MITÄ HERRA SANOO JOULUSTA? ONKO HERRAN TIEDONANNOISSA RISTIRIITOJA?
Joulu. Ristiriitoja Herran tiedonannoissa?
30. Joulukuuta, 2017.
Rakkaat ystävät, Veljet ja Sisaret
Me olemme saaneet kysymyksen Joulua koskien. Monille näyttää olevan ristiriitoja Pyhissä
Kirjoituksissa ja siinä mitä on julkaistu kanavallamme, kuinka meidän pitäisi käyttäytyä ja käsitellä
sitä.
No niin, ristiriidat koskevat vain ulkoisten traditioiden käsittelyä. Joulukirkko jumalanpalveluksia,
Jeesuksen syntymän näytelmiä, joulukuusia, lahjoja ja juhlintaa ja syöminkejä.
Se, minkä me tulemme hylkäämään, on meidän kuolleet, rakkaudettomat ja turhat tekomme
koskien Joulua, ja ne mitkä ovat keskittyneet vain materiaalisiin asioihin, silmälle näkyviin asioihin.
Ihmiskunnan historian kaikkein eniten pelastusta tarjoava tapahtuma – Jumalan saapuminen
Jeesus Kristus lapsessa. Kaiken, mikä ei ole tämän tapahtuman kiitollisen muistamisen
innoittamaa, se hylätään, eikä sitä korvata millään muulla.
( Pyydän, huomatkaa: Olemmeko tietoisia siitä asiasta, että kuka tahansa, joka kertoo lapselleen
Pukista ja muista hahmoista, on valehtelija, pettäjä ja sellaisenaan sielujen murhaaja? )
Lapsen sielu on niin kallisarvoinen, niin herkkä – kuka haluaisi vapaasta tahdostaan kylvää sellaista
hölynpölyä ja sitten odottaa hyvää ja runsasta satoa?...
Ja nyt, muutamia Herran tiedonantoja, joita on paljastettu useille profeetoille, kirjureille ja
näkijöille viimeisten 150 vuoden aikana. Jokainen, jolla on hyvä tahto ja avoin mieli, tulee aina
tunnistamaan Jeesuksen yhdenpitävät sanamuodon, mikä eroaa vain vakavuudessa.
Koskien Joulua ja perinteitä – Ylistystä ja Kiitollisuutta Hänen Syntymästään, Trumpet Call,
17.10.2004. Ja tästä juhlapäivästä, jota kutsutaan Jouluksi, teidän täytyy hylätä se. Kuitenkin
Messiaan syntymä, te todellakin voitte kunnioittaa sitä (= todellinen Joulu ).
Sillä se oli teidän pelastuksenne alku. Sillä, siellä missä oli vain pimeyttä, katso, suuri valo on
ilmestynyt!...
Siksi siunattuja ovat he, jotka ylistävät kiitollisina, kiittäen Minun Poikani syntymää; ja jopa vielä
enemmän siunattuja ovat he, jotka ylistävät kiittäen Hänen kuolemaansa ja ylösnousemistaan.
Kuitenkin voi niitä, jotka yhdistävät Jumalan Pojan nimen syntiin! Voi heitä, jotka kunnioittavat
pakanallisia tapoja ja rellestävät likaisissa perinteissä!...
Voi heitä, jotka juhlivat tätä juhlapäivää, jota kutsutaan Jouluksi (= maallinen Joulu ) SILLÄ TE
HÄPÄISETTE MINUA KAIKELLA MITÄ SANOTTE JA TEETTE! Tämä niin sanottu antamisen vuodenaika
on inhottava Minun näkökentässäni!...
Todellisen elämän kirja, Herran opetuksia, Opetus 248.
38. Joulun juhlinta, ilon ja muistelmien juhla.
39. Rikkaille ja vaikutusvaltaisille, Joulu tarkoittaa maallisia tyydytyksiä ja mielihyvää. Heille, jotka
seuraavat Kristuksen jalanjäljissä, eikä hänellä ollut sänkyä eikä kotia yönä, jona Hän syntyi, se on
vaatimaton juhla, mutta yhdistynyt hengelliseen iloon.

