545. Jeesus sanoo… Mietiskelkää Minun Kuolemani täyttä Merkitystä teille
MIETISKELKÄÄ MINUN KUOLEMANI TÄYTTÄ MERKITYSTÄ TEILLE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Syyskuuta, 2017.
Jeesus aloitti… ” Minä haluan puhua ehtoollisesta ja Minun lähelläni pysymisen tärkeydestä
ehtoollisen aikana. Sanat ovat voimallisia, Minun ihmiseni. Sanat, joihin on liittynyt usko, ovat
voimakkaita. Jopa, kun sanotaan vuorelle, ”tule siirretyksi mereen”, jopa sen sanominen, uskossa,
saavuttaa päämäärän. Ja kun sanotaan, ”Tämä on Minun Ruumiini, joka teidän edestänne
annetaan”…kun se sanotaan tottelevaisuudessa Minun käskyilleni, vakaumuksella, se on
voimallista.”
” Tehkää tämä Minun muistokseni.”
” On kirjoitettu, kuten Minä sanoin sen… ”Jos te ette syö Minun Ruumistani ja juo Minun Vertani,
teissä ei ole elämää.” Elämä on veressä, siispä kun te sanotte, ”Tämä on Minun Vereni”
täydellisessä uskossa, enkö Minä vierailisi teidän luonanne Minun Elämän Vereni kanssa
vahvistamassa teitä? Elämä on Minun Veressäni, ei viinissä. Ja kun te julistatte uskossa, että tämä
ON Minun Vereni, Minä vierailen teidän luonanne armojen kanssa, jotka te uskotte saavanne
Minulta, koska te tottelitte.”
” Nämä ovat uskosta luopuvan kirkon aikoja. Jopa he, jotka ovat vastaanottaneet
pappisvihkimyksen merkin, peruuttamattoman merkin, jonka on apostolien henki välittänyt
nykyisiin aikoihin – jopa jos se tehdään kunnolla, ei ole takeita, että sielu, joka vastaanottaa tämän
lahjan, tulee sanomaan vilpittömässä uskossa ja aikomuksessa, että Minä olen muuttamassa viinin
Minun Verekseni, kun he sanovat ne sanat.”
” Siispä, kuinka Minä käsittelen tätä uskosta luopumista ja epäuskoa?? Minä vierailen teidän
luonanne tarvitsemienne armojen kanssa. Te aioitte juoda Minun Vereni ja syödä Minun Ruumiini
ja Minä kunnioitan teidän aikomustanne. Tällä tavalla, Minun liittoani teidän kanssanne, Minun
Kirkkoani, eivät tee tyhjäksi alttarin maailmalliset, epäuskovat palvelijat.”
” Kaanaan hääpitojen aikana, palvelijat eivät koskaan hetkeäkään ajatelleet, että vesi muuttuisi
viiniksi; mutta Minun uskollisuuteni osoituksena, Minä muutin sen viiniksi. Ymmärrättekö te?
Tämä oli Ehtoollisen ennakointia, Ruumiin ja Veren muuttumista viimeisellä ehtoollisella.”
” Minä olen kutsunut teidät kaikki Minun pöytääni, ja annettavaksi uuden elämän – ja eikä vain
uutta elämää, vaan Minun elämääni, Jumalan elämää, niin että te voitte elää Minussa ja Minä
teissä. Niin, että te voitte saavuttaa kaiken sen, mitä Minä olen halunnut teidän tekevän. Niin, että
te voitte rakastaa muita, kuten Minä olen rakastanut heitä. Niin, että te voitte kulkea voimassa yli
tämän maailman pimeiden voimien ja laittaa ne pakosalle.”
” Minä olen antanut teille tämän lahjan, koska te voitte vaivoin toimia ilman sitä. Joka päivä teitä
vastaan lähetetty vastustus on hirmuista ja kuluttavaa. Mutta Minun Vereni avulla, te tulette
seisomaan ja jopa moittimaan, murtamaan ja sitomaan ne voimat, koska Minun elämäni elää
teidän sisällänne. Ei väliä vaikka te ette ole saaneet pappisvihkimystä, se tarkoittaa, että te olette
saaneet hengen, kuten Minä ensin annoin hengen Pietarille. Ei väliä – te OLETTE Minun Kirkkoni;
Minä pysyn teissä ja te pysytte Minussa. Ja joka päivä, kun te vastaanotatte Minut ehtoollisessa, te
uudistatte uuden liiton uskonne kanssa. ”Tämä on Minun Ruumiini, tämä on Minun Vereni. Uuden
Liiton Ruumis ja Veri; se tullaan vuodattamaan teidän ja kaikkien puolesta syntien anteeksi
antamiseksi.”

