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Jesus sözlerine şöyle başladı. “Bu akşam sizinle ruhsal gelişme hakkında konuşmak istiyorum. 

Birçoklarınız layaptığım şeylerin hepsi ruhsal gelişme hakkındadır, daha büyük olmak, dolu dolu,  

daha sağlam, etkili, her şeye hazır, çünkü sizin gerçeğiniz benimle ruhsal boyutta olmaktır, yakında 

kargaşalığa girecek olan dünyevi boyutta değildir.” 

“İnsanlar gelmekte olan şeyleri algılayamadıkları için, hayat ebediyen böyle devam edecekmiş gibi, 

tıpkı şimdi olduğu gibi, hâlâ planlar yapıyorlar. Gerçekleşmek üzere olan olaydan bundan dolayı 

hazırlıksız olarak etkilenecekler. Clare, senden istediğim, insanları bu kargaşalık boyutundan 

çıkarmak için mümkün olduğu kadar azinsanın Jesus´un cennete alma gününde bu dünyada 

bırakılmasını sağlamandır, bunu zaten sadece ben insanlarla yapabilirim.” 

“Bakın, CERN (Conseil Europe´en pour la Recherche Nucle´aire) klonlar ve egemen elitler 

yeraltındaki kendileri için yaptıkları gizli kaya sığınaklarına etkisi olacak olan çok ciddi hatalar 

yapacaklar. Su ve mağmayla dolu hücreler trajik sonuçlarlaonların üstüne dökülecekler. Onlar bu 

sığınakları inşaetmiş olanlara seslenecekler. ‘Böyle bir şeyin asla olamayacağını söylediğinizi 

sanmıştım!’ Ama yeraltında uçurum tarafından yutulmak için her şey boşu boşuna. Bu gerçekten 

onların hak ettikleri ödül olacak ve ondan dolayı yeraltı sığınaklarıyla işiniz olmamasını tavsiye 

ederim, onlar güvenli yer değil.” 

“Ve fakat ıssız bölgelerde yeteri kadar su, doğal mağara ve yeterince besinin olduğu güvenli 

limanlar hazirlayacagim. Tıpkı meleklerin çölde man hizmete sunduğu gibi, ben (Christus´a ait 

olanların cennete alınma gününde dünyada bırakılanlar için) hepiniz için besin 

hazırlayacağım.Birçok besin satan dükkân asla boş olmayacak. İlaçnakliyatları ve şifa benim 

tarafımdan olağanüstü bir şekilde ayakta tutulacak. Birçok insan, bütün gün hastalara ve halsizlere 

bakmak, onları güçlendirmek ve korkudan yıkılmış ölümün eşiğindeki insanları teselli etmek ve 

hatta o insanların birkaçını hayatının son anındaTanrı’nınKrallığına göndermek için şifa hizmetine 

başlayacaklar.” 

“Bu korkunç zaman için harika şeyler planladım. Dualarınızdan ötürü, çok kez bir duvar düşmanın 

üstüne yıkılacak. Ben kutsalları korumak için olağanüstü bir şekilde ve kelimesi kelimesine gökyüzü 

ve yeryüzünü harekete geçireceğim. Onlarınbirkaçı ölüme kurban gidecekler, birkaçısağ kalacak, 

ama onların hepsine bakacağım. Onları düşmanın iradesine bırakmayacağım, Evet, eşi benzeri 

görülmemiş acılar yaşanacak, ama eşi benzeri görülmemiş görkem ve iman da zafer kazanacak. Sizi 

cesaretlendirmek ve beslemek için göklerden birçok ziyaretçi yollanacak. Meleklerim dünyada 

geriye kalanların bakımıyla ilgilenecekler, ben onları öfkemin bütün gücünden koruyacağım.” 

“Size yolladığım talimatları dikkatlice dinleyin. Dua, en büyük silahınız olacak ve ben size nasıl dua 

etmeniz gerektiğiniöğreteceğim, dua içinizden kolayca akacak, inayetim sizinle o kadar güçlü 

olacak ki. Dua içinizden fokurdar gibi çıkacak ve korku ve tehlike anında sizi derinden etkileyecek 

ve siz güvenle gizleneceksiniz, tıpkı size esenliğimi verdiğim gibi.” 

