495. Jesus diyor ki... Hırs, düşüşünüz olacak
(English Title - Jesus says… Ambition will be your Downfall)
23 Nisan 2017 - Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı
Clare sözlerine şöyle başladı... Rabbim, bize yılan gibi zeki ve güvercin gibi saf olmamızı ihsan eyle.
Kalbimde taht kuranlar, bıraktığımızı düşündüğümüz her şeyi bırakmalıyız, aksi halde hırs,
üstünlük, eleştiri şeytanları ve en kötüsü, haince amaçları için zekice işleyen Yalancı Ruhların etkisi
altında kalmayı sürdüreceğiz. Ve onlar sizi diğer insanlara dair yalanlarıyla dolduracaklar. Bu
yüzden, eğer bir eylem kötülük içeriyorsa, o eylemi yargılamamız doğrudur, fakat o eylemi yapan
şahsı, nedenlerini bilmediğimiz için YARGILAMAMALIYIZ.
Jesus... "Sorun şu ki, insan ruhu acımasız üstünlük çabasını bırakarak kendi yollarındaki otoriteye
sahip herhangi bir şeyin üstesinden gelebilmeye razı olacak mı? İşte asıl soru budur. Hayatın
yaraları öylesine derin, öylesine çoktur ki, insanlar çevrelerindeki diğer kişilerden daha üstün olma
arzusunu yenmeleri gereklidir.“
Bu sorunun büyük bir anlamı var. İnsanlar, hep haklı çıkmayı bırakarak ve dünyevi ihtişamı terk
ederek büyüklük arayışlarından vazgeçecekler mi? Onlar, hiçbir şey ve hiç kimse olmaya,
soyunmaya istekli olmadıkları sürece (yani dünyevi şanb şöhret ve saygınlıklarını bırakmadıkları
sürece) bu iblislerden kurtulmayacaklar. Bu çok aşırı bir durum, ama bunu yapacaklarına söz
vermezler ve eskisi gibi davranmaya devam ederlerse, onları başka bir istiladan korumak için hiçbir
şey yapamam. Hiç kimse ve hiçbir şey olmakla (yani önemsiz insan olmakla) mutlu olmak
zorundalar, aksi halde içlerindeki bu büyüklük arzusu onların düşman tarafından tekrar tekrar
kullanılmalarına neden olacak.”
"Bu, benliğin ortadan kaldırılması anlamına gelir ve bahşetmek istediğim gerçek armağanların
doğası gereği, bu temel öncelikli olarak kurulmalıdır. Onun dünyevi ve manevi hırslardan
korunması gerektiğini de buna ekleyebilirim. Bir çocuk reddedildiğini ve kardeşlerine nazaran
haksızlıga uğradığını yaşarsa, çok küçük yaştan itibaren böyle savunma stratejileri ortaya çıkabilir."
"Çocuklarım, hepiniz hile, hırs, güç ve otoriteden korunmak istiyorsanız, küçük olmalısınız. Bu basit
bir gerçektir. Hayatınızın tek anlamını huzurumda bulmaktan mutlu olmadığınız sürece, sizi
destekleyemem. İster 16 yaşında, isterse 60 yaşında olun, eğer hâlâ anne-babanızın onayına gerek
duyuyorsanız, değerli, yeni şarabı tadamayacaksınız. Tamamen bir hiç olmaktan, kollarımda
güvende olmaktan mutlu olmalısınız."
"Her başka asıl sebep sizi diskalifiye edecek ve siz onurlu bir kâse gibi olmaya layık
görülmeyeceksiniz. Hayatlarınızda sadece tek bir sevgi olabilir. Yaşamlarınızın sadece bir anlamı
olabilir. Sadece bir tek asıl sebep olabilir. Gururun güçlendirdiği her diğer sebep, dünyada dolanıp
duran ve diğerlerinin yıkımından faydalanabilmek için uygun kurbanlar arayan bu canavarlara
kapıyı açacak."

"Senin durumunda Clare, burnunun dibinde gerçekleşiyorsa, düşmanın arkasında olduğu kanal
budur. Başını eğip bana sadık kaldığın ve hatta düşmanlarına karşı bile sevecen olduğun sürece,
güvende olacaksın. Şeytani düşmanlara karşı sevecen değil, sadece şeytani düşmanların
kurbanlarına karşı sevecen olduğun sürece."
