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Jesus sözlerine şöyle başladı… “Sevilenlerim, soyunuzda çok gizemler saklıdır. Kalbinizin ve birçok 
dileklerinizin kökeni oradadır. Eğer ruhunuzda bir ateş ve kalbinizde insanlığın acılarını dindirmek 
isteyen yumuşak huyluluk varsa, soyunuzun herhangi bir yerinde anneme bir bağlantı veya hatta kral 
Davut´a kadar bir bağlantınızın olma olasılığı vardır.” 

“İyi huyluluğunuz şimdi benim sizin içinizde varlığımın bir işaretidir, ama iyi huyluluk ruhen yeniden 
doğuştan önce (yani Hristiyan olmadan önce) sizde hep vardı ise, bu DNA’nızın herhangi bir yerinde 
benimle akraba olduğunuza bir işarettir.”  

“Eğer ailenizin berbat tarafı iyi tarafına karşın baskın çıkıyorsa, problemler ortaya çıkar. Soyunuzu 
incelediğiniz zaman, onların hiçbirini görmeyebilirsiniz veya anlamayabilirsiniz, ama o gömülüdür ve 
silinmemek üzere kalbinize kazınmıştır. Siz iyilikler yapmak için yaşamak istiyorsunuz. Bu size soyunuz 
hakkında çok bilgi versin.” 

“Her insan ruhunda iyi ve kötü şeyler vardır, bunların ikisinden birini yaşatmak isteme kararı size 
bağlıdır. Sonra insanların diğer bir yolun onlara dileklerinin gerçekleşmesini sağlayıp sağlamadığı 
hakkında deneyimlere giriştikleri mevsimler vardır.” 

“Ama akrabalık izleri benim aileme kadar uzanan insanlar sadece birbirleri için iyilik yapmakla meşgul 
olacaklar. Henüz kim olduğunuzu ispatlayan laboratuvar testleri yoktur, ama o testler yakında olacak. 
Buna rağmen sizi görevlendiren ve muktedir kılan Ben´im ve siz ona reaksiyon gösteriyorsunuz. Tıpkı 
negatif DNA etkileri olduğu gibi, temel DNA vardır. Daha iyi olan tarafı seçmek size bağlıdır, 
sevilenlerim.” 

“Eğer sizi Orta Doğu, Kudüs ve kutsal ülke İsrail kendisine doğru çektiğini hissediyorsanız, belki siz 
genetik hatırlamaları yaşadınız.” 

(Clare) Vay be Rab! Bu akşam kalbim iyice İsrail ve hâlâ senin adını duymak istemeyen Yahudiler için 
ağrıdı. Ben, senin kim olduğunu güvenilir bir şekilde ispat eden kehanetlere bile değer vermeyen 
bütün bu insanlar hakkında derin derin düşündüğüm zaman, her şeyden önce, Davut´un soyunda 
Mesih´i arayan ve o Mesih´in şimdi yaşadığını ve kendisini gizlediğini insanlardan duyduğum zaman, 
kalbim parçalanıyor. Ah bu ne kadar da hileli olabilir! 

(Jesus) “Kendine dert etme, sevilenim. O kargaşalığa neden olacağına rağmen, gören gözü, duyan 
kulağı olanlara büsbütün ispat edebilecek durumdayım.” 



(Clare) Ama Rab, onlar (İsrailliler) 108 yaşında ölmüş olan ve son yıllarını senden vizyonlar alarak 
geçirmiş olan peygamber Yitzak Kaduri tarafından çoktan öğrendiler… Doğru mu? 

(Jesus) “Gerçekten, ama birisi aklıyla biliyorsa ve diğeri ise kalbiyle inanmak istiyorsa, bunlar 
birbirinden farklı şeylerdir.” 

“Clare, benim kurtarmam gizli kalmayacak. O gün ışığına çıkacak, sevilenim, gerçekten.” 

“Sevilenlerim, bundan ötürü kalbinizdeki ağrı, önceden belirlendiğinizin bir işareti dahadır.” 