” Siispä Minä pyydän teitä, Minun valittuni, Minun Sydämeni asukkaat, ottakaa Minut vastaan joka
päivä täydellisessä arvostuksessa ja kiitollisuudessa – jopa muistaen Veren, joka vuodatettiin
Armoistuimelle, jonka oli asettanut profeetta Jeremia täsmälleen Uhri Alttarin alle, se on, Risti,
jossa Minut ristiinnaulittiin. Ja huomatkaa, että Minä kuolin murtuneeseen sydämeen; vesi ja veri
sekoittuivat ja määrä oli riittävä viemään sen 20 jalkaa (jalka=0,30 metriä) alaspäin ja tahraamaan
seinät. Kukaan muu uhreista ei vuotanut verta tällä tavalla. Tämän teki Minun Isäni maksaakseen
teidän syntienne velan ikuisiksi ajoiksi.”
” Siksi, kun te muistatte Minua tässä sakramentissa, muistakaa Minun kuolemani hirvittävät
olosuhteet ja kuinka Minun Isäni ei tuhlannut pisaraakaan, vaan piti huolen siitä, että se
pirskotettiin armoistuimelle, että kaikki voitiin täyttää Minussa, kun Minä sanoin… ”Se on
täytetty.”
” Nämä ovat syvällisesti pyhiä periaatteita ja ymmärtämyksiä ja Minä toivon, että te otatte aikaa
niiden kanssa ja mietiskelette täyttä merkitystä, mitä Minun kuolemallani on teille ja koko
ihmiskunnalle.
Esimerkki… Yksinkertainen Ehtoollis Palvelus, 1.Elokuuta, 2015
Herra, Minä kiitän ja ylistän Sinua kaikesta siitä, mitä Sinä olet tehnyt minun hyväkseni, kaikesta
siitä mitä Sinä olet minulle antanut – että Sinä et tule koskaan, ikinä hylkäämään minua.
Minä tunnustan, Herra, että minä olen tehnyt syntiä Sinua vastaan ja minun veljeäni vastaan. Anna
Armoa minulle, Oi Jumala, Sinun vankkumattoman Rakkautesi mukaisesti. Anna minulle anteeksi ja
puhdista minut synneistäni. Luo minulle puhdas sydän, Oi Jumala ja uudista vakaa henki minuun.
Myönnä minulle halukas henki ylläpitämään minua.
”Sinun Sanasi on valo minun jaloilleni. Voi Herra, ohjaa minua Sinun teilläsi.”
Pyhä olet Sinä, Herra. Täynnä voimaa ja mahtia. Taivaat julistavat Sinun Kunniaasi, ja niin kuin
peura kaipaa Eläviä Vesiä, niin minun sieluni kaipaa Sinua, Oi minun Jumalani.
”Katso, Minä kaadan Minun Henkeni teidän päällenne ja teen Minun Sanani tiedetyiksi teille.”
Illalla ennen kuin Sinä kuolit, Sinä söit ehtoollista Sinun apostoliesi kanssa. Sinä otit leivän
pöydältä, nostit sen ylös Isälle ja kiitit ja ylistit. Sinä mursit leivän ja annoit sen Sinun apostoleillesi
sanoen… ”Ottakaa tästä, te kaikki ja syökää se. Tämä on Minun Ruumiini, joka teidän edestänne
annetaan. Sitten Sinä otit Maljan ja nostit sen ylös Isälle ja kiitit sanoen, ”Ottakaa tämä, kaikki te ja
juokaa siitä. Tämä on Minun Vereni Malja, uuden ja ikuisesti kestävän liiton Veri. Se tullaan
vuodattamaan sinun ja kaikkien puolesta, niin että synnit voidaan antaa anteeksi. Tehkää tämä
Minun muistokseni.”
” Herra, minä en ole sen arvoinen, että Sinä tulisit minun kattoni alle. Mutta, sano vain sana – ja
minä tulen parantumaan.”
Antakoon Sinun Ruumiisi ja Veresi minulle voimaa elää Sinua varten, kunnes Sinä tulet meitä
varten Kunniassa. Amen.

