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297. Jesus diyor ki… Bu yolculuğunuza hazırlanın
(English Title – Jesus says... Get ready for your journey)
19 Nisan 2016 – Jesus´un Clare kardeşe mesajı
Jesus´u sevenler, Rab Jesus bizi hazırlıyor. O yolunda ve gelininin hazırlanmasını istiyor.
Geçen hafta onu hiçbir zaman tanımamış onların ruhlarını teselliyle doldurmak için nedense
bana görünmedi. Bugün ise O, onu görmediğim için onun benimle olmadığı yönündeki
korkularımı ardımda bırakmam için bana lütuf verdi ve bu beni huzura kavuşturdu.
Ve artık onu dinleme zamanı geldiğinde hemen dedi ki…“Ben buradayım.”
Rab, ben aslında gerçekten seninle olmaya çalışmıyorum, daha çok kalbim her hangi bir
cevap almadan da sana tapma eğiliminde. Ve işte bu da sana duyduğum özlemin dikenini yok
etti.
Ve Rab söyle yanıtladı…“Evet, biliyorsun ki, ben buradayım ve sen karşılık beklemeden bana
dua ederek neşeni buluyorsun ve bu mümkün. Bu çok iyi işe yarıyor. Ama ben seni daha fazla
bu durumda bırakmayacağım, şu an ise bu senin bana sevgiye dair bir hediyendir, sevgili
Gelinim.”
Ben bu konuda mutlu ve huzurluyum. Ben senin yanımda olduğunu biliyorum ve bu benim
için yeterli. Bu lütfun için teşekkür ederim, Jesus.
“Seve seve, Canım.”
Peki, seni sevenler için düşüncelerin nedir, Rab?
“Hazır olmak. Benimle buluşmak için hazır olmak. Benim aynam karşısında ve aynamdaki
gördükleri doğru olmayan şeyler için özür dilemeleri için kalplerini hazırlamak.”
“Yıllar boyunca sevenlerim iki yoldan birinde yürüdüler. Ya hep suçlu, ya da hep okey - öyle
ya da böyle… ‘Burada bir yanlış yok’. Ancak şimdi daha derin bir şekilde dikkatle bakmanızı
istiyorum. Daha samimi bir bakış, hiçbir şeyi örtbas etmeden. Kişisel kutsallığa doğru talepler
sizin için anlaşılması zordur, evlatlarım. Şefkatim sayesinde birçok şey fark edilmiyor. Ama
Nathan* adındaki bir oğlan gibi Tanrı’nın huzuruna çıkıp günahları açığa çıktığında şok
olmaktansa, daha ziyade benim kutsal ruhumla zaman geçirip halen içinizde olan karanlığı
aydınlatması için dua etmenizi istiyorum.”
* İsrail´de Natan adındaki genç oğlan bir hastalıktan ötürü öldü ve kendisini Tanrı’nın
huzurunda bulup işlediği bütün günahlarının öbür dünyadakiler tarafından bilindiğini
öğrendi. Sonra Tanrı onun dirilmesini sağladı. Fazla bilgi için internete bakınız.
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Bunu keşfettiğinizde öfkelenmenizi istemiyorum. Ben onun zaten orada olduğunu
biliyordum. Sizden istediğim tek şey ise bunu itiraf etmenizdir, affedilmek için dua edin ve
kalbinizde bir tüm bu günahlardan çekinmek için bir niyet oluşturun ve merhamet dileyin ki,
bu günahları tekrarlamayasınız. Bakın, düşmenize ve mükemmel olmamanıza rağmen, itiraf
ettiğiniz ve çabaladığınız için sizi affedeceğim ve nihayetinde hatalarınızdan dönmeniz için
merhametimi sizden esirgemeyeceğim. Sizler ki, mükemmel olmak zorunda değilsiniz, ancak
tam bir pişmanlık içinde olmalısınız.”
Bu çalışmanın temelinde benim karşımda durmak için hazırlanma ve manen hazır olma yatar.
Birçok şey affedilecek ve cennet yolunda sizden uzaklaştırılacak, ama ben sizden size hakaret
eden ve yaralayan herkesi affetmeniz için ısrar ediyorum. Ben bu yolculuğun küskünlükle
mahvolmasını istemiyorum.
