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Clare sözlerine şöyle başladı… 

Rab, sadece sahip olmamı istediğin yetenekleri istiyorum. Bana verdiklerinden daha fazlasını 

kalbime koydukların hariç, istemiyorum. 

Jesus şöyle cevap verdi... "Bu çok akıllıca, Güvercinim. Gerçekten de çok akıllıca. Diğerleri, 

kullarımın bu kadar arzulanan yetenekleri taşımak için neler çektiklerini bilmiyorlar. Bilselerdi, 

istemeye cesaret edemezlerdi. Ama bu gece seninle bunu konuşmak istemiyorum." 

"Ah, vücudumu seviyorum, ama sürekli kendilerini çekip tartaklıyorlar.  Duyacak, dinleyecek ve 

itaat edecek olanların hepsi için buna bir son vermeyi kastediyorum." 

 

"İftira ederek yalan söyleyen bir ruhun böyle müthiş bir etkiye sahip olmasının bir nedeni var. Ah, 

sevgili çocuklar, sizin önünüze kurulan bu tuzak ve bunun gerçekten ne kadar uzak menzilli olduğu 

hakkında hiçbir fikriniz yok." 

 

"İblisler kötülük gibi görünen bir şeyi alarak kafanızda bir gerçeğe dönüştürecekler. Bu bir kez 

gerçek olarak kurulduğunda ve bir gerçek olarak algılandığında, tüm düşünce şeklinizi 

etkileyecektir. Herkes size şüpheli görünecek. Bu bilinç durumundan dolayı, şüpheli özellikleri 

kendinizi korumak için otomatik olarak elersiniz. Bir kere bu niteliklere sahip birini keşfederseniz, 

onun hakkında en kötüsünü düşünürsünüz. Tam da o anda, şeytani boyuta kapılar açılır. Sizi daha 

derin bir şüphe ve yalnızlık durumuna sokmak için yalan söyleyen ruhlar içeri dolarlar." 

 

"Burada mesele kimin dâhil olduğu değil, mesele sizi kimin günaha çektiğidir. Bu durumda 

olduğunuz zaman, kendinizi korumak için sadece hayatta kalmaya çalışır ve derin endişelere sahip 

olursunuz. İblisler, bu kişilerden kaynaklanan bir sürü tehdit olduğunu ima ederek bu hissi 

güçlendirirler. İki kişi suçlu olabilir, ancak düşüncelerinizde, bu filtrenin etkisinden ötürü, aslında 

onunla ilişkili ve suçlu olarak gördüğünüz yirmi kişi vardır." 

"Masum 18 kişiyi mahkûm ettiğiniz için, suçsuz insanları yargılamakla iblislere açtığınız her kapıdan 

içeri dalan iblislerle tam bir savaşa kapılırsınız. Bunun ne kadar aldatıcı ve yıkıcı olduğunu görüyor 

musun?" 

 

"Daha da kötüsü, zihin gerçekten de suçlu olanı tespit etmek için hazırlanırken, şüpheye neden 

olan özellikler her gün artar ve ölçütünüz daha da geniş bir hale gelir - artık neredeyse tanıdığınız 

herkesi suçlu olarak yargılarsınız. Gerçek anlamda, nefret ettiğiniz şey haline gelirsiniz, çünkü bu 

hususun derinliklerine artık iyice dalmışsınızdır. Bu sizin odak noktanız olur ve tüm düşüncelerinizi 

etkiler." 



 

"Çare nedir? Akıllı olanların bunu anlamasından daha çok kolay. Dikkatinizi bana verin, bana 

odaklanın, sizi koruduğumu bilin. Bana odaklandığınızda, bana daha çok benzeyeceksiniz. Adeta sizi 

kolladığımı, yanı başınızda olduğumu öğrenirsiniz. Düşmanınızın kim olduğunun önemli olmadığını, 

tüm meselenin onları sevmeniz olduğunu öğrenirsiniz. Böylece, bana baktığınız ve bana 

güvendiğiniz için korku ortadan kaybolur. Korku, böyle bir yargıyı sağlayan itici güçtür. Korku 

ortadan kalktığında, hayatta kalabilmek için böyle bir yargılama ihtiyacı da ortadan kalkar. Bana 

odaklanılması, duayla benimle ilişkide bulunulması ve sesimi tanıyıp duyulması gerektiğini öğreten 

insanların zulmün hedefi olmaları işte bundan dolayıdır. Beni dinlerseniz, sizi yargı engellerinin 

kenarından geçiririm ve o zaman şeytana kapıyı açan alışkanlıklarınız başarılı olamaz." 

