 
vermeye hep devam edeceğim ve sen dikkate değer bir berraklıkla düşünüp karar 
vereceksin. 
 
Gereksinimlerin için kafanı yorma. Gördüğün gibi her bakımdan geçimini sağladım. 
İhtiyacın olan her şeyi insanlar sana hiç beklemediğin anda vermeye devam edecekler ve 
sen bu olağanüstü durumlar karşısında bile, gerçek inançla dolu bir hayatın ne kadar 
harika olduğunu çabucak yaşamaya başlayacaksın. Hiçbir şey kontrolümde uzak değil. 
Benim iznim olmadan hiçbir şey olamaz. Zamanından önce her şeyin çaresine baktım. Hiç 
endişelenmemelisin, kalbin ve gözlerin üstümde dursun. Benim kıymetli çocuğumsun. Hiç 
kimsenin sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Meleklerimle gece ve gündüz seni 
korumaları için etrafını çevirdim. Sırf geçimin sağlanmış olmayacak, benim sevgi dolu 
yardım, güvenlik ve sadakatimi tanıyacaksın, öyle ki, diğer insanların geçimini sağlaman 
için de sana bolluk getireceğim.  Senin gibi pişman olan ve yıkılışı onarılmış çok mütevazı 
ve kalpleri sadece benim ve krallığım için çarpan diğer insanlarla tanışmaya 
başlayacaksın. 
 
Bana inanan milletimi bir annenin çocuklarını topladığı gibi toplayacağım. Ve bu insanları 
başarıyla ayartma zamanı ve denemelerden geçmesini sağlayacağım. İki kere arındıktan 
sonra, gökyüzünde yıldızlar gibi parıldayacaklar. İncil’de bildirilen sıkıntı zamanını yaşayıp 
her şeye katlandıkları ve başardıkları için benimle egemen olup yönetecekler.   


