102. Jeesus sanoo… Minä haluan puhua Ehtoollisesta…
Älkää kiistelkö, pikemminkin rakastakaa toisianne
MINÄ HALUAN PUHUA EHTOOLLISESTA… ÄLKÄÄ KIISTELKÖ, RAKASTAKAA TOISIANNE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Heinäkuuta, 2015.
( Clare ) Herran Siunaus todella on kanssamme, rakas Perhe.
Jeesus aloitti… ” Minä haluan puhua teille Ehtoollisesta. ”
( Clare ) Voi, pojat, se on arka aihe… tavallaan ”kielletty alue”, eikö olekin? Kun niin monet
kiistelevät siitä, mitä ehtoollinen todella on.
( Jeesus ) ” Enkö Minä ole tehnyt Itseni täydellisen selväksi tämän asian suhteen? Ainakin
vähintään seitsemän kertaa Pyhissä Kirjoituksissa? Jos te uskotte sydämessänne ja tunnustatte
huulillanne kaikella vilpittömyydellä, Minä tulen olemaan läsnä ihmeellisellä tavalla ehtoollisella.
Tämä on Minun tarjoama tapa, näitä elämiänne aikoja varten. ”
” Minä olen jo tarjonnut Pyhät Kirjoitukset vakuuttaakseni kenen tahansa skeptikon, että Minä
todella olen läsnä Leivässä ja Viinissä. Se saattaa näyttää leivältä ja viiniltä, mutta kuitenkin Minä
olen valinnut olla siinä teidän kanssanne, että te tulisitte ravituiksi matkaa varten. Joka syö Minun
lihani ja juo Minun vereni, se pysyy Minussa. Johanneksen Evankeliumi 6:56. ”
” Ehdottomasti ei ole mitään järkeä kiistellä siitä tavasta, miten eri uskot lähestyvät
ehtoollispöytää. Tämä kanava ei ole sitä tarkoitusta varten. Mutta, kaikki kristityt uskot ovat yhtä
mieltä siitä, että Minä olen julistanut, ”Tämä on Minun Ruumiini ja Minun Vereni.” Heidän
nimenomainen tapansa ehtoollispöydän lähestymisessä voi olla kuitenkin erilainen. ”
” Mutta teidän, Minun Morsianteni täytyy myös tulla ravituiksi Minun Ruumiillani ja Minun
Verelläni. Tämä on meidän fyysisen liittomme yksityiskohta… Leivästä tulee osa teitä fyysisesti, ja
sen vuoksi teistä ja Minusta tulee Yksi. Te olette hedelmällinen ja kannatte hengellisiä lapsia, kuin
myöskin vahvistutte matkaa varten. ”
” Jos te olette liturgisesta kirkosta ja vastaanotatte ehtoollisen papilta, varmistukaa, että
vahvistatte sanat ”todella, Jeesus, tämä on Sinun Ruumiisi ja tämä on Sinun Veresi”. Tällä tavalla,
mikä tahansa aikeen puute johtuen kirkon ja uskon tuhoutumisesta sisältäpäin ulospäin, tulee
otetuksi huomioon ja hyvitetyksi tunnustuksessanne. Kyllä, te tulette korjaamaan minkä tahansa
puutteen uskossanne syvällä kunnioituksellanne ja sydämenne uskon julistamisella. Minä tulen
kunnioittamaan vilpitöntä uskon rukousta. ”
( Clare ) Minä luulen, että Herra viittaa tässä siihen, että tänä päivänä ja aikana, kun on niin monen
näköisiä palvelijoita ja pappeja, jotka kun he sanovat… ”Tämä on Jeesuksen Ruumis ja Veri” – he
eivät todella tarkoita sitä, he eivät todella usko sitä. Ja mitä Herra on sanomassa, on että meidän
uskon tunnustuksemme, se todella on Hänen Ruumiinsa ja Verensä… että tämä korvaa heidän
uskon puutteensa.