Her alanda size yardım edebilecek şey ise, her kim size meydan okuyup sizi yaraladıysa,
benim iznime tabiydi. Ben kötülüklerin anası değilim, ama başkalarını sevmeniz ve kendi
bencilliğinizi öldürmek için bir görev olarak ben izin verdim. Yani neticede buna izin verdiğim
için yalnızca beni suçlayabilirsiniz. O yüzden emin olun ki, her affettiğiniz kişiyle aslında
kendinizi ve de beni affedersiniz. Bu üçünü içerir. Benden yüreğinizde kök salmasına ve
kalbinizi kirletmesine izin verdiğiniz zehir gibi acı olmanın köklerini söküp almamı isteyin.
Hepinizin kalbinde acılığın bir kökü mutlaka vardır. Sizin göreviniz, benim Kutsal Ruhumla
birlikte bunu tanımlamanız, kendinizi ondan kurtarmanız ve bana onu kalbinizden
uzaklaştırmam için dua etmenizdir.”
“Bu alıştırma çok uzun sürmeyecek ve sonra sonsuzluğa doğru gitmenize hiç bir şey engel
olamayacaktır. Orada içinizden birçoğu dargınlık konusunda esarete düşebilir. Eğer kalbinizde
zehir gibi acı duygular besliyorsanız, bu yüreğinizdeki en çirkin lekedir ve doğrudan
gelinliğinizin ön kısmında belli olur. O halde o lekeden kurtulmaya bakın. Onu zararsız hale
getirin. Demek isterim ki, bunun sizi öfkeye boğmasına izin vermeyin. Kendinizi bu öfkeden
kurtarın ve benim adıma bu küskünlükten ve kendinizi onunla bağlantı kurmaya izin
vermeyin. Eğer sadık olur da gerçekten çabalarsanız, emin olun ki, ben sözümü tutacağım ve
onu yok edeceğim.”
“Bencillik ise pişman olup ondan arınmayı dilemeniz gereken bir diğer hatadır. Başkaları için
bir şey yapabileceğiniz, ama hiç bir şey yapmadığınız zamanları düşünün. Ya istemediniz, ya
da isteme duygusunu hissetmediniz. Biliyor musunuz ki ben çok defa siz kendiniz hasta
olduğunuz halde bencilliğinizi yenerek verdiğiniz için çok kez hastalıkları iyileştirdim. Burada
her şeyi harekete geçiren dinamizm vardır.”
“Şeytan, bazen size bir sınavın geleceğini veya zor durumda olan biriyle omuz omuza
duracağınızı önceden bilir. O zaman sizi etkileyen her düğmenize basarak, kafanızı kızdırarak
ve dikkatinizi dağıtarak yapmanız gereken iyilikleri kaçırmanız için iblisler gönderir. Bu çok
kez başımıza gelir. Eğer kafanızı karıştıran çok sayıda şeyi birikmiş görürseniz, sizi oyalayan
şeylerin nedenini araştırın. Peki, burada biri size yardıma geliyor mu, bir buluşma planlanmış
mı, herhangi bir olay cereyan etmiş mi?”
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“Bilin kib iblislerin de sınırlı enerjisi vardır, yani onlar sizi rahatsız etmek için fırsat kollar,
hayatınızda başınıza gelen şeyin önemine göre eziyet ederler. Eğer bu şey çok önemliyse,
onlar bunu önceden bilirler (ki bunu çoğunlukla yaparlar, zira birbirlerini şu veya bunun
olacağına veya şu veya bunun yola çıktığına dair alarma geçirirler), yani iki artı ikiyi toplar gibi
mantikli bir şekilde harekete geçerler ve orada dara düşen bir insana yardım etme fırsatı
olduğunu keşfederler. Sizin dikkatinizi dağıtmaya veya o (dara düşen insanla) buluşmayı iptal
etmenizi sağlamanız için uğraşırlar veya sizi bertaraf ederler ki, benim size gönderdiğim o
sahsa yardım etmemeniz için sizi bertaraf ederler. Ayrıca o şahıs benim için çok önemlidir.”
“Bencillikte dikkat edilmesi gereken bir diğer şey ise kendini çok önemseyen tavırdır. ‘Senin
gibi biri için ben fazla meşgulüm’, ‘Sen benim için güncel hayatımı bir kenara atabilecek kadar
önemli değilsin.’ Bu bence iğrençtir. Şimdi ise her türlü kötülüğün kökeni olan GURURA
değineceğiz. Bencillik gurura kapılmanıza ve sadece kendinizi haklı çıkarmanıza sebep olur.
