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266. Jesus diyor ki… Sizin cennete alınmanızdan önceki olaylar günahlarınızdan 
pişman olup Tanrı’ya dönmeye son çağrım olacak 

5 Mart 2016 – Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı 

Tercüme: Jasmin 

Clare sözlerine söyle başladı. Kudretli Tanrımız´ın, Babamız’ın, Oğlu´nun ve Kutsal Ruh´un 
kutsaması hepimizle olsun, sevgili Jesus´un kalbinde taht kuranlar. Bu akşam bu çok önemli bir 
mesajdır. Bu mesaj aklımda dolaşan yanıtlanmamış soru diyebileceğimiz şeyin birkaç pazıl 
parçalarını birleştirir. Rab bütün bu şeyleri birleştirip bana açıklık getirdi. Aklım son haftaların 
mesajları ve rüyaları hakkında düşünüp taşınırken, senden bir açıklamaya ihtiyacım vardı, Rab. 

Jesus şöyle yanıtladı… “Evet, senin kalbinin vesveselerini bütün gün, bütün gece boyunca dinledim 
ve hiçbir şey gözümden kaçmadı. Hepsi tahminler ve spekülasyonlar… Sence onların kaç tanesi 
bendendi?” 

 (Clare) Şimdi, sanırım çoğu… 

 (Jesus) “Belki, hatta onların hepsi?” 

 (Clare) Şimdi açıklığa çıkarmak istediğim bu. Diğerlerinin payı için rica etmek istemiyorum, ama 
bütün bunların birbirine nasıl uyduğunu gerçekten bilmek isterdim, Rab. 

 (Jesus) “O kadar çok üzücü olaylar, o kadar çok trajediler. O hatta Tanrın için bile ilgilenmesi zor 
şeyler, onu gelinime anlatmak daha da zor. Henüz bu olayların detayları hakkında konuşmak 
istemiyorum, ama senin beni bütün açıklıkla temsil etmek istediğini ve benden OLMAYIP da sadece 
insanları korkutmak için uydurulan şeyleri ortadan kaldırmak istediğini biliyorum. İsterim ki, onların 
anlattıkları tamamen abartılmış diyebilmem, ama korkarım bunu yapamam. Aslında o daha da 
kötü. Ama bırak, sizi gelecekte olacak şeylere hazırlayayım.” 

 “Bak, bu kanaldaki insanlar, onların çoğu tamamen geriye çekilmiş bir yaşamla kutsandılar, onlar 
ne pahasına olursa olsun kendilerini bana tamamen teslim ettiler. Ben onların burada  (bu kanalda) 
olmalarını istiyordum, çünkü onların birkaçının benim o ruhları kucağıma getirmeme yardımcı 
olmak için çok yüksek bir paha ödeyeceklerini biliyordum. Bu kanalda çok sayıda çok olgun olan 
insan var ve onlar sadece benim için yaşamayı veya benim dileğime göre ölmeyi istiyorlar.” 

 “O insanlar her şeyin ne kadar da değersiz olduğunu bilecek kadar dünyada uzun süre yaşadılar ve 
onlar göklere çıkmaya hazırlar. Ama onlar kalplerinde diğer insanları da yanlarında götürmek 
istiyorlar. Günahkârlar kitlesiyle ve kurtuluşa ulaşamamışlarla ölmek onlar için benim çarmıhta 
kurban olmama bir teşekkür tarzıdır.” 
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 “Bu, dünyada gerçekten anlaşılmıyor, ama onlar doğmadan önce, günün birinde benim için 
hayatlarını kaybedeceklerine dair bir anlaşma vardı. Bu onların özgür iradesinin fedakârlığıydı, 
Clare. Ben hiç kimseyi zorlamadım. Ama ben onları bilgilendirdim ve onlar kabul ettiler. Bak, 
gelinim benimle yaşamda ve ölümde birleşmiş olacak. Bu kolay bir karar değildi, ama onların bakış 
açısına göre cennette onların benim için yapabilecekleri harika bir şeydi.” 