“Bende kim olduğunuzun bilinciyle yaşamanızı istediğim için bunu size bildiriyorum. Her şeyden önce 
Büyük Kral’ın çocuklarısınız. Ve sonra sizi şoke edebilecek soyunuz var. Siz öksüz değilsiniz. Eğer 
hayalleriniz ve arzularınız bu dünyaya yönelik değil, bilakis gelecek dünyaya yönelik ise –  ki ben onun 
bir parçası olmak isteyen ve birlikte çalışmak isteyen hepinizi çağırdım – o zaman Tanrı’nın ailesine 
aitsiniz. Size anlaşılır bir şekilde açıklamak istiyorum ki, eğer ben insan ruhunu çağırırsam, hiçbir hata 
yoktur. Her birinizin kim olduğunu ve benim görevlendirmemle neye muktedir olduğunuzu çok iyi 
biliyorum.” 

“Hayatınızda dikkatinize değmeyen çok yönler vardır ve sizi o şeyleri bırakmanıza çağırıyorum. 
Kendinizi inkâr edin, çarmıhınızı yüklenin ve izimden gelin. Siz benim için gerçekten çok özelsiniz. Size 
bunu bildirmek için büyük zahmetlere katlandım. Buna layık yaşayın, çocuklarım, gelinlerim, buna layık 
yaşayın.” 

“O ateşi tapınırken körükleyin ve onu bana hizmete yönlendirin. Harikulade sevgi kalbinizin ifadesini 
bekliyor. İçinizde hissettiğiniz paylaşılmalıdır. Benim sizin için ne olduğumu kutlayın. İçimde size 
verdiğim yaşamı kutlayın. Yarattığım güzelliği kutlayın, sevgimi kutlayın ve kalbi kırıklara şifa getirme 
dileğimi kutlayın. Sevgimin ispatı olarak ölümümü kutlayın. Kutlanacak çok şey var! Ortaya çıkın ve 
benim bu dünya için kim olduğumu kutlayın.” 

“Sizin benim için kim olduğunuzu kutluyorum. Şarkı söylüyorum, ağlıyorum ve size gülüyorum. En 
karanlık saatlerinizde sizi cesaretlendiriyorum ve başarısızlığa uğradığınız zaman, sizi ayakta 
tutuyorum. Ve sizin hayatınızı bana teslim ettiğinizi kutluyorum.” 

“Sizden korkuluyor ve birçokları tarafından seviliyorsunuz. Halkım, dünya beni sizde görüyor, siz 
konuştuğunuz zaman, beni duyuyor – ve bu internet kanalındaki birçoğunuzun DNA’sında kayıtlıdır. 
Kendinizi küçük görmeyin. Günahlarınızı ve ayartılmalarınızı küçük görün, ama kendinizi değil. Sizin 
‘benliğiniz’ bile benim için ifade edebileceğimden daha güzeldir. Sizi şimdiye dek alıkoyan şeylerin 
üstünden gelebiliyorsunuz. Aranızda bu şeylerin ne durumda olduğunun farkına varmıyorsunuz.” 

“Birçoklarınız dünyanın çok çeşitli yerlerine hizmet için götürdüğüm gece nöbetlerini bilmiyor. 
Gururunuzdan dolayı bu şeyleri sizden gizliyorum. Sizi çok çeşitli şekilde kullandığıma emin olun.”  



“Birçok insanın kalbine girmek, incitmelerden ötürü kapalı olanı açmak, mühürlü olanı açmak, en kötü 
şeyleri yaşamış olan ruhun kırgınlığını (gidermek) için görevlendirildiniz. Sizde yaşadığım için kalplere 
şifa getirmek için görevlendirildiniz.” 

“Evet, gerçekten İbrahim’den başlayarak seçtiklerim sizlersiniz. Benim gizli ve yitik çocuklarıma 
seslenin ve onlar benim sesimi duyacaklar.” 

“Bütün bunlar olağanüstüdür. O bu dünyadan değil, o Babam tarafından uzun zamandan beri 
belirlenmiş olandır ki, o öyle olsun. Durgunlaştırılmanıza artık izin vermeyeceğim. Her şeyinizle bana 
söz verin ve benim her şeyimin sizin aracılığınızla dışarıya ışık saçmasını sağlayacağım.” 

“Evet demeye devam edin, azizlerim, evet demeye devam edin. Benim size vereceğim her şeyi sizin 
aracılığınızla vermemi sağlayın. Sizin için planlarımı kendinizi daha değersiz olan şeylere vermek 
yoluyla bozmayın.” 