Vicdan azaplarının üzerinize çöktüğü ve sizin onları yok saydığınız günleri düşünün. Bunların
her biri gizli günahların göstergesidir.
“Güzel Gelinim, ben bunları sizin kendinizi kötü hissetmeniz için söylemiyorum. Aksine ben
bunları tertemiz benim önümde durmanız için diyorum. Günah kirlidir. İtiraf edilmeyen
günahlar kirli kalmaya devam eder. Ancak itiraf edilen ve affedilen günahlar artık yoktur,
çünkü silinmiştir. Ben isterim ki, tüm gelinlerim günahlarından arınmış olsun.”
“Öz irade, bencil ihtiraslar ve kıskançlık sizi benim yolumdan ziyade kendi yolunuzda
alıkoyarlar. Bunu itiraf etmek de önemlidir. Eğer emin değilseniz, işinizi sağlama alın. Onu
fark ettiğinizi bilmek, yine onu saklamanızdan daha yeğdir. Bence bu böyle daha iyidir.”
“İşte size davranışlarınızı kontrol edebileceğiniz bir liste… Korku, kibir, kıskançlık, yargılama,
öfke, tembellik, aç gözlülük, ölçüsüzlük ve arzular.”
“Özellikle de aslında benliğinizde başka türlü yapmanız gerektiğini bildiğiniz alışkanlıklarınıza
dikkat edin. Bunlar sizin yaşamınızdaki kusurlara işarettir ve biat tır, çünkü siz onları benden
çok sevdiğiniz ibin biat tır. Bunlar da gerçekten elbiselerinizdeki buruşukluk ve
katlanmalardır.”
“Daha önce de dediğim gibi, bunları sizin cesaretinizi kırmak veya sizi ayıplamak için
söylemiyorum. Ben sizi lekesiz, buruşuksuz ve katlamasız ve kusursuz olarak karşımda
durmanız için hazırlıyorum.”
“Bir leke, sizi kirletmesine izin verdiğiniz, görmemeniz gereken şeye baktığınız, söylememeniz
gereken sözleri sarf ettiğiniz ve reddetmeniz gereken bir duyguya izin verdiğiniz bir şeydir.“
“Bir kusur ise ruhun derinliklerindeki kirlenmenin işaretidir. O yalnızca içinizde bir şeylerin
doğru gitmediğinde ortaya çıkar. Bu, bencillik, korku ve intikam gibi sizin yaptığınız her şeyi
zehirleyen bir tavır ya da davranış olabilir.”
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“Bir buruşukluk, sürekli günahkâr ve bozuk davranışlar sonucu alışkanlıklarla ortaya çıkar.
Örneğin, çok fazla borcunuz olduğu için bir Pazar günü çalışmak, bir buruşukluğun işaretidir.
İçinizdeki açgözlülük size arzulatır ve satın aldırır. Borclari ödeyebilmeniz için sizden huzur
içinde yenilenmek ve tazelenmek için her hafta istediğim ve benimle geçireceğiniz zamanı,
inkâr etmenizi sağlar.”
“İçinizden bazıları Pazar veya Cumartesi günleri çalışmak zorundasınız, çünkü bulabildiğiniz
tek iş odur. Ben bunun için sizi yasal olarak yargılamıyorum. Ben de Cumartesi günleri tahıl
toplamadım mı? Ben de Cumartesi günü hastalara şifa getirmedim mi? Burada öyle bir yürek
tavrı vardır ki, her saniyeyi, arzu edilen şeyleri elde etmede çok hırslıdır.”
“Vay be… Bu bana nasıl tanıdık geliyor…
“Eğer o belli günler gerekli olduğu için başka türlü geçiyorsa, sonra başka bir günü benim için
belirleyen bir kalp tavrı vardır.”
“Sizden dileğim, haftanın hangi gününün daha kutsal olduğu yönünde yorumlara rağbet
etmeyiniz. Ben sizi bu konuda bilgilendireceğim, çünkü böyle düşünce tarzı sizi din
yobazlığına sürükleyen kötü ruhların eline verir. Ben sizin yarım ağızla söylediklerinizi ve
yasalara karşı itaatinizi değil, kalbinizi istiyorum. Bu sırada da taşların havada uçuştuğunu
duyabilirim. Böyle kalplerin tutumu benimle şahsi ilişkinize ölüm getirir. Göreceksiniz ki,
Ferisilerin ve din bilginlerinin Cumartesi kurallarını onların işine geldiği gibi desteklemediğim
için, bana kalpleriyle bağlığı reddeden onlardı.”
