
437. Jeesus puhuu Hänen Lahjoistaan meille ja meidän Asenteestamme, 
materialistisista Käytännöistä & Donald Trumpista 

MINUN LAHJANI MINUN MORSIAMELLENI & HÄNEN ASENTEENSA, MATERIALISMI, DONALD TRUMP  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Joulukuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Minun kallisarvoiset ihmiseni, Minä olen niin mielistynyt niihin teistä, jotka olette 
jättäneet väliin materialistiset käytännöt, jotka tulevat maailmallisesta kulttuuristanne ja joiksi 
paholaiset ovat Joulun muuttaneet. Minä olen mieltynyt, ettei teidän sydämenne ole olleet 
maailmassa, vaan Minun luonani rukouksessa. Te olette vastuullisia kansakuntanne menestyksestä, 
koska te olette laittaneet sydämenne ja mielenne rukoukseen, pikemminkin kuin asioiden 
kerryttämiseen.”  

”Minä olen tarvinnut tätä teiltä vuosia. Minä olen odottanut tätä vuosia. Minä olen seisonut vieressä 
katsomassa suunnattomia ajan, rahan ja voimavarojen tuhlaamista, kunnioittaaksenne maailmallisia 
tapoja ja lihallisia ruokahaluja.”  

Pienessä juhlimisessa ja Minun syntymäni kunnioittamisessa ei ole mitään pahaa – vaikka päivämäärä 
on vinossa – ja se on ollut suloinen perinne ympäri maailman. Muuta kautta vuosisatojen, siitä on 
tullut niin korruptoitunut, että lapset eivät edes tiedä Joulun merkitystä tai mistä se tulee.”  

”Siitä on tullut tekosyy hillittömälle kuluttamiselle ja velkaantumiselle, niin että asiat, jotka todella 
tarvitsevat voimavarojanne, kärsivät ja teidän täytyy työskennellä tuplatunteja korvataksenne sen, 
mitä olette kuluttaneet.”  

”Suloisin asia, mitä voitte tehdä muistellaksenne Minun syntymääni, on huolehtia niistä, joilla ei ole 
ketään huolehtimassa heistä, Minun Nimessäni.”  

”Kun Presidentti Trumpin Virkaanastujaiset lähenevät, Minä tarvitsen teidän pitävän tiukempaa 
rukoustenne ja uhraustenne hallintaa. Yritykset suistaa hänet vallasta, tulevat väkivaltaisemmiksi ja 
rumemmiksi, päinvastoin kuin mitä lehdistö on raportoimassa. On tehty monia suunnitelmia hänen 
syrjäyttämisekseen viime hetkellä. Älkää lopettako rukoilemista!!! Pinnalta katsoen kaikki näyttää 
hyvältä, mutta kaikki näytti hyvältä pinnalta katsoen Rouva Clintonin osalta, mutta asiat kääntyivät 
äkisti. Älkää laiskistuko rukouksessa, tämä ei ole helppo voitto. Joka tapauksessa, rukouksenne tulevat 
estämään kaikki uudet yritykset, jos te pysytte rukoilemassa.”  

”Jotkut teistä ovat kokeneet ennennäkemättömiä ongelmia elämissänne näinä viime viikkoina. 
Asioita, joita ajattelitte, ettei koskaan voisi tapahtua, on tapahtumassa. Muistakaa, Minä kerroin 
teille, että Minä olin kutsumassa teitä korkeammalle? Se tarkoittaa, että teitä tullaan venyttämään 
äärimmilleen, tervejärkisen elämän ylläpitämisessä päivästä päivään. Minun lähelläni pysyen ja 
rukouksessa ja ylistyksessä pysyen. Koettelemukset ovat voimakkaampia, kun te kiipeätte 
korkeammalle.”  

”Ne, jotka eivät ole välittäneet rukoilla ja tarjota uhrauksia – heitä Minä rakastan suuresti myös, 
mutta he eivät ole tottuneet siihen määrään kuin he, jotka ovat nostaneet ristinsä ja seuranneet 
Minua. Useimpia teistä Minä pyydän olemaan valittamatta, kun asianne pahenevat. Muistakaa, 
pienimmät asiat voivat olla ylistyksen ja kiitoksen annon tilaisuuksia ja tarjoamista Minulle.”  

