53. Gelinim için ciddi bir uyarı kehaneti…
Kalbinizde sevgi yoksa önümde durup beni göremeyeceksiniz!
(English Title – Serious Prophetic Warning... Without Love you will not stand before Me)
20 Nisan 2015 – Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı
Tercüme: Jasmin
“Çoğunuz kendinizden öyle eminsiniz ki, önümde durmaya hazır olduğunuzu
düşünüyorsunuz. Ama onlar kalplerinin içine veya benim aynama bakmıyorlar. Bu beni
endişelendiriyor, Clare. Onların bir yandan hazır olmaları, öbür yandan hâlâ birbiriyle kavga
etmeleri, birbirlerini ısırmaları, yani dedikodu etmeleri ve diğerleri hakkında yalan
söylemeleri beni endişelendiriyor. Kendilerinin haklı olduklarını düşünerek, diğerlerinin ise
yanlış düşündüğünü sanarak hâlâ haksız yere insanları suçluyorlar.”
“Sana doğrusunu söylüyorum, onlar önümde durmaya hazır değiller. Kendilerini haklı
çıkarmaktan gözleri kamaşmış. Dünyayı düzeltmek için bir haçlı seferine çıkmışlar, ama
gelinliğe layık değiller. Ben kıskanç ve pabuç gibi dili olan insanlara beyaz gelinlik
giydiremem. Beni sevdiği gibi kardeşini sevmeyenlerin hiçbirine o giyimi giydiremem.”
Ah Jesus, o beklentileri şu anda yerine getirebilecek güçte değilim.
“Senin yerine getirmek isteyen iradeni hesaba katıyorum. Diğerlerine de ayni şeyi
uygulayacağım. İnsanlara karşı bile bile soğukluk, nefret, düşmanlık, kıskançlık, isteksizliğinizi
yenerseniz, gerisini tamamlamanıza yardım edeceğim. Her şey iradenize bağlıdır. Kasten
kıskançlık, dedikodu, nefret, gurur ve kendinizi haklı çıkarmalara katılırsanız, gerçekten çok
ciddi zorluklar içindesiniz.”
“Mükemmel gelinliğin size sığması için sizden tek dileğim kendiniz hakkında dürüstçe hüküm
vermenizdir. Birisine bile bile ve kasten alay ve aşağılama duygusu beslerseniz, bana inançlı
insanları ölmeden cennete aldığım o günde onlar arasında olmayacaksınız.”
Luka 21,36
Her an uyanık kalın, gerçekleşmek üzere olan bu olaylardan kurtulabilmek ve İnanoğlu’nun
önünde durabilmek için dua edin.
“Sizi seviyorsam, siz ise diğer insanları sevmeyi üzerinize yüklenmiyorsanız, gelecekte bu
dünyada olacak feci olaylardan uzak tutulmaya layık değilsiniz. Sadece çok ağır bir sevgi
sınavından geçeceksiniz, bilgi sınavından değil… Çünkü bilginin zamanı geçecek. Kehanet de
geçicidir. ‘Tanrı’nın sözüyle dolu’ bir peygamber olabilirsin, ama içinde sevgi olmadığı zaman,
önümde duramayacaksın.”
Ah Rabbim, bu bana çok zor görünüyor?
Christus´un söylediği sözler bana çok ağır ve anlaşılması zor geldiği için konuşmayı bırakıp o
anda bana yardımcı olur düşüncesiyle eşime gittim. O´nunla konuşmaya devam etmek çok
zordu. Rabbin şimdiye kadar bana verdiği mesajlara benzemiyordu.

1

“Düşünceleriniz, sözleriniz ve eylemlerinizle mükemmel olmak zorunda olduğunuzu
söylemedim, çünkü hiçkimse mükemmel değildir. Ama mükemmel olabilme niyeti:
mükemmel sevmek, iyiliksever ve merhametli olmak, diğer insanlara karşı hiçbir kötü niyet
beslememek, işte bu kararı verirseniz, önümde duracaksınız.”
“Ama kendinizi hep haklı çıkarır, parmağınızla diğerlerin hatasını gösterir, kavga eder,
yargılar ve Yaratan’mış gibi benim yerimi alıp yargılarsanız… İşte o zaman İncil’in Vahiy
bölümünde bildirilen çok zor sıkıntı zamanını bu dünyada yaşamak zorunda kalırsınız.“
Hazırlanmak için mi?
“Çok doğru. Hiçbirinizi bu dünyada bırakmak istemiyorum, ama bazılarınız insanlara karşı taş
kalpli ve onlar suçsuz ve körleri ezip geçtiler. Çoğunuz internette birbirinizi kurşuna dizdiniz.
