178. Jesus Christus dünyada bırakılanlara talimat veriyor – Christus´a sadık insanların cennete
alınışından sonra dünyadaki sıkıntı yıllarında nasıl sağ kalabilirsiniz…
7 Kasım 2015 – Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı
Almancadan tercüme: Jasmin
Kıymetli Jesus´u sevenler, Rab sizi kutsasın.
Rab, bu akşam: “Gelecekteki sıkıntı yılları hakkında konuşmak istiyorum” demekle sözlerine
başladı.
“Bütün tarihte asla böyle bir sıkıntı zamanı gibi bir zaman bir kere daha olmayacak, ne de geçmişte
böyle bir sıkıntı yılları oldu. İnsanlar çaresizliklerinin doruk noktasına ulaşacaklar ve sonra ne
yapmaları gerektiğini bulmaya çalışacaklar. Hiçbir şeyin onlar için anlamı olmayacak ve her şey
altüst olacak. Dünyada bırakılacak olan insanları şimdi o sıkıntı yıllarına hazırlamaya çalışıyorum.”
“Zengin olmaya çalışmanın, bir meslek veya kariyerle yüksek mevkilere çıkmanın hiçbir anlamı
yoktur, çünkü her şey Yeni Dünya Düzenine olan sadakate göre karıştırılacak ve yeniden organize
edilecek. Jesus, O´na sadıkları cennete aldıktan sonra, her Hristiyan daha yüksek bir makam
pozisyonuna girerken, bir duvara karşı koşmuş gibi olacak. Alarm hazırlığında olmak için neden
yoktur, sadece bilgilendirilmiş olmak yeter. Dünyada bırakılanlar öncelik tanıdıkları şeyleri ‘para
kazanmayı’ ‘sağ kalmak’ olarak değiştirmek zorunda kalacaklar. Ve sadece fiziksel olarak sağ
kalmayı demek istemiyorum. Evet, sağ kalmak ruhen de olmalıdır. Ruhumun hareketine hassas
olmanız gerekir.”
“Sadece benim ruhum sayesinde dünyada bırakılan insanlara koruma gelecek. İnsanların
yarattıkları hiçbir şey ailelere barış getirmeyecek. Sadece benim kurtarma ve koruma gücüm
etkisini gösterecek. Ruby Ridge adındaki şahsa bakın. Benim sevgili dünyada bırakılanlarım,
silahlarınızın sizi koruyacağına güvenemezsiniz. Sizi korumamı rica etmeniz için bütün kalbinizle
bana yönelmeniz gerekir. Şayet sizin tek sığınağız ben olursam, sizi olağanüstü şekilde
koruyacağım. Kılıcı eline alanlar, kılıç yoluyla ölecekler.”
Burada bir ara ek koyup size “The Mission” adındaki harika bir filmi hatırlatmak istiyorum. Filmin
son sahnesi askerlerin cengelde yaşayan insanları öldürmeye gelmesiydi. Ve orada iki fraksiyon
vardı: Cengelde yaşayan bir Cizvit’in önderliğinde savaşmak isteyen bir grup ve öbür fraksiyon ise
dua etmek istiyordu. Filmin sonunu size söylemiyorum, ama dua edenlerin sonu, dua etmeyip de
silahla onlara karşı gelenlere saldıranlardan daha iyi olduğu bellidir.
“Ama bu ülkeyi düşmanın elinden geri almak için kadın ve erkeklerden oluşan bir ordu hazırladım.
Onlar harekete geçecekler ve Yeni Dünya Düzeninin temelini yıkmada aktif rol oynayacaklar. İnsan
tarihinin başlangıcından beri asla böyle bir (sıkıntılı) zaman olmadı ve insanlığın varlığından beri
benim korumam o sıkıntı yıllarındaki korumam kadar güçlü olmayacak.”
“Ama ona göre yaşamanız gereken belli kurallar vardır. Dürüstlük en ön sırada yer alır.