40. Kristillinen ihmiskunta, te, jotka teette valmisteluja koristellaksenne alttarinne ja pitääksenne
juhlanne, totisesti, Minä sanon teille, teidän sydämenne ovat tyhjiä. Oletteko koskaan harkinneet,
että kaikki ne alttarit, joita pystytätte, ja kaikki ne kuvat, joilla te kuvaatte Minua, ovat vain ilo
teidän silmillenne ja Jumalallisen matkimista, ja kaukana todellisuudesta? Minä olen aina asunut
todellisen nöyryyden temppelissä. Samalla tavoin, Minä olen aina opettanut teitä täyttämään
tehtävänne rakkaudella ja itsensä kieltämisellä.
Ylläpidä Minun Kunniaani tänä vuodenaikana, Minun Morsiameni. 1.12.2015, Jeesuksen sanoja
Sisar Clarelle. Siis, olipa Herra syntynyt sinä päivänä tai ei, on täysin asiaan kuulumatonta, Hän
käyttää sitä päivää tuodakseen tietoisuutta Itsestään kadotetulle ihmiskunnalle, joka istuu
sellaisessa pimeydessä. Tietenkin Saatana hyppii sen kantapäillä ahneuden, rahanhimon ja
juhlinnan myötä.
Tässä vaiheessa, Herra alkoi taas puhumaan, ja Hän sanoi… ” Hyvin sanottu. Se on juuri mitä
tapahtui, erityisesti tänä maallisena aikana, jumalattomana aikana, jona ihmisestä on tullut oma
jumalansa, eikä ole tarvetta Minulle. Niinpä, käytän tämän harvinaisen tilaisuuden keskittyäkseni
Minun Syntymääni, että pikkuiset saattaisivat tuntea vetoa Minuun.
Mutta jopa nyt, vihollinen on työskennellyt päivin öin, poistaakseen jopa Minun syntymäni
muistelun ja Joulun merkityksen, jopa siihen pisteeseen, että seimen esille pano on rikollinen teko
tässä maassa! ”
” Ja heille teistä, jotka ovat pessimistejä, teille pitäisi olla ilmeistä, että tämä aika vuodesta ON
uhka Saatanalle, tai hän ei työskentelisi näin kovasti tuhotakseen sen maailmasta. ”
” Mutta te, Minun Morsiameni, Minun korkeasti kunnioitetut, pyydän – ylläpitäkää Minun
kunniaani, älkääkä langetko maailman saaliiksi, antamalla periksi impulsseille shoppailla ja käyttää
hyödyksi alennusmyyntejä, jotka on tahallaan viritetty, että lankeaisitte materialismiin.
Minulla ei ole ongelmaa vaatimattomasta asialistasta, joita tarvitsette papintyössänne tai
auttaaksenne muita, tai muutamista henkilökohtaisista tavaroista. Mutta pyydän, ettette anna sen
riistäytyä käsistä ja saada teidät halvauttavan henkilökohtaisen velan ansaan. Ylläpitäkää minun
kunniaani, Minun armaani.
” Se mitä teette köyhien hyväksi, tullaan aina muistamaan ja laskemaan teille ansioiksi. Mutta
pysykää Minun armossani, ei vaanivien epäpuhtaitten henkien voitelussa, he etsivät sotkeakseen
teidät ja viedäkseen sydämenne pois Minulta. ”…
Johanneksen Suuri Evankeliumi, Osa 6, Kappale 123:5-7,
5. Ikuisuudesta asti Minä olen ollut sama hengessä ja enkä koskaan muuta Minun olemustani,
toimeenpanoani ja tahtoani. Minä olen nyt ollut luonasi kolme päivää ja opettanut sinulle, mitä
sinun täytyy tietää, uskoa ja tehdä – jokainen itse – saavuttaakseen sielun ikuisen elämän.
