12. Jesus Christus diyor ki… Onlar dünyada bırakılacaklar (English Title – Jesus says... They will be left behind)
Kehanet
4 Kasım 2014 – Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı
Almancadan tercüme: Jasmin
Rab sözlerine şöyle başladı… “Pek çok insan dünyada bırakılacak.”
Rab, (Senin sana sadık insanları ölmeden cennete alacağın gün geldiğinde) dünyada bırakılacak
olan o insanlar için çok üzülüyorum. Çünkü onlara söylemeye çalıştığımız herkes benim ailemde
bile, bu mesajı önemsemediler.
Rab bana tasdik etti… “Her şey benim şerefime göre kendiliğinden çözülecek.”
Masumlar, vurdumduymazlar, zor anlayanlar, Tanrı’ya inanmayanlar, seni görmemezlikten gelip
reddedenlerin hepsi için ağlıyorum. Fuhuşun kurbanı olan zavallı çocuklar için de. Onları da yanına
alamaz mısın? Onları tahmin ettiğimden daha çok sevdiğini biliyorum. Ve iyi Hristiyanlara ne
olacak?
Bu soruyu, eşim Ezekiel´in gördüğü Christus´un onu sevenleri cennete alması hakkındaki rüyadan
kaynaklandığı için Rab´be sordum. Ezekiel, (büyük sıkıntı yılları dünyada başlamadan önce) cennete
direkt alınacak olan küçük bir grubu rüyasında görmüştü. O rüya tehlike sinyalleri veren türdendi.
Sonra Rab sözlerine başladı… “Birçok insan dünyada bırakılacak.”
Jesus, bu sözleri bana söylediği anda, O´na karşı direnip O´nun söylediklerini dinlemek
istemiyordum.
Rab ciddiyetle konuştu… “Dinlemek istiyor musun?”
Ben: ‘Beni affet, Rab’ diye yanıtladım.
Rab ağlamaya başladı…
“Hiç kimseyi bu dünyada bırakmak istemiyorum. Ama beni sürekli reddedenler ve öğütlerimi hor
görenler cennete alınmayacaklar. Onlar bana değerli hizmette on yıllar boyunca tecrübe sahibi
olanlardı. Onlar sesimi duyuyorlar, diğer insanlar için mesajlar düzenliyorlar, fakat kendileri benim
nasihatlerime uymuyorlar. Yeni şarabı eski şarap tulumuna dolduramam. Yeni kilisemi yolsuzluğun
üstüne inşa edemem. Orada tamamen (eski yanlışlıkları) salıvermek gereklidir: Bütün zehir gibi
tutumlar, garaz, önyargılar, yanlış değer sistemleri ve dindarlık ruhu! Kilisem ahlaksız,
temizlenmesi gerekir. Ve yakında olacak olaylar o kilisemin arıtılması için belirlendi. Senin önüne
birçok örnek koydum.”
1

O noktada Rab onların isimlerini saymaya başladı. Her şahsın adını söylerken, kalbim kederden
daha da aşağıya düşer gibi oldu, çünkü onlar birer birer kendi yollarında gittikleri zaman, içimdeki
Kutsal Ruh´un kederini hatırlıyorum.
Ve sonra Rab sözlerine devam etti…
“Hayatları ayni örneklerle dolu sadik hizmetkârlarım var. Onlar herkesi sevdiler, insanlara
(sözlerimi) öğrettiler, o insanlar için acı çektiler… Fakat sonunda yanlış yoldan gittiler. Tekrar tekrar
aşağılayıcı darbelere kalplerinde garazsız ve kötülüksüz tahammül ettiler. Onları (katlandıkları için)
ödüllendirmeyeyim mi?”
“Onlara emeğinin karşılığını vermeyeyim mi? Tenhalıkta seslenen ve yolu hazırlayan bir sesim
olmasın mı? Sana hakikati söylüyorum – benim sadık hizmetkârlarımın bilgece öğütlerini hor
görenler nihayet kulaklarını açsınlar ve onların sesini dinlesinler. Ama bütün insan ruhlarını
denemek için dünyaya gelecek olan sınavlardan sıyrılmak onlar için çok geç olacak.
“İncil’in Vahiy bölümünde sözü edilen canavarın işareti o ciddi sınavın başlangıcı olacak. O sınav,
küçük şeylerden mahrum edilmekle başlayacak ve sonra direkt temel ihtiyaçlardan mahrum
bırakılmakla devam edecek. İmanlı insanlar arasında eşi benzeri görülmemiş bir eleme olacak.
Dünya, o insanları benim başlangıçtaki kilisemde görülmemiş olan yaşam stiline ve din bilimlerine
tutsak etti. O insanların varlığı kritik ölçüde tehlikeye girecek ve onlar tarafından farkına varıncaya
dek benim kim olduğum, bende olanların kim olduğu ve adımı ve çarmıhımı taşımanın ne anlama
geldiği, bende yaşamanın ve benim onlarda yaşamamın ne demek olduğu araştırılacak. Sonra o
insanlar bunların (öğretimin) değerini keşfedecekler ve dünyanın onlara sunduğu ve hazırlamış
olduğu her şeyi tamamen reddedecekler. Bunlar adım adım yapılması gerekir. Bir gecede
gerçekleşmez. Ondan dolayı da o insanları (dünyada eşi benzeri görülmemiş İncil’de sözü edilen
sıkıntı yıllarında) dünyada bırakacağım.“
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