75. Jesus diyor ki… Çok kısa zamanın kaldı… Bana gel
11 Mayıs 2015 Jesus Christus´un Carol kardeşe mesajı
Almancadan tercüme: Jasmin
Jesus sözlerine başladı…
“Şimdi ‘arkadaşlarımız’ diye adlandıracağımız insanlara konuşuyorum. Bu sabah açıklanması
gereken bir konu daha var: zaman.”
“Evet, geçenlerde o konuda konuşmuştuk, zaman çeşitli fasetleri olan bir konudur. Zamanın bu
parçası sizin ruhunuzu ilgilendirir.”
“Size benim direkt hediye ettiğim şimdiki zamanınızı geçici ve kıymetli bir mal gibi kullanmalısınız.
O zamanı boşuna normalde harcadığınız gibi harcamayın veya onu zevkler için, kâr veya satılmış
olan bir ürünün pazarda ya da dükkânda kâr getirme beklentisi için feda etmeyin. Böyle
davranışlar geçmişte bırakılmış olmalıdır. Sizi göklerdeki vatanınıza götürmeden önce, gelinlerimi
de çağırdığım gibi, hepinizi şimdi kutsallığa… Daha büyük kutsal yaşama çağırıyorum.”
“Benim sizin için burada yazılarımda koruduğum bana ve hakikatlerime bağlı olun ve itaat edin.
Dünyaya son kez büyük bir (imanda) canlanma getirdim ve siz onun ispatını gördünüz. Her yerde
yayılmış olan öğretilerimi, reddetmeyin. Duyduğunuz hakikatin ve kurtuluşun sözlerini hafife
almayın. Bu sözler ve hakikatler sizi kurtaracak olan esas iptir.”
“İçinde yaşadığın bu zaman başlangıçtan sona kadar sadece 7 yıl sürecek. Bu sözleri (mesajımı)
bulduğun zamanın noktası senin için son derece önem bir faktördür. Belki benim bana sadıkları
cennete aldıktan sonra, benim hakkımda bir şey duyan ilk şanslılardan birisin. Belki son
teşebbüsümde bana ait olan insan ruhlarını toplamak için canlanma hamlesi yoluyla dünyaya
yolladığım ruhumu fark edenlerden birisin. Eğer bu senin için geçerliyse, o zaman gerçekten
kutsandın.”
“Ama sana hakikati söylüyorum…
Eğer uyarılarımı iki ya da üç yıl sonra bulduysan(Jesus´a sadıkların cennete alınmasından 3 yıl
sonra), o zaman bu sözleri kabul etmek için vakit çok daraldı. ŞİMDİ beni araman GEREKEN ve
benim tarafımdan bulunman gereken zaman geldi… Çünkü bu karar zamanı sona eriyor.”
“7 yılın ortasında bir kere daha büyük bir çalkalanma, önemli bir devrim sadece fiziksel dünyada
değil, görünmeyen ruhların dünyasında da olacak. O noktadan itibaren kötü güçler yerlerini almış
olacaklar. Eğer hükümdar Obama´nın ve onun yönetimindeki ona hizmet eden kötülerin önünde
henüz diz çökmediysen, herhangi bir ‘normal’ yaşam hemen hemen hiç mümkün olmayacak. Evet,
Antichrist´in (İncil’de adı geçen Jesus´un düşmanı) kim olduğunu sizin için tam belirliyorum. Elbette
o adamın ona karşı olan herkes için dünyada kötülüğün esas sembolü olduğunu şimdi biliyorsun.
Obama´ya karşı gelmeye çalışmış olan milyonlarca insanlara (ruhlarına) o adam çok ölüm, yıkım,
hastalık ve çok zarar getirecek ve o insanlar o adama karşı gelmekten ölmüş olacaklar.”
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“Birçok mesajların arasında olan benim Carol ve Clare´e (kardeşinize) verdiğim mesajlarımı
buldun. O insanlar mesajlarımı, ben onları cennetime almadan önce, bütün dünyaya yaydılar. Kesin
kararınızı vermek için birazcık zamanınız var. Sen düşmanın yandaşıydın ve her şeyin iyi olduğunu
ve ‘onların toplanıp yok edilmesinin daha iyi olduğunu – halis insanların yok edilmesine’ düşman
tarafından kendini ikna ettirdin’.”
“Şimdi sana söylüyorum…
Bunlar ruhunu mahvedenin yalanlarıdır. Onları önemsememelisin. Zamanın kayboluyor.”
“Bütün dünyada adamlarımla birlikte yuvalar muhafaza ettim – topladığım insanların sağlık, besin
ve günlük ihtiyaçlarının sağlanmasıyla yaşayabileceği, gelişebileceği güvenli yerler. Elimi şimdi tut
ve seni onlara götürmeme izin ver. Kalbini tamamen bana çevir ve senin o sıkıntılı (7) yılı barış,
hakikat ve hiç yaşamadığın veya çoktan beri unutmuş olduğun gerçek sevgiyle orada geçirmen
için seni oraya götüreceğim.”
“Çocuğum, zaman şimdi senin düşmanındır. Şimdi onu pek anlamıyorsun, ama anlayacaksın.
“Burada yazılı olan sözlerime önem ver – böyle bir berraklıkta daha çok uyarılar almayacaksın.
Şimdi senin ruhunla çalışıyorum ki, ruhun bu sözlerin hakikat ve sadık olduğu kanaatine seni
vardırsın, çünkü bu sözler sadık ve hakikat olan Jesus tarafından söylendi.”
“Benim sende olmama, seni bulmama, seni kurtarmama, seni güvence altına almama ve kötülüğe
olan eğiliminden arındırılmana izin ver, çünkü kalbim seni benimle cennetimde birleştirmeyi
özlüyor. Gel, sevgili arkadaşım. Gel! Seni bekliyorum. Gel!”
“Jesus Christus. Çarmıhta RUHUN için ölen O ve şimdi sonsuz sevgimle bana gelmeni bekliyorum.”
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