 “Hiç kimse acı ve ıstırap istemez, ama bunlar da onlar için o zaman önemsiz görünüyordu. Ama 
ben onlara çok şey yaşamalarını önleyeceğim ve tahmin ettiğin gibi bu olaylardan sonra 
(günahlardan) çok pişmanlık olacak. Ben sana onu kızının biri hakkında konuştuğum zaman, 
çıtlatmıştım. Jesus´a sadıkların cennete alınmasından sonra gelecek olan büyük ruhi canlanma 
hakkında söylediklerimi bu geçersiz kılmaz.” 

 “Bu olaylar, bana sadıkların cennete alınmadan önce, Tanrı’ya dönüşe son çağrı olacak.” 

 (Clare) Rab, lütfen bana yardım et. Metindeki boşlukları kendim doldurmayayım diye gerçekten 
çok dikkatliydim. Yani gidip evharistiyayı aldım ve bir süre Rab´bin yanında oturdum. Evharistiyayı 
ağzıma aldığım anda, ‘günler’ diye duydum. 

 (Jesus) “İlk olay ve sadıkların cennete alınması günü arasında günler olacak. Geride duranlar ve 
benim egemenliğime inatçı gururlarıyla direnmiş olanlara bir şans verilecek. Bazıları ona reaksiyon 
gösterecekler. Diğerlerinin tutumları ise, eğer inanabilirsen, daha da sertleşecek. Onları 
günahlarına ikna etmek için ruhum insanlığın üstüne bol bol dökülecek. O zaman doğru veya yanlış 
olanı bilmeyen ve yani sol eli sağ elden ayıramayan artık hiç kimse olmayacak.” 

 “Ben bunu büyük bir merhamet eylemi olarak yapıyorum ve o olaylarda ölenler benim tarlamda 
çalışan isçilerimdir ve onların kardeşleri onların peşinden sonsuzluğa gidebilmeleri için kendi 
hayatlarını feda ediyorlar. Bu da Christus´a imanla ölen ölülerin neden önce cennete alınmalarının 
bir nedenidir. Onlar her şeylerini verdiler ve ilk olarak dirilmeyi hak ediyorlar.” 

(Clare) Bu mesajı büyük bir dikkatle aldım öyle ki, ailevi bir kötü ruh beni yanıltmasın, özellikle 
zaman çerçevesi bakımından. Bu gerçekten bir çukur olabilir ve düşüncelerimiz bizi de 
yanıltabilirler. Düşman (şeytan) bizi yanıltabilir, bu sebepten ben çok dikkatliydim. 

Ama ben gerçekten Rab´le bağlantı kurmuştum ve gerçekten O´nun O olduğuna huzurluyum. 
Ayrıca neden O beni yanıltsın? Ne çıkarı olabilirdi? Bu internet kanalı Tanrı’nın sevgisinden, O´nun 
bize olan sevgisinden, bizim O´na sevgimizden, bizim kardeşlerimize gösterdiğimiz sevgiden 
bahseder. Jesus sana güveniyorum. Senin sadık olduğuna ve senin yanıtına çok acıktığımız zaman, 
bize balık yerine yılan vermediğine inanıyorum. 

 (Jesus) “Görüyorum ki, gözün açılıyor, sevgili Clare… Benim sana sözlerimi imanla duyuyorsun.” 

 (Clare) O anda başka bir şeyi, bir internet sayfasında birisinin benim hakkımda yaptığı görüşü 
düşünüyordum. 

 



3 
 

 (Jesus) “Lütfen, senden sebepsiz yere nefret edenlerin gaddarlığını affet, canım. Kalbim senin 
kalbinle ıstırap çekiyor ve o gerçekten o kişinin kutsallaşması için bir kurbandır. Onun senin kalbini 
zehirlemektense, o tutuma izin vermek, hoşgörüyle karşılık vermek daha iyidir. ‘Baba, onları affet, 
onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar.’” 

