KUTSANMIŞ OLANLAR
Rabbimiz, Tanrımız ve Kurtarıcımız´ın Kutsama Hakkındaki Başka Açıklamaları
(Mektuplardan özetler)
Rab´bin, Tanrınız´ın ağzından çıkan her şey hepiniz için kutsamadır!.. O duymak için
kulağı olan herkese bir şarkıdır. O Benim görkemimi görmek için görkemimin sözüyle
çizilmiş gözü olan herkese bir vizyondur. O kalpleri ardına kadar açık olanlarda taşan
kaynaktır!
Kutsal Kitap´ta yazılıdır… İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı’nın ağzından çıkan her
sözle yaşar. (Matta 4,4)
Beni arayanlar kutsandı
Rab´bin gelmesi ümidiyle durmadan kafalarını gökyüzüne doğru kaldıran herkes
kutsandı… Onlar bu yerden şüphesiz gitmiş olacaklar!
Kendi neslinin gidişatı boyunca olayların gerçekleştiğini bekleyen, gözetleyen ve gören
bilgeler kutsandı. Sadıklar kutsandı, çünkü onlar (Tanrı’nın yanına) yukarıya alınacaklar.
İnsanların engelleri olmadan, bana giden yolu bulan kişi kutsandı.
Israrla Tanrı’yı arayanlar kutsandı, çünkü onlar mutlaka beni bulacaklar… Ama bunu
anlayın, sevdiği kişiyi, düzelten ve disipline sokan da Ben´im.
Önüme gelen ve günahlarından utanç ve üzgünlük duyan insan kutsandı… Çünkü ben
onun günahlarını affetmek için sadığım… O kişiyi yukarıya kaldıracağım ve onun
ayaklarını kutsal toprağa bastıracağım.
Bana inananlar kutsandı
İnciyi asla kaybetmemiş olanlar, bilakis hayatları boyunca onu yanında taşıyanlar kutsandı.
Ben şiddetin Tanrı’sı değilim, çünkü verdiğim şey sevinçle alınmalıdır… Ve gerçekten
almış olanlar nasıl da kutsandı, çünkü onları büyük sevinç bekliyor… Yakında yukarı
kaldırılacaklar, şifa getiren kanatların üstüne!
Görmeden iman edenler kutsandı… Onlar ödüllerini aldılar.
Tanrı’ya güvenenler ve O´nun Oğlu (Christus´a) sadık kalanlar kutsandı… Çünkü onlar
bereket üstüne bereket, inayet üstüne inayet ve tam güvenle bilgelik alacaklar.
Bana inananlar kutsandı… Beni büsbütün kucaklayanlar, benim yolumda gidenler daha da
çok kutsandı, çünkü onlar uçup gidecekler.
Sevgilim, ben sizi dünyanın temelinden beri kurban edilmiş Tanrı’nın Kusuzu´nu size
yollamakla çoktan kurtardım. O (Kuzu) dünyaya geldi ve siz onu kabul etmek
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istemiyordunuz… O´nu kabul edenler kutsandı, inayet onların üstünü örttü. Bakın, O
(Tanrı’nın Kuzu´su) yine gelecek ve ben O´nu her milletin üstüne döktüm, fakat siz
O´ndan ötürü küskünsünüz…
O´nun tasından içtenlikle içmiş olan susamışlar kutsandı, onlar O´nun görkemiyle doldular.
Bakın, O seslenecek ve mutlaka toplayacak, fakat siz O´nu ne göreceksiniz, ne de
duyacaksınız… O´nu görenler ve duyanlar kutsandı, çünkü onlar mutlaka bu yerden gitmiş
olacaklar.
Tıpkı bir tek yol, bir tek hakikat ve bir tek yaşam olduğu gibi, sadece bir tek bilgelik olabilir.
O bilgeliği seçenler kutsandı.
Mesih Christus´un Sevindirici Haber´ini açlara ve susamışlara götüren ayaklar kutsandı…
Onlara sunulanları yiyip içenler daha da çok kutsandı.
Kalbi temiz olanlar kutsandı, çünkü onlar mutlaka benim yüzümü görecekler.
Benim gelişimi gözetenler ve beni ısrarla bekleyenler kutsandı… Önce görmeleri
gerekmesine rağmen, onların gözleri kutsandı, çünkü onlar anladılar. Onların ayakları da
kutsandı, çünkü onlar kutsal diye adlandırılan hızlı yolda gidiyorlar ve gecikmiyorlar. Bakın,
onlar Rab´bin izinden gidiyorlar ve onlar, ben onları nereye yönlendirirsem, oraya
gidiyorlar… Bakın, onlar yargıdan yaşama geçtiler ve ben yolu hazırladım.
