28. Cennete Gidecek Bir Ruh Daha…Tacınızda Bir Mücevher Daha
(Another soul for the heaven, Another jewel for your crown)
25 Mart 2015 - Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı
“Güvercinim, İsrail Krallığına nasıl davrandıysam, bu günahkâr ve kötü dünyaya da öyle
davranacağım. Ve geriye kalanlar hakkında İncil’de okuduğun gibi, şimdi de kendime bir halkı
kurtaracağım. Bu halk bütün milletlerin üstüne döktüğüm gazabımın ateşinin içinden geçip
kurtulmaya layık görülen insanlardır. Senin çocukların da onlar arasında olacak. Bana sadakatinden
dolayı, onlar inancından ötürü senden uzaklaşmış olsa bile, sana bu sözümü veriyorum. Onlarda
yeteri kadar maneviyat var. Ben onu daha da çoğaltıp ve hatta DNA’larını benimkiyle denk olsun
diye değiştireceğim. Benim görkemimi onlarda göreceksin. Onlar ömrü boyunca benim yolumda
gidecekler ve sen onlar için çok sevineceksin. Kırık kalbine kendim şifa getirip merhem süreceğim
ve o kalbine kutsallığın güzelliğini vereceğim.”
“Gelinimin oğullarına merhametli olmayayım mı? Evet, onlar da ateşte arınmış gümüş gibi
parlayacaklar. Birçoklarında ümit yok gibi görünse de, arıtanın ateşinden yüzlerinde benim
görkemimle çıkacaklar. İçin rahat olsun, cesaretli ol, çocukların Christopher ve Brendan´ın ölü
ruhları ayağa kalkacak.”
Sanırım bu sözlere hepimiz sıkı sıkı sarılmamız gerekir. Rabbimiz ailemizin bizi reddetmesiyle
çektiğimiz acıları bilir. O sadakatiyle onları birleştirir.
“Birçokları benim önceden söylediğim sözleri ciddiye aldıkları için devam ediyorum. Ah ne kadar
çok sözlerime sıkı sıkı sarılan benim sadakatli küçüklerimden gurur duyuyorum. Onları kutsamaya
ve o güne ve saate kadar onlara talimat vermeye devam edeceğim.”
Bak, ne zaman diye sormuyorum.
“Ben de onu söylemiyorum.”
Bazı şeyler söylenmese daha iyidir, örneğin “yakında mı?” sorusu gibi.
“Doğru. Sadece seninle oynuyorum. Ama sana söylemek istiyorum ki, olaylar sona yaklaşırken
daha da şiddetlenecek, bu dünyada o zamanın sonudur. Olaylar daha çok yoğunlaşacak, ama ben
hep sizinle olup sizi koruyacak, besleyecek ve kudret vereceğim. Bu dünyanın doğum sancıları arka
arkaya gelecek. Dayan Clare, o zor zamanı da başaracağız! Savaş silahlarımız maddeden değil
ruhsaldır. Olaylar daha da çok şiddetlendikçe, Hristiyanların Christus´a güvenleri daha da çok
denenecek. Christus´a olan güven ve ümidinize saldırılar yolda! Başını dik tut! Sana söylediklerimi
biliyorsun ve çok kez de tasdik ettim. Çevrende ne olursa olsun, sana söylediklerime sıkı sıkı
sarılmanı ve nedenini araştırmamanı istiyorum. Özellikle hatırlatıyorum, mücevherler her gün
tacına ilave ediliyor.”
Ah, bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Taçlar acı çekmek ve engelleri aşmak demektir.
“Hor görülüp alay edileceğinize şaşmayın, onlarla birlikte çalışın. Bazıları bu alay ve hor görmeleri
gizli tutar, yani adet ve terbiyeden ötürü üst yüzeyin altında. Ortaya çıkarsa, alınmayın. O insanlar
zayıftır ve benim düşmanım olan şeytan sizi denemek, adınızı kirletmek ve sizi şaşkına çevirmek
için o insanları kullanır.”
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“Güvercinim, Bütün bunlara izin verme, bana gelip güçlen, onlara yumuşak yürekli davran ve
doğru yola yönlendir. Özellikle benim ikinci gelişimden önceki bu zamanda hepinizin taçlarına
ilaveten yeni mücevherler takıyorum. Bir görkemden öbür görkeme doğru gideceksiniz. Bu arada
üstlendiğiniz görevleri ve çektiğiniz acıları daha çok insanların bana inanıp yollarından dönmesi için
oruç olarak kabul edeceğim. Alay, hor görülmek ve zulüm benim bütün bana sadık Hristiyanları
bekliyor. Şayet denemeleri başarıyla yenebilirseniz, sizi nasıl mükâfatlandırabilirim? O arada geride
bu dünyada kalanlara onlara yardım olsun diye talimatlar gelecek. Her şeyin belli bir amacı var. Her
şeyi, küçücük bir şeyi bile, erdeme ulaşma testi, diğer bir oruç olarak kabul et ve bütün bunlar
tutumunun tertemiz ve minnettar kalmasını sağlayacaklar.”
“Bu ülkede perde arkasında olan olaylar gerçekten çok korkunçtur. Onun zerre kadar bir parçasını
orada veya burada gördün (1996 yılında Georgia Eyaletinde baş kesilmesinin legalleştirilmesi gibi).
Ama bu zulme zemin hazırlamalar devam ediyor. Endişelenme, sen o günleri görmeyeceksin. Ama
o günlerin gelişini ufukta açıkça göreceksin. Korkmanı istemiyorum.”
Evet, reaksiyonum korku doluydu.