Günahlarınıza karşı uyanık olmanız ve kötü örnek olmanız. Şeytanlar çok akıllıdır, sizi muhafaza
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eden örtüde bir çatlağa neden olmak için insan ruhunu kışkırtmayı bilirler. İnsanları sevmek,
alçakgönüllülük ve sabır onların sizde en sevdiği saldırı hedefleridir. Bu özellikleri kaybetmemeniz
benim sizi korumamı sağlamam için gereklidir.”
“Düştüğünüz zaman, hemen bana gelin. Bir an bile kaybetmeyin. Ciddiyetle günahınızı itiraf edin
ve o günahı işlemeyi bırakın. O zaman sizin koruma örtünüzü yeniden düzelteceğim, korumamı ve
o günahı bir daha işlememe yetisini ilave edeceğim. Size ‘diğer insanları yargılama’ konusunda
çoktan bilgi verdim. Koruma örtünüzü kaybetmenin en kısa yolu iftira, kötülemek ve diğer insanlar
hakkında dedikodu etmektir. Düşman bunu sırf bölmek ve egemen olmak için kullanmayacak, o sizi
saldırılara yatkın hale getirmek için de onu kullanacak. Önemli pozisyonunuz ne kadar yüksek
mevkilerde ise, kalbinizin tutumuna da o kadar çok dikkat etmelisiniz.”
“Hasta veya zayıf olan birisinin adına asla leke sürmeyin. Dualarınız gerekli ve çok çok önemlidir.”
“Ve biz misyonumuzda ihtiyarların dualarının ve maluliyetin gerçekten şaşırtıcı sonuçlar getirdiğini
hissettik.”
“Duygularınız en kötü düşmanınız olacak. Uyku, içinde bulunduğunuz stresten ötürü çok önemli
olacak. Bu stres düşüncelerinizin berraklığını ve enerjinizi azaltacak. Bu sağ kalma teknikleri zamanı
olacak… Özellikle ruhen sağ kalma tekniği. Dua ve insanlara olan sevgi sağ kalma şansınızı
yükseltecek ve dua en güçlü ve kayıtsız şartsız en önemli silahınız olacak.”
“Düşman çok cingözdür ve o sizi birbirinize fitnelemek için sizin üstünüze birçok şey atacak.
Birlikte oturup dürüstçe derinlemesine konuşmak düşmanın denemelerine tamamen engel
olacak.”
Ben burada günah işlemekten dolayı pişman olmayı ilave etmek isterdim. Biliyorsunuz ki, kimin
düşünce tarzının doğru ya da yanlış olduğunu, kimin düşünceleriyle kötü bir seçim yaptığını veya
yanlış yere birini suçladığını ortaya çıkardığınız zaman, dürüstlükle günahlarınızdan pişman olup
Tanrı’dan af dileyin ve diğer şahsın da sizi affetmesini rica edin.
“O zamanda çok sabır gerekli olacak. Her başarısızlığın arkasında bir neden vardır ve o sizin insan
sevgisi ve kardeşçe sevgiyle tahammül etmeniz için fazilet sınavıdır. Hatırlayın: Diğer insanları
yargıladığınız gibi, yargılanacaksınız. Merhamet istiyorsanız, önce merhamet dağıtın. Kendinizi o
karışımda üstün görebilirsiniz, ama size garanti ediyorum – o yıkılışınız olacak.”
“Sevilenlerim, birbirinize karşı çok büyük bir saygı geliştirmelisiniz. Birisi size karşı yenikmiş gibi
görünebilir, ama ben kalbe bakarım. Ve benim bakış açımdan daha çok (insanları) sevenler
üstündür. Siz kendinizi çeşitli şeylerle ispat etmiş olabilirsiniz, ama insanlara karşı sevginiz yoksa…
Size o sadece gurur ve faydasız şöhret getirecek. Bazı insanlar vardır ki, o kadar iyimser ve iyi
niyetlidirler ki, en parlak ve en yetenekli bir şahıs bile, onların karşısında çok zayıftır.”
