293. TEL AVIVIN KOHTALO & TE OLETTE MAAILMAN VALO
Jeesus sanoo: Te olette Maailman Valo & Tel Avivin Kohtalo
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Huhtikuuta, 2016.
Tuokoon Herran läsnäolo teille suurta lohtua ja kestävyyttä tänä päivänä, Sydänasukkaat.
Vietin tänä iltana paljon aikaa Ezekielin kanssa kahdestaan, pitäen Herrallemme seuraa, tuntien
raskauden ja kivun Hänen sydämessään pelastamattomien vuoksi tänä myöhäisenä tuntina.
Sitten aloitin ylistyshetkeni. Ensiksi en pysynyt näkemään Hänen kasvojaan selvästi, ja kamppailin
jonkun aikaa, ja jopa kyseenalaistaen, että olinko tehnyt jotain herättääkseni Hänen
tyytymättömyytensä. Ja sitten sain mielijohteen pyytää Häntä näyttämään minulle kasvonsa
selvästi. No niin, välittömästi Hän teki sen! Oli selvää, että halusin lopettaa tekemästä sitä mitä
olin tekemässä ja päästä yhteyteen!! Siis, Aloitin yhteisen aikamme kiittämällä Häntä tästä
suosionosoituksesta.
Kiitos, Herra, kun teet suloiset Kasvosi niin selviksi minulle.
” Ei sinun tarvinnut kuin pyytää. ”
Miksi en tullut sitä ajatelleeksi aikaisemmin?
” En tiedä. ” ( Hän hymyili tietäväisesti.) ” Pikkulinnun on täytynyt sanoa se sinulle. ”
Ja miksei pikkulintu kertonut sitä minulle aikaisemmin?
” Sinä kysyt liian paljon kysymyksiä. ” ( Hän sutkautti. )
Tiedän, sitä minä teen.
Hän alkoi puhumaan… ” Haluan kaikkien, jotka kantavat ristejään ja tekevät työtään, tietävän, että
loppu on näkyvissä. Heidän täytyy tietää se, Clare. Matka on ollut pitkä, ja sitä on jatkettu monta
kertaa, mutta nyt lähestymme sitä aika-ikkunaa, jolloin se täytyy saattaa loppuun. Azuzan rukous
ralli on tehnyt vaikutuksen Isän Sydämeen. Kuinka erittäin paljon se ylensi Hänen mieltään, kun
Hän näki tämän vastauksen Hänen Ihmisiltään. He eivät tule jäämään palkitsematta. ”
Ja se mihin Hän tässä viittaa, on että yksi meidän kuulijoistamme oli kysynyt minulta ” Eikö
tällainen rukous ralli tee vaikutusta? ” Se taisi olla käynnissä maan kahdessa osassa. Eikö tällä ole
vaikutusta Koettelemusten Aikaan, tai Tuomioon? Ja niinpä se oli minun mielessäni taka-alalla, kun
Hän sanoi sen. Enkä ollut mennyt katsomaan uutisia tai mitään, tietääkseni jotain tästä rukous
rallista – se vain tuotiin eteeni.
Niinpä, Hän vastasi minulle ja sanoi, ” Näetkö, sinun ei tarvitse mennä katsomaan. Minä tuon asiat
sinulle. ”
Ja minä ajattelin, ” Vau. Toivon, että hän kuuntelee. ” Sivumennen sanoen, Sydänasukkaat, jos
haluatte kysymykseenne vastattavan, pyydän, älkää kysykö minulta! Pyytäkää Jeesusta
vastaamaan siihen ja Hän vastaa. Hän ottaa asian esille.
Jeesus jatkoi… ” Kuten Nathan-lapselle kerrottiin, kaikkea voidaan lieventää, kun ihmiset katuvat ja
rukoilevat. Ja täsmälleen niin on tapahtunut. Ja ympäri maailmaa on heitä, jotka ovat reagoineet
samalla tavalla. Kaiken kaikkiaan, tuomioita on lievennetty. Kuitenkin on vielä paikkoja, jotka on
aikataulutettu tuhottavaksi. New York on yksi niistä, Tel Aviv toinen. Näistä kaupungeista ei tule
yhtään katumuksen itkua. Itse asiassa, heidän irstautensa vain jatkaa kasvamistaan puolustaen

itseään maailmassa. Minäkö en lopettaisi tällaisia paikkoja? Ettei Sodoma ja Gomorra huutaisi
oikeutta. ”
” Kuitenkin Minä rakastan näitä sieluja suuresti ja näen ne kavalat keinot, millä he ovat
muotoutuneet. ”
Se mitä Hän tässä puhuu, on että Tel Aviv on maailman homoseksuaalien pääkaupunki. Niinpä,
siksi Hän paikantaa Tel Avivin ja New York on luultavasti lähellä kakkossijaa.