“Bir kere daha sana söylemek istiyorum, başın kesilmeyecek, o günler geldiğinde bu dünyada
olmayacaksın. Sana bunu bir kere daha söylemek zorunda kalmak istemiyorum. Bunda huzur
bulmanı istiyorum. Ama bu dünyada geri kalanların yanında olacağım ve onlar kısa bir süre bu
dünyada acı çekecekler. Ama ben onlara söz veriyorum, bir anda yanımda cennette olacaklar ve
sevinç çığlıklarıyla krallık sarayımda selâmlanacaklar. Suçsuz yere kurban edilenlerin yükünü
çarmıhta üstüme yüklendiğim için acı çekmediler. Evet, suçsuz yere kurban edilmenin dehşetini de
zayıfların yükünü hafifletmek için üstüme yüklendim. Merhamet benim karakterimin bir parçasıdır.
Herkese ihtiyacı olan cesareti veririm. Ölüme doğru adımlarını yalnız atmak zorunda değiller, çünkü
ben onların yanındayım.”
Rabbim, sanırım ben çok korkağım.
“Senin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Suçsuz yere birçok kez başka türlü kurban gittin, kendini
kandırma. Benim için katlandıkların ayni geçerliliğe sahiptir ve özellikle sana zulüm edenlere barış
ve iyi niyetle karşılık verdiğin zaman. Benimle aşinalık ruh sağlığının anahtarıdır. Dünyayla uzlaşmak
şeytana ve onun emri altındaki cinlere kapıları acar. Küçük bir günah bile işlersen, ‘küçük tilkiler
şarabı bozar’ sözü gibi, zayıf bir cini içeri almak için kapı açılır. Sonra günah üstüne günah işlenince
bu kapı daha da ardına kadar şeytana açılır. Neden dünyayla ilk uzlaşma işareti ortaya çıktığında
direnmen gerektiğin bundan dolayıdır. Olayların büyümesine izin verirsen veya çatlağın tamirini
ertelersen, olayların büyük hacme ulaşmasına izin vermiş olursun. Böylece bu durum daha çok
acılara katlanmayı gerektirir ve acılar dalga gibi bütün vücuda yayılır. Ondan dolayı benim
çocuklarımın düşmanım olan şeytana baştan karşı gelmeleri gerekir. ‘Vaktinde bir adım boşu
boşuna atılacak dokuz adımı önler’ atasözünü hatırlamakta yarar vardır.”
„Sizinle ayni inancı paylaşan kardeşleriniz arasındaki yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Dedikodu, bir
olaya karışmak, incitmek, sabırsızlık, birisinin amacını kötüye yorumlamak, aşağılamak ve buna
benzer şeyler kardeşlerinizi birbirinden ayırıp yalnız kalmalarına neden olur. Bildiğin gibi; ormanda
yalnız bir koyun ölü bir koyundur. Yanlış anlaşılmanın işaretini erken düzeltmeye hazırlıklı ol. Daha
çok sabır, daha çok sevgi ve daha çok alçak gönüllülük hazır tutman gereken şifanın araçlarıdır.
İçinde birçok kartın üstünde çeşitli sözlerin yazılı olduğu kutuma gittim (Ayakkabı kutusu gibi içinde
kutsal İncil’in sözlerini içeren kartlarla dolu).
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“Ne kadar küçük olursa olsun, hiçbir şeyin karşılığı verilmeden Tanrı’ya sevgiden dolayı çekilen
acılar O´nun gözünden kaçmaz. Zaferi kazanmak istiyorsanız, mücadele etmeye hazırlanın.
Mücadelesiz sabrın tacını kazanamazsınız.”
“Devam… Hepinizin yardımseverlik ve barışseverliği denenecek. Kalbinizi ardına kadar günahkârlar
ve özellikle size gönderdiğim insanlara açın, sevgi ve afla kucaklayın ve onların kurtuluşları için dua
edin. Gerçekten onlar acınacak durumdalar. O insanların, birçoklarının bu dünyada onlar için dua
edecek hiç kimseleri olmadığı için size yolluyorum. Ama biliyorum ki, siz yapacaksınız, onun için
yollarınız birleşti. Sevdiklerim beni yarı yolda bırakmayın. Hayatınızdaki zor kişiler için dualarınıza
ihtiyacım var.”
“Hayatınızdaki birçok hoş olmayan şeylere ümidinizin kırılmaması için engel oluyorum. Ama
benimle aşinalığınız büyüdükçe, erdemlerinizin daha da denenmesine izin vereceğim. Buna rağmen
bu denemeler hakkından gelemeyeceğinizden fazla olmayacak. Hepsi bir arada sizi baştan
uyarıyorum, hayatınızda gerginlikler çoğalacak, görevler kendisini takdim edecekler, ama
korkmayın, bütün kalbinizle bana güvenin, kendi anlayışınıza yaslanmayın, yollarınıza ben yön
vereceğim ve sizi kurtaracağım. Her birinizi seviyorum, benim gelinlerimsiniz. Elinizi tutmayı ve
sonsuza dek bana ait yapmayı ne kadar da özlüyorum.”
“Bu talimatlalar geldiği için bu dünyada uzun süre kalacağınızı bir an bile tahmin etmeyin, hayır,
öyle değil. Daha ziyade ayni anda daha da çok ruhun cennetteki krallığıma girerken, taçlarınızı çok
mücevherlerle süslemek istiyorum ve dualarınıza yanıt vereceğim. Biz birlikte çalışan bir ekibiz.
Meyveleriniz beklentilerinizin çok ötesinde olacak. Mütevazılığınızı korumak için onları gizli
tutuyorum.“
Tercüme: Jasmin
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