
396. HYVIN VASTAANOTETUN EHTOOLLISEN VOIMA 

Jeesus selittää jälleen hyvin vastaanotetun  Ehtoollisen Voimaa 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Syyskuuta, 2016. 

Annettakoon meille kaikille siunaus ja ehtoollisen todellinen merkitys. 

Herra aloitti… ” Minun Ihmiseni, teidän täytyy tulla ehtoolliselle edellyttäen vastaanottavanne Minut 

kokonaan. Minä olen antanut Itseni teille leivän ja viinin muodossa, mutta hengellisesti teidän täytyy 

riisua pois kaikki mahdollisuudet, mitä sakramentti sisältää. ”  

” Minä en antanut teille vain pientä osasta. Minä en vain antanut teille Minun Mieltäni, mutten Minun 

Kehoani ja elämänvoimaani. Minä kärsin kaikki ne asiat, koska Minä annoin teille Minun kaikkeni. Sen 

takia, te voitte olettaa saavanne Minun kaikkeni, kun vastaanotatte Minut ehtoollisella. Jos tulette 

odottaen vähän, vain vähän tullaan ottamaan vastaan. Jos tulette odottaen kaikkea, mitä Minä olen ja 

Minulla on, Minä tulen antamaan kaiken, mikä on tarpeellista teidän elämällenne juuri nyt. Teissä ei 

tule olemaan ylirunsaus, vaan täydellinen tasapaino, jos tulette odottaen Minua kokonaan. ”  

” Katsokaahan, sellaista kuin vähän Minua, ei ole olemassakaan. Pikkuriikkisin osa sisältää kokonaisen 

Kolminaisuuden ja kaikki se tulee Jumalan voiman kanssa. Te ette vastaanota kaikkea, mitä Minä voin 

välittää teille, koska te ette oleta sitä, ettekä te pyydä sitä, joten Minua rajoittaa teidän uskon 

puutteenne siihen, mitä Minä voin välittää teille, mikä tulee olemaan aktiivisena teidän sielussanne. ” 

” Se tosiasia, että te otatte vastaan pikkuriikkisimmän osan Minua, tarkoittaa, että kaikki on annettu, 

mutta vain vähän tullaan käyttämään. Loppuosa häviää teidän rajoittuneen havaintokykynne vuoksi, 

kuitenkin paljon juurtuu teihin kuin siemen, joka kasvaa kypsyyteen, kun sitä tarvitaan. Siksi minä 

opetan teille tämän. Minulla on niin paljon enemmän annettavaa teille ehtoollisessa. Niin paljon 

enemmän. Mutta teidän täytyy valmistella itsenne sen arvoisiksi vastaanottamaan se. ”  

” Minä hyvin paljon hyväksyn ehtoollisen, Jaakob kirjoitti Jerusalemissa. Ei väliä, mitkä luopio kirkot 

käyttävät samaa kaavaa, pyydän, jättäkää huomiotta pesuvesi ja pitäkää lapsi. ” 

” Kun hän kirjoitti tämän, se tapahtui Minun Henkeni antamassa inspiraatiossa, ja koko ehtoollisen 

etenemisen tarkoitus oli valmistella teidän sydämenne vastaanottamaan Minut. ” 

” Minä en sano, että teidän täytyy tehdä tämä uskonnollisesti, en ollenkaan. Mutta Minä pyydän teitä 

tallentamaan sen etenemisen, jonka hän valmisteli, koska sen avulla te valmistelette itsenne ottamaan 

vastaan Minut ja kaiken sen mitä Minulla on teitä varten ehtoollisessa. ”  

” Tämä on juhlallinen ehtoollinen, rakkaat. Se on Minun Kärsimykseni muistotilaisuus, mitä niin harvat 

haluavat muistella. Mikä harmi, että te välttelette näitä muisteluita. ”  

” Kuitenkin se muistuttaa sinua siitä, mitä Minä kärsin sinun syntiesi tähden, Clare, ja se valmistelee 

sinua olemaan rohkea kohtaamaan päiväsi koettelemukset. Sen surun verhon takana on rajaton ilo. 

Sinun täytyy tunkeutua sen verhon läpi Jumalasi sydämeen ja nähdä se suuri ihme ja ilo, joka 

vapautettiin, kun Minä lunastin sinut synnin ja kuoleman orjuudesta. ”  

” Kun sinä kerran vilkaiset minun Isäni sydämen iloa ja Minun myöskin, kun sinä kerran näet – todella 

näet ja kosket sitä – se tulee valaisemaan sinun olemuksesi jumalallisella rakkaudella ja tekemään 

sinulle niin paljon helpommaksi olla armelias muiden vioille ja puutteille. Itse asiassa, sinun oma 

luonteesi valaistuu sinulle niin hyvin, että sinä ette tohdi nostaa päätäsi muiden yläpuolelle, koskaan. ”  

” Minä en sano tätä häpäistäkseni sinua, vain pitääkseni sinut viimeisellä sijalla, missä sinä olet 

pyytänyt Minua pitämään sinut. Kun näet, kuinka Minä kärsin, on vakavaa sinulle ja toimii myös 

nuhteluna olla koskaan valittamatta. Koskaan. Ja meillähän on ongelma sen kanssa, eikö vain? ” 



Kyllä, Herra, anna anteeksi. Minä olen niin pahoillani. Minulla on niin paljon mistä olla kiitollinen. Tämä 

kipu tekee minut kärsimättömäksi ja kärttyiseksi. Toivottavasti minulla on armoa olla läikyttämättä 

muiden päälle sitä asennetta, mutta on muutama esine, joka provosoi minua… pieniä asioita… ja pahat 

tavat menneiltä ajoiltani versosivat turhautumisteni läpi.  