 

"İşte bu yüzden bu kadar etkilidir. Bir korku iblisi temeli hazırladıktan sonra, kendini koruma hissi 

ile birleşince, insanlardaki belirli özellikleri tarayan bir tarama cihazı kurmuş olursunuz." 

"Gerçek, hayali veya kasıtlı olarak düşman tarafından çarpıtılmış olsun veya olmasın, bu eleme 

sistemi şeytanın dış görünüşünde olan birçok kişiyi yakalayacak ve böylece onları yanlışlıkla 

suçlayacak ve size birçok hastalık belası getiren iblislere kapıları açmış olacaksınız.“ 

"Bunu bildikçe, size söylediğim doğrultuda hareket ederseniz ve beni gerçeğinizin merkezine 

koyarsanız, bu (kötü şeyler) asla gerçekleşmeyecek. Şeytanın kimin yanında durduğunu 

umursamazsınız." 

(Clare) 'Rab, beni affet, ama İncil’de sözü edilen büyük sıkıntı zamanı sırasında ne olacak?' 

"Bu başka bir hikâye. O durumda, başka bir şey kanıtlanıncaya kadar, iç çevrenizin dışındaki herkesi 

şüpheli olarak göreceksiniz. Bu anlamda, hayatta kalma içgüdünüz uygundur. Ancak, yargılamada 

bulunmamanız öğretildiyse, herhangi bir yargıda bulunmayı erteleyecek ve size yol gösteren bir 

ihtiyat içerisinde, bekle ve gör şeklinde bir tavır geliştireceksiniz ve dikkat size önderlik edecek." 

"Ancak bu tamamen farklı, Clare. Henüz o günlerde bu ülkede yaşamıyorsunuz, yapılacak hâlâ 

birçok şey var. Bahsettiğim şey, sürekli olarak sizi tehlikeye karşı tetikte tutan zihinde bir 

dengesizlik. Deneyiminden iyi bildiğin bu zihniyet çok ama çok yorucu ve bitap düşürücü türdendir 

ve kişisel kutsiyet ve kardeşçe sevgiyle taban tabana zıttır." 

 

"Bir kişiden düşmanla birlikte çalıştığına dair şüphelenseniz bile, iyiliğinizin onun üzerinde bir etkisi 

olacaktır." 

(Clare) 'Rab, bir kişi bu ölümcül tuzağın içinden kendisini nasıl kurtarır?' 

"Önce yargılamanın çok ciddi ve yıkıcı günahlarından pişman olup benden af dilemelisiniz. Size 

daha önce de söylediğim gibi, yargılarsanız, bu yargı düşüncesi gider ve arkadaki kişiye saplanır. O 

şahıs bu hislerin arkasında ne olduğunu bilmeden kendisini bunalmış, kalben hasta ve güvensiz 

hisseder. İnsanları yargılarsanız, onları incitir, zayıflatır, kendilerini hor görmelerine hazırlamış olur 

ve belirsiz bir kaygı duygusunun içine itersiniz. Bu çok ciddi bir husustur. Bu nedenle size bunu 

yapmamayı öğrettim. Bu çok yıkıcı bir eylemdir. En kötüsü ise, Hristiyan olmayanlar söz konusu 

olduğunda, onları etkili bir şekilde benden uzaklaştırmış olursunuz." 

 

"Bir an için insanlar hakkında sizin zihninizden neler geçtiğini umursamadıklarını düşünmeyin... 

