654. Jesus Christus söyle açıklıyor…
Göklere Alınma, Büyük Sıkıntı, Donald Trump ve Canavarın İşareti
(English Title - Rapture & Tribulation - Donald Trump & The Mark of the Beast)
23 Eylül 2018 – Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı
Tercüme: Jasmin
(Clare) Sevgili Jesus, nasıl yapmaya devam edeceğin konusunda bütün (kafamızdaki) sorularımızı
nasıl düzene sokacağımıza yardımcı ol. Belli ki, nasıl düşündüğünü ve bazı şeyleri hallettiğini
anlamak bizim için bir görevdir. Lütfen, bize yardım et. Amin.
Şimdi, Ezekiel ve ben aniden meydana çıkan Christus´a sadıkların göklere alınması ve yaklaşan
imanın canlanması hakkındaki söylentilerden ötürü düşünüp taşındık. Rab´bin 2015 yılında verdiği
mesajlarında imanda büyük canlanmanın Christus´un sadıklarının göklere alınmasından sonra
geleceğini söyledi. Sonra, Amerika uyanmaya başladığı anda, bize üç yıl süre daha insanların
uyanmaya devam etmesi ve dua etmesi şartıyla verildi. Ve imanda canlanmanın sadıkların göklere
alınmasından önce olabileceği iması da.
Sonra Donald Trump ABD´nin başkanı olarak seçildi ve biz Trump´ın ikinci kez seçiminde bu
dünyada (henüz göklere alınmamış) olacağımızdan emindik. Çünkü Trump´ın ikinci sefer seçilmesi
için Hristiyanların duasına ihtiyacı olacaktı, doğru mu?
Belki pek de doğru değil… Tanrı’nın düşünce tarzı bizimki gibi değil, başka türlüdür. Rab, sadıkların
göklere alınma gününün yakında gerçekleşeceğini Ezekiel´e, Carol´a ve bana verdiği rüyaları,
vizyonları ve kutudan çekilen sözleri epey tekrarladığı için, şimdi biz ona başka bir bakış açısından
bakıyoruz. Birçok Amerikalı şeytanın medyasının etkisi altındalar, tıpkı hipnotize olmuş gibi.
Onlar Trump´ın ekonomide yaptığı ağır işinden faydalanıyorlar, ama onlar hâlâ Trump´la gırgır
geçmekten ve alay etmekten zevk alıyorlar ve ‘demir ve balçık ayaklar’ diye tasvir edilen derin
devlet konusundaki bütün uyarılara karşı sağırmış gibi davranıyorlar. Eğer Rab sadıkların göklere
alınma gününü ve dünyadaki olayları çitin üstünde oturan nesli ateşe almak için kullansaydı, ne
olurdu?
Eğer imanda canlanma sadıkların göklere alınmasından dolayı ortaya çıksaydı ve demir ve balçık
ayaklar, yeni Tanrı’ya dönmüş Hristiyanlarla göklere alınmamış olan Hristiyanlar işbirliği yaparak
Obama´nın harekete geçirdiği kötülüğü yeneceği için ülkeyi hemen giyotinle ve ölüm kamplarıyla
yıkamasalardı, ne olurdu?
Eğer ne olurdu? Eğer Donald Trump göklere alınma gününde dünyada bırakılsa ve İncil’de adı yedi
yıllık sıkıntı yılları olarak geçen zamanın ilk yarısında ABD başkanı kalıp bataklığı kurutmaya devam
ederse, ne olurdu? Sevilenler, bütün bunlar yanıtlanmamış sorulardır. Bu konuda her gün derin
derin düşünüyorum. Christus´a sadıkların göklere alınma mevsiminde olduğumuzu biliyorum. Bu
papanın son papa olduğunu biliyorum. İsrail´in bir millet olduğunu biliyorum. Obama´nın Antichrist
(Mehdi) olduğunu ve zamanın sonundaki bütün işaretlerin burada şu anda gerçekleştiğini
biliyorum. Nibiru´nun cinlerin sürüsüyle yüklü bir gezegen olduğunu biliyorum.
