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 (Clare) Rab, önümüzde gerçekleşecek olan olaylar için bizim senin bize güç vermene ihtiyacımız 
var. Lütfen bizi cesaret ve sadakatle ziyaret et… Amin. 

Rab´be rica ettim… ‘Lütfen neler olduğunu bana söyle, Rab!’ 

Jesus şöyle yanıtladı… “Olan şeyler inanılmaz ve akıl almaz türden, onlar öyle birbiriyle bağlantılı ki. 
Tamamen akıl almaz türden – ve buna rağmen onlar gerçek. Sizin dediğiniz gibi fiksiyon gerçekten 
daha acayiptir.” 

 “Şeytana tapınmaya ilaveten, dünyada jeolojik değişimler faaliyetteler. Bunların çoğuna ‘balçık 
ayaklar’ (derin devlet) tarafından sebebiyet verildi; insanların sadece bir numara olarak kullanıldığı 
jeofiziksel savaş şekli, insanlığa karşı günahlar, iğrenç, acımasız taş kalple işlenmiş günahlar. O 
(derin devletin) kişileri, milletlerin şahsiyetini çalmak, bütün dünyanın milletlerine kendi kimliğini 
damgalamak için onları kötülüğün ağlarının içine itelemek için kullanılacaklar.” 

 “Ya top oynarsınız… ya da milletiniz yok edilecek.” 

 (Clare) Burada ‘balçık ayaklarla’ işbirliği yapmamış olan Japonya’yı düşünüyorum. Ve bundan 
dolayı Japonya´da Richter ölçeğine göre 8 derece şiddetinde üç son haftada iki deprem oldu. 
Çamur çığları, şiddetli tayfun, toprak kayması, birçok ölümle sonuçlanan inanılmaz feci şeyler. 
Sanırım bütün bunlara ‘balçık ayaklar’ Tesla teknolojisi yoluyla neden oldu. Ve Japonya ‘plana’ 
katılmadığı için ayni şekilde Fukuşima faciası da bir intikam saldırısı olduğuna inanıyorum. Ve 
Japonya´da şu an tehlikede olan bir atom santralı daha var. Ama ben o konuda fazla bir şey 
bilmiyorum. 

 (Jesus) “Sunamiyi düşünüyorsun ve bunu düşünesin. Büyük bir olasılıkla Amerika’yı felce uğratmak 
için jeopolitik bir olay vuku bulabilir. Ama sadece San Francisco değil, ABD´nin doğu kıyıları ve New 
York City de. Birçok olaylar dualar ve oruçla engelleniyor. Geçmişte gördüğünüz şeyler vuku 
bulacak. O sadece bir zaman meselesidir. Bu ülkenin iyi vatandaşları dua edip benim adamımı 
(Trump´ı) destekleyip bu milletin Tanrı’dan gelen ahlak değerlerini yeniden düzeltmesi için ona 
başkanlık görevini verdiler. Ve bu savaş amansız. Ve ayni şekilde ‘demir ve balçık ayakların’ 
kötülüğün ağını bütün ruhları cehenneme atmak amacıyla tarak ağı olarak kullanabilmesi için 
bütün dünyaya attıkları sizin için yeni bir şey değil.” 

 “Zaman dar ve Amerika için uygulanacak olan şeyler arka arkaya trajedilere neden olacak. Ama 
Amerika´daki insanlar yumuşacık yataklarındaki çok uzun uykularından uyandıkları için, ben 
korumamı geri çekmedim. Amerikalılar savaşmayı seçtikleri için ben de onlarla savaşa katıldım. Bu 
acılara neden olan beklenmedik olayların olmayacağı anlamına gelmez. Bu benim onların tarafında 
olduğum anlamına gelir ve çoktan feci darbeleri vatandaşların dualarından ötürü durdurdum.” 



 „Pişmanlığı sağlam altın kâselerde sunulan mürsafi olarak kabul ediyorum. Bunlar benim için 
bütün kokulardan en iyi kokulu (Tanrı’ya sunulan) hediyelerdir, hatta çocukluğumda kralların bana 
verdiği ve çarmıha gerilmemde. Birçok insan (günahlarından) pişman oldu ve her gün pişman 
olmaya devam ediyorlar, onların ricalarını görmemezlikten gelemiyorum.” 

 “Ondan dolayı bu Amerika başkanını korudum ve ona bu yılanı ayaklarının altında ezebilmesi için 
büyük bir iyilik bağışladım. Adamlarımı çok şefkatli seviyorum. Onların başına bir şey gelmesini 
istemiyorum ve onları koruyabilmek için duaya yönlendirmeye çalışıyorum. Ama her şeyin 
(Tanrımız) Baba’nın elinde olan bir zaman yaklaşıyor ve o andan itibaren her şey Baba´ya bağlıdır.” 

 “Bu olayların neden bu ülkede vuku bulmasının birçok nedeni vardır, her şey politika üstüne değil. 
Birkaçı günahla ilgili, örneğin kürtaj günahı gibi. İnsanlar kürtaja karşı oldukları ve ona karşı 
savaştıkları için ceza daha az ciddi olacak. Buna rağmen suçsuz yere öldürülen masumların kanları 
gece gündüz bana sesleniyorlar ve ben bunları görmemezlikten gelemem.” 

