
259. Jesus diyor ki…  
Şeytanın hizmetkârları… Bana gelin! Artık aldatılmanıza izin vermeyin! 
 
23 Şubat 2016 – Jesus´un Clare kardeşe sözleri 
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Tanrı’ya hizmet: Sebahat 
 
(Clare) Jesus´un kalbinde taht kuranlar, Rab bizimle güçlü bir şekilde beraber. Jesus´un kalbinde taht 
kurmamış olanlarla da, yani Tanrı’nın düşmanı olan kişilerle. Tanrı size sevgisini bildirmek için burada. 
 
Jesus sözlerine şöyle başladı… “Sizinle büyücülük hakkında konuşmak istiyorum. Bakın, ben o 
büyücülerin düşüncelerinde düşman olarak tanıtıldım. Çünkü benim onların görünüşte zevklerine 
sansür koyan kurallarım var. Ben onlara göre kötü birisiyim. Onların algılayamadıkları ise, her şeyin 
sonucunu görmemdir. Eğer onlar kötü yollarına devam ederlerse, onların mutlu olmayacaklarını 
biliyorum. Onlar (büyücüler) gökkuşağının ötesinde çömlek dolusu altın olduğunu sanıyorlar, ama 
aslında sefillik dolu bir bataklık ve işkence dolu soba, etlerini yemeye doymayan vahşi canavarla dolu 
kafesler olduğunu bilmiyorlar.” 
 
“Uzun süre onlara zarar veren şeyler hariç, ben onlara zevk veren şeyleri ellerinden almak 
istemiyorum. Kışın üşüyen ve sobanın yanında ısınmayı bulan çocuk gibi,  eğer alevli sobanın içine 
tırmanabilseydim, o zaman onlar, daha da iyi ısınırdım ve daha da çok mutlu olurdum diye 
düşünüyorlar.” 
 
“Günah zevk izlenimini verir, ama nasıl bir zevk alırsanız alın, o zevk çabucak kaybolur ve siz tekrar 
tekrar günah işlemek zorunda kalırsınız. Ta ki hiç rahatlık vermeyen o günahın cezbedici arzusuna 
kurban olana dek. Sonra geçmiş günahların renkleri ve şiddeti azalır, yani daha kötü ve daha ahlaksız 
yeni günahlar bulmak gereği duyulur.” 
 
“Ruh doğduğu zaman ve bir vücutta yaşadığı zaman, büyür ve kararlar verir. Kötü kararlar ruhun ışığını 
karartır ve onu kapatır. İyi kararlar ise ruha berraklık ve ışık verirler ve onu güçlendirirler.” 
 
(Clare) Burada bir yan not – Benim internet kanalımda kışkırtıcılık yapan bir şeytana hizmet eden 
insanı Carol bir vizyonda gördü. Bu zavallı insan, ruhu acınacak bir kitle olarak yaratılmış vücudunun 
onda biri kadar küçüldü. O çok karanlık, hasta ve tiksindiriciydi. Burada Jesus o konudan bahsediyor ve 
ben size sadece onu ima etmek istiyordum.  
 
(Jesus) “Tıpkı Carol bir vizyonda şeytanın peşinden koşan ve şeytan için yaşayan bir insanı gördüğü 
gibi, evet şeytan her insan ruhunun yavaş yavaş yaşamını alır ve onu tiksindirici bedensel zevklerle 
doldurur. Lanet ve büyücülükle diğer insanlara karşı güç kullanarak zevk almakla. Aslınla o insanın 
yaşamını çalan bu ‘performanslarla’ şeytan o insanları meşgul ettiği sürece, o insan onu fark etmez. O 
insan intikam saldırılarından, kıskançlığından ve diğer insanlara acı çektirdiğinden zevk aldığı için bu işe 
devam eder. Bu, diğer insanların kendi elinden acı çekmesini oluşturan gurur duygusu yanlış bir güç 
duygusudur.” 
 
“İnsan ruhu ne kadar zayıfladığını fark etmez. O kişi, içindeki durmadan çoğalan boşluğu ve karanlığı 
dengelemek için uyuşturucu ve alkole müptela olabilir. O kişi o yola düştüğü gün, şeytana olan faydası 



daha da azalır, ta ki o kişi mahvolmuş bir durumda iken sonunda kendisini aşırı dozla öldürünceye dek. 
O insanların birkaçı, şeytanın onlarla işi bitinceye dek, bu gizli güç yoluyla gelişmiş görünürler.” 
 
“Bu bir illüzyondur. Sahte bir güven duygusu, güç sarhoşluğu, üstün olup dünyayı kontrol ettikleri 
duygusu. Doğru, birçok şey onlar (şeytanlar) tarafından kontrol ediliyor, ama sadece benim iznimle, 
insanların günahlarından ötürü. Ben onları benim kanun icra eksperlerim olarak kullanıyorum, ama 
onlar hâlâ zincirde ve sadece o kadar ileri gidebilirler, daha fazla değil.” 
 