“Bunlar artık meşgul olduğunuz dünya veya dünyasal sorunlar değildir. O tamamen ruhidir ve
bizim cennetteki standartlarımız sizinkilerden çok çok uzaktadır, onları tanıyamazsınız. Rick
Joyner´in kitapları insanlara olan sevgisinin önemini ve gerçek ruhen görme (vizyon) yeteneğini
açığa çıkarır. Düşünün bir kere, hiç biriniz mutlak, harika bir ruhi ve İncil’i anlama yeteneğine sahip
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değilsiniz. Her şahsın karışıma ilave edebileceği bir yetisi vardır. Göreviniz o yetinizi keşfedip,
korumak ve yerleştirmek olacak. Bu da bir ekiple çalışmak, saygıyla birbirinize karşı yumuşamak
için gerçek bir test olacak. Zincirin en zayıf halkasıyla ne kadar iyi ilgilenirseniz, o başarınızı veya
başarısızlığınızı onaylayacak.”
“Kendinizi ne zaman tehlikede hissederseniz, ilk sığınağınız DUADIR. Bu sizin ilk reaksiyonunuz
olsun. Dikkatinizi gerçekten önemli olan şeylerden öbür tarafa yönlendirmek için savaşta hep
yaygın olan pek çok yanlış haber kampanyaları olacak. Eğer bilgiler için sadece bana güvenirseniz,
yanlış yollara düşmeyeceksiniz.”
“İmanlı insanları arayıp bulmak için teşebbüsler olacak. Sizinle birlik olmak istediklerini söyleyen
insanlara karşı çok dikkatli olun, fakat onların gerçekten bilmek istediği sizin amacınızın ne
olduğudur ki, sizin hakkınızda rapor yazsınlar.”
“Aranızdaki her şahsın essiz bir belirlenmiş yeri vardır. Bunu keşfetmeye ve ona saygı göstermeye
çalışın. Hiçbir durumda öne çıkmak ve hizmet etmek isteyen bir insana (ruhuna) engel olmayın.
Ona yapacağı bir şeyi verin ve ona bir görev vermeyi reddetmeyin. Aksi takdirde o durum
ciddiyetle size yansıyacak. İnsanlar için faydalı olabilmek, makbule geçmek ve önemli olmak
duygusu barışı koruyan anahtardır. Herkes ayni zamanda birlikte çalışırsa, herkes memnun olacak.
Eğer durumlar paramparça oluyormuş gibi görünürse, bölücü kötü ruhlara karşı dua edin.”
Burada yalan söyleyen kötü ruhların insanlar arasında bozuşmaya neden olduğunu söylemek
istiyorum. Yalancı ruhlar, yanıltıcı ruhlar, bölücü ruhlar, yanlış ve ters komünikasyon – bunların
hepsi ayrılık ve bölme dinamiğine karışmıştır.
“Bu sürekli düşmanın davranış tarzı olacaktır. Bölmek ve egemen olmak veya birisini başarısızlığa
uğratmak ve egemen olmak. Eğer içinizden birisi başarısızlığa uğrarsa, onu destekleyin. Ona
sıcaklıkla, güvenlikle ve barışseverlikle yardıma koşun. Öfkeyle reaksiyon göstermek cinlerin
kalbinizi kemiren çelişki ve hoşnutsuzluğa neden olmasını sağlayıp, sizi isyan ve bozuşmaya
götürecek kadar onları güçlendirecek.”
“Asla iyi bir şeyi veya iyi bir fırsatı kabul etmeyin! Önce dua edin ve onun yapmanız için uygun bir
şey olduğunu benden öğrenin. Truva atının hikâyesini hatırlayın: Herkes onun düşmandan hayret
verici bir ganimet olduğunu düşünüyordu, ama o at kaleden içeri sokulduğu zaman, silahlı askerler
attan çıkıp şehri aniden kuşattıklarında, onun gerçek niyeti anlaşıldı.”
“Hepsi bir arada, böyle aşırı derece zor zamanlarda insan başarılı olabilir. Ama anlayın, başarıyı sağ
kalmakla veya yeteneklerinizle ölçmüyorum. Benim ölçeğim sevgidir ve benim için ölmek bir
ödüldür.”
Matta 10:28-29
28 Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde
mahvedebilen Tanrı’dan korkun.
29 İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama Babanız´ın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere
düşmez…
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