Sizin Jesus Christus diye adlandırdığınız YahuShua hediyedir… O´nu tanıyıp kabul
edenler kutsandı.
Göklerde sadece onun yoluyla kurtulmanız gereken bir tek isim vardır. Ve O´na
güvenenler ne kadar da kutsandı.
Benden alanlar kutsandı
Alçakgönüllüler kutsandı, çünkü onlar dünyada krallığı miras alacaklar.
Rab´bin adını kutsayanlar kutsandı ve O´nun adını sürekli ağzından düşürmeyenlere ne
mutlu! Rab´bin adını çağıran ve hep O´nun yolunda giden ve O´nun kanunlarına itaat eden
herkes için sonsuz yaşam… Tamamen ruhun meyvesine katılarak.
Tadına bakmış ve görmüş olanlar kutsandı, çünkü onlar Tanrı’dan yetenek aldılar…
Rab´bin kendisi onların ebedi mirası olacak.
Benim bütün hizmetkârlarım ruhum yoluyla konuşuyor, hareket ediyor ve beni duyuyorlar
ve çocuklarım benim gerçekten kim olduğumu sadece Oğul (Christus) yoluyla
tanıyacaklar… Ve Oğul’u bilenler ne kadar da kutsandı. Çünkü onlar O´nu seviyorlar ve
O´nun sesine itaat ediyorlar, onlar gerçekten O´ndan aldılar, Tanrı’nın ruhu olan O´nun
ruhundan da.
Dürüstlükle (günahlarından) pişman olan ve bedenin isteklerinin yolundan da uzaklaşan
insan kutsandı… Ve Rab´bi bütün kalbiyle, bütün düşünceleriyle ve bütün gücüyle seven
kişiye ne mutlu… Çünkü o kişi göklerdeki krallığı çoktan bilir ve o yakında oraya girecek.
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Hakiki ekmekten yiyenler ve sürekli diri suyun çeşmesinden içenler kutsandı… Onlar
sonsuz yaşamı miras alacaklar.
Onlarda kendimi gördüğüm kişiler kutsandı… Çünkü onlar yargıdan ebediyen sağımda
oturarak yaşama geçtiler.
Adı yaşam kitabında yazılı olan insan kutsandı… Çünkü o sonsuz yaşamı miras alacak ve
onun adı ebediyen varlığını sürdürecek.
Tanrı’nın Ruhu´na sahip olanlar kutsandı, çünkü onların içinde Tanrı yaşar.
Rab´bin adı kutsansın
O´nun lütfunu alanlar kutsandı… Onlara yolladığım lütufla kutsananlar daha da çok
kutsandı… Çünkü onlar hakikatin ruhu ile vaftiz oldular, kutsadığım kabul etmeye hazır
olan bütün milletleri kanla ıslattım.
Beni kucaklayanlar kutsandı, çünkü onlar benim iyiliğimden paylarını alacaklar, evet bana
ait olan her şeyden.
Bana tapanlar kutsandı
Seslerini gökyüzüne doğru yükseltip bana mükemmel bir övgü sunan herkes kutsandı,
bana durmadan teşekkür edenler kutsal adımla kutsandılar… Ben onların Tanrı’sı
olacağım, onlar da benim halkım olacaklar.
Diz çöküp Oğlum´un (Christus´un) ayağını öpenler daha da çok kutsandılar, onların
günahları affedildi… Çünkü Tanrı’nın Oğlu’nu kucaklayanlar cennete dokundular…
Ebediyen Mesih´le birlikte kalarak
sonsuz yaşam onların ödülüdür.
Oğlum’un doğumu için teşekkür etmekle minnettarlıkla bana tapanlar kutsandı… O´nun
ölümü ve dirilişi için teşekkür edip O´na tapanlar daha da çok kutsandılar.
Adıma saygı duyup bana mükemmel bir övgü sunan kutsandı, çünkü Rab, ben çabuk
geleceğim, diyor.
İlk Ben´im! Bakın, son da Ben´im… Ondan dolayı önümde diz çökenler kutsandı, çünkü
onların vizyon yeteneği mükemmelleştirilecek ve söz inşa edilecek, tıpkı başlangıçta
olduğu ve sonda olacağı gibi… Ondan dolayı bana güvenin, çünkü Ben O´yum!
Benim yollarımda gidenler kutsandı
Diz çöken insanoğulları kutsandı, Rab’dan korkanlar kutsandı.
