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MINUN SYNTYMÄNI & JOULUN TODELLINEN MERKITYS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Joulukuuta, 2019. 

( Clare ) Kiitos Sinulle, rakas Herra Jeesus, kun asetat sydämemme oikeaan koskien sitä, mikä 

merkitsee eniten Sinulle. Auta meitä täyttämään syvimmät halusi köyhiä kohtaan… Amen. 

No niin, sen jälkeen, kun otin Herran vastaan ehtoollisessa, odotin Häntä. Silloin Hän teki Itsensä 

näkyväksi minulle, niin iloisena siitä, että olin paikalla ja todella keskityin… Kerrankin! Enkä 

ajatellut tekemättömien töiden listaa.  

Asetin pääni Hänen sydäntään vasten ja Hän piti minua lähellä, hymyillen, sillä jotakin ratkaistiin 

tänä aamuna. Jotakin, mikä oli todella tärkeää Hänelle. Ja minulle. Kaksi päivää sitten, vedin pyhän 

kortin korttivarastostani ja siinä luki… ”Palvele Minua, mieluummin kuin itseäsi.” Minä olin sekä 

hämmentynyt että loukkaantunut siitä, että Hän sanoi sen, mutta minä tiesin, että Hän on aina 

oikeassa. Aina. Siispä nielin lääkkeen ja pyysin Häntä selventämään, missä olin pettänyt Hänet.  

Ja minä tajusin. Järjestellessäni tätä pientä kotia pikkuriikkiseen kappeliin, oivalsin, että olin hyvin 

kiireisenä kerännyt asioita itselleni, pikemmin kuin, että olisin ajatellut muita. Perfektionisti kun 

olen, minulla oli loputtomia listoja. Ja minusta oli tullut hyvin itsekeskeinen. Minä tunsin itseni niin 

tuomituksi ja olin niin hyvin pahoillani. Minä tunnustin sen ja sain synninpäästön.  

Sitten tänä aamuna heräsin aikaisin. Oli vielä pimeää ulkona, mutta minä olin juuri nähnyt unen. 

Tässä unessa, me olimme aika köyhällä kaupungin teollisella alueella ja ihmiset istuivat betoni 

kiveyksillä. He olivat köyhiä ja tulivat tähän ruokapankkiin vastaanottamaan tarvikkeita. Näin 

yhden naisen erityisesti, hän oli siirtolainen ja mahdollisesti juutalainen, perheensä kanssa. Heillä 

ei ollut mitään syötävää ja he olivat toiveikkaina odottamassa ruuan jakelua. Kun olin ollut tässä 

ruokapankissa töissä 20 vuotta, aloin vain etsimään tavaroita ja antamaan niitä hänelle. 

Sitten menin itse laitokseen ja siellä oli jonkinlainen kokoontuminen menossa, missä kaikki 

vapaaehtoiset olivat syömässä grillattuja makkaroita ja muita maukkaista ruokia. Koko tila oli 

täynnä runsautta ja hilpeyttä, sillä aikaa, kun köyhät istuivat kiveyksellä ilman mitään. He puhuivat 

minulle sanoen… ”Haluaisitko ostaa lautasellisen ruokaa?” No, minä rakastan makkaraa, mutta 

myös tiesin, että ulkona olevilla ei ollut mitään. Siispä, ajatellen, että ehkä voisin jakaa, sanoin… 

”Kyllä, kuinka paljon se maksaa?” He vastasivat… ”29.95 dollaria lautasellinen.” 

En voinut uskoa sitä! Mitä? Köyhät ovat portaillanne odottamassa tähteitä ja te olette täällä 

juhlimassa lahjoitetulla ruualla ja perien maksua siitä? Minulle oli ilmeistä, että köyhät eivät olleet 

saamassa mitään. Sitten heräsin.   