Sanoinko Minä mitään erikoista mistään erityisestä rukouksesta tai mitään tehokkaasta,
mystisestä, vain Minua miellyttävästä Jumalanpalveluksesta, tai joistain pyhistä päivistä, kuten
juutalaisten sapatista, jota he kutsuvat juutalaisten Herra Jehovan päiväksi, jolloin papit kielsivät
ihmisiltä kaikenlaisen työn, sillä aikaa kun he itse pappeina tänä samana Herran päivänä tekevät
suurimpia ja mitä hävettävimpiä tekopyhyyksiä ja samaan aikaan he ovat häikäilemättömästi sitä
mieltä, että voivat tarjota hyvän Jumalanpalveluksen? Ei, kaikesta tästä te ette ole kuulleet yhtään
sanaa Minun suustani ja Minä sanon sen teille kuten koko totuuden:

6. Hankkiutukaa eroon kaikista seremoniallisista rukouksistanne, pyhistä päivistänne, sillä jokainen
päivä on Herran todellinen päivä, ja hankkiutukaa eroon papistosta!
Sillä jokainen henkilö, joka tunnustaa Jumalan ja rakastaa Häntä yli kaiken ja tekee Hänen tahdon,
on todellinen ja oikea pappi ja on siten myös oikea opettaja, jos hän antaa tätä samaa opetusta,
mitä on Minulta saanut, lähimmäisilleen.
7. Joka siten tekee Minun tahtoni, sanoo Herra nyt, totisesti rukoilee ja rukoilee keskeytyksettä; ja
joka päivä tarjoaa lähimmäiselleen hyvinvoinnin teon Minun nimessäni, on todellinen ja Minua
miellyttävä Herran päivä.
Todellisen elämän kirja, Herran opetuksia – Opetus 86
27. Tänä päivänä ihmiset antavat mielensä levätä muutaman hetken ja he kohottavat henkensä
Minun tyköni, siunatun yön muistoksi. Yön, jolloin Pelastaja syntyi.
Harvat tuntevat Minun henkeni rauhan, koska heillä on rauha sydämessään, toiset tuntevat surua,
koska ajattelevat lapsuuttaan ja niitä rakkaita olentoja, jotka ovat lähteneet tästä maailmasta.
Jotkut harjoittavat hengellistä mietiskelyä ja rukoilua, ja sitten on joitakin, jotka häpäisevät hengen
todellisen ilon maallisilla nautinnoilla ja juhlinnalla.
28. Nyt, Minä kysyn köyhältä, tämän maailman vaivatulta: Miksi itket? Etkö muista, että
yksinkertaiset Beetlehemin paimenet olivat ensimmäisenä katsomassa Herran ilmettä sen lapsen
kasvoissa?
29. Kuivatkaa kyyneleenne, nostakaa kasvonne ja katsokaa olemukseni valoa tässä siunatussa
sanassa, jonka aivan samoin ovat kuulleet yksinkertaiset ihmiset, kun se kuultiin ensimmäisen
kerran näinä aikoina. Juhlikaa tätä yötä ilolla ja muistakaa häntä, kenessä Minä tulin tuomaan
teille Minun valoni ikuisiksi ajoiksi.
Loppuhuomautus
Me näemme, että kaikki, joka on tehty ja tullaan tekemään rakastavassa ja kiitollisessa Kristuksen
syntymän muistelemisessa.
-Pystyttäen seimen lasten kanssa ( nöyryyttä köyhyydessä ),
-Sytyttäen kynttilän ( antaen valoa ),
-Kertoen Herran tarinan ( levittäen tietoa ),
-Laulaen joululauluja ( enkelikuorot jakamassa Jumalan kunniaa),
-Kutsuen käymään leskiä, orpoja ja köyhiä ( harjoitetaan veljellistä rakkautta )
-Tulevat jättämään siunausten jälkiä jokaisen sydämeen.
Palauttakoon rakkaus ja armo, Jeesuksen opetusten mukaisesti, oikean vision ihmisten sydämiin
jälleen kerran. Ylistys, kunnia ja monet kiitokset Sinulle, oi mahtava Jumala, rakas Herra Jeesus.
Olkoon armosi meidän kaikkien kanssa.