 (Clare) Benim Jesus´la olan ilişkimi ve O´nun bana verdiği dersler hakkındaki anlattıkları yalanlara 
rastladıktan sonra, üzgün bir kalple duaya başladım. Ey sevgili kardeşlerim, Tanrı’nın lütuflarını 
aldığınız zaman, onun pahasına dikkat edin. Zulüm, yalanlar, iftiralar her alanda geliyorlar. Tanrı, 
O´na yaklaşmanız için mükemmel bir iyiliğiyle insan ruhlarına lütuflar ve davetler yağdırdığı zaman, 
hissedeceğiniz en büyük acının Tanrı’nın lütuflarıyla alay edip o lütufların reddedilmesi olduğunu 
ortaya çıkaracaksınız. Ve o kişiler sırtlarını dönüyorlar. Yaşadığım hiçbir şey, gerçekten hiçbir şey 
bundan daha acı olan bir şey yoktur. 

 (Jesus) “Sana söylemeliyim ki, tecrübeli hakikat savaşçılarıyla ‘dünyadan geriye çekilmiş’ beni 
sevenlerin karışımını sana yönlendirdim, çünkü bu internet kanalına bakanların onların örneğiyle 
çabucak olgunlaşmasını sağlamak istiyorum. Onlar burada (kanalda) bir yuva buldular ve hiçbir 
yalan ve iftira onları benden, benim kalbimden veya bu kanaldan uzaklaştıramayacak, çünkü benim 
koyunlarım benim sesimi tanırlar ve kıskançlık onlara egemen olmayacak. Onlar idrakte 
olgunlaştılar ve onlar benim bedenimdeki sahip oldukları pozisyonlarıyla huzur içindeler. Onlar seni 
dualarıyla örtüp bütün insanları bana doğru çekenlerdir. Evet, onların bu kanalda dualarıyla ve 
örnek olmalarıyla oldukça etkileri var.” 

 “Ve öğrettiğim şeylerde kusur bulan o acınacak insanlara yapabileceğin her şey, onlar için dua 
etmektir. Dua et, dua et, dua et. Onlar gerçekten sefil bir sürüdür, onların çoğunun kıskançlıktan ve 
diğerlerinin ise korkudan gözleri kamaşmıştır. Keşke benim onları buraya çağırdığımı bilselerdi öyle 
ki, büyüsünler ve güvensizliklerini ve korkularını atabilsinler ve şifa ve sonsuz barış sağladığım 
kollarıma gelsinler. Ve ben onlara onların benim için ne kadar harika olduklarını söylesem. Ama 
onlar şimdi beni korkusuzca kucaklamak için başka bir zamanı, başka bir fırsatı beklemek 
zorundalar.” 

 (Clare) Ah Jesus, kanalımızı ziyaret edenlerin her birini tanımayı ve onları cesaretlendirmeyi 
istiyorum. Bazen onlar için daha fazla vaktim olmadığına üzgünüm. 

 (Jesus) “İsterdim ki, bunların hepsini yapabilseydin, ama hastalığından ve zamanından ötürü 
kısıtlısın. Ama ben bundan da faydalanırım, onu kendine dert etme. Ben onları bütün kalbimle 
seviyorum ve onlar bunu şimdi anlamasalar bile, onları kollarımın şölen masasına getireceğim.” 

 “Öyle ya da böyle, bu trajik olaylarda ölenlerin çoğunun fevkalade imanlı kişiler olacağını bilmenizi 
istiyorum. Çok özellikle ve onların cennette ödülü bu olaylardan sonra vuku bulan hasadın bir 
parçasını teşkil edecek. Ben onları her an sevinçle kucaklayacağım ve onlar benimle ebediyen 
birlikte olacaklar. Onların korkacak hiçbir şeyleri yok, şu an onların zamanı yaklaşırken, sevinç 
çığlıkları atmak için çok nedenleri var.” 
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 “Ama ilk olaylar ile bana sadıkların cennete alınması arasındaki zaman çerçevesinde 
günahlarından pişman olup Tanrı’ya dönüş olasılığı olduğunu belirtmek istiyorum. Bu ruhların 
hasadını çok arttıracak. Ama o günlerden ibaret olacak, olgunlaşmış bir ruhi canlanma değil. Ruhi 
canlanma sadıkların cennete alınmasından sonra mutlaka vuku bulacak. Binlerce insan bana 
gelecek ve iyi ve kötü arasındaki uçurum açık ve belli olacak. Bu (İncil’de sözü geçen) büyük zulmün 
başladığı zamanda olacak.” 