Aloin ajattelemaan tätä unta ja sitten oivalsin, että köyhät jätettiin huomiotta. Eivät ketkään 

vieraat vaan minä jätin heidät huomiotta. Kysyin Herralta juuri silloin ja siinä, ”Haluatko, että me 

aloitamme ruokapankin jälleen?”  

Avasin Raamatun Lupaukset kirjan kohdasta VIERAANVARAISUUS. ”Mitä jos kristityllä ei ole 

vaatteita tai ruokaa? Ja yksi teistä sanoo hänelle… ”Hyvästi, pidä itsesi lämpimänä ja syö hyvin.” 

Mutta jos et anna hänelle sitä, mitä hän tarvitsee, kuinka se auttaa häntä?”  

No niin, vastikään me olimme hakeneet tähän vanhaan ruokapankkiin, johon me kuuluimme ja 

meiltä kiellettiin jäsenyyslomakkeessa olevan virheen takia, niinpä ajattelin, ”No niin, se siitä. Se 

on suljettu ovi. Arvelen, että me emme tule jakamaan ruokaa sittenkään…”  



Siispä pyyhin sen mielestäni ja unohdin sen. Mutta Hän, joka kuulee köyhien itkut, ei unohtanut ja 

minä petin Hänet. Kaduin välittömästi ja lupasin korvata sen Hänelle. Minun mieleni alkoi laukata, 

kuinka me silti voisimme tarjota edullista, mutta hyvää ruokaa. 

Tämä oli läpimurto Herralle ja minulle, koska Hän ei ole ollut läsnä minulle vähään aikaan nyt. 

Mutta nyt Hän piteli minua, hymyili ja oli iloinen, että olin hyväksynyt Hänen kutsunsa huolehtia 

köyhistä. Ja jotakin korjattiin meidän välillämme. Jotakin hyvin kallisarvoista. 

Rakkaat, minä en voi kiittää teitä tarpeeksi, kun kannatte kortenne kekoon, että meillä on jotakin 

annettavaa. Kuinka iloista on kyetä jälleen antamaan leskelle ja orvolle! Kiitos, kun mahdollistatte 

sekä yhteisön ruokkimisen ja köyhien huolehtimisen.  

Sitten Jeesus aloitti puhumisen… ”Kyllä, Minun Clare Kultaseni, Minä tiedän, että sinä olet 

kaivannut jotakin hyvin tärkeää Minulle, kiireessäsi järjestellä pesääsi. Ja Minua miellyttää suuresti 

nähdä, kuinka nopeasti ja täydestä sydämestäsi sinä olet vastannut, jopa talven raakuudessa. 

Ympärilläsi on heitä, Clare, joilla ei ole mitään todellista syötävää. Minun sydämeni on kipeä 

heidän puolestaan ja Minä katson palvelijoihini, että he ruokkivat heidät.” 

”Minä haluan tämän yhteisön olevan tunnettu siitä, että se on ylen antelias köyhille ja tarvitseville. 

Minä haluan tämän Valon, tämän Majakan, loistavan pimeimpiin paikkoihin.”  

”Kyllä, alueellasi on monia toimivia noitia, mutta ystävällisyyttä ja anteliaisuutta ei korvaa mikään. 

Olkaa Minun käsiäni ja jalkojani ja tuokaa heille kaikille jotakin syötävää. Minä olen koskettanut 

tiettyjä sydämiä tällä Kanavalla varustamaan köyhiä, sinun tarpeittesi lisäksi. Niin kauan kuin sinä 

annat, sinä tulet vastaanottamaan. Ja syvimpään pimeyteen perehtyneet tulevat olemaan 

otettuja.”  

”Katsokaahan, Minun ihmiseni, sanat ovat halpoja. Aikomuksia mahtuu kolmetoista tusinaan! 

Mutta ne, jotka elävät Evankeliumin mukaan, heitä on harvassa. Minä kutsun Minun pientä 

Fransiskaanien joukkoani loistamaan kansakuntanne pimeimmille alueille. Minä kutsun heitä 

osoittamaan armoa ja rakkautta raaoille ja vähemmän rakastettaville.”  

