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MINUN SYNTYMÄNI, RAAMATULLISET JUHLAT & KÖYHILLE ANTAMINEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Joulukuuta, 2015.  

( Clare ) Herra siunaa ja varjelee teitä, Sydänasukkaat.  

Tässä on, mitä oli Hänen sydämellään…  

( Jeesus ) ”On monia ihmisiä, monia pieniä lapsia, joilta puuttuu kaikkia perus välttämättömyyksiä. 
Minä olen mielissäni siunatessani heitä tänä vuodenaikana, jota kutsutaan Minun Nimelläni. Minä 
toivon, että te lopettaisitte kinastelun henkilökohtaisista ajatuksistanne ja harkitsisitte, että Minä 
vakiinnutin pyhät päivät, jotka olivat tärkeitä Minun ihmisilleni, tärkeiden tapahtumien muistoksi 
heidän elämissään.”  

”Siispä, Minä kysyn teiltä – oliko Messiaan syntymä juutalaisen historian maamerkki tapahtuma? Oliko 
Hänen inkarnaationsa? Hänen kuolemansa? Hänen ylösnousemisensa? ja lupaus Hänen Hengestään? 
Ovatko nämä tapahtumat vähemmän merkittäviä, kuin Minun ihmisteni lähtö Egyptistä? Tai kuin 
yhteen kokoontumisen juhla vuoden lopussa, Lehtimajajuhla? Tai uuden vuoden juhla, Rosh 
Hashanah? Trumpettien Juhla? Onko Minun syntymäni vähemmän tärkeä kuin nämä juhlat?”  

”Näettekö te, kuinka typeriä kaikki nämä väittämät ovat? Eikö tämä ole ylpeyden tuote ja toive hallita 
muita teidän versiollanne oikeamielisyydestä? Minä kerron teille, että se on. Ei ole ketään 
oikeamielistä, ei edes yhtäkään. Kaikki teidät on tehty oikeamielisiksi Minun Verelläni. Siksi, Minä 
pyytäisin teitä harkitsemaan tilaanne ilman Minua ja asettamaan sivuun nämä typerät, typerät 
väittämät, jotka eivät tee muuta, kuin luovat riitaisia ja tyhjiä kiistoja.”  

”Nyt se on sanottu. On Minun esittämä toiveeni, että tätä juhlapäivää juhlistetaan ystävyyden teoilla, 
joita on tehty köyhille Minun Nimessäni. Se on vain niin yksinkertaista. Mistä ikinä löydättekin heitä, 
kertokaa heille, että Minä rakastan heitä ja tämä on lahja Minulta, juhlistaen Minun Syntymääni. On 
monia tapoja antaa, katsokaa ympärillenne. Minä tulen lähettämään teille erityisiä tarpeita. Minä olen 
asettanut teidät sinne, missä te olette Minun tarkoituksiani varten, siispä teidän ei tarvitse etsiä 
kaukaa.”  

”Ja niille teistä, jotka kieltäytyvät väittämästä sellaisista typeristä asioista, kuten Raamatullisista 
juhlista, kiitos teille.”  

( Clare ) Vau! Tuo totisesti selkiytti asiat tärkeysjärjestykseen – tavalla, jota en koskaan aikaisemmin 
ollut kuullut.  

Herra siunaa teidät Hänen Rauhallaan tänä suloisena Hänen syntymänsä vuodenaikana. 