Peki, Rab, bazı insanların kısa bir süre önce (senin bana verdiğin) bir mesajda fark ettikleri gibi,
onlar iki ses duyduklarını ve birinin senin sesin olmadığını söylüyorlar. Bana gelince, benim halim
ne olacak?
Jesus sözlerine şöyle devam etti..."Bu sana kalmış sevgilim, sözcük seçimine veya ruh haline etkisi
olan sadece sensin. Ancak en ince imalarda bile, mesajlarındaki tek yazar olabilmem amacıyla,
bunu azaltmayı öğreniyorsun. Bir ruh ne kadar saf (halis) olursa olsun, her ruhta kendi zekânızın
bazı şeyleri değiştirdiği anlar vardır. Bu şeytandan gelmez, bu sadece sensin ve senin kendini ifade
etme tarzın ve belki biraz da buna dair tutumun..."
"Ama gittikçe artan bir şekilde kendine hâkim oluyorsun (burada benim tavrımdan bahsediyor) ve
bir şeyin istediğim gibi mükemmel bir şekilde ifade edilmediğini hissettiğin zaman, bunu kişisel
görüşün olmadan amaçladığım anlamı taşıyacak şekilde tekrarlıyorsun. Bazı insanlar ikisini de ayırt
edebilir, ama bunları düşmana atfetmek ciddi bir hatadır ve Kutsal Ruh'a hakaret riskini içinde
barındırır, çünkü yazdığın o kadar şeyi söyleyen Kutsal Ruh´tur. Hizmetkârlarımı yargılama yetkisine
sahip olduğunuza dair bir düşünceniz varsa, dikkat edin; kendinizin, bu aldatmacanın içine
düşmemesine dikkat edin. Eğer ruhi temizlikle ilgili endişe taşıyorsanız, önce kendi evinizde
temizliğe başlayın. Kendiniz hakkında göremediğiniz çok şey var, Clare’i savunmuyorum. Ben
sadece huzurumdaki durumunuza ve birbirinize ve masumlara karşı olan yargılarınızdan ne kadar
tiksindiğime dikkatinizi çekiyorum."
"Hiçbiriniz düşüncelerimi veya Kutsal Yazılarımı değiştirme hatasını yapmamış değilsiniz. Her
biriniz, gördüğünüz şeyleri yorumlamanıza neden olan kesin bir görüşe sahipsiniz. Gerçekten
samimi ve çoğunlukta sadık olan ve genelde kendi beğenilerine göre ters çevirmeden hakikate
sadık kalan masumları şiddetle kınayanlarınıza şunu hatırlatmak isterim... Bunu yaptığınızda,
hayatınızda (şeytan tarafından) kapsamlı bir eleme için kapı açmış olacaksınız. Benim tayin ettiğim
insanlara saldırmayın öyle ki, masum olduğunuz zaman, diğer insanların sizi kınama ve yargılarına
hedef olmayasınız."
"Eğer benim kâselerimin (Tanrı tarafından onurlu bir göreve seçilmiş olanların) karakterlerini
lekelerseniz, Şeytan’ı da sizi elemesi için davet etmiş olursunuz ve bunu ne kadar ciddi bir şekilde
yaparsanız, o derecede sizin elenmenize izin veririm. Kutsal Kitap´ta yazılı olduğu gibi... Başkasını
yargılamayın ki, siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi
ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız." Matta 7:1-2

"Şimdi bunu söylendiğim gibi, bana hizmet etmek isteyen bir ruh bana teslim olmalı, aksi halde
kapı açık kalır. Bunun için dua edin, bunun için çok fazla dua edin. Unutmayın ki, başkalarına
gösterdiğiniz merhametin ve sevginin ölçüsü kadar, ihtiyaç duyduğunuz zaman bunlar size
gösterilecektir. Ve Çocuklarım, hepinizi temin ederim ki, siz de gün gelecek sıkıntıya düşeceksiniz.
