659. Jesus diyor ki…
Biraz daha fazla zaman kazandınız, o zamanı Benim Krallığım için kullanın
(English Title - You have received a little more Time, use it for My Kingdom)
25 Ekim 2018 – Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı
Tercüme: Jasmin
(Clare) Rab, senin merhametin, sevecenliğin ve cömertliğin bizim idrak sınırlarının ötesindedir.
Lütfen, bize verdiğin bu şansa reaksiyon göstermemize yardım et öyle ki, krallığın bu dünyada
büyüyebilsin… Amin
Sevgili Jesus´un kalbinde taht kuranlar, size ne durumda olduğumuz hakkında yeni bir haber
vermek istiyorum. Birincisi: Rab bizim dualarımıza yanıt verdi ve bizim Simon´un çarmıhını kabul
etti. Rab Ezekiel´in çarmıhını bir an için uzaklaştırdı ve Ezekiel düzeldi ve müzikle uğraşıyor. Ve Rab
o konuyu benimle tartışmamasına rağmen, bize daha fazla zaman verildiğinin içimde derin bir
duygusu var. Ama onun kolay bir zaman olacağına inanmıyorum. Daha ziyade dua etmeye hâlâ
çağrılacağımıza ve uyanık olmamız gerektiğine inanıyorum. ‘Biliyor musun Rab, şimdi senden seve
seve bir şey duymak istiyorum’ diye düşünüp Rab´be sordum… ‘Jesus, lütfen bizimle konuşur
musun?’
Jesus sözlerine şöyle başladı… “Sen onu doğru kavradın, size daha fazla zaman verildi. Ama bu
önceki gibi bir zaman çerçevesi değil. Bu sürekli uyanık olmayı ve duaya çağrıldığınızda, itaatli bir
reaksiyon göstermenizi gerektiren çok koşullara dayanan bir zamandır. Ben sizi duaya çağırdığım
zaman, kalbinize bir yük, bir dert koyacağım. Lütfen ona hemen reaksiyon gösterin, bu çok önemli
olacak. Bu, aranızda göklere alınmayıp bu dünyada bırakılanlar için iyi bir antrenman olacak.”
“Bu zaman size görevlerinizi yerine getirmek için verilecek, sevgili gelinlerim. Bu zamanı dünyevi
şeyler ve bencil istekleriniz için boşuna harcamamanızı lütfen rica ediyorum. Daha ziyade hep
henüz kurtulmamış insanları ve benim amacımı düşünün. Birçoklarınızın çekingen olduğunu ve bazı
bilgileri toplumda paylaşmada zorluk çektiğinizi biliyorum. Ama siz ve diğer insanlar arasında
güvenli bir mesafe olan internette paylaşmak icin yeterince olasılıklarınız var. Hepinizin internetin
dünyevi sayfalarında kırık kalpli (kırgın ruhlu) insanları gözlemesini rica ediyorum.”
“Bu benim için çok önemlidir, çünkü siz, onlar intihar etmeden önce, o insanlar için onların ihtiyacı
olan çoğunlukta tek kurtuluş çaresi olacaksınız. Sizin cesaretlendirmeniz ve onlara zaman ayırmanız
onlar için ebedi bir fark yaratabilir. Kalbim sizinle. Onlar yanlış yerlerde teselli aradıkları için onlara
üzülüyorum… Eğer siz o yanlış yerde iseniz, bunu ben kurtuluşunuz için böyle aranje ettim.”
“O insanların geçmişine karşı duyarlı olun. Eğer onlar kilisede kötü tecrübeler yapmışsalar, beni
onlara onları anlayan, onlarla ilgilenen ve onlara yanıtı olan en iyi arkadaşınız olarak götürün. Ve de
bir şeyi değiştirmeye gücü olan birisi olarak götürün.”
“Mesele kilise değildir, bilakis benimle ilişkidir. Ve mesele bir farka neden olan bir din de değildir.