”Sinä päivänä ei tule olemaan tekosyytä, koska Minun palvelijani antoivat uhraten heidän 

tarpeisiinsa ja jotkut eivät katuneet. Kuitenkin jotkut katuvat, kun he näkevät heidän 

ystävällisyytensä ja puolueettomuutensa kaikille.”  

”On monia köyhiä leskiä ja isoäitejä, jotka huolehtivat hylätyistä lapsista. On monia vammaisia, 

jotka eivät täyttäneet avun kriteerejä. On monia yksinäisiä, jotka eivät koskaan saa vieraita, saati 

että kukaan tarjoaa apua heille kaasuun ja sähköön, ja ruokaan.”  

”Tässä Minä kutsun sinua loistamaan, Clare. Minä haluan kumota sen ruman asenteen, joka heillä 

on kristittyjä kohtaan. Minä haluan teidän näyttävän heille, että Minä olen Varustamisen ja 

Huolenpitämisen Jumala ja että Minä en ole unohtanut heitä.”  

”Tähän aikaan vuodesta perheet kuluttavat ylenpalttisia summia rahaa leluihin ja helyihin 

lapsilleen ja ystävilleen. Kuitenkin, kun he seisovat Minun edessäni, he tulevat olemaan alastomia, 

koska he eivät varustaneet köyhiä. He eivät valmistelleet heidän sydämiään Minun tulemiseeni.”  

”Rakkaat, Joulu ei ole täytetty ylenpalttisesti koristellulla puulla, joka on pullollaan laatikoittain 

lahjoja. Se EI OLE Joulu. Se on hillitöntä Rahanhimoa ja Välinpitämättömyyttä keskuudessanne 

olevien köyhien tarpeista.”  



”Satanistit pilkkaavat teitä Kiitospäivästä Uuteen Vuoteen, koska te olette niin keskittyneitä 

ostamaan sopivia lahjoja, he asettavat päällenne kirouksia ja paastoavat Uuden Vuoden juhlaansa 

– ja siihen mennessä he ovat kerääntyneet yhteen ja vetävät pahaa niiden päälle, jotka ovat 

hengellisesti alastomia, sokeita ja köyhiä.”  

”He ovat hengellisesti köyhtyneitä ja suojattomia Ahneuden ja Rahanhimon takia. He eivät ole 

antaneet köyhille, joten Minä en voi puolustaa heitä. Eikö Minun Sanani toista uudelleen ja 

uudelleen, että Minä suojelen niitä, jotka huolehtivat köyhistä? Kuitenkin, Minun Ihmiseni ovat 

niin maailmallisesti ajattelevia, että he ajattelevat, että juhliminen ja lahjojen antaminen on sitä, 

mistä Joulussa on kyse.”  

”Saanko Minä sanoa, rakkaat… Oletteko te koskaan katsoneet Minun seimeeni ja ihmetelleet… 

”Mitä Jumala ajatteli, kun Hän lähetti Ainoan Poikansa Maapallolle saastaiseen talliin?” 

Ajatteletteko te, kuinka idyllistä se oli? Ei, Minun ihmiseni. Tämä ei ollut idyllinen esitys Minun 

Inkarnaatiostani. Pikemminkin, se oli esimerkki teille elää yksinkertaista elämää, joka kunnioittaa 

Jumalaa, eikä ihmistä.”  

”Kaikki, mitä Minä saavutin, tehtiin välttäen vaikutuksen tekemistä ja värväytymistä varakkaiden 

tukeen. Pikemminkin, Minä esitittelin suurimman koskaan ihmiselle annetun lahjan ja tein sen 

ilman kerskailua, prameilua ja maailmallista loistoa. Tämän pitäisi kertoa teille, kuinka juhlia 

Minun Syntymääni ja kuinka parhaiten kunnioittaa Minua.” 

