
128. Jeesus nuhtelee… Filadelfia on ainut Kirkko,  

jolle Minä lupasin Taivaaseennoston, Rakentakaa siis Kullalla  

FILADELFIA ON AINUT KIRKKO, JOLLE MINÄ LUPASIN TAIVAASEENNOSTON  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on todella meidän kanssamme ja pitää meitä silmällä, Sydänasukkaat. Hänellä oli 

kaunis viesti, selventävä viesti, todella, jaettavaksi teidän kanssanne. Kun minä olin ylistyshetkessä 

aika pitkän aikaa, tulin pois ylistyksestä niin rentoutuneena ja niin iloisena – niin täynnä Iloa… 

minulle ei ollut hauskaa lopettaa ylistämistä! Mutta Hän sanoi…  

( Jeesus ) ” On aika kirjoittaa.”  

( Clare ) Siispä, Hän aloitti viestin… 

( Jeesus ) ” Minä en voi auttaa, jos he eivät vastaanota Minun sanojani, etkä voi sinäkään. Niin 

moni on päättänyt sovittaa Minut aikatauluunsa, koska he eivät oivalla, että Minä en toimi 

minkään mukaan, mitä ihminen arvostaa.”  

( Clare ) Tässä hän viittaa pieneen tulimyrskyyn, mikä meillä oli täällä meidän kanavallamme eilen, 

koska Hän sanoi, että mitään todella merkittävää ei ole tapahtumassa syyskuussa (2015). Se 

tapahtuu vastoin sitä, kuinka muut ihmiset ovat kuulleet ja minä en voi sille mitään. Me 

valitsemme, ketä me haluamme kuunnella tai kenellä me tunnemme olevan voitelun meille ja 

meidän tulisi pysyä niiden ihmisten kanssa, olivatpa he ketä tahansa.  

Mutta, minä en julista, että KUKAAN, joka harjoittaa profetoimisen lahjaa, on väärässä tai, että 

minulla on ”yksinomainen näkökulma” Totuuteen. Kaikki, mitä minä teen, on se, että minä jaan 

sen, mitä Hän antaa minulle – se on kaikki, mitä minä VOIN tehdä. Ja kaikessa rehellisyydessä, se 

on kaikki, mitä minä HALUAN tehdä. Siispä, se on syy, miksi Hän otti tämän asian puheeksi…  

( Jeesus ) ” Minä en voi sille mitään, jos he eivät vastaanota Minun sanojani, etkä voi sinäkään. Niin 

moni on päättänyt sovittaa Minut aikatauluunsa, koska he eivät oivalla, että Minä en toimi 

minkään mukaan, mitä ihminen arvostaa.”  

( Clare ) Mutta he sanovat, että Sinä toimit juutalaisen aikajanan mukaan, Herra, koska Sinä 

kunnioitat heitä Sinun valittuna kansanasi.  

( Jeesus ) Tarkoittaako se, että Minun pitää jälleen noudattaa heidän kaikkia sääntöjään?”  

( Clare ) Vau, Herra – aiotko Sinä saada minut haudatuksi? 

( Jeesus ) ” En, Minä olen MINÄ OLEN, joka MNIÄ OLEN. Ja, kun Minä annoin Minun ihmisilleni 

merkkejä tätä aikajaksoa varten, ne eivät ole laki itsessään, että koko universumin täytyy 

mukautua. Minun lakini eivät ole ihmissielun arvon yläpuolella. Siispä, vaikka kaikki haluaisivat 

nähdä Minun toimivan siististi ja organisoidusti, Minun sydämeni yhä sykkii vain ihmiselle.”  

” Ja niin kauan, kuin on vain YKSIKIN eksynyt, joka on juuri tulemaisillaan vedetyksi mukaan, Minun 

sydäntäni särkee jättää se yksi ihminen yksin kärsimään pahinta kohtaloa.”  