Yaraladınız, sakat bıraktınız, öldürdünüz, yalnız bıraktınız, hor gördünüz ve yaptığınız işler
meyve vermedi. Pişman olup geri dönmediğiniz ve Tanrı tarafından suçsuz bulunmadığınız
sürece, bu dünyada kalmaya ve yeni planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Tanrı sizi o günde
yanına almayacak.”
“Sevgi benim standardımdır. Sabır, tahammül, iyilik, merhamet, yumuşak huy, ne mutlu diye
İncil’de övülenler – işte bunlar benim gelinimin tanımlamasıdır. İncil’de ne mutlu diye
övülenlere zıt giderseniz, benim kalbime benzeyen kalbiniz yoktur, bana benzer değilsiniz.
Benim gelinim bana benzer olmalı!”
“Birkaçınız ‘Bu çok zor!’ diyecek.”
“Ama size: ‘Bu günahlardan ötürü pişman olup Tanrı’ya geri dönmediğiniz için nefret
ediyorsunuz’ diyorum. Garaz, nefret ve kıskançlık dolu bir gelinle evlenir miyim? Bu
günahlardan dolayı pişman olup bana geri dönerseniz, sizi o günde yanıma alacağım.”
Tereddüt etmeye başladım.
“Clare, seninle konuşan benim… Beni yarı yolda bırakma. Önümde durmaya layık
olmadıklarını öğrenmeleri için bana sadıkları yanıma aldıktan sonraya kadar mı bekleteyim?
Bu özelliklerin birkaçını sende görünce, neden çok ciddi cezalandırdığımı düşünüyorsun? Bu
davranışın ciddiyetini kavrıyor musun? Onlar için çarmıhta acı çekip öldüğüm, kardeşlerinden
nefret eden bir ruhu ölümsüz bir vücutla cennette mi mükâfatlandırayım?”
“Diğer insanların sana yaptıkları beni ilgilendirmiyor. Eğer gelinimseniz, insanları affetmek ve
benden ötürü sevmek için lütuf verdim. Bu merhameti hepinize verdim. Eğer sözüme
uymazsanız, size ne diyeyim? ‘O benim eşim, onun için çarmıhta ölmeme rağmen, herkesten
nefret eder’ mi diyeyim? Bu eşit bir boyunduruk mu? Zayıf yanlarınızı görmemezlikten
gelebilirim, ama dik başlı olmanızı görmemezlikten gelemem.”
“Aranızda belki çok zayıflar ve söylediklerimi yapabilmeleri ve kavrayabilmeleri için anlayışı
gelişmemiş olanlar var. Onlar merhametimi görecekler. Ama kendilerini Jesus´un sadıkları,
öğretmen ve peygamberleri diye adlandıranlar benim yolumdan gitmelidirler.”
“İncil’in Matta 7:21-23 bölümlerinde yazılı değil mi?”
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21 Bana “Ya Rab, Ya Rab!” diye seslenen herkes Göklerin Egemenliğine (cennete)
girmeyecek. Ancak göklerdeki Babam´ın isteğini yerine getiren girecektir.
22 O gün birçokları bana diyecek ki, “Ya Rab, Ya Rab!” Biz senin adınla peygamberlik etmedik
mi? Senin adınla cinleri kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?
23 O zaman ben de onlara açıkça, “Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük
yapanlar!” diyeceğim.
1.Korintliler 13:2
Peygamberlik yapabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden
oynatacak kadar büyük imanım olsa, ama sevgim olmasa, bir hiçim.
Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa, gelin şimdi. Kar gibi ak pak yapacağım sizi. Pişman
olmanızı, kötülüklerden geri çekilmenizi ve dürüstlüğü kucaklamanızı bekleyerek önünüzde
duruyorum. Sizi cezalandırıp kanlar içinde geride bırakmak için önünüze gelmedim.
Yaralarınızı sarmak ve krallığımı inşa etmeniz için daha da çok lütuf vermek için geldim.“
“Kalplerinizi etkileyebilmem ve beni hoşnut etmeyen şeyleri açığa çıkarmam için sessiz ve
sakin sabah vaktinde beni arayın. Acılarınızı hissedip size acıyorum. Sizi kucaklayıp
iyileştireceğim, yakında geleceği beklenen o günde yanıma cennete alacağım.”
“Sizi seviyorum, sevdiklerimin de kusurunu bulurum. At gözlüklerinizi bana sadıkları cennete
aldıktan sonra çıkarmaktan daha üzücü bir şey yoktur. Size onun için bunu önünüze koydum.
Lütfen, beni ciddiye alın, kalbinizin gizli ve karanlık yerlerine iyice bakın! Şifalı merhemi
enfeksiyonlu yerlere sürmeme izin verin, öyle ki eksiksiz, sağlıklı ve ziyansız bana takdim
edilesiniz. Gelinlerim, sizi okşayarak seviyorum, geri çekilmeyin.”
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