“Eğer bir insan şeytanın lehine çalıştığı sürece, o kişiye sahte bir büyük güçlülük duygusu ve 
performansı telkin edilir. Şeytanın işi o kişilerle bittiği zaman, o sahte duygular alınır ve o insanlar 
kendilerini acınacak durumda ve tamamen mahvolmuş olarak görürler.” 
 
“Sonra o insanlar uyuşturucu maddelere yönelirler veya hayatlarına son vermek için silahlara 
yönelirler – ya yavaşça ya da aniden. Veya düşman o kişinin hayatında trajik bir felakete izin verir. 
Şeytan acılarla beslenir ve ihanetten daha büyük acı hangisidir? Eğer hayatınızı şeytanlara teslim 
ederseniz, kendinizi iyi hissedeceksiniz ve onlara faydalı olduğunuz sürece, iyi sonuçlar alacaksınız. 
Şeytanların işi sizinle bittiği zaman, gücünüz ve kontrolünüz aniden kaybolur ve siz kendi halinize 
bırakılırsınız… Acınacak durumda bir alçak adam.” 
 
“Bu bir vizyonda Carol´a gösterildi, o kişinin ruhunun bir durumudur. Korkak, şaşkın, yitik, hastalıklı ve 
kendisini bana teslim etmiş olan insanlardaki güç ve güzellik de o insanlarda eksiktir.” 
 
“Bakın, benim için yaşayan bir insanın ruhu her gün yukarıdan güçle donatılır. O kişide sahte güvenlik 
duygusu yoktur, sadece gerçek güvence vardır. Ben o kişiyi koruyorum, süt ve balla besliyorum, onu 
incindiği zaman teselli ediyorum. Yitik olduğu zaman ben ona direktifler veriyorum ve o kişi hayatının 
başlangıcındaki ruhi temizlik ve birliği geri gelinceye dek, daha da büyür. O kişi bütün yeteneklerini 
bana yatırdı ve milyarder oldu.” 
 
“Buna karşın şeytanla birleşen bir insan ruhu günden güne gerçek yaşamdan uzaklaşır ki, o insan artık 
dünyaya geldiği andaki yaratığa benzemez ve o insan zavallıdır. O kişinin güvence duygusu şeytanlar 
tarafından telkin edilir, şeytanlar ona bunu hissettirmek için görevlendirilmişlerdir. Şeytanlar o kişiyi 
gurur, yücelik illüzyonu ile doyururlar, ona var olmayan krallıklar vaat ederler ve sadece kısa bir an 
süren fiziki ödüller vaat ederler. Sonra o kişiler ölür kendi gerçek durumlarını keşfederler… Küçülmüş, 
hastalıklı, pislikle dolu, pis kokulu ve cehennemde insan etiyle beslenen ve onu ateşe daldırmaktan 
zevk alan kudurmuş şeytanlara karşı tamamen güçsüz.” 
 
(Clare) Rab, bunun doğru olduğunu nasıl bilebilirler? Onlar ona inanmaya idman edildiler. 
 
(Jesus) “Onlar şimdi içlerindeki boşluğu ve pisliği hissedebildikleri için. Şimdi de o kişiler kendilerine 
cehennemde egemen olma vaadinin gerçek veya illüzyon olup olmadığını soruyorlar. Ama şeytanlar 
onların düşüncelerini çok iyi kontrol ediyorlar ve onlar şaşkına dönmeye başladıkları anda, onları 
yalanlarla besliyorlar. Şeytanlar onlara belli bir güç duygusu vermek için durumlar aranje ediyorlar, 
ama onlar aslında aldatılan satranç figürlerinden başka bir şey değiller.” 
 
“Clare, ben bu zavallı insan ruhlarını seviyorum. Onların neye katlandıklarını biliyorum. Eğer sadece 
vicdanlarının sesini dinleseydiler. Eğer onlar içlerindeki onları kemiren ve ‘Bu bir yalandır, onu yapma. 
Pişman olacaksın!’ diyen o küçük sesi dinleseydiler. Birçok kez onlar böyle iğrenç suç işlediler, onlar 
affedilemeyeceklerini düşünüyorlar. Onlar çok genç yaşta kurtuluş yolu olmadığına inanmaya 



alıştırıldılar ve ayartıldılar. Onlar onları sevenlere karşı çok ağır günah işliyorlar ve sonuç olarak 
kendilerini ahlaksız ve ümitsiz hissediyorlar.” 
 