( Jeesus ) ” Saanko Minä sanoa, että Minä AINA kunnioitan vilpitöntä uskon rukousta, vaikka Minä
en aina saatakaan vastata sillä tavalla, jolla te toivotte. Mutta, ehtoollisen asioissa, Minä vastaan.
Kaikki eivät tule olemaan Minun kanssani samaa mieltä. Teillä on oikeus olla eri mieltä, mutta
Minä pyytäisin teitä harkitsemaan, että näinä aikoina, mitä te elätte, se mikä vaikuttaa todelta
ulkoisesti katsottuna, siitä joskus puuttuu sisäinen muoto ja sitä pitää harkita missä tahansa

kirkossa, missä te vastaanotatte ehtoollisen. Se on lunastuksen ja pelastuksen Mysteeri, pyhittäen
teidät koko ikuisuutta varten. ”
” Kuten on kirjoitettu Johanneksen Evankeliumissa 6:53… Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti,
totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo Hänen Vertansa, ei teillä ole
elämää itsessänne.”
” Minä haluan teidän jokaisen muotoilevan oman ehtoollispalvelunne käyttäen Viimeistä
Ehtoollista oppaananne. Siinä määrin missä te uskotte, siinä määrin Minä tulen olemaan läsnä
teille. Kun asiat tulevat pimeämmiksi ja pimeämmiksi, Minä haluan vahvistaa teitä täysin jokaisella
mahdollisella tavalla. Minun Ruumiini ja Vereni vastaanottaminen on yksi monista tavoista, mutta
perustavanlaatuisen tärkeä Minulle.”
” Totisesti, totisesti Minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Minä olen elämän
leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee
alas Taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas
Taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka Minä annan, on Minun
lihani, maailman elämän puolesta.” Johanneksen Evankeliumi 6:47-51.
” Niille teistä, jotka tulevat tästä perinteestä, jatkakaa ehtoollisen vastaanottamista, kuten te
teette. Mutta, jos se joskus loppuisi vainon vuoksi, pitäkää oma yksityinen palvelunne
kunnioituksessa ja uskossa ja Minä tulen olemaan läsnä teille erityisellä tavalla. ”
” Minä kaipaan, että Minun Morsianteni sydämet vastaanottavat Minut. Minä kaipaan jakaa
tämän ehtoollisen teidän kanssanne. Minä kaipaan sitä, että me olisimme Yksi kaikilla mahdollisilla
tavoilla. Älkää kieltäkö Minulta pääsyä ehtoollisen kautta ruumiisiinne. Älkää pidättäytykö
vastaanottamasta Minua, koska te olette langenneet. Sairaat tarvitsevat ehtoollista eniten. Ensiksi,
tunnustakaa Minulle, mitä te olette tehneet, vilpittömästi sydämessänne katuen ja sitten te voitte
vastaanottaa. ”
” Minä haluan teidän seuraavan sydäntenne vakaumusta. Jos te olette ottaneet sen vastaan
papilta, jatkakaa sen vastaanottamista, muistaen tunnustaa uskossa Minun läsnäoloni. ”
” On niin paljon mitä eri uskontokunnat opettavat, mikä on virheellistä ja ihmisten egojen vuoksi –
toistaiseksi – Totuus tiedetään vain Taivaassa. Älkää antako Uskonnollisen Hengen hallita
ajatteluanne tässä. Älkää nahistelko perinteistä. Saanko Minä sanoa, Minä vihaan teidän
nahisteluanne. Se on saastaista oksennusta Minun silmissäni. Tiedättekö, että on parempi olla vaiti
ja säilyttää yhteisön side ja rakkaus kuin salata ja kiistellä toistenne kanssa? Mitä sillä ikinä on
muuta saavutettu kuin vihanpitoa. ”
” Teidän tiedoksenne, Minä tulen paljastamaan totuuden teidän omassa tunnossanne, mutta
teidän ei tule pakottaa sitä kenellekään ja sanoa ”Paavalin kannalla, tämä tapa on parempi. Minä
olen Pietarin kannalla, ei! Hänen tapansa on parempi!” Näettekö, kuinka hupsuja te olette
enkelten silmin? Mieluummin rukoilkaa toistenne puolesta, että totuus tulee vallitsemaan ja loput
Minä tulen tekemään Minun Omalla Aikataulullani. ”
” Sillä aikana, rakastakaa toisianne, kuten Minä olen teitä rakastanut. ”
Tässä seuraavassa Esimerkki Sisar Claren yksinkertaisesta Ehtoollis Palvelusta
Rakas Perhe… Herra on luvannut, että jos me tunnustamme suullamme ja uskomme vilpittömästi
sydämellämme, Hän todellakin tulee vierailemaan meidän luonamme hyvin erityisellä tavalla
yksinkertaisen kotikutoisen ehtoollispalveluksen läpi.