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Sonra Jesus, O´na sadıkların göklere alınma gününden sonra gerçekleşecek olan olayların konusu
hakkında benim sorularımı yanıtladı.
Jesus sözlerine şöyle başladı… “O zaman dünya ve benim krallığım arasında artık gri bir bölge
olmayacak. Bana olan sevgileri ılık olan kişiler onlar için belirlenen şeyler için ayağa kalkıp
geçmişteki densizliklerini ve hatalarını yenecekler. Bana sadıkların göklere alınmasının temel
gerçeği sözlerimin hakikat olduğunu ispatlayacak ve onlar kesinlikle en küçük noktasına kadar
Kutsal Kitap´ta yazılı olanlara inanacaklar. Onlar tıpkı geçmişte Kızıl Deniz´in sularının ikiye
ayrılması gibi büyük bir mucize yaşamış olacaklar ve bu onlara derin bir imanın temeli olacak. Fakat
imandan dönekler de olacak ve tekrar puta tapmaya geri dönecek olan vicdanı zayıf insanlar.”
(Clare) Başka sözlerle ifade edecek olursak, onlar eski sistemin tekrar bir parçası olacaklar.
(Jesus) “Geriye kalan çocuklarım, iştahınızı kontrol altına almalısınız. ALMALISINIZ. Siz mideniz ve
karşı cinse olan ilginiz ve ayni şekilde gururunuz ve ruhunuzu ayartan şeyler yüzünden çok aptalca
ve tehlikeli kararlar vereceksiniz. Clare, ömrü boyunca o şeylere karşı mücadele etti. Ama
yaşlanmakla birlikte bilgelik gelir. Ama siz düşmanın size karşı kullandığı cazibeleri ve dilekleri
yaşlanmanın ve belki bilgeliğin avantajları olmadan yenmek zorundasınız.”
“Bedeninizin isteklerine ruhunuzun tamamen egemen olmasını sağlamalısınız. Eğer siz bunu
Antichrist´in işareti gelmeden önce yapmazsanız, yenilgiye uğrayıp ruhunuzu kaybedeceksiniz. Bu
da annelerinizi, babalarınızı, evcil hayvanlarınızı ve akrabalarınızı asla göremeyeceksiniz demektir.
Sonsuzluğu cehennemde geçireceksiniz, orada yakılacak ve işkence göreceksiniz.”
“Eğer Antichrist´in işaretini, çocuğunuza şifa getirdiğime bana güvenmediğiniz için (vücudunuza)
takmayı (aşılamayı) kabul ederseniz, o zaman sizin çocuğunuza şifa getireceğime gerçekten
güvenmediniz. Benim size yiyecek temin edeceğime güvenmediniz. Siz başarılı bir insan kitlesinin
bir parçası, önemli birisi olmak istiyordunuz… Eğer siz bunu yaparsanız, Antichrist´in işareti
beyninizin bana reaksiyon gösteren bir parçasını mahvedecek ve siz hayvan gibi olacaksınız.”
“Bundan sonra ilk olarak, sıkıntı yılları ilerlerken, sizi o işaret (Antichrist´in işareti) yoluyla
öldürecekler. Ama önce bütün vücudunuzda tasvir edilmesi imkânsız acılar çekeceksiniz, ölmek
isteyeceksiniz, ama ölüm sizden kaçacak. Bunu size şimdiden söylüyorum öyle ki, önceliklerinizi
düzene sokabilin. Eğer itkilerinizi şimdi kontrol edebiliyorsanız, o zaman ilerde o sizin için zor ve
tehlikeli olmayacak.”