”Todella surullista on sielu, jolla ei ole mitään tarjottavaa Minulle, eikä hän ole osa kansakuntanne 
remonttia. Tai sielu, joka ei oivalla näitä epämukavuuksia ja koettelemuksia, että ne ovat lahjoja 



Minulta heille, auttaakseni heitä kasvamaan pyhyydessä ja käyttämään niitä paastouhrauksina 
kansakuntanne puolesta.”  

”Minä tiedän, kuinka helposti te unohdatte nämä asiat hetken huumassa, mutta Minun Rakkaat, 
yrittäkää muistaa, että te ette ole elämässä tätä päivää oman agendanne tai mukavuutenne vuoksi, 
vaan te olette kantamassa ristiänne Minun ja Minun agendani puolesta. Jos te voitte tehdä tämän, 
nämä koettelemukset tulevat saavuttamaan teille päivän TYÖNNE merkittävyyden. Sen sijaan, että 
visualisoisitte työnne, kuten tavallisesti teette päivän aikana – useimmiten loppuunsaatetut työt ja 
projektit – te tulette visualisoimaan päivänne olevan uhrausten täyttämiä; pieniä timantteja, jotka 
tuovat suurempaa ja suurempaa merkitystä elämäänne joka hetki.”  

( Clare ) Ja minä haluan vain sivuhuomautuksena sanoa tässä pikaisesti. Kävin Ezekielin kanssa läpi 
suunnattoman koettelemuksen. Se oli niin kivuliasta. Kolmeen päivään en voinut pitää mielessäni 
mitään sitä, mitä tavallisesti pidän mielessäni – en voinut rukoilla. En voinut kirjoittaa. En voinut 
soittaa. En voinut maalata, en voinut tehdä mitään. Ja sanoin Jeesukselle… ’Herra, pyydän, pyydän, 
ota pois nämä ajatusten harhauttajat, niin että voin tehdä työtäni!’  

( Jeesus ) ”Rakkaani, tämä on sinun työtäsi nyt.”  

( Clare ) Oi, se poisti aikamoisen taakan hartioiltani. Se oli kuin, Okei – Minä kannan ristiä. Ezekiel ja 
minä olemme molemmat kantamassa ristejä, ne ovat hyvin raskaita. Se on hyvin surullista. Se on 
sydämeen tunkeutuvaa kipua. Siispä, aloitin ylistämään Häntä sen keskellä – ja se tuli hieman 
paremmaksi. Päivä päivältä se on tullut paremmaksi.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että tämä on paljon pyydetty ja Minä olen armojen kanssa seisomassa 
vieressä avustaakseni sinua; että muistat, tästä koettelemuksesta läpi pääseminen iloisella ilmeellä ja 
asenteella on ottanut lahjan, jonka Minä annoin sinulle ja käärinyt sen kauniiseen paperiin ja 
nauhoihin ja ruusukkeisiin, koristellen sen. Siispä näet, siitä tulee paljon arvokkaampi Minulle, kuin 
mitä se oli, kun Minä ensin annoin sen tai sallin sen tapahtua.”  

”Tämän pitäisi antaa teille suuren syyn iloon ja toivoon, että mikään elämässänne ei mene hukkaan ja 
mitä suurempi uhraus, sen suurempi vaikutus teillä on Minun Valtakuntani tuloon tälle Maapallolle ja 
Minulle lisättyjen sielujen määrä on lisääntymässä. Oi, mikä kaunis vaihto tämä on, Minun Rakkaat 
Morsiameni, mikä kaunis vaihto… ’juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan jne.’ Jesaja 
61:3.   

”Kaikki nämä asiat te tulette tekemään näiden uhrausten kautta, kun te kääritte ne kiitollisuuteenne. 
Oi, kuinka upea on sielu, joka todella ymmärtää ja uskoo tämä pyhän vaihdon tapahtuvan meidän 
välillämme. Siispä, uusiutukaa ilossa ja kiitoksen annossa, toivossa ja kestävyydessä, tietäen, että 
uhrauksianne käytetään mahtavasti Minun Valtakunnassani.”  

”Ja koettelevien päivien lopussa, tulkaa Minun luokseni ja sallikaa Minun kietoa teidät Minun 
syvälliseen rakkauteeni ja kiitollisuuteeni, tuodakseni teille lohtua. Lohtua, jota vain Minä voin antaa 
ja jota kukaan ei ikinä tule ottamaan pois teiltä. Teitä rakastetaan ja arvostetaan suuresti kaikesta 
siitä, mitä te teette Minun puolestani.” 