( Clare ) Siis Sinun sanomasi ydin on, että Sinä et voi koskaan palata, koska aina tulee olemaan 

vielä yksi ja vielä yksi ja yksi odotettavana! 

( Jeesus ) ” Ytimeltään, kyllä – se on totta. Mutta käytännössä, tulee aika kysyä kysymys. Me 

olemme lähestymässä loppua ja sinä tulet näkemään tulevina viikkoina ja kuukausina, eriytymisen 



lisääntyvän Minut valinneiden ja omaa tietään menneiden välillä. Jakolinja tulee terävämmäksi ja 

selvemmäksi ja tarkkarajaiseksi, kunnes todella on Minun aikani.” 

” Minun Isäni lähettää matkaa Hänen enkeleitään kiihdyttämään hääjuhlaan kutsuttujen 

prosessia.”  

” Jos sinä katsot hyvin tarkkaan kaikkia valmisteluja, joita Minä olen tehnyt tällä kanavalla, sinä 

tulet näkemään, että jos he tottelevat sitä, mitä Minä olen antanut heille, heillä tulee olemaan 

paljon öljyä lampuissaan ja se päivä tulee olemaan iloinen tapahtuma heille. Kuitenkin, jos he 

jatkavat itsekeskeisinä, se tulee olemaan mitä traagisin päivä heidän elämissään.”  

( Clare ) Mutta Herra, noilla standardeilla, kenet voidaan ottaa mukaan? Esimerkiksi, suhteellisen 

yksinkertainen sielu, kuten Benjamin?  

( Jeesus ) ” Sydämeen kätketty ihminen on kaunis, Clare. Hän ei ehkä täytä kaikkia sinun 

vaatimuksiasi, mutta hän täyttää Minun. Yksinkertainen mies, joka on valinnut silkan 

armeliaisuuden ja rukouksen polun.” 

” Kun ihmiset käyttävät harkinnanvaraista aikaa ollakseen loistavia, ollakseen super- kristittyjä, 

täynnä tietoa, mutta vähän töitä, silloin laput tyhjenevät öljystä. Kaikki tullaan pelastamaan, mutta 

jotkut tulen läpi.” 

Ensimmäinen Korinttolaiskirje 3:10-11… ”Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, 

minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta 

katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä 

pantu on, ja se on Jeesus Kristus.” 

( Jeesus ) ” Clare, tiedätkö sinä, mikä sen perustuksen ydin on?”   

( Clare ) Rakkaus?  

( Jeesus ) ” Se on oikein. Rakkaus on kultaa. Totuus on hopeaa. Ja kallisarvoiset kivet ovat armon 

töitä.” 

Ensimmäinen Korinttolaiskirje 3:12-19… ”Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa 

hän kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kukin teko on tuleva näkyviin; 

sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin 

teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan.”  

” Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin 

ikään kuin tulen läpi. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu 

teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli 

on pyhä, ja sellaisia te olette. Älköön kukaan pettäkö itseään.”  

” Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että 

hänestä tulisi viisas. Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä.” 

( Jeesus ) ” Ja siinä sinulla on puu, heinä ja oljet.”  

” Sillä on kirjoitettu… ”Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa” ja jälleen… ”Herra tuntee 

viisasten ajatukset, Hän tietää ne turhiksi.” Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä, tai ihmisten 

mielipiteistä. Sillä ihminen ei ajattele niin kuin Minä ajattelen ja se johtaa riitelyihin.  

Ensimmäinen Korinttolaiskirje 3:1-4… ”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin 

hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin 



teille, en antanut ruokaa, sillä sitä te ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan 

vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella 

ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: ”Minä olen Paavalin puolta”, ja toinen: ” Minä olen 

Apolloksen”, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin?” 

( Jeesus ) ” Siispä, sillä aikaa, kun kaikki ovat tutkimassa, keräämässä materiaalia ja uudelleen 

päättelemässä päivämääriä ja ajankohtia, väitellen ja hyökäten niiden kimppuun, joilla on eriävät 

mielipiteet, jotka ruokkivat köyhiä ja vaatettavat alastomia? Filadelfian Kirkko… ainoa kirkko, jolle 

Minä lupasin Taivaaseennoston. Miksi? Koska he rakentavat kullalla, mikä on veljellinen rakkaus.”  