“Evet, başkan Trump dünyada bırakılanların bir parçası olacak. Bu millet için büyük acılar olacak
olan şeyi bir tarafa atıp bu milleti adamlarımın eline verdim. Fakat Amerika´ya karşı derin devletin
gücü ve birçok acılar azalırken, sürekli derin devlet tarafından mücadeleler ve saldırılar lanse
edilecekler. Buna karşı en iyi hazırlık temiz bir vicdan ve benimle barışmış olmaktır, ayni şekilde
sesimi tanımak, talimatlarımı dinlemek ve onlara itiraz etmeden itaat etmektir. İşte zaferiniz ona
bağlıdır.”
“Birçokları işkence görecekler – ama siz onu sevinç olarak görün, çünkü o gün bütün acılarınız sona
erecek ve siz benimle cennette olacaksınız. İşte o günden korkmayın. Yaşayanların ölülere gıpta
edeceği doğrudur. Ama Antichrist´in işareti ile ölmeyin.”
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“Neye ihtiyacınız olacak? Her şeyden önce benimle ilişki kurmanıza. Sadece baştan savma bir dua
değil, ‘beni kutsa’ veya bir söz değil, bilakis benimle ve İncil’le konuşarak bir ilişki öyle ki, önemli
olanı, tuzakları, aptalca ve zaman ve kaynakları boşuna harcama olan şeyleri size bildirebileyim. O
zamanda başarılı olanlar beni duyan ve bana itaat edenler olacak. Sesimi duymadan ve bana itaat
etmeden benim ikinci gelişime dek sağ kalma şansınız çok azdır.”
“Size karşı kullanılan taktiklere, özellikle vefasızlık, kalleşlik ve kuzu postuna bürünmüş kurtlara
hazırlıklı olmayacaksınız. Muhakeme gücü bir gizlemdir. Annemin (Maria’nın) muhakeme gücünü
öğretmeye büyük yeteneği vardır. Annemin dualarına güvenin, o zaman dikkatlice dinlediğiniz
sürece, kolayca aldatılmayacaksınız.”
“Bir ‘sözü’ arayan ve sonra kaçıp gidenlerin bana olan ilişkisi yeteri kadar iyi değildir – bu ilişki
sağlam olmalıdır. Eğer melekleri, azizleri ve özellikle annem Maria’yı denemek ve fark etmek için
size yardım etmeleri için hesaba katarsanız, akıllılık yapmış olacaksınız. Tehlikeli anlarda bile, ne
yapmanız gerektiğini bilmediğiniz zamanda. Eğer benim karşıma tekrar çıkabilmeniz için kendinizi
sanki bir şeyi elinize yüzünüze bulaştırmış gibi hissederseniz, anneme gidin ve dua için rica edin.
Annem sizin yollunuzu açacak.”
“Sözüme itaat edenler asla ölmeyecekler. Sözümü kalbinizde saklamak ve bütün kalbinizle
ruhunuzu koruyan o sözlere göre yaşamak sizin dileğinize bağlıdır.”
(Clare) Kutsal Yazılar´daki taleplere yeterli olmadıkları için tekrar tekrar göklere alınma gününde
göklere alınmamaktan korkan insanların ifadelerini duyuyorum. ‘Bir kimse sözüme uyarsa, ölümü
asla görmeyecektir’ diye İncil’in Yuhanna 8:51 bölümünde yazılıdır. Bu mutlaka tamamen İncil’e
göre başarısızlığa uğramadan yaşayabilmek anlamına gelmez, ama başarısızlığa uğramadan İncil’e
göre yaşamak istemek demektir. Fark gerçekten ona göre yaşamak istemektir, o da insanın
başarısızlığa uğradığı zaman, gerçekten üzgün olması demektir. Sanki İncil’e göre yaşamak
istiyormuş gibi yapmak yetmez, çünkü Rab mutlaka farkı bilir.”
(Jesus) “Clare, İncil’de sözü edilen sıkıntı yıllarında başarılı olacak olan seni izleyenlerin arasında
birçok genç var. Elinde bir meşaleli senin rahip vizyonunun anlamının bir parçası budur. O birçok
gence yolu gösterecektir. Ve meşale aniden çok parladı ve gençler yanmayan meşaleleri ellerinde
taşıyorlardı. Ama o gençler senin meşalenle kendi meşalelerini tutuşturdular ve dünyanın çeşitli
bölgelerine gittiler.”