“Birçokları birbirlerine ihanet edecekler ve sadece sınamak ve Kutsal Ruh´um yoluyla fark etmek 

sizin kime güvenebileceğinizi uyaracak. Eğer dış görünüşe bakarak karar verirseniz,örneğin insanın 



ne söylediğine, nasıl göründüğüne, nasıl davrandığına, normal insancıl ölçeklerle ölçerseniz, 

aldatılacaksınız. Zayıf insanları ve sizi (gizlendiğiniz yerden) bulmak için gönderilenleri fark etmek 

için bana güvenmelisiniz.” 

“Bir kez daha vurgulamak istiyorum, bu (sözlerim) Christus´a ait olanların cennete alınacak olanlar 

için değil, bilakis cennete alınma gününde dünyada bırakılacak olan insanlar için geçerlidir. Bu 

bilgilerin kâğıda basılması ve kolayca bulunabilecek şekilde saklanması çok önemlidir.” 

(Clare) Rab, benim printerı tamir eder miydin? 

(Jesus) “Yarın printer çalışacak. Yarın kâğıda basmaya başla. Tamam mı?” 

(Clare) Ah sana teşekkür ederim, Rab. 

(Jesus) “Korkma Clare, şeytanın bunu sana yapmasına izin verme. Korkuya düşme ayartmasının 

şiddetli olduğunu biliyorum, çünkü gelen şeyi iyice görüyorsun. Ama hayatının her anı için cennete 

alınma gününe dek iyice tedbir aldım. Sevgilim, senin esenliğin ve bende olmanın güvenliğinin bir 

örneği olmanı istiyorum, köşede titreyen küçük fare olmanı değil.” 

(Clare) Gülmek zorunda kaldım. 

(Jesus) “Ve korku yine de gülme konusu değildir, daha ziyade korku imanı boğar ve korkunun alan 

kazanmasına izin vermemelisiniz. İsrail, size ettiğim vaadi ve kaç kez sizi desteklediğimi hatırlayın? 

Kaç kez atlarınıza baktım, masanıza yiyecek koydum, arabalarınız için benzin, yaşayabileceğiniz 

bedava yer verdim? Hmm? Kaç kez ve hâlâ da benden şüpheleniyorsunuz? Gelin artık, nasıl bir 

rezaletsiniz, dağın etrafında 40 yıl boyunca mıdolaşmak istiyorsunuz?” 

(Clare) Derince içiniçekti. Affet beni Rab. Jesus, inanıyorum. İmansızlığıma yardım et. 

(Jesus) “Ciddileşen olayları anlatan haberlere burnunu soktun ve bu da seni korkuttu.” 

(Clare) Bu doğru. 

(Jesus) “Kendini böyle şeylerden uzak tutarsan, daha iyidir. Onların senin duygularına zararlı bir 

etkisi olacaktır.” 

(Clare) Rab, çocuklarımız için yedek yiyecek deposu bırakmaya ne dersin? 

(Jesus) “Çoktan tedbir aldığımı, sana önceden söyledim. Bu senin inançsızlığından kaynaklanan bir 

eylem olur. Bu dikkati çok başka yöne çekmek de olur. Çocukların konusunda bana güvenebilir 

misin? Bunca yıl boyunca bana hizmet ettikten sonra, çocuklarını yarıyolda mı bırakacağımı 

düşünüyorsun?  Tanrı’ya sadıkların çocuklarının ekmek için asla dilendiklerini görmeyeceğiniz yazılı 

değil mi? Ben onlar için tedbir aldım, ama sen onları göremediğin, ölçemediğin ve elinde 

tutamadığın için inanmıyorsun. İmanın azalıyor.” 

(Clare) Lütfen bana yardım et, Rab. Gerçekten utandırıcı bir hizmetkârınım. 

(Jesus) “Haydi, gel, utandırıcı hizmetkâr. Bırak seni tutayım ve imanını tamir edeyim.”(Clare) Jesus 

benden birkaç santimetre uzaklıkta gözlerimin içine iyice bakarak yüzümü iki eliyle tuttu… 

(Jesus) “Çocuklarından ötürü kendine dert etmeyi bırak, ben yeterince onlar için tedbir aldım, her 

şey planlandı ve onlara karışmak her şeyi sadece darmadağın eder. Kendine dert etmeyi bırak.” 

“Bana güven. Sadece sana yolladığım insanlarla ilgilenmeni istiyorum, onlar için bir anne ol, onları 

kayadan balla ve göklerin tarlalarının buğdayıyla besle. Ah bana aşık olanları nasıl da kıskanıyorum. 

Ah onları korumayı ve beslemeyi nasıl da özlüyorum! Tanrı’nın kendisini O´na teslim etmiş olan bir 



insanı sevmesi sizin anlayışınızın ötesindedir. Eğer yorgunsan ve sendelersen, imanda nasıl önderlik 

edebilirsin?” 