 “Clare, endişelendiğini biliyorum, ama bunun senin bütün gününü meşgul etmesine izin verme. 
Her şeyde ölçülü olmak ve her şeyden önce GÜVEN…” 

 “Her şeyden önce adamlarım (bana ait olanlar) için tek dileğim, onları her zaman yanıma 
alacağıma hazır olmalarıdır. Benim önümde ruhunuzun durumunu bilin. Benimle buluşmak için 
ruhen temiz ve hazır mısınız? Uzun dualar edin ve kalbinizin ve düşüncelerinizin faydasız şeylerle 
meşgul olmasına izin vermeyin. Bana olan hesabınızı ödemek için felaket başınıza gelinceye kadar 
beklemeyin. Ayaklarınızın çitin öbür tarafında sallanmasına izin vermeyin, bilakis doğru tarafta iki 
ayağınızın üstünde sapasağlam durun, günahla oynamayın.” 

 “Hemen hemen hepinizle dört yıldan fazla bir zaman süresinde hazırlanmak için çalışmama 
rağmen, birçoklarınız buna rağmen (göklere alınmaya ve bu dünyada olacak şeylere) hazır değil. 
Birçoklarınız dünyanın tutsağı olmuş durumda ve onlar gelecek birkaç dakika içinde neler 
olabileceğinden haberdar değiller. Ondan dolayı onlar gelecekteki olaylara hazır değiller.” 

“Politik olaylardan dolayı ve özgürlükleriniz ciddi bir şekilde zedelendiği için çoğunuzun uyanmış 
olması iyidir. Acil durumlar için hazırlıklı olmak ve sevdiğiniz insanları göz önünde bulundurmak 
iyidir. Ama en önemlisi sizin benimle bir ilişkiniz olmasıdır. Hatta bir sunaminin suları sizi tesirsiz 
hale getirse bile, sıkı sıkı sarılmak için bana sahipsiniz. Nereye giderseniz gidin, güvenceme 
sahipsiniz.” 

“Birçok insan, Tanrı’ya dönmeyi çok geç oluncaya dek, erteliyor. Hazırlıksız olarak size kötü sürpriz 
olmasına izin vermeyin. Günahlarınızdan pişman olmada oyalanmayın. Yarın pişman olmak için 
hâlâ zamanınız olduğunu düşünmeyin. Hayatınız bu akşam sona erebilir ve en çok sevdiğiniz 
günahtan ötürü Tanrı’ya dönüşünüzü geciktirirseniz, o zaman ruhunuz ve gideceğiniz yer 
tehlikede.” 

“Sevgililerim, gece ve gündüz kalbinizi size olan tutkulu sevgime uyandırmak için sizinle birlikte 
zaman geçirmeyi bekliyorum. Sizi ne kadar şefkatli ve koşulsuz sevdiğimi veya size âşık olduğumu 
anlamadığınız için çoğunuz benden kaçınıyor.” 

“Eksiklikleriniz konusunda sizin hakkınızda boş hayallerim yok, ama buna rağmen siz benim için çok 
güzelsiniz. Yaratanını idrak etmiş olan kıymetli bir yaratıksınız, bu benim için çok kıymetlidir. 



Birçoklarınız beni idrak etmedi, ama nihayet bir taneniz beni idrak ettiğinde, böyle bir birisiyle 
birlikte olmaktan kalbim sevinçten çatlıyor!” 

“Eğer siz gerçekten bunu anlamış olsaydınız, dua etmek için oyalanmazdınız. Hatalarınızı 
düzeltmekten korkmazdınız, çünkü size… ‘Haydi, yargı için bir araya gelelim. Bunlar senin için çok 
karmaşık. Bırak senin içinde yaşayayım ve onun üstünden gelmek için sana yardım edeyim. Bırak 
onu birlikte yapalım, bana elini ver ve birlikte başaralım.’” 

“Bu benim dileğimdir – ve yine de şeytanın durmadan size fırlattığı yanlış suçluluk duygularınızdan 
ötürü benden uzaklaşıyorsunuz. Benim için önemli olan her şey ikimizin barışmış olmasıdır, nihayet 
kalbimdeki evinizi bulmanız ve oradan asla uzaklaşmamanızdır. Kalbimde benim sesimi işitiyor, 
benim duygularımı hissediyor, kollarımda dinleniyorsunuz ve siz sürekli sizi yanlış yere suçluluk 
duygularıyla içinizi kemirmek için görevlendirilmiş sizi kapmaya çalışan kurt ve çakallardan uzak 
tutulacaksınız.” 

“Kalbimde vakit geçirmenizi istiyorum; kavgasız, argümansız, korkusuz, sahte suçluluk duyguları 
hissetmeden ve günahsız. Bu sizin benden mirasınızdır. Sizin buna ulaşmanız için çarmıhta öldüm.” 

“Günahlarınızı itiraf edip pişman olmak için oyalanmayın. Yarının ne olacağını bilmiyorsunuz. Ama 
siz bende olursanız, o zaman benim açık kollarım ve açık kalbim sizin yarınki gününüzde olacak ve 
artık öğle vaktini mahveden musibetlerden korkmaya gerek kalmayacak, ne gecenin terörü, ne de 
gündüzün atılan okun musibetleri sizi korkutacak. Ve siz beni sevdiğiniz için sizi koruyacağım.” 