“Ama siz, karanlığa batmış çocuklarım, işte bir çıkış yolu var. Elimi tutun. Size onu uzatıyorum. Ben sizi 
kurtarmak ve özgürlüğe kavuşturmak için geldim. Ne yaptığınızı biliyorum. Bir insanın vücudunu 
açarak canını aldığınız anda, ben oradaydım. O konuda her şeyi biliyorum ve Ben sizi, eğer 
(günahlarınızdan) pişmanlıkla bana gelirseniz, affedeceğim. Sizi cehennemde şeytanın yanında görme 
arzum yok, sizi mahvetmek, hep işkence etmek o şeytanın arzusudur. Bu benim arzum değildir.” 
 
“Sizi adım adım çocukluğunuzdan beri sahip olduğunuz ruhi temizliğe ve güce doğru tamir etmek 
istiyorum. Sizden alınan şey kötü ebeveynler, kötü akrabalar ve kötü durumlar yoluyla oldu. O sadece 
benim yapabileceğim bir şeydir.” 
 
“Ama kendiniz kötülükten sıyrılmalısınız. Kötülüğe son vermelisiniz ve yaptıklarınızdan pişman 
olmalısınız. Eğer pişman iseniz, benden korkacak hiç bir şey yok, ne de iş arkadaşlarınızdan korkacak 
bir şeyiniz var. Dünyada sizi durdurabilecek lanet yoktur,  eğer bir kere beni dinlerseniz ve şeytanı 
bırakırsanız. Deneyebilirsiniz, ama bakın, sizi, sizi koruyan kanıma daldırıyorum ve melekleri 
görevlendiriyorum ve kendim de sizin için nöbet tutuyorum. Bir kere bana geldiyseniz, sizi artık 
kaybetmeyeceğim. Ölseniz bile, gelecekte yaşamınız güvenceli olarak benim yanımdadır. Siz 
korunacaksınız ki, diğer insan ruhlarını da kurtarabilin.” 
 
“ (Şeytandan) Ayrılmaya korkuyor musunuz? O zaman beni çağırın. Şöyle deyin: ‘Jesus, bana yardım 
et. Jesus! Beni koru ve bana yolu göster!’ Eğer onu yapmaya uğraşırsanız, aile ferdinizin birisinin 
öldürüleceğini sandığınız, yalanların büyüsü altında mısınız? Benim rahmetimi kaybetmiş olan ve 
kendilerini hasta yaratıklara dönüştürmüş olan (düşük) meleklerin Yaratıcısı Ben değil miyim? Size 
karşı yapılmış başarılı olacak hiçbir silah yoktur. HİÇBİR silah. Bir tane bile yok. Benden daha güçlü olan 
hiçbir şeytan yoktur, onların hepsi benim gözümde ve aslında da acınacak durumdadırlar.” 
 
“Sevgimin size seslendiğini hissederseniz, içinizde bir şey kıpırdarsa, işte o zaman o benim 
rahmetimdir… O rahmeti size acılar dolu sonsuzluktan kurtarmak için yolluyorum. Ruhunuzu altüst 
ediyorum ve sizi ışığa çağırıyorum. Kirli sığınaklarınızdan dışarı çıkın.” 
 
“Bana gelin ve ben sizi çarmıhta dökmüş olduğum kanıma daldıracağım ve ruhunuzu tamir edeceğim. 
Diğer tutsakları kurtarmak için sizi kullanacağım ve siz benim kurtarıcı sevgimle tanışacaksınız. Sizi 
değiştireceğim ve ruhunuzda irinlenmiş yaralarınıza şifa vereceğim. Evet, üstünüze temiz su 
dökeceğim ve sizi bütün suçlarınızdan temizleyeceğim.” 
 
“Sonra sizi rahmetimle öyle birisi olabileceğinizi asla düşünmediğiniz birisinin endamına 
yükselteceğim. Sizi karanlıktan görkemli ışığıma çıkarmayı özlüyorum. Tereddüt etmeyin ve kendinize: 
‘Ben? Bir Hristiyan? Tanrı beni asla yaptığım bu şeylerden sonra kabul etmeyecek!’ demeyin.  (Bunlar) 
yalanlar diyorum size. Yalanlar, daha çok yalanlar. İnsanlığın en kötü örneklerini büyük kutsallara 
çevirmeye seviniyorum. Benim birçok peygamberlerim ve hizmetkârlarım sizin şu an olduğunuz 
yerden geldiler ve ben onları yetiştirdim.” 
 
“Bana gelin. Olduğunuz gibi gelin, sefil, günahtan hasta ve ümitsiz. Gelin ve ben sizi tamir edeceğim. 
Size güç ve özgüven vereceğim, paltoyu üstünüze koyacağım, parmağınıza bir yüzük takacağım ve sizi 
sevgililerim diye adlandıracağım.” 