“Onların benimle esas davası neydi biliyor musunuz? Ben, onların kurban satışından ve
dövizden sağladıkları kârlarını tehlikeye sokuyordum. Evet, onlar tapınakta olan biten her
şeyden maddi fayda sağlıyorlardı ve en büyük korkuları, daha fazla bu yasa dışı faaliyetlerden
gelir elde edemeyecekleri idi. Bu bir buruşukluktur. Onların hep daha iyisine sahip olma
alışkanlığı taşkınlıklarını sürdürebilmek adına bilinçlerinin çıldırmasına neden olmuştu.”
“Bazılarınız, özellikle de genç olanlar bu mesajıma korkuyla aşırı tepki göstereceklerdir.
Lütfen, Canlarım, bu sizin yargılanmanız değildir. Bunun amacı sizin dikkatinizi Tanrı´nın
adaletine ve o adaletin ne kadar derin olduğuna çekmektir. Birçoğunuzun doğru dürüst bir
vicdanı ve bilinci bile yok. Siz Tanrı’nın sözüyle ve kutsal bir ailede yetiştirilmediniz. O halde
sizleri köklerinize geri götürmek ve size hiçbir zaman öğretilmeyen şeylerin ne kadar önemli
olduğunu açıklamak zorundayım.”
“Ama ben, sert kanun Tanrısı değilim. Ben hoşgörü, anlayış ve bağışlama ile doluyum. Ben
kalbinize talibim. Sizin beni sevmenizi ve bana güvenmenizi, bana gelip zaaflarınız,
günahlarınız, belirsizlikleriniz ve korkularınız hakkında benimle konuşmanızı istiyorum. Ben
size bunların üstesinden gelmenizde yardımcı olmak istiyorum.”
“Eğer değiştiremediğiniz ve benim hoşnut olmadığım bir şey varsa, bunu benimle paylaşın.
Ben size yardım edeceğim. Ve hatta yanlış bir şey yapmamış olabilirsiniz. O sizin sürekli
kendinizi kötü hissetmenizi isteyen yalanların babası şeytandan pekâlâ gelebilir.”
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“Evet! Yargılamak şeytanın en sevdiği yoldur. Neden soruyorsunuz? Çünkü eğer sizi kötü ve
değersiz olduğunuza ve benim de katı bir hâkim olduğuma ikna edebilirse, benden
kaçacaksınız ve asla da kollarıma gelip bana güvenmeyeceksiniz.”
“Lütfen bu mesajıma karşı aşırı tepki göstermeyin. Bunu daha ziyade bir kontrol listesi olarak
görün. Siz bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve eşyalarınızı bir arada tutmak zorundasınız. Listeniz
üzerinde çalışın ve ben size korktuğunuz her ne olursa olsun, onun yüzüne bakmanıza yardım
edeceğim. İncil´in vaatlerini değerlendirin ve bir şeylerin doğru mu, yoksa yanlış mı olduğunu
kontrol edin. Çevrenizdeki benim verdiğim işaretlere dikkat edin… Şakıyan bir kuş,
yemeğinizdeki kalp şekli, yerdeki bir yaprak. Bir dükkânda çalan bir aşk şarkısı, zihninizde
çağlayan memnuniyet dalgası gibi. Bunlar sizi cesaretlendirmenin ve sadece sizlerin yanında
oluğumu değil, sizlerden razı olduğumu ve tüm çabalarınızın beni mutlu ettiğini göstermenin
yollarıdır.”
“Kısaca ve özetle size dediğim, karşıma çıkabilmek için günahlarınızdan pişmanlık ve onlardan
geri çekilme ile hazırlanın. Sanki büyük bir vesile için önceden yıkanıp duş alır gibi kendinizi
sevgim ve affımda temizleyin. Sakın bana itirafta bulunmaktan korkmayın. Düşünün ki, o
günahı siz işlerken ben ordaydım. İtiraf ettiğiniz günahları bağışlayacağım. Haydi, bunu
birlikte yapalım.”
“Ben hep sizin tarafınızdayım ve zaaflarınızı yenmede size destek olacağım. Ben sizden
vazgeçmeyeceğim, ben sizi derinden seviyorum, korkmayın.”
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