Beni gerçekten bilenler ve sözlerime dikkat edip onları yapanlar kutsandı.
Her kararıma ve beyanıma “Evet, Rab” diyenler ve kanunlarımın her birine itaat etmeye
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hep uğraşanlar da kutsandı… Çünkü onların ödülü geliyor, o çok çabuk geliyor.
Tanrı’nın lütfunu kabul edenler ve O´nun yolunda gidenler kutsandı.
Kanunlarıma itaat eden evlendirilenler ve gelin alanlar kutsandı… Çünkü onlar sevgi,
empati, anlayış, çok sevinç görecekler ve dünyada dilekleri yerine gelecek.
Bana koşanlar kutsandılar, çünkü onlar benim yanımda kutsanmış olacaklar. Bana
koşanlar ve sonra benim sözlerime itaat edenler daha da çok kutsandılar, çünkü onların
lütfu mükemmeldir ve onlar esenlik içindedirler… Kurtuluşu mutlaka görecekler.
Rab ´ten korkanlar ve O´nun kanunlarına sevinçle itaat edenler kutsandı.
Duyduklarını uygulayanlar kutsandı, çünkü onlar imanlı yaşıyorlar… Ve onların örneği
yoluyla birçok kişi kurtuluşa
yönlendirilecek.
Sesime itaat edenler onunla kutsanmış olacaklar.
İnsanlardan daha çok Tanrı’dan korkanlar ve Tanrı’nın kanunlarına çok sevinç duyanlar
kutsandı.
“Evet, Rab” diye yanıt verenler kutsandı, çünkü onların imanı ortaya çıktı.
“Senin dileğin yapılsın, Rab” diye dua edenler kutsandı, çünkü onların (Tanrı’ya) güveni
büyüktür.
Her zaman ve her mevsimde “Amin, Rab” diyenler kutsandı, çünkü onlar anladılar.
Benim Ben olduğumu ve kim olduğumu bilenler kutsandı, onlar barış içinde olacaklar.
Tanrı’nın inayetini alanlar ve O´nun kanunlarına itaat etmekle ve o kanunları insanlara öyle
öğretmekle Baba’yı sevindirmeye çabalayanlar ah ne kadar da kutsandılar… İnayet ve
kanun.
Benim Şabat günüme (Cumartesi) sevinenler, benim kutsal günlerimde doğru ve iyi olanı
yapmaya sevinenler kutsandı, çünkü onlar Tanrı’nın karşısında yenilenecekler.
Benim kanunlarıma tereddüt etmeden itaat eden hizmetkârlarım kutsandı, çünkü onların
güveni belli.
Beni sevindirmeye çabalayanlar kutsandı, çünkü ben onlardan çok hoşnudum.
Sesimin işitmekle dışarı çıkanlar kutsandı, çünkü ben onları mutlaka toplayacağım…
Aslında sesime itaat eden bütün herkes ve kanunlarımın sözünü göz önünde
bulunduranlar kutsandı, çünkü onlar (Tanrı’nın ) görkeminden ilk payını alanlardan
olacaklar.
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Kutsal Kitap´ta şöyle yazılıdır… “Kim Tanrı’nın maksadını bilebilir?” Ama ben size Mesih´in
düşünce tarzını verdim… Ondan dolayı O´nun yolunda gitmeye çabalayanlar kutsandı.
Bu sözü kabul edenler ve ona itaat edenler kutsandı… Onlar diğerlerinden ayrılacaklar.
Israrla Rabbi´ni, Tanrısı´nı hoşnut etmeye çabalayanlar ve O´nun kanunlarını uygulayanlar
kutsandı. Onlar yukarıya (göklere) kaldırılacaklar.
İlk hasatta olanlar kutsandı… Onlar Tanrı’nın görkeminin ilk ortakçısı olacaklar.
(Bedensel tutkularını ) Yenenler kutsandı

Benim adımdan ötürü tutkularını yenenler kutsandı… Onlar için Tanrı’nın sağında, O´nun
evinde ebediyen oturacakları büyük bir şeref yeri vardır.
Bu dünyada hayatını benden ötürü kaybedenler kutsandı, onların ödüllerini var. Fakat bu
dünyadaki hayatına dört elle sarılanların vay haline, onların sahip oldukları şeyler, yok
olacaklar.
Benim adımdan ötürü sabredenler kutsandı… Onlar kehanetlerin gerçekleşmesini
sağlıyorlar.