” Kuitenkin Minä rakastan näitä sieluja suuresti ja näen ne kavalat keinot, millä he ovat
muotoutuneet. Toiset lapsuudesta alkaen, toiset ovat valinneet sen. Ja on geneettinen koodi, joka
tekee jostakin herkemmän tällaiselle poikkeavuudelle, mutta koskaan sitä ei oltu tarkoitettu
ilmaistavaksi saman sukupuolen suhteissa. Ne ovat kauhistus Minulle. Pikemminkin jotkut ovat
määrätty selibaattiin ja sillä kutsumuksella he ovat saaneet hyvin erityisen armon irrottautua
seksuaalisista kytköksistä, ihmiskunnan suuremman hyvän hyväksi. Mutta vihollinen on ujuttanut
väliin omat järkeilynsä, vetäen heidät syntiin, oikeuttaen sen päätöksen. ”
” On monia, jotka väittelisivät kanssasi tästä asiasta, mutta Minä sanon sen sinulle suoraan: usein
on geneettinen todellisuus tämän taipumuksen takana; mutta se ei ole yhtään sen erilaisempaa
kuin tavallinen ihminen tekemässä aviorikosta tai tekemässä huorin vastakkaisen sukupuolen
edustajan kanssa. Moraalisuus on päätös, joka täytyy tehdä ja elää sen mukaan ja paljon
homoseksuaalisuutta on demonisesti provosoitu ja inspiroitu. ”
Voi Herra, tämä on niin surullinen ja pimeä aihe minulle. Olen nähnyt niin monia rikkirevittyjä
tämän elämäntyylin edustajia.
Hän jatkoi… ” Loppujen lopuksi, logiikka ja demonit ovat ne, jotka juonittelevat houkuttelemaan
sieluja tähän syntiin. Ja miehiä tekemään syntiä naisia vastaan ja naisia tekemään syntiä miehiä
vastaan, Saatana on niin älykkäästi manipuloinut. Mutta minun täytyy sanoa, että saman
sukupuolen suhteet voivat olla yhtälailla, ellei jopa enemmän, ristiriitaisia ja ei-toimivia. Se ei ole
vastaus onnelliseen avioliittoon. Minun tahdostani ja minun valinnastani pyhä suhde muodostuu.
Minä yksin tiedän sen polun, jota miehen ja naisen täytyy tässä elämässä vaeltaa. Minä yksin
tiedän mitä he tavoittelevat ja mitä eivät. Ja jos he eivät tunne Minua ja etsi Minua tuomaan heille
oikean puolison, no niin… avioero tai tyytymättömyys on heidän lopullinen kohtalo, ketkä eivät
etsi Minua valitessaan aviokumppania. ”
” Minä sanon, että järjestetyissä avioliitoissa on suurempi kestovoima, vaikkakaan ne eivät ole
ihanteellisia, koska kulttuurilla on tiukat rajat, joista pidetään kiinni. Tämän odotetaan olevan
sopimus kahden aikuisen välillä, se on heidän kulttuurinsa rakenne, joten avioeroa vakavasti
vastustetaan. En väitä, että ne olisivat onnellisia elämiä, mutta ne ovat vapaampia tunteitten
aiheuttamasta elämän haaskauksesta. ”
” Mutta Minä haluan palata käsillä oleviin tapahtumiin. Tiedän, että nämä ristit, joita olette nyt jo
kuukausia kantaneet, Minun Morsiameni, ovat tulleet raskaiksi. Minä tiedän myös, että ne ovat
tasoittaneet tietä monien pelastukselle, heille, joilla ei ollut mahdollisuuksia. Minä näen myös sen
suunnattoman kasvun teissä, jotka vapaaehtoisesti olette ottaneet Simonin ristin Minun
puolestani. Te ette näe sitä, mutta teidän elämissänne on tapahtunut paljon kasvua pyhyydessä ja
veljellisessä rakkaudessa, ja teidän palkkionne jatkavat kasvuaan, vaikka Minä tiedän, että se on
viimeinen asia teidän mielissänne. ”
” Mutta Minä olen täällä kertoakseni teille, että lähestymme loppua ja jokainen rukous ja
katumuksen toimi tehtyjen syntien puolesta tekee vaikutuksen ja muuttaa tuomioitten tehoa, niin

vakavuutta kuin laajuuttakin. Sillä on osansa myös niitten perheitten elämässä, kenellä on
esirukoilijoita. Heidän rakkailleen tulee olemaan laajennettua armoa, koska he rakastivat paljon ja
välittivät tarpeeksi rukoillakseen jopa niiden puolesta, joita eivät tunteneet. He rukoilivat, koska
Minun sydämeeni koski ja sen vuoksi Minä erinomaisella tavalla suojelen heitä kivulta sydämessä
ja heidän rakkaittensa kohtaloita. ”
” Niin, jatkakaa kasvamista suuruudessa, Minun Morsiameni. Te kasvatte Minun Rakkauteni
valtakuntiin, siihen Minun Rakkauteni syvyyteen, laajuuteen ja leveyteen, mitä minä tunnen
ihmiskuntaa kohtaan. Te tulette yhä enemmän ja enemmän Minun kaltaisiksi päivä päivältä ja kun
Minä nappaan teidät tästä synnillisestä liejusta, te vaivoin tulette tunnistamaan itseänne, niin
kunnian läpitunkemia te tulette olemaan. ”
” Jatkakaa, Minun Rakkani. Te muutatte historian kulkua rukouksillanne. Jatkakaa. Minä siunaan
teidät nyt Minun rauhallani ja sisäisellä ilolla tyynnytän teidän pelkonne ja tasapainotan teidät
tulevissa tapahtumissa. Antakaa sen iloisen valon, ilon Minun rohkaisustani loistaa sydämistänne
ulos. Te olette maailman valo. ”

