36. Jesus Christus cennet ve bin yıllık hükümdarlığı hakkında konuşuyor
O´na sadıkları cennete aldıktan sonra
(English Title - Jesus speaks about Heaven and the Millenium after the rapture)
1 Nisan 2015 – Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı
Tercüme: Jasmin
Not: Bu mesajın İncil’deki kehanetleri bilmeyenler tarafından da anlaşılabilmesi için iki
önemli kehaneti açıklamak istiyorum.
1. İncil’de Jesus Christus´un ikinci gelişinden önce 7 yıl boyunca bütün dünya şimdiye
dek eşi ve benzeri görülmemiş kıtlık veya darlık zamanı (İngilizce: Tribulation,
Almanca: Trübsal )diye bilinen Antichrist´in egemen olduğu çok feci yılları yaşayacak.
Christus´a sadık olanlar bu zaman başlamadan önce ölmeden göğe, yani Christus´un
yanına cennete alınacaklar. Bu İncil’de İngilizce „Rapture“ veya Almanca
„Entrückung“ olarak açıklanır.
2. Savaşlarla, devrimlerle, katliamlarla, bulaşıcı hastalıklarla ve tabiat facialarıyla dolu bu
feci 7 yıl bittikten sonra Christus´un 1000 yıllık Milenyum devri adında egemenliği
başlayacak. İşte Christus, Clare kardeşe bu mesajda cenneti ve milenyum devrini
açıklıyor.
“Cennette olmak istediğin her şey olacaksın. Bütün bu dünyada onlara karşı savaştığın
eksiklikler, kötü alışkanlıklar ve günahlar cennette yok olacaklar. O bir düğün hediyesi
diyebiliriz. Hemen değişeceksin ve bütün ruh hastalıkları silinecek. Benim senin içindeki
görkemimin açığa vurulması için her şey basitçe sıyrılıp atılacak. Tam bir değişme.”
Cennette bir şey öğrenmek için kurslar olacak mı?
“Hayır, ben sana şahsen öğreteceğim. Bir şeyi bilmek isteyeceksin ve ben sana onu
açıklayacağım. Bir enstrüman çalma dileğini hissedeceksin ve kolayca elinden gelecek.
Şarkılar harika bir ses perdesiyle zorlanmadan dudaklarından çıkacak. Her şeyi zahmet
çekmeden yapabilmek sana alışıncaya kadar mucizeymiş gibi gelecek.”
Rabbim, bunu kabul etmek bana zor geliyor? Hepimiz ekip olarak çalışmayacak mıyız?
“Evet, öğrenim tecrübelerini paylaştığın ekiplerin olacak. O sizin laboratuvar dediğiniz şey
gibi. Diğer insanlarla birlikte birçok şeyler yapacaksınız ve birlikte çalışmanız şenlikle dolu
olacak. Özleyip de bulamadığın ahengi bulacaksın. Hepinizin bir araya gelip iyi bir şey
yapmanız sizi coşturacak. Sen o çalışmayı çok seveceksin. Ekiplerle birlikte çalışma dileğin en
iyi şekilde tatmin edici olacak.”
“Bir şey görmek için çaba göstereceksin ve ben senin yanında olacağım. Kötülüklerden başka
hiçbir şey imkânsız olmayacak. Cennetin kapısı kötülüklere kapalı olduğu için, kötülük oraya
girip sizi ayartamayacak. Bu da size benden başka bir hediye daha. Kızım, kötü hiçbir şey
hissetmeyeceksin. Bu sana verdiğim bir hediye, bir lütuftur.”
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“Cennette her şey zahmetsizdir.”
Orada kötü düşüncelerim olabilir mi?
“Hayır, Canım, asla kötü düşüncelerin artık olmayacak. Sırf şeytanın orada seni ayartamadığı
için değil, Tanrı’nın lütfu sayesinde bütün günahkâr tabiatın silineceği için ışıldayan parlaklıkla
görkemli olacaksın. Hayâl edebildiklerinin ötesinde bir memnunluk duyacaksın. Geleceğe
bakıp senin için gerekli olan her şeyi bileceksin. Bir şeyi artık hiç sezmeyeceksin. Artık beni
veya başka birilerini anlamakta hiç başarısızlığa uğramayacaksın. Ölüm ve yıkımdan
kurtulmak için insanlara yardım amacıyla harika bir şekilde insan kalbini anlayacaksın.”
