653. Jesus Christus, göklere alınma, Kudüs´teki Mescid-i Aksa Camisi,
Müslüman cihatçılar ve duanın gerekliliği hakkında konuşuyor
(English Title - Jesus speaks about Rapture, Al-Aqsa Mosque, Muslim Jihadists &
The Necessity of Prayer)
19 Eylül 2018 – Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı
Tercüme: Jasmin
(Clare) Tehlikeli anlarda güvenlik garantin için teşekkür ederim, Rab. Mezmur 91´den alıntı
yapıyorum… ‘Beni sevdiği için onu kurtaracağım’ diyor Rab. Daha derinlere dalmaya hazır
olmayanlara ve uyarılarını ciddiye almayanlara yardımcı ol… Amin.
Bu sırada, bugün Jesus beni O´nunla dans etmeye davet etti ve bu hoş bir değişiklikti. Alışılmamış
bir şey değil. Eskisinden daha farklı dans ettik. Birbirimizin gözlerine bakıp yavaşça müziğin
ritminde salınırken, ellerimiz kalçalarımızdaydı, dirsekler bükük olarak birbirimizi alt kolumuzdan
tutuyorduk. O hoş ve teselli ediciydi. ‘Benimle dans ettiğin için teşekkür ederim, Rab.’
Jesus sözlerine söyle başladı… “Dansı zevkle ettim.”
(Clare) Hmm… Teşekkür ederim. Lütfen Rab, seni dinliyorum. Bugün ne hakkında konuşmak
istiyorsun?
(Jesus) “Seninle burada olduğuma çok mutluyum, Clare. İnanamayacak kadar mutluyum ve seninle
sarayda olduğumuz zamanı çok seviyorum.”
(Clare) Ben de. O benim kendi evim haline geldi. Ve o çabucak oluyor, aniden ben ordayım!
(Jesus) “O senin gerçekten evin… Senin ebedi evin.”
“Ama senin adamlarının çoğu hazır değil. Pek çoğu. Hayat normal olarak devam etti ve onlar
göklere alınmaya hazırlanmayı unuttular. Onlar yine dünyaya kapıldılar. Neden sana göklere alınma
konusunda izah vermem bu nedenlerden birisidir. Onlar basitçe hazır değiller. Uygun şekilde
hazırlıklı vicdanı olmayan pek çok gençler var.”
(Clare) Evet, bunu anlıyorum… Kendi ailem de. Ve ben ailemi zorlayamam. Hmm. Yapabileceğim
her şey onlara açıklamak ve onlar için dua etmektir. Yapabileceğim her şey budur. Ama ailemde
birkaç kişinin göklere alınmayacağını söylemek yeter ve sanırım birkaç kişi de bu dünyada diğer
insanlara yardım etmek için kalmak istiyorlar. Bu erdemli bir şey, ama onların başlarına nelerin
geleceğini ve o olayların gerçekten nasıl olacağını gerçekten anladıklarını sanmıyorum.
(Jesus) “Onların ışığını yakmak için kılpayı kurtulacak kadar zaman var. Fakat onların birçokları
dünyada kalacaklar, çünkü o onlar için belirlendi. Göklere alınmaya hazırlanmış olmalarını ne kadar
çok isterdim, ama onlar hazırlıklı olmanın çok ötesindeler. O an geldiği anda, onların yaşamları
gereksiz şeylerle dolu, değersiz şeylerle zamanlarını harcıyorlar. Aşağılama düğmesini biliyorum…
Zor, çok zor.”

(Clare) Evet, zamanı boşa harcamayı kesinlikle görebiliyorum. Ondan bahsettiğim zaman, o sanki
bir duvara konuşuyormuşum gibi.
(Jesus) “Ama sen, öğütlerin kabul edilmese bile ve aslında kim olduğun hakkında saygı görmesen
bile, devam etmelisin.”
“Ailemde de bu durum tıpkı böyleydi. Tabii ki, annem ve babam da onu biliyordu. Ama
akrabalar…? Hayır, onlar asla bende bir şeyin başka olduğunu kabul etmezlerdi. Yani onları serbest
bırakmak zorundaydım. Sen de ayni şeyi yapmak zorundasın, çünkü bir peygamber kendi evinde ve
kendi şehrinde hiçe sayılır. Kudüs´teki Al Aksa Camisi hakkında birkaç sorun var mıydı?”
(Clare) Ayrıca bunun adı Kubbet-üs Sahra’dır.
(Jesus) “Bu olay hâlâ askıdadır ve planlandı. Ama daha başka senaryolar var. Ve dualarınızdan
ötürü onları bertaraf etmek mümkündü, örneğin gemideki bombalar gibi.”
(Clare) Washington DC´ye gitmek için yola çıkan Çinli bir gemide bombalar vardı. Ve o geminin
daha nereye gitmek istediğinden emin değilim. New York Washington DC ve çeşitli devlet
organları.
(Jesus) “Onlar artık tehlikeli değiller. Ama hâlâ birçok tehditler var, Müslüman cihatçılar onların en
küçüğü değil. Al Aksa Camisi yıkıldığı zaman, bir şeyin değişmesi hariç, hücreler harekete
geçirilecek. Bu hepinizin hazırlıklı olması gerekli olan bir şeydir.”
“Bakın, o evinize yaklaşabilir. Ama meleklerim yerlerini aldılar ve Ezekiel´e her gün ailesi için
Mezmur 91´i okuması için ilham veren benim ruhumdur.”
“Balçık ayakların (derin devletin) her üyesinden hesap sorulmasıyla, risk yükseliyor. Dua etmek
artık seçenek değil, tamamen gereklidir. Ve senin bunu internet kanalına tamamen açıklamanı
istiyorum. Sahip olduğunuz en iyi korunma yolu duadır. Silahlar seçenek değil – sayı bakımından
azınlıktasınız. O zaman belki gelecek, ama hâlâ bu dünyada olduğunuz sürece değil. Bunun ne
kadar önemli olduğunu görüyor musunuz?”
(Clare) Evet, Rab.
(Jesus) “Lütfen, herkesin Mezmur 91 duasını etmesini sağlayın ve harekete geçmiş hücreler
konusunda alarm hazırlığında bulunun. İster inan, ister inanma, Taos Şehri’nde (ABD) birçok
hücreler var. Onların büyük bir kısmı o bölgeyi terk etmek için idman yaptı. Bu şehirlerden daha
güvenli. Korkutma, bilakis onların dua etmesini sağla.”
“Müzik konusunda
çabalarından dolayı, bu arada kendimi çok kutsanmış hissediyorum. Lütfen gevşeme, derinliklere
dalmaya devam et.”
(Clare) Okey, sevilenler, yayınlanabilen müziği ortaya çıkaracağım. İnternetteki yeni müzik
kanalına yükleyeceğim (Linki bu videonun altında bulabilirsiniz). Ama Rab hepimizin Mezmur 91
duasını ailelerimiz için etmenizi rica ediyor. Jesus´un kalbinde taht kuranlar, Tanrı sizi kutsasın.

