576. Rab şöyle konuştu... Kötü günler sizi bekliyor, ama onlar uzun sürmeyecekler
(English Title - Evil days are ahead, but they are short-lived)
11 ve 15 Aralık 2017 - Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı
Rab, umudumuz Sana, gücümüz Sende ve sen içimizde yaşıyorsun. Dünyada sıkıntılarımızın
olacağını, ama dünyanın üstesinden gelebileceğimizi sen dünyanın üstesinden geldiğin için
hatırlamamıza yardım et... Amin.
Rab sözlerine şöyle başladı... "Güçlü olun. Kötü günler sizi bekliyor, ama onlar uzun sürmeyecekler.
Sizlerden, gelinlerim, bana güvenle dik durmanızı, çelişkiler ve kayıplar karşısında cesaret ve
inancın elçileri olmanızı bekliyorum. Yaşamlarınız ne yediğinize, nerede yaşadığınıza, ne giydiğinize
veya hangi arabayla gittiğinize bağlı değil, kararlılığa ve sebata bağlıdır. Yani zor durumlarla karşı
karşıya kaldığınızda çamura batmayın."
"Gelecek aylarda biz beraber dağa tırmanırken, sizinle olacağım ve sizi asilleştirmeye ve
mükemmelleştirmeye devam edeceğim. Sizlerden bazıları daha güçlü olacak, diğerleri ise yolda
düşecekler. Seçiminiz ne olursa olsun, hâlâ benim olduğunuzu ve sizi asla terk etmeyeceğimi veya
tek başınıza bırakmayacağımı unutmayın."
"Arınmanın ateşlerinden çıksanız gerekse bile sizinleyim. Her şeye rağmen sizinleyim."
"Seninle olduğum gibi, Clare, bu gece bu kötü alışkanlıkla savaştığında. Bazen, pisliğe doymadan
önce, çok kez çamura batmanız gerekir.“
"Kızlarım ve oğullarım, gelinlerim ve dostlarım, ruhunuzun hareketlerini sezmediğim ve
ayartmalardan kurtuluşu hazırlamadığım tek bir an bile yoktur. Ellerimi havaya kaldırıp, "‘Yeter
artık! Seninle işim bitti! Kendi yoluna git.’" dediğim tek bir an bile yoktur.
"Hayır, eşimi asla bırakmam. Ben ailemi asla terk etmem. Bunun yerine onlara nefes almaları için
bir şans veririm öyle ki, hayatlarındaki yerimi almak için neyi veya kimi seçtiklerini görebilsinler. O
kişilerin çoğu için daha önce göremedikleri şeyleri açıkça gördükleri vakit çok geçtir, çünkü düşman
(kendi arzularındaki düşman) onların sırtlarını dönüp idollerine koştuklarında, kaybedecekleri
şeyleri görmemeleri için gözlerini kamaştırdı. Bu durum birçok kişi için ölüm anında gerçekleşir ve
şeytanın peşinden gitsinler diye onlara karşı çaresizliğe düşmeleri için kullanılır.
"Görüyorsun, sevgili Clare, anlıyorum, her ne kadar beni incitse bile. Sınırlarını biliyorum, ne
zaman ayağa kalktığını ve ne zaman düştüğünü ve seni hep korudum, canim. Bana geri dön Clare.
Altına saklanacak bir kaya bulma; hep bana geri dön. Unutma, seni takip eden hain bir düşmana
sahipsin ve evet, en iyi koruyucun alçakgönüllülük."
"Sevgililerim, kusurunuz ne olursa olsun, sizi defalarca koruyorum ki, kusurun içine
saplanmayasınız. Fakat herhangi birine tepeden baktığınızı görürsem, sizden korunmamı geri
çekerim ve kendi başınıza kalırsınız öyle ki, ne kadar zayıf olduğunuzu öğrenir ve asla bir başkasını
da eleştirmezsiniz."
"Evet, alçakgönüllülük büyük bir koruma."

"Tüm fırtınalara karşı durmanız ve benim sadık şahitlerim olmanız için sizi cesaret, dayanıklılık ve
doğrulukla kutsuyorum."
15 Aralık 2017 tarihli mesaj
Rab sözlerine şöyle başladı... "Clare, daha önce de söylediğim gibi, bu bir test. Gelinimin ve
Halkımın kalbinde saklı olanı ortaya çıkarmak istiyorum. Bunu yapmak için finansal kriz ortamından
daha iyi bir zaman olabilir mi? "
"Sevgili Gelinlerim, Bana güvenmeyi seçerek bilgece bir seçim yaptınız. Fakirlerin geçimini
sağlamak için onlara para emanet ettiğim kişiler ve bana itaat etmiş olanlar da bilgece davrandılar.
Zenginlik arttıkça, kalbinizi bana ve benim isteklerime yöneltiyorsunuz. Bu gerçekten de övgüye
değer bir davranıştır."
"Ama bunun bir ev daha satın alma fırsatı olduğunu düşünenlere, yazıklar olsun, diyorum. Sizi çoğu
felaketten korudum, çünkü hak etmenizi sağladığım şeyler için hesap vermek üzere huzuruma
çıkacağınız gün için hazırlanmadınız. Bu serveti tek başınıza biriktirmediniz. Sizi bir sürü felaketten
korudum. Kalbinizi dünyevi kâr, toprak, ev, altın ve gümüşe sırtını çevirip bana ve yakarışlarına
katlandığım açlıktan ölen çocuklara dönmesi için ne kadar çok zaman geçmesi gerektiğini
bekliyorum".
"Bekledim ve bekledim ve hâlâ bekliyorum. Günler geçiyor ve bu çocuklar ağlıyor ve ben
bekliyorum. Size dair şöyle yazılmıştı", ‘Gümüşlerini sokağa atacaklar. Altınları kirli sayılacak.
RABbin öfkesini boşalttığı gün onları ne altınları, ne de gümüşleri kurtarabilir. Bunlarla ne açlıklarını
giderebilir, ne karınlarını doyurabilirler. Altın ve gümüş onları suça sürükledi.’ Ezekiel 7:19
Buradaki mesaj nedir? Servet biriktiriyorsunuz. Ama dünyadan hizmetkârlarımı ve inançlı
gelinlerimi yanıma (cennete) aldığım günde, altınınız ve gümüşünüz değersiz olacak, çok
üzüleceksiniz ve dayanamayacaksınız, çünkü sizi bu dünyada bırakacağım. Ve şimdi canavarla
(antichrist´le) karşılaşacaksınız ve servetiniz antichrist´in işaretini kabul etmediğiniz sürece
anlamsız olacak.
"Size hayatlarınızı değiştirme şansını veriyorum. Sadece kendiniz ve aileniz için yaşamayı bırakın ve
isteklerimi de dikkate alın. Sizin için çok geç değil, ama çok geç olacağı gün geliyor ve bencilliğinizin
sonuçlarına göre mahvolacaksınız."
"Beni tanımak kalbimi tanımaktır; kalbimi tanımak, yoksullar ve adaletten yoksun olanlar için
üzülmektir."
"Gelişen değişimler nedeniyle birçoğunun kalbi açığa çıktı. Yollarınız hakkında düşünmeniz ve
yollarım hakkında düşünmenizi değiştirmeniz için bir şans daha veriyorum."
"Dünyevi şeylerle bana sadık olanlar, siz kutsandınız, çünkü sizi daha büyük şeylere sadık kalmaya
teşvik edeceğim."