Ne söylediğinizi ve ne düşündüğünüzü duyuyorum. Bunları birbirleriyle uyumlu hale getirin,
sevgililerim. Tamamen farklı ve aşağılayıcı bir şey düşünürken, öbür şeyi söylemeyin. Ve asla, bir
kardeşinin düştüğü kötülüğe sana olan davranışlarına hak ettiği karşılık da olsa, sevinme."
"Sizin içinizde yaşıyorsam ve Ferisilerin bağışlayabildiysem, siz de böyle yanlış yönlendirilmişleri,
aldatılmışları, Ferisilerin ve hayatınızdaki yalancıları size yeten lütfumla bağışlayabilirsiniz." 2.
Korintliler, 12:9
"Öyleyse, burada sıkıntı çekenler için dua etmeye devam et, Clare ve kalbinde iyi şeyler tut öyle ki,
diğerleri ve özellikle de sana zarar veren kişilere karşı gerçek sevginle sendeki özelliklerimin sende
yansımasından büyük memnuniyet duyabileyim. Bu benim için büyük bir zevk ve senin için de
kuvvetli bir koruma olacak. Eğer onlar bana karşı gerçekten samimi ve dünyasal değerlerden
uzaklaşmış birisi olmaya isteklikleyseler, onların birkaçı günün birinde özgürlüğe kavuşacaklar.
Fakat (insanın kötü davranışlarından) şifa bulması, tek bir karşılaşmadan daha derinlere gitmesini
gerektirir. Yaşamlarınızın gelecek günlerinde, etraflarındaki diğer insanları yanıltmak için tekrar
zemin kazanmak isteyen düşmanlarla karşılaşacaksınız. Hepinizin ruhsal armağanlara olan
ilginizden tamamen vazgeçmeniz ve hırsın bulaşmadığı yer olan kalbimde yaşamanız çok önemlidir.
Eğer hırsınız devam ederse, o sizin yıkımınız olacak. Evet, tıpkı yazıldığı gibi, bu armağanları
arzuluyor olabilirsiniz, ama asla kalbinizin saflığından ve onları bana hizmet etmek için
kullanmaktan daha fazlasını değil."
"Bunlar bana doğru kaldırmanızı istediğim şeylerdir, sevgilim."
"Ah, gerçekten bana ait olmak isteyen bu kâseleri nasıl da seviyorum. Bana hizmet etmek
istiyorlar, ama önce kendi çıkarlarından arınmak zorundalar. Bu durumu biliyorsun, bunu sen de
defalarca yaptın. Kendinizi alçaltın, çocuklarım, sadece kelimelerinizle değil, aynı zamanda
dualarınızda bana yakarmadan önce bu sessiz yerde, kalbinizin derinliklerinde de. Kendinizi
alçaltın. Canlı sular kayalıkların yüksekliklerinden akarak vadiye gelir ve dinlenir. Siz de aynı şekilde
kutsadıklarımın toplandığı vadim, zevklerle dolu iyi sulanmış bahçem olun."

Hayatlarını kaybeden ve kendilerini verenler, kesinlikle yaşam bulacaklar. Kalbinize, aklınıza ve
ağzınıza güçlü bir bekçi koyun öyle ki, insanları yargılamakla günah işlemeye devam etmeyin. Şimdi
bu arzuyla kalplerinize dokunuyorum. Onu koruyun ve besleyin, onun her konuda size yol
göstermesine izin verin ve asla ruhlarınız için emek verenlere karşı yargı ve eleştiri kaynağı
olmayın, çünkü onlar birçok ölüm yaşadılar ve sizin için her gün ölüyorlar. Daha ziyade
alçakgönüllülüğün, uysallığın ve öğrenmeye hazır bir ruhun, özellikle dinlemeye hazır, ama
konuşmayı pek istemeyen bir ruhun yeni yaşamı kendisini açığa vurur. O zaman alçakgönüllülüğün
ve uysallığın örneğini verdiğiniz için bana hizmet etmek için en büyük yetileri size emanet
edeceğim ve özellikle sizi sevgimle yönelteceğim. Diğerlerinden daha zeki ve daha iyi olma
arzusunu yenemeyen bir insan (ruhu), iblisler için mükemmel bir konaklama evidir."

