25. Jesus O´na sadıkların cennete alınmasından sonra neler olacağı hakkında konuşuyor
Bölüm 11
Neden İncil’in Vahiy bölümü gerçekleşmek zorundadır
Tercüme: Jasmin
16 Mart 2015 – Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı
Ah Rab, bu nedir? Bazen senin her an geleceğini çok müthiş bir şekilde hissediyorum ve sonra diğer
günlerde bu his benden uzaklaşıyor ve her şey eskisi gibi mi?
“İnsanların tabiatı böyledir.”
Ben onu sevmiyorum. Ne zaman olacağını bilmemek çok acılıdır.
“Benim için de yapmak zorunda olmamı bilmek acılıdır. İncil’in Vahiy bölümünün gerçekleşmesini
istemiyorum, ama o benim gelebilmem ve dünyayı yönetmem için gerçekleşmek zorundadır.
Bunun gerekliliğini kavramama rağmen, o benim dileğim değil, ama Baba’nın dileğinin yerine
gelmesi gerekir. Yine de bu olayların gerçekleşmesi benim için çok acılı. Ama bunlar senin
gözlerinin görmesi için belirlenmedi, canım. Dünyanın geri kalan kısmının nasıl olması gerekli
olduğu hakkında ikna edilmen gerekmez. Gelinlerim çevremde toplandılar ve benim gelmemi
bekliyorlar. İncil’in Vahiy bölümünde bildirilen olaylar inatçılar, gururlular, bağımsızlar, kendinden
memnunlar, çeşitli dilek ve tutkulardan gözleri kamaşmış olan insanlar için gerçekleşmek
zorundadır.”
Vay be, Rab! O insanları ikna etmen için bütün bunları yapmak zorunda olman onların çok ciddi ve
zor dava olduğunu gösterir.
“Dünyada toprağın altında korkunç hayvanları, belaları ve bulaşıcı hastalıkları üretmek için çalışan
herkes dünyayı kontrol etmek için yaptıkları gibi, onların ciddi bir davranış düzeltmesine ihtiyaçları
var. Kısa vadeli planlarım onlara faydalı olmayacak.”
“Baba ve benim çeşitli seçenekleri tarttığımızı ve en az zararlı seçeneği uygulayacağımızı
düşünmüyor musun?”
Evet, hemen tahmin ediyorum. Tanrı olduğun için tartmak zorunda değilsin.
“Evet, şimdi… Konuşmalarımız var, gerçekten. Göz önünde bulundurulması gereken çok şeyler var.
Bırak bir noktaya bakalım: Ben o insanlara on yıllar öncesinde temiz bir teknik verdim – ama onlar
daha ziyade mücadele edebilecekleri şeyleri seçiyorlar.”
„O insanların içinde bencil hırslar o kadar çok güçlü ki, kendi ve çocuklarının çıkarlarına karşı bile
gözleri tamamen körleşmiş. Dünya problemlerinin çoğu bu konuda odaklanmıştır ve onlar bedava
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bir enerji kaynağını kabul edemediler. Hayır, onlar onu bastırıp o kaynaktan savaş silahları yapmak
ve yıkmak için kullandılar – fakat insanlığı bedava enerji kaynağından mahrum bırakmak için. Bu
insanların ne kadar sapık olduğunu görüyor musun?”
Görüyorum Rab, ama suçsuz insanlığın acı çekmek zorunda olması kepazeliktir.
“Ama insanlık büyükten küçüklere kadar suçsuz değildir. Pornografi, kölelik, seks ticareti, fakirin
sahip olduğu az şeyleri çalmak, fakirlerin birbirlerinden çalması. Bütün fıçı aşağıdan yukarıya kadar
çürük. Tanrı tarafından düzeltilmesi gereken insanların bencil tabiatıdır, çünkü onlar yolsuzluğa
yatkındır, yanlış olanı kendi çıkarı için yapan zayıf ve kolay ikna edilebilir türdendir.”
„Yani görüyorsun ki, sonuçta mutlaka gelmem gerekiyor. Geri gelmek ve bütün dünyayı yeniden
tazelemek zorundayım ve insanların inşa ettiği ve kullandığı çürüklüğü, yolsuzluğu, kirliliği ve yıkımı
yok etmeliyim. Artık o şimdi uzun sürmeyecek. Lütfen sabret, küçüğüm, artık o uzun sürmeyecek.”
Ah Jesus, o bana sonsuzluk gibi görünüyor. Her gün yaşlanıyorum ve her yerde filizlendiği ortaya
çıkan yolsuzluk beni ayıltıyor.
“Biliyorum. Ama sana sabır verdim ve sen bu şartlar altında şimdiye kadar yaptığın gibi
dayanacaksın. Seni yarı yolda bırakmayacağım veya kolaps geçirmene izin vermeyeceğim. Seni
ayakta tutuyorum, canım.”
Yani bu akşam hangi konuda konuşmak istersin?
“Sonuçların gerekliliği hakkında.”
“İnsanın ve şeytanın sorumlu olduğu birçok şeyleri insanlar benim üstüme atıyorlar.”
Bu dürüst değil!
“Bunu biliyorum, ama insanlar herhangi bir nedenden dolayı dünyada her insanın yaklaşmakta
olan sonuclardan sorumlu oldugunu görmeye kendilerini tesvik edemiyorlar. Bu durum tıpkı
problemlerinin suçunu sürekli başkalarının üstüne atan ayyaşlar gibidir, aslında problemleri ayyaşın
kendisi yaratmış olsa bile. Yani suçlulara işaret etmek yerine, beni suçlamak daha basittir.”
Onlar hep vaat edilen ülkeyi zapt ettikleri zaman, İsraillilerin her erkeğini, kadınını ve çocuğunu
nasıl öldürttüğünü düşünüyorlar.
“Evet, onlar şeytanların kadınlarla cinsel ilişkide bulunurken ve de çocuklarını kaynayan pirinçten
kazanlarda Molok (Moloch) adındaki puta veya şeytana kurban ederken orada olmadıkları için öyle
konuşuyorlar. Bu küçük bebekler müthiş acılar karşısında ağlarken onlar orada yoktu. Sahip
oldukları her şey şeytana adanırken de onlar orada yoktu. Onlar kanser gibi bir ruh hastalığının her
erkeğe, kadına ve çocuğa aşılandığını görmediler. En azından o çocuklar benimle cennettedirler.
Eğer o çocuklar dünyada büyüseydiler, suçsuz çocuklarına işkence ettikleri ve gaddarca
öldürdükleri için aileleriyle birlikte garantili cehennemde olurlardı. Dünyanın bilmediği ve
görmediği o kadar çok şey var ki!”
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