( Clare ) Herra, Minulla on aina ongelma tämän kanssa, koska se, mikä teki Joulusta minulle niin 

erityisen aina siitä saakka, kun olin lapsi, oli kaunis puu ja kimmeltävät lahjat. Se jätti syvän 

vaikutelman minuun: aika, joka oli arvoituksen, ilon ja jonkin aivan erityisen, mitä ei ole minään 

muuna vuodenaikana.”  

( Jeesus ) ”Minun kallisarvoiseni, kun sinä olit lapsi, sinä omaksuit lapsellisia asioita – jotka Minä 

olen sallinut menneisyydessä tuomaan erityistä merkitystä Minun Syntymästäni lapsille. Ilon ja 

juhlimisen aika, mutta huolellisella silmällä niitä kohtaan, joilla ei ole mitään. Sinä ymmärsit oikein, 

kun opetit lapsiasi tekemään maissinkuorista nukkeja ja Pyhimyksiä paljaista oksista – minkä 

merkitys oli, että nämä miehet ja naiset antoivat Minulle elämänsä. Siispä, nyt he elävät kunniassa 

Minun kanssani Taivaassa. Sinä käsitit oikein, kun sinä veit ruokalaatikoita köyhille perheille.”  

”Mutta nyt sinä olet aikuinen ja paimen, sinun täytyy opettaa sinun ihmisiäsi antamaan ja 

kunnioittamaan Minun Syntymääni vilpittömällä sydäntensä uhrauksella Minulle, ihmiskunnan 

palvelemiseen. Rahanhimon, Ahneuden ja Omien Mielihalujen Tyydyttämisen Syöpä on ottanut 

haltuunsa kulttuurinne. Ne, jotka ovat valinneet elää pyhiä elämiä, heidän täytyy esittää jotakin 

erilaista, jos kenenkään on tarkoitus ymmärtää Minun Syntymäni merkitys. Minä haluan heidän 

tietävän, että Minä välitän, Minä pidän heidän puoltaan, Minä muistan heidät ja Minä rakastan 

heitä. Antakaa tällainen lahja köyhille ja te tulette tekemään Minun Sydämeni tyytyväiseksi.”  

”Ja oman perheenne Joulun juhlimisessa, tehkää Minusta polttopiste. Käyttäkää adventtikalenteria 

ja rukoilkaa erityisiä rukouksia joka päivä valmisteluna Minun tulemiseeni. Tuokaa Jeesusvauva 

nukke heille pideltäväksi ja kertokaa uudelleen Minun Syntymäni kertomus. Tässä juhlassa on 

monia kallisarvoisia armoja. Ne rikastuttavat sielua ja tuovat lapset lähemmäs Minua.” 

 ”Kerääntykää yhteen ja laulakaa lauluja ja kertokaa kertomuksia, jotka tuovat esille Joulun 

todellisen merkityksen. Voi, niin monia armoja tulee, kun te vilpittömästi juhlitte Minun 

syntymääni, rakkaat! Antakaa tämän ajan koskea Minua, ei rahaa ja lahjoja.”  



”Ja muistakaa antaa ja palvella köyhiä – sukkien ja kaulaliinojen antaminen kodittomille, kuuman 

kahvin ja sämpylöiden vieminen heille ja ruokalaatikoiden vieminen köyhille perheille. Kohottakaa 

koko Joulun tunnelmaa elämissänne antamiseen, ei vastaanottamiseen.” 

”Ja Minä tulen huolehtimaan teidän hengellisistä tarpeistanne, kun te tulette enemmän ja 

enemmän Minua miellyttäviksi, näyttäen maailmalle, mistä Minun Inkarnaatiossani todella oli 

kyse. Rukoilkaa ja pyytäkää viisautta ja te tulette vastaanottamaan ymmärrystä korkealta. Minä 

rakastan teitä. Minä todella, todella rakastan teitä. Olkaa Minun heijastukseni tarpeessa oleville, 

osoittakaa heille kuinka paljon minä välitän.” 