Jeesus jatkoi… ” Mikään ei ole pientä, kun otat huomioon, kuinka paljon minä kärsin antaakseni sinulle 

rauhan ja turvatun paikan Taivaassa. Kaikki nämä pienet asiat, joille sinä tulet niin kärsimättömäksi, 

kipu mukaan lukien, kaikkia niitä käytetään muiden hyväksi. Jopa Simonin työpanos toi paljon 

hedelmää. Vaikka hän ei ollut Jumala, hän auttoi Minua tarpeen hetkellä, kun Minä vapautin 

vangittuja. Ja sellaisenaan, hän ottaa osaa ristin työhön myös. ”  

” Voi, Taivaallinen talous ei anna yhdenkään kivun tipahtaa maahan, ilman että se juurtuu ja tuottaa 

omaa hedelmää, eikä sulje pois ketään osallistumasta työhön. Ja tämä oli tien valmistelua teitä varten, 

Minun Rakkaat Morsiamet. Niin, että te, myös, voisitte ottaa osaa Minun Kärsimyksiini, jopa kun ne 

juuri nyt voimistuvat koko Maapallolla. ”  

” Te kaikki tulette kohtaamaan monia koettelemuksia, mutta jos te tukeudutte Minuun, teillä ei tule 

olemaan mitään pelättävää. ” 

” Ja jälleen palaamme ehtoolliseen, jonka Jaakob kirjoitti. Ja hän todellakin kirjoitti sen. Ei ollut toista 

kirjoittajaa, paitsi Minun Henkeni. Te voitte nähdä hänen kirjoitustensa sävystä, että hänelle annettiin 

vakavaa tutkiskeltavaa, asioita, jotka ovat mitä loukkaavimpia ja tekevät ihmisen epäpuhtaaksi. Hän oli 

kovin tietoinen siitä, että ihmisen käsitys pyhyydestä erosi Minun käsityksestäni pyhyydestä ja siitä 

syystä jätti monia Armon ilmaisuja ehtoolliseen. ” 

” Mutta jatketaan eteenpäin, on eroa kuka pitää ehtoollisen, siinä mielessä, että jotkut ovat pyhempiä, 

puhtaampia ja kunnioittavampia kuin toiset. He, jotka elävät elämänsä täysin Minun palveluksessani, 

eivätkä välitä ollenkaan maailman kunnianosoituksista ja laakeriseppeleistä. He, jotka viettävät 

merkittävän ajan rukouksessa muiden puolesta ja ylistyksessä. He, jotka lukevat Minun Sanaani ja 

opiskelevat näyttääkseen olevansa hyväksyttyjä. Ne, jotka antavat palvelua kaikesta sydämestään 

ilman paheksuntaa ja tuomitsemista köyhille. He, jotka tekevät näitä asioita elämäntapanaan, tuovat 

enemmän siunauksia ja suosionosoituksia Minun Isältäni ehtoolliseen. ”  

” Kuitenkin ehtoollinen sisältää suuria siunauksia, ja on Minun tahtoni, että te saatte irti 

mahdollisimman paljon. Kuten Minä olen jakanut teidän kanssanne aikaisemminkin, synnin tunnustus, 

ja Minä en tarkoita pikaista sivuuttamista, vaan kunnollista katselmusta ja katumista Minun 

loukkaamisestani, päivittäisenä käytäntönä. Vanhan Testamentin, Uuden Testamentin, Psalmien ja 

Evankeliumien lukeminen valmistelee sydämiänne työntekoon ja antaa teille jatkuvuutta vanhan ja 

uuden liiton välille. Täysipainoista, ja paljon ajattelemisen aihetta. ” 

” Ja Minä hyväksyn, jos luovutatte Minun Hengelleni kontrollin valita lukemiset, vaikka te tulette 

huomaamaan, että Minä myös löydän keinoja korostaa asioita, jos te seuraatte lukemisia 

aikajärjestyksessä. Tehkää niin kuin Minun Henkeni teitä johdattaa. ”  

” Mutta pyydän, tulkaa Minun luokseni tunnustamaan syntinne ja odottakaa, että Minä annan teille 

anteeksi ja ravitsen teitä tällä elämän leivällä. Minä tulen antamaan teille kaiken, mitä Minä olen, 

Minun Morsiameni. Vastaanottakaa Minut suurella arvostuksella, odottakaa armon ihmeitä 

annettavan teille. ” 