“Görüyor musunuz? Ne için görevlendirildiğiniz bu dünyadaki her şeyden daha kıymetlidir. Onlarla 
vaktinizi harcamayın. Benim zamanımı onlarla harcamayın. Siz ruhunuzun büyüklüğünü henüz fark 
etmediniz. Ondan dolayı korkusuzca reaksiyon göstermediniz. Sizin benim gözümde çok özel ve 
yegâne değerinizi ispat etmek için çaresizlikle uğraşıyorum.” 

“Früstrasyon hakkında konuşalım! Ah, o tahmin edebileceğinizin ötesindedir. Ama şimdi eskisinden 
daha fazla kim olduğunuzun ve hedefinizin ne olduğunun farkına varmaya yaklaştınız. Evet, o bu 
dünyadaki yaşamın ötesini de kapsar. Ama şimdi bu hayatta benim için yapmanız gereken çok şey var. 
Çok şey. Sizin eşsizliğinizi keşfetmenize yardım ediyorum öyle ki, korkmadan ve büyük bir sevgiyle 
kendiniz diğer insanlarla ilgilenin.” 

“Size o kadar çok şeyi anlatmayı öyle istiyorum ki. Neden kendinizi Kutsal Kitap´taki şahıslarla 
özdeşleştiğinizi. DNA’nızda kayıtlı olan şeyler ayni şekilde onların DNA’sında da kayıtlıdır ve neden sizin 
onlarla özdeşleştiğiniz. Kutsal Kitap’ı okuduğunuz zaman, içinizde bir şey sizi derinden etkilerse, onun 
bir nedeni vardır. Hiçbir şey tesadüf değildir. Hiçbir şey. Her şey birbiriyle bağlantılıdır ve her şeyin bir 
hedefi vardır.” 

“Kutsal Kitap´ta yazılı olan şeyler ayni şekilde benim halkım için çağrı davetiyesidir ki, onlar bu son 
günlerde etrafımda toplansınlar. Eğer onların kalpleri Kutsal Kitap´taki bir paragraftan ötürü 
alevleniyorsa, emin olabilirsiniz ki, DNA hatırlaması vardır. DNA testleri ve DNA hakkındaki bilgiler 
henüz çok ilkeldir. Ruhunuzun DNA’sında tahmin edebileceğinizden o kadar çok şeyler vardır. Ve 
benim rahmetim yoluyla buna her an izin vererek onu bu hayatta meydana çıkarabilirim.” 

“Evet, halkım, bu internet kanalının cazipliğini hisseden birçoklarınız DNA’larındaki eski hatırlamadan 
dolayı bu internet kanalına getirildiler ki, onlar benim onlarla paylaştıklarıma yanıt verirler. İsrail´den 
ve Kutsal Ülkelerden büyülenmiş olmak, bütün bunlar sizin DNA´nızın belleğinde vardır.” 

“DNA´dan bir film yapmanın mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Çok doğru. Bütün bakışlar, sesler, 
kokular, duyu algılamaları DNA´da saklıdır ve günün birinde atalarınızın geçmişinin filmlerini 
göreceksiniz. Bunu gördüğünüz zaman, hayatınızın çok şeyini daha da iyi anlayacaksınız.” 



“Sizin dış görünüşten daha az bağımlı olmanızı istiyorum, ama o kadar çok şeyin sizin DNA’nızda yazılı 
olduğunu ve onun size cazip geldiğini anlıyorum. Ben belli bir DNA hatırasını içinizde harekete 
geçirdiğim zaman, o kadar çok şey yüzeye çıkar ki, tıpkı senin Mısır’dan çıkış notlarını yaptığın zaman 
sende olduğu gibi, Clare. 

“Sadece DNA´nızın içeriklerine dayanan bir filmi size göstermek benim için mümkündür, sahneyi 
göstermek için gerekli olan her şey hemen orada sizin içinizdedir. Halkım, kim olduğunuza bakın. 
Kutsal şeylere olan eğiliminizi idrak edin. İnsanlara şifa getirme dileğinizi ve onları sevme dileğinizi 
idrak edin. BÜTÜN bu dileklerinizle beni kalbinize davet ettiğiniz sürece, Benim sizin içinizde 
yaşadığımı idrak edin. Ama sizin kendi DNA’nız pekâlâ benim DNA´mla fiziksel açıdan bağlı olabilir. 
Bırakın bu sizin için ayağa kalkıp en kutsal yanınızı bu hayatta yaşamaya ilham olsun. Onu Benim için 
yapın. 