(Clare) Şimdi… O ne zaman parladı?
(Jesus) “İnternette yayına başladığın günden itibaren. Genç insanlar meşalelerini senin meşalenle
tutuşturmak için geldiler ve hakikat (Tanrı’nın insanları bir şey için seçip) görevlendirmesini içerir,
çünkü onların sebepsiz olarak giden birkaçı başka bir isimle geri döndüler. Onlar yanıldıklarını itiraf
etmeye çok utanıyorlar ve onlar hâlâ senin internet kanalındalar. Diğerleri ise yalanla tutsak
edildiler. Onlar, benim onların büyümesi için istediğim şeylerde yükselmeyi bıraktılar. Onlar için
dua et, kayıp koyun onlar. Geri dönmelerine dua et.”
(Clare) Onu yapacağım. Her gün dua ediyorum… ‘Kutsal melekler, lütfen. Gidin ve yalanla
kandırılıp internet kanalından çalınan kişileri arayın. Onları geri getirin.’
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(Jesus) “Ama bu mesajda esas konu bu değil. Sana söylemek istediğim senin benden, ruhumdan ve
ruhumun hareketinden her mezhepte öğrendiğini onlara bildirmek senin görevindi. Onlar benim
eski çağlardaki kilisemin sahip olduklarına sahip olmadıkları için onların bedenimin bir parçası
olmadığı anlamına gelmez.”
“Bunu yazı ve şarkı olarak yapmanı istiyordum. Bundan dolayı derinliklere giriyoruz. Sen onu hiç
kavramıyorsun. Senin sesinde insan kalbini hakikate açan tasvir edilmesi zor bir özellik var.”
(Clare) Rab, onu kavramaya uğraşıyorum! Becerinceye kadar sadece itaatli olacağım.
(Jesus) “İyi kız! Pişman olmayacaksın. Öyle ya da böyle, bütün nesli sıkıntı yıllarını kutsallıkla sağ
kalarak atlatmasına hazırlıyorsun. Ve göklere alınma gününde göklere alınmayan siz, çocuklarım.
Siz omuz omuza Antichrist´in güçlerine karşı yürüyüşe geçen imanlı bir ordu olacaksınız. Birkaçınız
kendisini büyük korkak olarak hissetmesine rağmen, siz büyük kahramanlıklar başaracaksınız. Ben
sizi o anda büyük bir cesaretle kutsayacağım. Bu internet kanalında sağlam göksel ekmekle
beslendiniz ve o hiçbirinizin kuvvetini kaybedemeyeceği bir temel attı. Clare göklere alındıktan
sonra, ihtiyacınız olacak silahlar hakkında bundan ötürü bahsediyorum.”
“İçinizden hakikatin izinden gidenler ve benim ritmime göre ilerleyenler sesimi tanıyorlar ve onlar
eski kilise hakkında öğrettiklerimi, Kutsal Kitap´tan kaldırılmış olan, ama birçok şeyi eskiden
öğreten kilisenin büyükleri tarafından ortaya çıkarılabilen şeyleri, kabul ettiler. Kilisem dünyanın
eline düşüp dünya tarafından kirletilmeden önce, onlar ama gene de Kutsal Kitap´a en temiz
şekilde dayanan kıymetli şeyler.”
“Ben 1000 yıl sizi yönetmek için geldiğim zaman, siz kalbinizde kilisemin fikirlerini ve tohumlarını
taşıyorsunuz. Siz bu tohumlarla gerçek kutsallığa ulaşacaksınız. Siz bunu diğer kişilere
öğreteceksiniz ve onlar da büyüyüp diğer insanlara öğretecekler. Ve ben sizi Yeruşalim´de yanıma
çağıracağım ve siz samimiyetle bana gelip gideceksiniz, çünkü siz annem Maria’nın etkisiyle Clare
tarafından yetiştirildiniz.”
