19. Jesus O´na sadıkların cennete alınmasından sonraki zaman hakkında konuşuyor
Bölüm 5 - Kimi koruyabilirim, kimi koruyamam
Tercüme: Jasmin
5 Mart 2015 – Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı
Rab, kimi koruyup koruyamadıkların hakkında konuşmaya kendimi sorumlu hissediyorum.
“İyi bir noktaya parmağını bastın… Ve bunun nerden geldiğini düşünüyorsun bakalım?”
Gerçekten?
“Evet, gerçekten. Sizinle (hayat yolunuzda) birlikte gitmemi istiyorsanız, alçakgönüllülük, kendine
hâkim olma, dürüstlük ve insan sevgisi tamamen gereklidir. Eğer insanlara liderlik yapmaya
alışıksanız ve kendi yolunuzda giderseniz, lider olarak başarılı olamayacaksınız. Eğer kendinizi emin
hissetmezseniz ve bana tarihte hiç görülmemiş şekilde ihtiyacınız olduğunu bilirseniz, o zaman
mükemmel bir lider olacaksınız. Çocuklarım, öğrendiğiniz dünyanın gidişatı burada tamamen uygun
değildir. Ben önümde alçakgönüllü olanları korurum. Eğer her yanıtınızda gururla hoplarsanız, o
zaman yıkım için belirlendiniz.”
“Arkadaşlarınızın ve ailenizin size öğrettiği her şeyin gözlerinizin önünde gerçekleştiğinin farkına
vardığınızda, önümde eğilmenizi bekliyorum. Yerde yüzüstü yatmakla gurur ve kibirinizden dolayı
benden af dilemenizi hesaba katıyorum. Şimdi sizin kapınızın önündeki hem ruhunuz, hem de
vücudunuz için (İncil’de adı geçen 7 sıkıntı yılının) denemelerinden sağ çıkmak için temel taşını
koyuyorum. Eğer önümde alçakgönüllü olursanız, mutlaka sizinle birlikte olacağım. Yıllar boyunca
gurur ve kibirin alışkanlığıyla yaşamış olsanız bile, fakat günahlarınızın bilincine varmış olsanız ve
kurtarılmak istiyorsanız, sizinle çalışacağım. Ama kendi bilgeliğinize diretirseniz, sizin için çok az şey
yapabilirim. Diğer insanları kendinizden daha ön plana almak çok önemlidir.”
“Dünyaya (insan olarak) geldiğim zaman, diğer insanlara emir vermedim. Hayır, öğrencilerimin
ayaklarını yıkamakla diz çöküp kendimi küçülttüm. Bu bir liderin yaptığı şeydir. O lider diğer
insanların dertleriyle ilgilenir.”
“Bazılarınız çok alçakgönüllü ailelerden geliyorsunuz ve benim konuştuğum şeyleri yaşadınız.
Diğerleri ise onların hayatta iyi önderleri olmadıkları ibin mücadele edecekler. Bundan ötürü
cesaretinizin kırılmasına izin vermeyin. Kendimi size ve sizin değişmenize adadım. Sizi kibirinize
bırakmayacağım; eğer bana gelirseniz ve kendinizi kalpten değiştirmek istiyorsanız, daha ziyade
size talimat vereceğim ve kılavuzluk edeceğim. Çok şey, sağ kalmanız ve sevdiklerinizin sağ kalması
da bana olan güveninize ve benim yollarıma bağlıdır. Ben hep, evet hep kendisini küçülten ve bana
güvenen insanlara bir çıkar yol hazırlayacağım.”
“Dağların sarsılması ve denizlerin uğuldamasına rağmen, sizinle olacağım ve sizi asla yalnız
bırakmayacağım. O insanları alçakgönüllülüğünden ve sevgisinden tanıyacaksınız. Dürüst insanların
gerçekten alçakgönüllü olup olmadığını ondan tanıyacaksınız. Öfke, iftira, kavga, dalaşma ve kendi
yolunda diretmeler yıkıma götüren biletlerdir.”