” Älkää hetkeäkään ajatelko, Minun Rakkaat Morsiameni, että Minä olen tullut palkitsemaan 

teidän aikanne Fariseukset. Se ei ole Minun mielenkiintoni ollenkaan. Minä en tuomitse niitä, joilla 

on tietoisuus ajoista ja jotka käyttävät sitä tietoa viisaudella ja nöyryydellä, ymmärtäen Minun 

oman ruumiini uhrauksen, lunastaakseni ihmisiä Itselleni, että se on kultainen perustus. Ne, jotka 

tuhlaavat aikansa tapellen, kiistellen ja vähätellen toisia, he eivät ole Morsiamia, joilla on öljyä 

lampuissaan.”  

” Miksi te luulette, että Minä opetan asioita, jotka Minä asetan korkeaan arvoon? Siksi, että KAIKKI 

teistä olisivat valmiita menemään Hääjuhlaan Minun kanssani! Minä näen, mitä te teette 

ajallanne, mitä te ajattelette ja kuinka te katsotte maailmaa. Ja erityisesti, mitä te teette 

ympärillänne olevien olosuhteille. Minä vain haluan nostattaa teitä itsenne uhraamisen, jakamisen 

ja antamisen uusille tasoille. Rukoilemaan, palvelemaan ja tuomaan Totuutta tietämättömille. 

Mutta veljellinen rakkaus on silti nopein tie kenen tahansa sydämeen.” 

” Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja 

vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en 

minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka minä 

antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi.” 

Ensimmäinen Korinttolaiskirje 13:2-3. 

” Tärkein asia, Minä en aio katsoa, kenellä oli kaikkein tarkin ennustus siitä, milloin Minä palaan. 

Minä tulen katsomaan, kuka rakasti, kuka rakasti Minua hyljättyjen, yksinäisten, tietämättömien 

kautta. Ja, kun te kulutatte aikaanne Minua ylistämällä, kuten Minä olen kertonut teille niin monta 

kertaa, Minä tulvin teidän sydämenne Minun sydämeni olemuksella ja sitten te olette varustettuja 

menemään rakastamaan muita siten kuin te rakastatte itseänne.”  

” Se on NIIN YKSINKERTAISTA. Mutta teidän epävarmuutenne ovat tottuneet viimeisimpiin 

uutisiin. Minä soisin, että te olisitte tottuneet Minuun ylistyksessä ja täysin hylänneet itsenne 

Minun taivaalliselle johdatukselleni. Olkaa pienten lasten kaltaisia. He leikkivät hiekkalaatikoilla 

sydämen kyllyydestä, antamatta ajatustakaan omille tarpeilleen, koska he tietävät, että heidän 

vanhempansa ovat jo varustaneet heidät. He yksinkertaisesti eivät kyseenalaista.”  

” Voi, tulkaa, Minun Morsiameni! Milloin te ikinä tulette heittämään huolenne Minulle, koska Minä 

pidän teistä huolen! Te yritätte tehdä Minun työni ja teidän työnne jatkuvasti keskittyen siihen, 

mitä tulee tapahtumaan ja mitkä teidän tarpeenne tulevat olemaan. Jos te jatkuvasti tulette 

keskittymään MINUUN ja Minun uskollisuuteeni, ylistämään Minua, Taivaat avautuisivat teille.”  

” Menkää nyt. Lakatkaa käyttäytymästä kuin he, joilla ei ole toivoa. Rauhoittakaa pelkonne ja 

etsikää Minut. Ei vain rukouksessa ja ylistyksessä, vaan ympärillänne olevissa köyhissä sieluissa. 

Todella. MINÄ OLEN teidän kanssanne.” 


