41. Jesus diyor ki… Bana koşulsuz güven
(English Title – Jesus says... Have unconditional trust in me)
8 Nisan 2015 – Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı
Tercüme: Jasmin
Ah Rab, bugünkü azar sözlerimden dolayı özür dilerim.
“Yorgunsun. Ben de üzgünüm. Seni affediyorum Clare. En garibanlara ne yaparsan, onu bana
yapmış olduğunu düşün. Bu, görüş açını ve iyiliğini sürdürmeni kolaylaştırsın.”
Sana teşekkür ederim. Onu hatırlamam için yardım et…
“Bugün onu birkaç kere yaptığım gibi mi?”
Ah, sen miydin o.
“Gerçekten. Yardım etti, değil mi?”
Etti. Teşekkür ederim. Kendimden dolayı utanıyorum.
“Çok insancılsın.”
Rab, bu akşam kalbinde ne var?
“Bana sadıkları cennete alma gününden ötürü birçok emin olmayanlar var. Tek sen değilsin.”
Ne yapıyoruz?
“Duaya devam edin, size her gün yolladığım işaretlere bakın, İncil’deki sözleri arayın ve benimle
konuşun, Sevgililerim. Bırakın sevgi dolu kalbiniz benimle konuşsun. Sizi dinlemek için buradayım
ve sizi asla yalnız bırakmayacağımı söylemiştim. Size yardım etmeyi asla bırakmayacağım. Beni
güvenle dinlemeyi öğrenin. Kalbinizdeki güvensizliğin gölgesini görüyorum. Cesaretli çehre
maskesiyle dolaşanların ayni şeyin acısını çekmediğini sanmayın.”
“Hristiyan cemaatler zayıflığa, başarısızlığa ve korkuya izin vermiyorlar. Hepinizin onlarla güreştiği
bütün o gerçek ve şahsi cinler göz ardı ediliyorlar. Çoğunuz plaster gibi İncil sözlerinin size
yapıştırılmasına alıştınız. Zaafınızı gizli tutmayı ve iç duygularınızla ilgisi olmayan bir maskeyle
dolaşmayı öğrendiniz.”
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“Bu kiminizi bir dev gibi, diğerlerini ise korkak gösteren çok üzücü bir durum. Benim bakış açımdan
diyebilirim ki, hepiniz korkaksınız. Yani bundan kurtulun ve olduğunuz gibi birbirinize davranın.
Birbirinize açık fikirli, dürüst, harika ve orijinal olun. Bu lütfun gittiği en mütevazı yerlerdir.
Temizlik, yani o canlandırıcı lütuflar benim tahtımdan aşağıya doğru düz ovaya küçüklere ve hatta
en garibanlara ve en zayıflara akar.”
“O, yaşamdan çok bana ihtiyacı olduğunu itiraf edenlere akar. Onlar, gerçekten benim gözümde
ne olduklarını gördükleri için koruduğum ve baktığım insanlardır. İsrail Kralı Davut bunlardan
birisiydi. Beni kendisinin yanında görüp boyu posunun benim gözümde acınacak durumda
olduğunun farkına varmıştı. Ondan ötürü diğer insanları büyüklüğü ile etkilemek için zaman
kaybetmedi. Aslanlardan devlere kadar öyle durumlarda daha ziyade beni aradı. Bana güvenmediği
zaman, başarısızlığa uğradı. Başarısızlığında bile sevgime ve merhametime güvenle bana geldi. Onu
önceden çok görmüştü ve karakterimi biliyordu. Başarısızlığa uğramanız, benim bilgeliğime
güvenmemenizden gelir.”
Rab, bu akşam da mücadele ettiğimi biliyorsun. Benimle nasıl başa çıkıyorsun?
“Çok basit. Beni sevdiğini ve sevgimin sonuçta zafer kazanacağını bildiğim için. Beş duyun ve
bilgeliğinin sana karşı kudurduğunu görebiliyorum. Bu arada düşmanı (şeytanı) unutmayalım, o da
kendi vazifesini yapıyor. Savaş içindesin, Clare. Tek ümidin mükemmel bir güvenle kendini bana
teslim etmendir. Artık yolunuz çok sürmeyecek. Sınavlar ve ayartmalar çok şiddetli olacaklar. Bana
ve size söylediklerime sarıldığınız sürece başaracaksınız.”
Rab, kızılcık ağaçları açarken geleceğin konusunda tamamen emin değilim.
Duyularım ve düşüncelerim ona isyan ediyorlar. Şifa kehanetleri ve bana verdiğin vizyonlar
hakkında derin derin düşünüyorum. Sanırım, insanlara şifa getirme hizmeti zamanı – birçok insanın
yaptığı gibi - bizi cennete yanına almadan önce gelir.
“Düşünüyorsun ve bu ise senin gurur ve aklın. Clare, bunlar kuvvetli güçler ve babasına şüphesiz
güvenen bir çocuğun basitliğine çok zıt değil mi? Ama kalbinle: ‘Beni öldürse bile, hep seveceğim.
Benim yanılmama izin verse bile, hep O´nu seveceğim. Yıkılmama izin verip yansam bile, O´nu hep
seveceğim’ demek bilgece olur. Esas konu bana koşulsuz sevgi ve güvendir. Birisinin bir keresinde
söylediği gibi: ‘Rab´bin bir oyun topuyum. O topu yatağın altına yuvarlayıp orada bırakabilir.
Benimle yakalamaca oynayabilir. Beni duvara fırlatabilir. Beni kitaplığa koyup unutabilir. Benimle
ne yaptığı hiç bir rol oynamaz. O´na ait olmam, işte bu önemlidir.’ Size barışımı teklif ettim. Yani
bütün düşüncelerinizi bir yana bırakıp bana bütün kalbinizle sımsıkı sarılın. Kendi görüş ve
fikirlerinize dalmayı bırakın.”
Bana lütfen yardım edecek misin?
“Evet, Güvercinim, mutlaka edeceğim. Ve bütün gelinlerime söylüyorum, şu anda korku,
güvensizlik ve şüphe dolu bir savaş içindesiniz. Geçen hafta bunun geleceği konusunda sizleri
uyarmadım mı?”
İncil’in Yakup bölümü 1,2-4, 12
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2 Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu sevinçle karşılayın.
3 Çünkü bilirsiniz ki, imanımızın sınanması dayanma gücünü yaratır.
4 Dayanma gücü de, hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir yetkinliğe
erişsin.
12 Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rab´bin kendisini
sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır.
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