 (Clare) Ama Rab, ‘tıpkı Nuh´un zamanında olduğu gibi insanların evlenip evlendirildiği gibi, o 
aniden vuku bulacak’ demiştin. Adeta uyarısız mı? 

 (Jesus) “Hayır, Nuh´un zamanında birçok uyarı yapılmıştı. Ama onlar işaretlere önem vermediler 
ve tıpkı bugün alay ettikleri gibi, alay etmişlerdi. Gurur kırılmalıdır ve olaylar Nuh´un neslinin sahip 
olmadığı şansı sunacaklar. Ben merhametin Tanrısı değil iyim? Onların başına gelecekler trajiktir ve 
birçokları kurtarılmayacak ve onların hayatları boyunca ne derecede onların kalbinin kapısını 
çaldığımı hiç kimse tamamen anlamasa da, onlar günahlarından pişman olup Tanrı’ya dönme 
şansına sahip olmayacaklar.” 

 “Clare, hiç kimsenin ölmesini istemiyorum. Hiç kimsenin. Bir kişinin bile. Birkaçına bu son şans 
hediye edilecek. Hepinizin merhamet için, Merhamet Duası ettirdiğimi neden sandınız? 
Dualarınızın duvara çarpıp geri döndüğünü mü düşünüyorsunuz? Hayır, dualarınız sayesinde 
zaman, daha çok lütuf ve daha çok merhamet kazandınız.” 

 “Bir kere daha (söylüyorum), o olaylar aniden dünyada vuku bulacaklar, ama sağ kalanlar o zaman 
uyanıp Tanrı’ya dönme şansına sahip olacaklar.” 

(Clare) Yani bu olaylar sadece Amerika´yi ilgilendirmeyecek mi? 

(Jesus) “Hayır, canım. Onlar bütün dünyada hissedilecek. Biz konuşurken, o güne yaklaşıyoruz – 
zaman bitiyor. Ama merhamet göstermek istediğime merhametli olacağım, yitik çocuklarım için 
kalbim kan ağlıyor. Tanrı’ya dönebilmek için bir şansı daha gerektirir. Pazıl parçalarını iyi 
tamamladın, canım. Şimdi benimkilere söyleme zamanı geldi… ‘Günleriniz var, evinizi düzenleyin.’” 

(Clare) Zamanın geldiğini nasıl bileceğiz, Rab?  

 (Jesus) “Hatırlıyor musun? Barışı, derin bir barışı hissettiğiniz bir noktaya ulaşacaksınız. İşte o 
zaman onu bileceksiniz. O herkesin hissedeceği olağanüstü bir huzur olacak.” 

 “Benim sadıklarım, size söylüyorum… Yarışı bitirin. Sağa veya sola bakmayın, yanılgıyla dolanıp 
durmayın. Zaman kaybetmeyin. Ben sizin için gelince, benim davamla ilgilenin. Dua edin veya 
çalışın, sevin ve sizi donattığım kapasitede hizmet verin. Bu son günlerde size verdiğim yetenekleri 
en iyi şekilde kullanın. Toplayabileceğiniz kadar çok insanı kollarıma getirin. Avlamak için ağlarınızı 
derine atın ve saati geldiğinde toplamak için ağır çalışmaya hazırlıklı olun. O zaman son bir şansınız 
olacak. Lütfen ona hazırlıklı olun.” 