“Siz alçakgönüllülük ve insan sevgisi yoluyla şekillendirildiniz. Alçakgönüllülerin dünyayı miras
alacağını söylemedim mi? Burada öğrendiğiniz benim kilisemin temelini atmış olan o kadar çok şey
var ki. Bu kursları muhafaza edin ve eğitilmişler ve bilgisizlerin onları sizden çalmasına izin
vermeyin. Sade ve çocuksu kalmalısınız ve kendinizi insana özgü takdirle süslemek için büyük
okullara girmeyin.”
“Hayır, sizin otoriteniz ve bilgeliğiniz hiçbir insandan gelmez, bilakis benden gelir. Ve ben elçilerimi
de böyle eğittim. Üniversitelerdeki pahalı kurslar yoluyla değil, benim yolumu örnek alarak ve sevgi
mesajımı uygulayarak. Güvenebileceğiniz en büyük güç, benim sevgimdir. Eğer sevgimde
yaşarsanız, size hiçbir şey imkânsız olmayacak. Ve kendiliğinden anlaşılıyor – iman.İman ve sevgi.”
“Başka bir şeyden motive edilen bütün eylemlerinizi yer açmak için bertaraf etmeniz çok çok
önemlidir öyle ki, sevgim sizi doldurabilsin. O sevgi her şeydir ve seminerlerde o öğretilmez.
Kollarımı çarmıhta açmaya neden olan o sevgidir. Ve dünya için çarmıha gerilmiş bir yaşam
sürdürmek için seve seve ayni şeyi yapacak olan sizin sevginizdir.”
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“Neden size kalbinizi ve düşüncelerinizi şimdi budayın dememin nedeni budur. Böylece size
hazırladığım muhteşem buluşmalara gelmek için daha az mücadele edeceksiniz. Bu sizi gerçekten
alçakgönüllü ve aptal gösterecek, ama o epey verimli olacak ve siz büyürken, önünüze çıkacak sert
rüzgâra dayanabilmek için ihtiyacınız olan derin temeli atacak.”
“Ben hepinizi çok önemli bir nedenden dolayı bu internet kanalına çağırdım. Ben sizi hazırladığım
için bu kanaldasınız. İçinizden yıllar boyunca koşuya katılanlar ödüllerine doğru gidiyorlar. Diğerleri
ise gelecek nesilleri hazırlamak ve kötülere karşı büyük kahramanlıklar yapmak için bu kanaldalar.
Bunlarla olan tecrübeniz size milenyumun sonunda başkalarına verebileceğiniz büyük bilgelik
sağlayacak. Yapay zekâ ve ruhsuz güçlerin ordusuna karşı savaşacaksınız. Antichrist´in ordusunu
harekete geçirenlerin çoğu ruhsuz insanlar olacaklar.”
(Clare) Jesus bunu söylerken, sıra sıra dizilmiş insan gibi görünen yapay zekâlı yaratıklarla dolu
fabrikaları gördüm. Onların şekli insan gibi, ama ruhları yok.
(Jesus) “Evet, teknik sandığınızdan daha da çok ileride. Vicdansız asker sürüleriyle dolu yeraltı
şehirleri var. O askerler Amerikalıları öldürmek için bu zaman için hazırlandı. Derinliklere dalın,
canlarım. Size verilenlerden faydalanın. Sevginin en büyük güç olduğunu ve yalnız olmadığınızı
hatırlayın. Ben sizinleyim. Bulut sizinle. Melekler sizinle ve annem (Maria) da sizinle. Cennetteki
herkesin bir görevi vardır, onlar bu devirde dünyadaki insanlara yardım etmek için eğitildiler.
Benim Hristiyanların çoğunun onlara verdiklerimden faydalanmayı reddetmeleri nasıl da bir
rezalet. Ama sizin örnek davranışınızla birçokları Büyük Bulutun değerini tanıyacaklar ve fark
edecekler.”
“Sizi seviyorum. Sizinleyim. Korkmayın.”
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