
39. Jesus açıklıyor…  

Christus´a sadıkların (ölmeden) cennete alınmasından sonra (imanda) büyük canlanma 
 
6 Nisan 2015 – Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı 

“Korktuğunu biliyorum, nasıl hissettiğini biliyorum.” 

 

Çok üzgünüm, Rab. 

 

“Ne için? Yeniden canlanma hakkında konuşanın belki ben olmadığımı sorduğun için mi? Bırak kalbini rahatlatayım. Siz 

(Christus´a sadıklar) cennete alınıncaya dek, canlanma olmayacak. Evet, o zaman eşi benzeri görülmemiş şekilde diriliş 

başlayacak ve ben ruhumu (size) dökeceğim. 

Ama ruhunu bu dünyadan uzaklaştırdın ya? 

 

“Ruhum (burada) olmadan halkım nasıl Tanrı’ya dönsün? Kutsal Ruh´un günahları ortaya çıkaracağı Kutsal Kitap´ta 

yazmıyor mu?“ 

 

Yuhanna 16:8, 9, 11 

8 O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir: 

9 Günah konusunda, çünkü bana iman etmezler; 

11 Yargı konusunda, çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. 

 

O zaman neden (İncil’deki) sözün yoldan çekilinceye dek diyor? 

 

Mezmurlar 85:1-7 

 

1 Ya RAB, ülkenden hoşnut kaldın, Yakup soyunu eski gönencine kavuşturdun. 

 

2 Halkının suçlarını bağışladın, bütün günahlarını yok saydın. (Sela) 

 

3 Bütün gazabını bir yana koydun, kızgın öfkenden vazgeçtin. 

 

4 Ey bizi kurtaran Tanrı, bizi eski halimize getir, bize karşı öfkeni dindir. 

 

5 Sonsuza dek mi öfkeleneceksin bize? Kuşaktan kuşağa mı sürdüreceksin öfkeni? 

 

6 Halkın sende sevinç bulsun diye bize yeniden yaşam vermeyecek misin? 

 

7 Ya RAB, sevgini göster bize, kurtarışını bağışla! 

 

“Görüyor musun, Kutsal Ruh´un dünyada büyük canlanma işinde etkisi olacak. Sevdiğim, görüyorsun işte, yeniden 

canlanma için O´na ihtiyaç var, ama o (canlanma) gerçekten insanlar ve özellikle bana imanlılar ve seninkiler kendi 

gittikleri yolun ölüme götüren yol olduğunu görmek zorunda oluncaya dek, baştan savma olacak, çünkü annenin soyu 

yoluyla Yahudi kanı (nesilden nesile) ulaştı. Yahudilere zulüm yüzünden gizli tutulmuştu. Ama yine de sen bir 

Yahudi’sin. 

Gerçekten mi? 

 

“Evet, gerçekten.” 

 

“Ve birçoğunun Yahudi kanı taşıdığını ve bunu bilmediklerini söylemek istiyorum. Ama sana söyledim, gökyüzünün 

bulutlarıyla geldiğimde, beni bütün insanlar görecekler. Bütün insanlar, bütün insanlar demektir, o GİZLİ olmayacak. 

Hayır, halkımın beni reddettikleri için gözyaşı döktüğünü göreceğim, "Dünyadaki bütün kabilelerin yas tutacağı" Kutsal 

Kitap´ta yazılı değil mi?” 

 

Matta 24:30 

 



“O zaman İnsanoğlu’nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu’nun 

gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.” 

 

Rab, birçok kişi yukarıdaki bu sözlerin senin İkinci gelişinle ilgili olduğunu söylüyorlar? 

 

“Ama yine de, Yuhanna'nın yedi kiliseyi selamladığı Vahiy 1 dışında, Vahiyde belli bir noktadan sonra kiliseye 

değinilmediği doğrudur: 

 

Vahiy 1:6-8 

 

6 Yücelik ve güç sonsuzlara dek bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip 

Babası Tanrı’nın hizmetinde kâhinler yapmış olan Mesih´in olsun. Amin. 

 

7 İşte, bulutlarla geliyor ve her göz ve onun bedenini deşmiş olanlar bile. O´nun için dövünecek dünyanın bütün 

halkları. Evet,  böyle olacak. Amin. 

 

8 Var olan ve var olmuş ve gelecek olan, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega Ben´im diyor. 

 

“Ve bu kitap kronolojik sırayla yazılmıştı.” 

 

“Benim asıl niyetim, halkımın benim KİM olduğumu bilmeleri, çünkü bunu bilmeden günahlarından pişman olup 

Tanrı’ya dönemeyecekler. Beni gördüklerinde, beni günahkârca reddettiklerinin pişmanlığı içinde iliklerine kadar 

sarsılacaklar.” 

 

Rab, Matta'dakilerin düzeniyle olan mücadelelerimi biliyorsun. 

 

“Bunların düzenini yanlış anladığını biliyorum. Tapınak, siz bana sadıklar göklere alınana dek, inşa edilmeyecek.” 

 

“Clare, burada biraz durup dinlenmeni istiyorum, sizin göklere alınış esnasında ben görüneceğim. Yeryüzüne ayağımı 

basmayacağım, ama görüneceğim, halkım beni reddettiği için ağlayacak ve yas tutacaklar. Pagan milletler göklere 

alınırken, onlar dünyada bırakılacaklar. Ardından yeryüzünde insanlar cehennemi yaşayacaklar. İşte bu İncil’de sözü 

edilen sıkıntı zamanının başlangıcı olacak. Seni temin ederim, Şeytan, kendi kötü planlarını uygulamak ve deccalı 

(antichrist´i) başa getirmek için zaman kaybetmeyecek.” 