“Zamanında ve hassas şekilde harika bir anlayışa sahip olacaksın. İnsanların gidişatını
zorlanmadan anlayacaksın ve zahmetsizce onların doğru yolu bulmalarını sağlayacaksın.
Benim gibi olacağın için sende mükemmel olacaksın. Çeşitli şekilde benim gibi. Seni nasıl
değiştirdiğimi çok seveceksin. Tarif edilmez bir mutluluk ve memnunluk duyacaksın.”
“Birkaç günden beri zor günler yaşadığın için seninle birlikte cennetin sevincini paylaşmak
istedim. O günlerin seni zayıflattığını ve sevincini çaldığını görebiliyorum.”
Ah Jesus, bilgisiz insanların konuştuğu yalanlar ve iftiralar beni çok incitiyor. Ah o beni
derinden incitiyor. Biyorum ki, kendi zamanımda asla aşamayacağım o kalın kafalı bir insan
ruhu, bir duvardır.
“Doğru, zamanı gelmedi, ama sana söz veriyorum, benim ruhumla işbirliği yaparak o şahsın
gözlerini açacaksın. Geri döndüğümüz zaman çok şey değişmiş olacak. Birincisi gökyüzünde
işaretler ve mucizeler olacak. Bu aniden birçoklarının kalbini değiştirecek. Sonra yumuşak
balçıkla çalışacaksın ve ben sana şimdiye dek hiç sahip olmadığın bilgeliği vereceğim.”
“Ah Sevdiğim, zarafetli planlarımın derinliği, kapsamı, yüksekliği ve uzunluğu üzerine sevinç
çiğlikleri atacaksın. Ah o öyle harika ki, bilgeliğin okyanusun suları gibi olacak ve sen çok şey
anlayacaksın. Ve o seni çok mütevazı yapacak ki, hiç kimse senin zarafetine karşı
koyamayacak.”
Hep seninle birlikte mi olacağım, Jesus?
“Tıpkı seni tanıdığım gibi, sen de beni tanıyacaksın. Hiçbir şey bizi birbirimizden ayırmayacak,
hiçbir şey.”
Anlamıyorum. Ayrı olduğumuz zamanlar var sanmıştım.
“Bu dünyadaki ayrılıklar gibi değil. Tamamen birleşeceğiz ve ben senin içinde olduğum için
sen beni hiç özlemeyeceksin. Cennette günah ve gurur olmadığı için hiçbir şey tatlı
beraberliğimize ara vermeyecek. Bunun hem iyi hem de kötü yanları var, çünkü sevincimizi
paylaştığımız gibi, dertleri de paylaşacağız.”
Dünyada olup bitenden haberim olmayacak sanmıştım.
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“Dünyada olan bitenleri darlık zamanının sonuna kadar hiç bilmeyeceksin. Elbette ben
insanlar tarafından reddedildiğim zaman, nasıl üzgün olduğunu biliyorsun. O hâlâ dünyada
devam edecek. Onu hissedeceksin. Dünyaya geri döndüğümüz zaman, sen insanlarla
çalışırken, onların eylemleri hakkındaki duygularımın bilincinde olacaksın. Her durumun nasıl
halledilmesi gerektiğini hemen bileceksin, tabii ki ceza ve düzeltmeleri de.”
Dünyaya geri döndüğümüz zaman, cezalandırmalar çok olacak mı? İnsanlar hâlâ kalın kafalı
ve asi olacaklar mı?
“Önce erkek ve kadınların görüşünde iyiye doğru büyük değişme olduğunu göreceksin. Ama
ahlaksızlık çok derinlere kadar işlemiştir. Birkaç şey çabucak kendisini gösterecek. Başka
şeyler yavaş yavaş açığa çıkacaklar – hatta nesiller sonrası. Nesilden nesile aktarılan
günahların sonucunu görebileceksin. O günahları değiştirmeye çalışacaksın, ama bazıları
kendilerini asla değiştirmeyecekler. Hayal kırıklıklarını yenebilmek için cesaret ve derin idrak
gücüne sahip olman gerekir. Dış durumlar ne kadar üzücü olsa bile, ben hep senin içinde
olacağım ve sana iç huzur ve sevinç vereceğim.”
