
391. JEESUS SELITTÄÄ EHTOOLLISEN YLILUONNOLLISTA VOIMAA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Syyskuuta, 2016. 

Herra siunatkoon teidät ja pitäköön teidät, Sydänasukkaat, erityisesti Hänen rauhassaan, Hänen 

yliluonnollisella voimallaan. 

Jeesus aloitti puhumaan minulle ehtoollisesta, jota vietetään suurella aikomuksella, vilpittömästi ja 

keskittyen ehtoollisen osa-alueisiin, erityisesti Hänen kuolemaansa ja Hänen vuodatettuun vereensä ja 

ylösnousemukseensa.  

Hän aloitti… ” Tehkää se Minun muistokseni. ”  

Ja Hän otti leivän, kiitti ja mursi ja antoi heille ja sanoi: ”Tämä on Minun ruumiini, joka teidän edestänne 

annetaan. Tehkää se Minun muistokseni.” Luukkaan Evankeliumi 22:19.  

Ja myös Paavali toistaa tämän… 

” Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona 

Hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi: ”Tämä on Minun ruumiini, joka teidän edestänne 

annetaan; tehkää tämä Minun muistokseni. ” 1 Korinttolaiskirje 11: 23-24.   

Jeesus jatkoi… ” Jos te vain tietäisitte arvollisesti vietetyn ehtoollisen voiman ja lahjan, joka teille siinä on 

annettu. Katso kuinka kahleet revähtävät rikki, Clare. Katso kuinka Minä muutan tragedian hyväksi, katso 

kuinka Minä liikun tämän ehtoollisen kautta. Runsaasti, runsaasti armoja virtaa hyvin vietetystä 

ehtoollisesta. Te ette vain tiedä, mikä voimaa te pitelette teidän käsissänne. ” 

” Mutta vihollinen varmasti tietää ja kääntää sen leikiksi, vähätelläkseen, kuinka voimakkaasti se toimii 

häntä vastaan. Se näyttää niin mitäänsanomattomalta ja kätketyltä – kuitenkin se on niin voimakas. 

Pimeyden voimat kuitenkin tietävät mitä se edustaa ja he tekevät siitä pilkkaa omissa seremonioissaan. ”  

” Maapallolla ei ole voimaa, joka voi päihittää hartaalla uskolla ja Minun Kärsimykseni muistoksi vietetyn 

ehtoollisen. Se mitä Minä olen antanut sinulle, Clare, on hyvin paljon voimakkaampaa kuin suustasi tulevat 

sanat. Sydämesi aikomus, Minun kuolemani ja ylösnousemukseni surujen veren peittämänä, sisältää kaiken 

tarvittavan vihollisen kukistamiseksi. ”  

” Se on niin yksinkertaista, niin ei-monimutkaista, kuitenkin niin hyvin suunnattoman voimakasta. Sinun, 

Minun rakkaani, täytyy päästä eroon tästä epävarmuudesta sen tehokkuudesta. Taivaassa käy huuma, kun 

ehtoollista vietetään suurella kunnioituksella ja keskittymisellä Minun Kärsimykseeni. Se on kuin väristys, 

joka kulkee jokaisen läpi valtaistuimelle saakka, koskettaen jokaista kuin pieni salamanisku. Se on 

muistelemisen virtaus ja armot sukkelasti virtaavat ulos Valtaistuin Huoneesta. Kuin shokkiaalto, kääntäen 

katkaisijaa, joka aukaisee armon ovet. ”  

” Clare, sitä mitä Minä tein Ristillä, ei tulla koskaan, ei koskaan unohtamaan, koska Itse Jumala salli ihmisen 

ristiinnaulita Itsensä sinä päivänä. Ja puhui sanoja, ” Tehkää se Minun muistokseni. ” Tämä todellakin oli 

loppuunsaatettu Ristin työ. Minun kärsimykseni muistiin palauttaminen lähettää tämän väristyksen koko 

Taivaan halki. Älä koskaan aliarvioi se väristyksen voimaa, sillä kaikki Taivaassa ymmärtävät, mistä siinä oli 

kyse, jopa paremmin kuin te, jotka vielä ovat Maapallolla. Se tunkeutuu armon porttien läpi ja ne avautuvat 

suihkuttamaan armoja tarvitsevien ja apua huutavien päälle. ”  

” Muista tämä, Tyttäreni. Rukoile näitä rukouksia suurella aikomuksella ja suurella arvostuksella, ja katso 

muutoksia, mitä tulee sen seurauksena. Ei vain sinussa, vaan myös heissä, jota nostat ehtoollisessa. ” 

” Mene nyt ja ylennä tämä käytäntö suuren arvokkuuden ja voiman asemaan. Varmasti Minä tulen 

siunaamaan kaikki, jotka viettävät sitä arvon mukaisesti ja kuulostelen heidän vetoomuksiaan. ”  