 

“Dünya sarhoş gibi sendeleyecek. Sadece parçacık hızlandırıcı tekniği kutupların manyetik düzenini bozmayacak, o 

zorunlu olarak Nibiru ve asteroidlerin yaklaşmasıyla gezegenleri de etkileyecek. Size cehennemi dünyada 

yaşayacağınızı söylemedim mi. Bütün bunların hemen sırayla gerçekleşmesi planlandı, bu dünyanın yargısı çok şiddetli 

olacak.” 

 

“Onları ne kadar çok sevsem de, Yahudi halkı hiçbir şekilde açgözlülük ve manipülasyon konusunda masum değil. Beni 

reddetmeleri ve onlarla birlikte kurduğum antlaşmayı dikkatsiz bir şekilde terk ederek iş anlaşmalarını manipüle 

etmeleri ve bu dünyanın canlılarının kanından sorumlu olmaları nedeniyle onlar için karar iki amaca ulaşacak. Onlar bu 

konuda çok suçlular. Bu, onların yargıları için neden burada olmaları diğer bir nedendir.  Yaptıkları yatakta yatmak 

zorundalar. TAMAM, şimdi anladık mı?” 

 

Sanırım öyle, ama hepsini tekrar okumak zorundayım. Bu konuda nasıl olduğunu biliyorsun, hemen anlayamıyorum. 

 

“En azından bunu anladın canım.” 

 

Ben diğer her şeyi sana borçlu olduğum gibi bunu da sana borçluyum. Bana Miami'den bahsetmen dışında (Christus´a) 

sadıkların göklere alınması için özel bir işaret varmış gibi görünmüyor. 

 

“Miami, 2. Dünya Savaşından, savaşlar ve savaş söylentilerinden farklı değil. Bilginin artması nedeniyle, meydana gelen 

hasar, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde, kafa karıştırıcı türden ve öncekinden daha yıkıcı olacak. Bu yüzden 

en az beklediğin bir saat olacak. Görüyorsun, bütün aylar ve şölenlerde bekleniyorum. Christus´a sadıkların göklere 

alınma gününün bir bayram gününde olamayacağı sana alarm versin, çünkü Beni bekliyorsunuz.” 



 

“EN AZ beklendiğim anda geleceğim Kutsal Kitap´ta yazılı değil mi? Bu bir ipucuydu.” 

 

TAMAM, şimdi insanların belirlenen zamanları bilmek hakkında söyledikleriyle çelişiyor. 

"Maalesef." 

 

Ah, Rabbim. Sen gerçekten de en yücesin. 

 

“Ben gerçekten de belirlenen zamanda bir şeyler yapacağım, ama bana sadıkların göklere alınması hariç, gerçekten 

tayin edilen zamanda işler yapacağım. O zaman neden belirlenen zamanlara bakıyorsun?” 

 

Eh, sanırım mantıklı geldiğinden? 

 

"Kesinlikle. Ve hiç mantıklı gelmeyeceğini de anladım. Öyleyse rahatla ve tekrar benden şüphelenmeyi bırak. Sana çok 

belirgin bir işaret verdim, buna dikkat et Clare. Lütfen karışıklığı yayma, yıllar önce verdiğime tutun. En mantıklı olanı 

tahmin etmeyi bırak. Bu konuyu açığa kavuşturmak için yıldızları, ayı ve belirlenen zamanları şakulün gibi kullanarak 

hepiniz kendinizi çok yoruyorsunuz.” 

 

Ah, Rab… 

 

"Sen bir sahte peygamber değilsin, kendini nasıl adlandırdığını seviyorum, gelinim. Damat hanımına sırlarını hiç vermez 

mi?" 

 

“Buraya gel sevgilim, seni öpmek, tutmak ve gönülsüzlükten kurtarmak istiyorum. Ah sevgilim, bana yüzde yüz ne 

zaman güveneceksin?” 

 

O noktada değil miyim Rabbim? Lisa'nın dediği gibi, ilerlemem devam ediyor. En azından durmuyorum. 

 

“Bunu tekrar okumanı, iyice kavramanı istiyorum. Sadıkların göklere alınırken benim görünmem konusunda sana 

katılmayan çok kişi olacak. Bunun seni korkutmasına izin verme. Unutma, Beni sevindirmek için yaşıyorsun, 

okumuşların ve zekilerin düşündüğü için değil. Basit düşün, bana güven, kendini Kutsal Yazıları incelemek için zorlama. 

Seni bilim adamı olman için yaratmadım. Seni bir sevgili olman için yarattım. Bu husus uzun zaman önce açıklığa 

kavuşmalıydı.” 

 

Rab, şimdi İncil çalışmalarına derinlemesine dalma fikrini çok seviyorum. Cennette bunları anlamayı gerçekten de dört 

gözle bekliyorum. 

 

“Evet, o cennette mutlaka olacak. Ama yeryüzünde bilgi abartılır, ama hayırseverlik özgüven verir. Diğer bir deyişle, 

daha güvenli, küçük, öğrenmemiş ve anlayış için bana bağımlısın. Sana zamanla insan standartlarıyla ölçülemeyecek 

kadar küçük şeyler yani en karmaşık gerçeklerin en derin anlayışını verebilirim. Buna karşın 30 yıl İbranice ve Süryanice 

öğrenebilirdin ve hâlâ o dilleri anlama yeteneğine sahip olmazdın. Yani, bana güven, kendi anlayışına dayanma, senin 

anlayış yollarını ben yöneteceğim.” 

 

“Rahmetim sana ve sevginin basit yolunu seçen tüm gelinlerimedir." 