Rab´bin çağrısını bütün kalbiyle kucaklayanlar kutsandı… Çünkü öyle bir hizmetkâr
hayatını her gün (bana) bırakır ve çarmıhını benim gibi omuzlar… O uyandığı zaman,
Rab´bin ayakları önünde açık kalbi ve elleriyle diz çöker… Böyle bir hizmetkârdan ruhum
hoşnuttur.
Eski hayatlarını çarmıha gerenler ve kendilerini Tanrı’ya canlı bir kurban olarak sunanlar
kutsandı… Çünkü onların duaları göklerde İsrail´in Kutsal’ı önünde heykel olarak kabul
edildi.
Sancısız doğum yoktur, çünkü doğuma hep çok sancı eşlik eder… Fakat katlananlar ve
kalplerini hedefe odaklayanlar ve acılara katlananlar ne kadar da kutsandı, çünkü onlar
ödüllerini alacaklar.
Başkalarının gözünde nasıl görüldüğüne bir an bile kafa yormayan bilge ve sadık
hizmetkâr kutsandı, çünkü o benim sesime itaat eder ve bilgisizce yargılayanların bakışları
karşısında şaşkın değildir… O kişi sadece diğer insanlardan tasdik beklemeden Ustası
Christus´u sevindirmeye çabalar.
Kötülüğe kötülükle veya hakarete hakaretle karşılık vermeyenler ve bunun tam tersine
düşmanları için dua edenler kutsandı.
Diğer insanlara karşı kalplerinde kin beslemeyenler kutsandı.
Gerçekten onlara karşı suç işleyen herkesi affedenler kutsandı, çünkü onların ödülü
göklerde büyük olacak.
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Onları sevdiğim gibi bana hizmet edenler kutsandı
Verin ve siz de alacaksınız… Fakat verip geri almayı beklemeyenler daha da çok kutsandı,
çünkü onlar benim ayak izlerimin üstünde gidiyorlar demektir.
Mesih´in adını dürüstlükle ve gerçekten çağıranlar kutsandı, çünkü Tanrı’nın Ruhu onların
içindedir…
O´nda sığınak arayanlar kutsandı, çünkü onlar sığınağı bulacaklar…
Oğul’u sevenler ve O´na itaat edenler kutsandı, çünkü onlar kesinlikle kurtarılacaklar.
Yoksulları arayıp bulan her hizmetkârım kutsandı, çünkü onun kalbi her yoksula yardım
etmek için ısrarla çabalıyor, çünkü onlar benim yollarımı biliyorlar ve sonra beni
sevindirmeye çabalıyorlar.
Aldığı bolluktan veren her hizmetkârım da kutsandı, çünkü o benim yolumda gider.
Fakat kıt olan malından veren hizmetkârım en çok kutsandı, çünkü o adaletli davranır,
merhameti sever ve alçakgönüllülükle Tanrı’nın yolunda gider. Onlar gerçekten anladılar.
Kalbinin bolluğundan veren her hizmetkârım kutsandı… Sevinçle veren kişi sahip olduğu
her şeyin bana ait olduğunu ve benim sahip olduğum her şeyin ona ait olduğunu bilir.
Israrla benim ikinci gelişimi bekleyenler kutsandı, nöbet tutanların hepsi kutsandı, çünkü
ben onları çok şeyle, ruhumun onlarda büyük bir şekilde dolmasıyla kutsayacağım…
Bakın, onlar ayağa kalkacaklar ve ıssız yerlerden geçecekler… Onlar ayağa kalkacaklar!
Orduların Rab´bi bunu söylüyor… Ve ben onları kutsayacağım ve adımı şereflendireceğim!
Yolladığım insanların ayakları kutsandı, çünkü onlar Tanrı’dan bir mesaj aldılar. Kral ayağa
kalkacak ve bütün yaratılanlar diz dökecekler! Ve o hoşnutlukla kalbindeki coşkuya
bakacak ve kutsama yerine gelecek.
Çünkü O onları kutsayacak ve koruyacak ve O´nun yüzü onlara ışık verecek, O onlara
cömert davranacak ve onlara barış getirecek.
Ve böylece adım İsrail´in çocuklarının üstüne koyulacak, evet İsrail milletine aşılanmış
olanların hepsinin üstüne ve onlar kutsanacaklar.
Evet, onlar gayet sevinçli olacaklar ve Rab´bin yanında ebediyen olacaklar!
Ondan dolayı YahuShua HaMashiach´ta af arayanlar kutsandılar ve affı da aldılar…
Çünkü O´nun adında herkes özgürlük ve O´nun şifa getirici kanatlarının gölgesinde teselli
bulacaklar! Ebediyen! Rabbiniz, Tanrınız diyor.
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