Tässä palveluksessa on seitsemän hyvin lyhyttä osaa… 1-Ylistys, 2-Kiittäminen, 3-Syntiemme
Tunnustaminen, 4-Viestin lukeminen Pyhistä Kirjoituksista, 5-Siunaus, 6-Ehtoollisen
Vastaanottaminen, 7-Lepääminen Herrassa.
1.Aloitetaan Ylistyksellä… Kuuntele yksi tai kaksi ylistyslaulua ennen rukouksia, jos on aikaa.
2.Kiittäminen… Herra, Minä kiitän ja ylistän Sinua kaikesta, mitä Sinä olet tehnyt minun puolestani
ja kaikesta, mitä Sinä olet antanut ja että Sinä et koskaan hylkää minua.
3.Tunnustaminen… Minä tunnustan, että minä olen tehnyt syntiä Sinua ja minun veljeäni vastaan.
(Luettele synnit) Tauko. Anna armoa minulle, oi Jumala, pettämättömän rakkautesi mukaan; anna
minulle anteeksi ja puhdista minut synneistäni. Luo minulle puhdas sydän, Oi Jumala ja uudista
vakaa henki minuun ja myönnä halukas henki ylläpitämään minua.
4.Viesti Pyhistä Kirjoituksista… Sinun Sanasi on valo minun jaloilleni, ohjaa minua Sinun Tapoihisi.
Avaa sattumanvaraisesti voideltu sana luettavaksi ja mietiskele sitä, toista se ääneen. Muista
tunnustaa tätä sanaa koko päivän ajan.
5.Siunaus… Illalla päivää ennen kuin Sinä kuolit, Sinä söit päivällistä Sinun apostoliesi kanssa, Sinä
otit leivän pöydältä ja nostit sen ylös Isää kohti ja kiitit ja ylistit. Sinä mursit leivän (murtakaa leipä)
ja annoit sen apostoleillesi sanoen… ”Ottakaa tämä, kaikki te, ja syökää siitä: Tämä on Minun
Ruumiini, joka teidän edestänne annetaan.” (laittakaa se syrjään) Sitten Sinä otit maljan, nostit sen
ylös Isää kohti ja kiitit sanoen… Ottakaa tästä kaikki te ja juokaa siitä, tämä on Minun Vereni malja,
uuden ja iäti kestävän liiton Veri. Se tullaan vuodattamaan teidän puolestanne ja kaikkien
puolesta, niin että synnit voidaan antaa anteeksi. Tehkää tämä Minun muistokseni. (laittakaa malja
syrjään)
6.Ehtoollisen Vastaanottaminen… Ennekuin otatte vastaan Ehtoollisen, lausukaa tämä rukous…
”Herra, minä en ole sen arvoinen, että Sinä tulisit minun kattoni alle, vaan sano vain sana ja minä
paranen. Antakoon Sinun Ruumiisi ja Veresi minulle voimaa elää Sinua varten, kunnes Sinä tulet
meitä varten kunniassa.”
