3. Jesus´dan Davet ve Ümit - O seni Teslim Duası yoluyla yönetir
Jesus´un 14 Mart 2016 tarihli mesajının bir kısmı
Tercüme: Jasmin
“Yitikler, size konuşuyorum… Düşmanlarınızın önünde korku ve dehşet içinde yaşamak
zorunda değilsiniz. Hayatınızı bana teslim ederseniz, sizi korurum. Sizinle ilgilenecek
melekleri görevlendiririm. Bana zaman ayırırsanız, sizinle buluşup size talimat veririm.
Gittiğiniz yollarınızda nöbet tutuyorum ve size sürprizler, görevler ve şimdiye kadar hiç
sahip olduğunuzu bilmediğiniz yetenekler hazırlıyorum. Bunlar sonsuz tatmin ve sevinç
kaynağı olacaklar. Şimdiye kadar düşmanınızın (şeytan) sizi çaresizliğe düşürerek şiddet
dolu bir yaşam sürmenize neden olup sizden uzak tuttuğu şeyler bunlar.”
“Böyle yaşam stili size epey önemliymiş hissini vermesine rağmen, boş ve sonsuzlukta
(ölümden sonra) ödülsüz bir yaşamdır. Öyle yaşam daha da çok şiddet, hastalık,
mutsuzluk ve ölüm getirir. Sizin için belirlenmiş olan ihtiyacınız olan sevgiyi asla tatmin
edemez.”
“Evet, hakkınızda her şeyi biliyorum ve sizi hâlâ seviyorum. Hepinizin cennette yanımda
olmanızı istiyorum. Evet, ne kadar acımasız ve karanlık bir hayatınız olduğunu biliyorum,
ama size benim yanında bir ev garanti ediyorum. Evet, her yeni günün şanslarla dolu
olduğu, her ayın gelişme dolu ve her yılın daha da çok mutluluk getirdiği bir yaşam bu.”
“Elbette bir ömür boyu gittiğiniz kötü ve Tanrı’ya inançsız yollarınızı terk etmeniz gerekir.
O yollara sırtınızı çevirin ve bana hayatınızı teslim edin. Elinizden tutup sizi zafere
götüreceğim. Şimdiye dek sizi yenen şeyleri siz yeneceksiniz. Geçmişte yaşadığınız her
gün hayal kırıklığı, hapis, direnç ve karanlık yerine, hayatınız anlam ve amaç dolu olacak.”
“Evet, seni kurtarmaya geldim, çocuğum. Altında yaşadığın boyunduruğun köleliğinden
kurtarmak için geldim. Kalbindeki sayısız yaralara şifa getirmek için geldim. Hor görülmek
ve nefret edilmenin ne demek olduğunu biliyorum. Ölesiye kadar dövülmenin hissini de
biliyorum. İyiliğini istediğin insanlardan tokat yemenin ne demek olduğunu da çok iyi
biliyorum. Hayatın en aşırı yönlerini yaşadım ve sevgiyle başardım. Ve ben seni
başarmaya ve güçlenmeye sevgi yoluyla muktedir kılacağım”
“Senin hayata küskünlüğünü ve insanları geçmişte yargılamalarını yok edeceğim ve senin
üstüne manto örtmeye ve parmağına bir yüzük takmaya koşacağım. Sana doğarken
senden çalınan gerçek hayatı geri vermeye geldim. Evet, senin o insan olabileceğini
bilmediğin bir kişi olarak yenileyeceğim. Evet, seni özgürlüğüne kavuşturacağım! Evet,
seni koruyacağım ve cennete yanıma alacağım.”
“Yapman gereken tek şey, seni seven kollarıma dönüp ‘Evet, Rab! Bugün sana hayatımı
olduğu gibi teslim ediyorum. Bugün sana ruhumu teslim ediyorum. Yaşadığım Tanrısız
hayatı ve diğer insanlara yaptığım kötülükleri affet. Diğer insanların bana yaptıkları
kötülüklerden dolayı onları affetmeme yardım et. Gel, Jesus, kalbime gir ve hayatım
dediğim kargaşalığı üzerine al. Onu sana teslim ediyorum!’ demendir.”
“Bunu bütün kalbinle söyle ve ben seni kucaklayıp sana harika bir gelecek vereceğim.
Evet, sana bunu söz veriyorum… Hayatını bana teslim et ve ben sana ümit hediye
edeceğim. Seni kör eden gözlerinin önündeki balık pullarını, kalbindeki dünyaya

küskünlüğünün bıçağını çekip alacağım. Bu yaralarına şifa getireceğim ve seni
düşmanların önünde üstünlük gücü vereceğim. Geçmişteki şeytanı yeneceksin ve onun
terörü seni artık hiç korkutmayacak.”
“Gel, elini elime koy. Gel, şimdi sen bana aitsin. Kalk, birlikte geçmişin hapishanesinden
çekip gidelim ve yepyeni bir günün harika bir ışığına doğru ilerleyeyim. Gel!”