“Yine de aradaki farkı dengeleyeceğim, çünkü benim gücüm senin zayıflığında mükemmeldir. Yani 

devam et, onların kalplerinden yükleri kaldır, onları göklerin bahçesinden sevgi çelekleriyle süsle, 

onları besle Clare ve şeytanın planladığı uğursuz saatler esnasında BEN BEN´İM olan seni onların 

yanına yolladığıma İNAN. Henüz söyleyeceklerim bitmedi, sevgilim.” 

“Tıpkı halkımı geçmişte olağanüstü bir şekilde koruduğum gibi, cennete alınma gününde dünyada 

bırakılanları koruyacağım. Onların arasında onlara önder olarak belirlenmiş olan birisi olacak ve o 

öndere olağanüstü bilgi ve bilgelik vereceğim. Şeytanın bölünmeye, yanlış anlaşılmaya, 

homurdanmaya, çekememezliğe ve kıskançlığa neden olmasına izin vermeyin. Bu zehirlere karşı 

tetikte olun, onlar sizi bölmek ve sizi dört bir yana dağıtmak için bu zehirleri kullanacaklar.” 

“Birlikte sağ kalacaksınız, bölünmüşken, birisi size destek olmadan, birçok tehlikeyle karşı karşıya 

kalacaksınız. Bölünmenize ve yenilmenize izin vermeyin. Düşmandan daha kurnaz olun ve 

içinizdeinsan sevgisi olsun ve alçakgönüllü olun ve o zaman problemleriniz olmayacak. Eğer kendi 

iradenize, bencilliğinize göre, şüpheci ve garazla dolu bir insan olarak davranırsanız, o sizin 

yıkımınız olacak.” 

“Gruplar arasında çok sınavlar olacak. Çok acılı kararlar vermek, ölüm ve yaşam kararı vermek gibi. 

Kararlar en zor olduğu zaman, ben size esenliğimi vereceğim. Bir aksiyon planı yapmak için kura 

çekin. İsrail halkıyla çölde olduğum gibi, sizinle de birlikte olacağım. Size sevgimin işaretini 

vereceğim, tehlikeyle karşıkarşıya iken işaret, yanlış yolda olduğunuz zaman, işaret. Dikkatli olun, 

size vereceğim işaretlere dikkat edin.” 

“Bir yanlış karar verdiğinizi düşündüğünüz zaman, duraklayın ve dua edin. Beni beklemek 

ilerleyerek bir pusuya düşmekten daha iyidir. Aksiyona geçmeniz gereken zamanlar olacak ve 

beklemeniz gereken zamanlar olacak. Bekleme zamanları sınavların en zor olacağı zamanlardır. 

Hep dua edin, bana tapın ve yolculuğunuzun her güvenli anı, size her zaman yiyecek sağlamam, 

düşmanın silahlarından sıyrılabildiğiniz her an için bana teşekkür edin. Adımı savaş silahı olarak 

kullanın, çünkü savaşınız insanlara karşıdeğil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın 

güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki görünmez ruhsal ordularına karşıdır.” Efesliler 6,12. 

“Şimdi hepinizin inançsızlığa, güvensizliğe, şüpheye ve korkuya düşmenin ne kadar kolay olduğunu 

hatırlamasını istiyorum. Bunlar düşmanın size karşı kullanacağı silahlardır. Tehlike fark edilirse, 

tehlike kovulur. Definelerim, talimatlarıma bağlı kalın, çünkü yaşam ve ölümünüz o talimatlara 

bağlıdır. İnsanın vücudunuza yapabileceği şeylerden korkmayın, çocuklarınızdan, karılarınızdan 

ötürü veya herhangi bir nedenden ötürü vücudunuzu kurtarmak amacıyla ruhunuzu tehlikeye 

atmayın. Sizi kötünün elinden kurtarmak için, ben sizinle olacağım. ‘Bizi kötülüklerden koru!’ diye 

sürekli dua edin… Bu güçlü bir duadır.” 

“Bugünlük bu kadar, sevilenim, senin printerının tekrar yarın çalışacağını vaat ettiğimi unutma.” 

(Clare) Rab, sana teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

(Jesus) “Gelinlerim, sizleri kutsuyorum, bu talimatları belleğe geçirmeyi ve diğer insanlar için 

bırakmanızı unutmayın. Cesaretli olun ve gözlerinizi sonsuzluğa yöneltin.” Amin. 