7.Lepääminen Herrassa… Viettäkää aikaa Herran kanssa ehtoollisen jälkeen, asukaa Hänen
kanssaan, kun Hän vahvistaa teitä Itsellään.
Tässä seuraa Esimerkki Veli Ezekielin yksityisestä Ehtoollisesta
Tietäen, että me olemme Kristuksen ”Ruumis” ja että Ruumista ei voida jakaa osiin normaaleissa
olosuhteissa, minä yksinkertaisesti istun alas minun pienen rukous alttarini ääreen, Raamattuni,
pienen leipäpalan ja joko rypälemehun tai viinin kanssa. Minä yleensä pyrin hiljentämään itseni
Herran edessä, kysyen, jos Hänellä on jotakin erityistä Sydämellään.
Sitten minä rukouksen omaisesti pyydän Pyhää Henkeä ohjaamaan minua ja avaan Raamattuni.
Minä teen tämän kolme kertaa, kerran vanhan testamentin lukemisella, sitten psalmien ja lopuksi
Evankeliumien lukemisella. (lukemisella tässä tarkoitan – mikä tahansa Raamatun sivu avautuu,
minä viivyn niiden kahden sivun ääressä. Jonkin tulisi ”erottua joukosta” teille tai saada teidän
huomionne.
Lukekaa nämä kohdat vain niin kuin Jeesus tai Isä olisivat kirjaimellisesti istumassa juuri siinä
edessänne – aivan kuin lukisitte henkilökohtaista kirjettä Häneltä teille sillä hetkellä, kun Hän
puhuu suoraan teille. Esimerkiksi: Psalmi 23 – ”Minun Kallisarvoinen Lapseni, MINÄ OLEN sinun
Paimenesi, ei Sinulta mitään puutu… (jne.).

Avaintekijä on, että teette sen henkilökohtaisesti teille, kerrotte sen omin sanoin aivan niin kuin
Hän puhuisi suoraan teille. Tällä tavalla Pyhien Kirjoitusten lukeminen tulee tuomaan teidät aivan
uudelle henkilökohtaisen kokemuksen tasolle, todella kommunikoiden Hänen kanssaan!
Sen jälkeen, kun olen viettänyt jonkin aikaa Pyhien Kirjoitusten parissa, minä yritän muistella kaikki
synnit, mitä olen tehnyt, ajatellut tai puhunut – tai lyönyt laimin olla kiltti tai rakastava jollekin.
Luonnollisesti te pyytäisitte Hänen anteeksiantoaan. Sitten te saattaisitte rukoilla joidenkin
erityisten tarpeiden puolesta tai esirukoilla toisten puolesta tänä aikana.
Sen jälkeen, tarjotkaa Leipää ja Viiniä Herrallemme, pyytäen Häntä siunaamaan sen ja
vastaanottamaan mitä kallisarvoisimman Hänen Ruumiinsa ja Verensä itsellenne ja muille, joita
voitte ajatella, muistaen, että te liitytte Kristittyjen muodostamaan Ruumiiseen kaikkialla
maailmassa näinä hetkinä.
Minä vain sanoisin, että olkaa luonnollisia Hänen kanssaan, Paavali sanoo, että meitä ympäröi
Todistajien Pilvi, hurraten meille kisassa. Siksi näinä erityisinä hetkinä, me todella liitymme KOKO
jakamattomaan Kristuksen Ruumiiseen, muistaen Jeesuksen rukousta ”…että he olisivat yksi.”
Minä tiedän, että hyvin voimakkaita armoja tulee alas ja lähetetään eteenpäin, meihin ja meidän
kauttamme, milloin vain me ”syömme tätä leipää ja juomme tästä maljasta.” Minä en tiedä
voimakkaampaa ja läheisempää henkilökohtaista Tosi Rukouksen ja Kumppanuuden aikaa Herran
ja Koko Ruumiin kanssa!
Toivon, että tästä on apua teille…
Hänen Rakkaudessaan, Ezekiel