Eğer o insanlar kiliseye gidiyorlarsa, ama benimle ilişkilerini hâlâ kuramamışlarsa, onu onlara
tanıtın ve benim için onların bana gelmelerini ve onların hiç bir şeyden korkmamaları gerektiğini
beklediğimi söyleyin. Dünyanın bütün günahları benim onlarla birlikte olmak istememe engel
olmaz, çünkü ben affın ve merhametin Tanrısıyım.”

“O insanların birkaçı hayatlarında çok zor tecrübeler yaşadılar. Ölmeden önce, benim hayatımda
vuku bulmuş olan sadakatsizlikleri, işkenceleri ve acıları onlara gösterin. Kendilerini çarmıhın
üstüne yatırıp benim onların çok uzun zamandan beri çektikleri bütün acı ve ıstıraplarını almama
izin vermelerini söyleyin.”
“Onların suçlu olduğunu inandırmak isteyen onların gerçek bir düşmanı olduğunu da söyleyin. Bu
(düşmanın inandırdıkları) mutlaka yalan olacak ve ben bunu kırık kalpleriyle bana geldikleri sürece,
onlara açıklayabilirim. Anlıyor musunuz, kalbimde taht kuranlar?”
“Sizin dünyaya açılıp kayıpları ve kırgınları toplamaya ve bu internet kanalına getirmeye
çağırıyorum. Onlar burada benim koşulsuz sevgimi ve affımı yaşayacaklar, ayni şekilde onlarla
serbestçe komünikasyonu özlediğimi de görecekler. Onlar, benim onları affettiğimi ve onlara
tamamen yeni bir hayat hediye etmek istediğimi, onları beklediğimi ve onların benden korkacak
hiçbir şeyleri olmadığını, bilakis her şeye sevinebileceklerini de bilmelidirler. Onlar yurtlarına
geliyorlar ve yeni bir başlangıç alacaklar.”
“Hep onların sahip olmak istedikleri şeylerin hayalini ve hayalleri gerçekleştirdiğimi de onların
bilmesini istiyorum. Onlara hayal verdiğimi ve onların o hayalleri gerçekleştirmelerine yardımcı
olduğumu da. Onları gerçekleştirmek için o insanlara hayaller ve yetenekler verdiğimi de
bilmelerini istiyorum. Ve o insanlar hayatlarını bana teslim ettiklerinde, arzularının yerine gelmesi
için onları gitmeleri gereken yola doğru yönlendirmeye başlıyorum.”
“Ben eğri çizgili (bir kâğıda) dosdoğru yazıyorum ve her insan özeldir, eşsizdir, diğerlerinden
farklıdır. Ondan dolayı önceden hazırlanmış bir görev yoktur. Ben vasat Hristiyanlar yaratmıyorum
– asla! Onların her biri eşsizdir ve benim size verdiğim görevler sizin en derin ihtiyaçlarınızı ve
arzularınızı tatmin etsin.”
“Bir kez daha söylüyorum, sevgili gelinlerim, lütfen kendinize veya şahsi ailevi etkinliklerinize
zaman harcamayın, sizi diğer insanlar için her şeyi gerçekleştirmenize çağırıyorum. Eğer şimdi
göklere alınma olsaydı ve birkaçınız göklere alınmış olmasaydınız, şimdi size ikinci bir şans verildi.
Bu zamanı iyi değerlendirin ve sizin için belirlenen şeyler tamir edilecek.”
(Clare) Rab, görevlerimizi yapmak için ne kadar zamanımız olduğu konusunda bize bir zaman
çerçevesi verebilir misin?
(Jesus) “2 yıla kadar. Bu, zamanınızı ne için harcadığınıza, bana bağlılığınıza ve dualarınızın
yoğunluğu ve sürekliliğine epey bağlıdır. 2 yıla kadar, ama büyük bir olasılıkla daha fazla değil. Ben
onu daha kesin yapamam. O size bağlıdır, gelinlerim, tıpkı düzenlediğim Tanrı’ya dönüş için yeni bir
çağrı karşısında dünyanın reaksiyonuna bağlı olduğu gibi. Çok şey reaksiyona bağlı – sizin ve
dünyanın reaksiyonuna bağlı. İnsanlarla ebediyen kavga edip tartışmayacağım.“