1

“Özellikle ruhunuzu hayatınızı bana teslim etmekle koruyun. Cennete götüren alçakgönüllülük
merdiveninin ilk adımı hayatınızla başarısızlığa uğradığınızın, günah işlediğinizin ve diğer insanları
incittiğinizin, aptalca ve tecrübesizce kararlar verdiğinizin ve saygı ve yardım borcunuz olan
insanları ihmal ettiğinizin bilincinde olmaktır. Ve sözünü dinlemeniz gereken insanları, özellikle
ihtiyarları dinlemediniz.”
“Hayatınızda artık kargaşalık yarattıktan sonra, kayıtsız şartsız yaşamınızı bana vermelisiniz. ‘Rab,
günah işledim, günah işledim ve günah işledim, sana layık değilim, ama beni affetmeni rica
ediyorum. Yaşadığım bencil ve kibirli hayatımdan pişmanım, beni affet. Beni kanınla arıt, içimdeki
kötülüklerden arındır. Yeniden doğmuş olmak istiyorum (eski tabiatımı geride bırakmış olmak):
taze, yeni ve aynen senin gibi. Sana hayatımı kayıtsız şartsız hediye ediyorum. Beni al, bana
önderlik et ve beni kurtar.’ Bu duayla birlikte size öğrettiğim Göklerdeki Babamız duasını edin ve
karakterinizde hemen uyum düzeltmeleri yapacağımı benden bekleyin. Benden öğrenin, çünkü
benim kalbim uysal ve alçak gönüllüdür. Size sayısız aşk mektupları bıraktım – onları okuyun,
onlara inanın ve onların kalbinizde kök salmasına izin verin.”
“Beni tanımak ve beni sevmekle kıyaslanabilen hiçbir sevinç yoktur. Bu bilgi ve size sevgim, layık
olmasanız da, size her hayat sınavınızda güç verecek. Hangi dertten geçerseniz geçin, sağ yanınızda
olacağım, elinizi tutacağım, size konuşacağım ve sizi teselli edeceğim. Hiçbir şey sizi benim
sevgimden ayıramaz. Hiçbir şey. Dünyada hiçbir şey, dünyanın üstünde hiçbir şey, ne yabancı
yaratıklar, ne ölüm, düşseniz bile, sizi kaldırmak için hep yanınızda olacağım. Hiçbir şey sizi benim
sevgimden ayıramaz.”
“Başarısızlığa uğrarsanız, artık korkmayın. Yolda hata yapacağınızı hesaba katın ve sizi yeniden
ayağa kaldıracağımı bilin. Başarısızlığa uğrarsanız, kaçmayın, bana dönün. Koşup gitmeyin, daha
ziyade bana koşup gelin. Sizi kollarıma alacağım, tamamen kucaklamayla ve gözyaşlarınızı
sileceğim. Sizi yargılamıyorum. Sizi yargılaması gereken insan değilim. Hayır, sizi seviyorum. Siz
başarısızlığa uğramadan önce, ben sizin başarısızlığa uğrayacağınızı çoktan biliyordum ve sizi ayağa
kaldırmak için çoktan önlemler aldım.”
“Sizi dar gününüzde asla yalnız bırakmayacağımı bilin ve farkına varın. Beni hissedemeseniz bile,
sizi korumak için sizinleyim ve size yardım etmeye, affetmeye ve sizi yenilemeye hazırım. Bana
tamamen güvenmenin bilgisiyle ilerlemenizi istiyorum. Bu günden itibaren hayatınız sizin kendi
hayatınız değil, benim hayatım olacak ve ben o hayatı koruyup besleyeceğim, yöneteceğim ve
benimle cennetteki görkeme götüreceğim. Korkmayın, ben hep sizinleyim. Ve benim olduğum
yerde siz de olacaksınız, çünkü size evlerinizi hazırlamak için önceden (cennete) gittim. Orası öyle
bir yer ki, size özgü orada ebediyen birlikte olacağımız bir yer. Ben sizi insan gibi seven insan
değilim. Ben Tanrınız´ım, size olan sevgimin sınırlarını asla bulamayacaksınız, çünkü o sevgimin
sınırları yoktur. Ben sonsuza dek size aitim ve siz de şu andan itibaren sonsuza dek bana aitsiniz.”

2