Umursamıyor değiller. Sadece ifadelerinizde ve ses tonunuzda ne olduğunu algılamıyorlar, iblisler 



de aynı zamanda kulaklarına fısıldıyorlar. Bundan zararsız kurtulamazsınız. Eğer başka bir şey 

değilse, size karşı bir nefret geliştirip size mesafeli davranacak ve insan ilişkilerindeki en temel 

ihtiyaç olan güven ortadan kalkacaktır. İhanet yüzünden zarar gören bir ilişkiyi uzun süre muhafaza 

edemezsiniz. İhanet ettiğiniz kişinin önünde her zaman bir koruyucu duvar olacaktır. Belki de 

güvenlerini asla geri kazanamayabilirsiniz. Sadece ben kırık olan bir şeyi tamir edebilirim." 

 

"Öyleyse, ilk olarak... Eski yargılarınızdan pişman olmalısınız. Kutsal Yazı´nın da söylediği gibi: „Nasıl 

yargılarsanız, öyle yargılanacaksınız" Matta 7: 2. 

"O zaman benden size yardım etmemi istemelisiniz. Bu alışkanlıktan kurtulmanız için size yardım 

etmem, bu durumda ne kadar uzun süre yaşamış olduğunuza bağlıdır. Sen ve Ezekiel hâlâ bu sinsi 

alışkanlıkla savaştığınız için bunu doğrudan anlıyorsunuz." 

(Clare) 'Evet, Rab, bundan nefret ediyorum.' 

 

"Dudaklarınıza, zihninize, kalplerinize bir koruma gelmesi için dua edin. Ve ağzınızı açtığınızda, 

bunu sebepsiz yere birisine karşı suç işlemediğinize dikkat ederek yapın. Ve hayatınızda bu andan 

itibaren, başka insanlar hakkındaki her kötü düşünceyi duymayı ve söylemeyi reddederek atın. Bu 

kötü öneriler ASLA benden gelmez. Bunlar her zaman iblislerden gelir. Çünkü onların kaynağı bu 

düşüncelerdir." 

 

"Eğer bir Hıristiyan öğretisi söz konusu ise dikkatli olun. Her şeyi bilmiyorsunuz. İnsanların birçoğu, 

kiliselerinde öğrendikleri görüşleri ortaya atarlar; bunlar Kutsal Yazı´ya göre değildir. Onlar bunu 

gerçeğe dönüştürürler ve başka yorumların ise bir sapıklık olduğunu ifade ederler. Ama açık bir 

hata olduğuna inanıyorsanız, barış ve sevgiyle konuşun - ancak asla yararsız tartışmalara ve söz 

düellosuna girmeyin. Gerçeklerin kendi kutsiyetleri vardır. Gerçek olan, zafer kazanacak. Belki 

cennete gidene kadar bile beklemek zorunda kalabilirsiniz, ama sonuçta zafer kazanılacaktır." 

 

"Konuşulan birçok şeyin sadece dedikodu ve olumsuzlukla dolu olduğunu fark edeceksiniz. Sizi 

geliştirmeyecek konuşmalara dâhil olmamanız için o size ilham verecek. Bir duacı olarak, günahı 

gördüğünüzde hatırlayın: daha kötüsünü yapmıştınız - ve kendi zayıflığınızda sahip olduğunuz 

merhametle dua edin. Çoğu zaman, sizin de işlediğiniz ayni günahları işlemiş olan, ancak bu 

eylemleri henüz açığa çıkmamış insanları sizinle bir araya getireceğim. Bu durum sizi gurur ve 

yargılamadan korumak için dengeleyici bir etkiye sahip olacak." 

 

"Sevgili gelinim, tıpkı benim dürüst olduğum gibi dürüst olun. Unutmayın, insanın gerçek art 

niyetini tanıyan sadece benim. Kötü görünüşte bile olsa, bir insan, sizin için kötü olsa bile, başkaları 

için iyilik yaptığına inanabilir." 

 

"Sadece ben, davranışlarınızın 'neden' ve 'ne sebepten' olduğunu biliyorum. En iyi tutumunuz, 

sessiz, erdemli bir örnek olmak ve sizi üzenleri kutsamaktır... Dudaklarınızla değil, içinde yaşadığım 

kalplerinizle. Lütfen insanlarım. Hayatınızdan bu öldürücü zehri çıkarın. Bu kötülüğü içinizden 

çıkardığınızda, hayatınızın daha iyi geçeceğini göreceksiniz. Zulüm azalacak ve içinizdeki ışık aynı 

öğlen güneşi gibi parlayacak." 