Bin yıllık krallığında ölüm var mı?
“Evet, durumlar uzun süre yaşamaya elverişli olmasına ve atmosferden ötürü harika sağlığa,
günahsız ve şeytansız yaşama rağmen, o zamanda doğum ve ölüm olacak. Ne yazık ki,
kötülük şeytanın etkisi olmadan da kendisini gösterecek. Bu Adem ve Havva’nın zayıf noktası.
Şeytanların etkisi olmadan da kötülüğün çirkin yüzünü göstermesi birçokları için şok
yaratacak.”
“Yaptığın her şeyi sevinçle yapacaksın. Tanrı’ya dönüşleri, şifaları, insanların yenilenmesini
ve kalplerinin tamamen değişmesini göreceksin. Sana bunlar anlatması imkânsız sevinç
verecek, tıpkı cennetteki meleklere ve kutsallara sevinç verdiği gibi.”
“Görüyorsun kızım, birçokları bu dünyada bu saatte bütün kalpleriyle etkinlik göstermeyi
özlüyorlar, ama onlara karşı birleşmiş güçler çok kudretlidir. İkisi de şahsi ve gayri şahsi
özyapıda. Çok az insan bu duvarı aşabilir, çünkü bu büyük direnç ve bana olan büyük güveni
gerektirir. Bir kısmı bu görev için benim tarafımdan seçilip donatıldılar. Diğerleri ise
seçilmedi. Onlara dua lütfunu veriyorum. Onların dilekleri misyonerlikte beyan edildi.
Dışardan bakıldığında Tanrı’ya dönüşlerde direkt etkinlikleri olmasa da, onlar misyonerlerin
arkasında yaşayan bir dua gücüdür. Dualarını kurban eden bu büyük duacılar kitlesi
misyonerlerin arkasında olmasaydı, misyonerleri basit, zavallı ve zayıf adamlar olarak
görürdünüz.”
“Misyonerlerin kendileri temiz kalpli, alçak gönüllü ve de Tanrı tarafından atanmış olmaları
gerekir. Dürüstlükleri kusursuz olmalıdır. Bu konularda neden çok çalıştığımız ondan
ötürüdür. İşlerini beceremezler, savaşın sıcağına dayanamazlar veya esaslı fedakârlık
olmadan baskı altında benim dilediğim gibi çalışamazlar.”
“Elbette perdeyi geri çekerseniz, insan benim planımda çok, çok küçük kalır. İnsanın
arkasındaki duacılar güçlüdür, onun dev gibi görünmesini sağlarlar. Eğer gerçekte küçükler
onun arkasında ise, onun algılanan boyundan sorumludurlar. Böylece etkinlik göstermek
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isteyenlerin dilekleri yerine gelir. Tabii ki, herkes için belli bir zaman ve sezon vardır. Herkes
sevgimle insanların ruhuna dokunma şansına sahip olacak. Çünkü kalpleri benim kalbimle
ahenk içinde olduğu için, herkes kalbindekileri gerçekleştirme şansına sahip olacak.”
Ve Tanrı’ya tapma?
„Şimdi mantığın ötesinde bir şey hakkında konuşuyorsun. Tanrı’ya taparken bütün insancıl
faaliyetlerini sona erdirdin ve Tanrı’nın, seni Yaratan’ın alanındasın. O´ndan ayrılık sona erer
ve biçimlendirilip O´nunla bir oldun. Kalbin Tanrı’ya taparken genişler ve sen kendine geldiğin
zaman, tamamen yenilendin, enerji ve ilham dolusun. Tanrı’ya tapmaya neyle girdiysen,
çıktığın zaman tamamen yok olur. Tanrı’ya yapma konusunda olağanüstü olduğu için başka
söyleyecek sözüm yok.”
“Onu kendiniz yaşayacaksınız. Size verebileceğim sözün hepsi bu. Siz asla eskisi veya aynısı
olmayacaksınız. Kutsal İncil’de yazılı olduğu gibi, görkemden görkeme gideceksiniz.”
Rab, bu akşam konuşmak istediğin başka bir şey var mı?
“Rica ediyorum, benimle nöbet tutun. Birlikte eylemlerinizi gerekli iletişim derecesine kadar
sınırlandırın ve benimle içten iletişimin olduğu yere geri dönün. Birçok şey bu yolla size
iletilecek.”
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