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KUINKA PÄÄSTÄ YLI PAHASTA KIITOLLISELLA JA YLISTÄVÄLLÄ SYDÄMELLÄ 

Abba Isän sanoja Sisar Clarelle, 26. Lokakuuta, 2016. 

Clare aloitti… Olkoon Jumalan rohkaisu ja rakkaus meidän kaikkien kanssamme, kun me 

kohtaamme päivän haasteet. 

Tänään, kun aloitin rukoushetkeni, Abba Isä ei hukannut aikaa. Hän aloitti… ” Minä en ole vihainen 

tai tyytymätön sinuun, pikku Clare. ” 

Aloin tuntea tunnekuohua, koska olin niin kiitollinen. 

Hän jatkoi… ” Nämä riittämättömyyden vihaiset tunteet eivät ole Minulta tai Minun Pojaltani. Ne 

ovat demoneilta, joten heitä ne menemään, Rakas Tyttäreni. ” 

 Isi, pyydän, päästä nämä katkerat ajatukset minun sydämestäni ja mielestäni. Ota ne pois, minä 

rukoilen. Pyydän, ota ne pois. Minä haluan ylistävän sydämen. 

Hän jatkoi… ” Kyllä. Tähän suuntaan Minä olen viemässä Minun Kehoani, jatkuvaan ylistykseen. 

Sinulle on niin helppoa unohtaa kaikki, mitä olen sinun hyväksesi tehnyt, eikä kiittää päivittäin, 

erityisesti, kun tunnet olosi sairaaksi. ” 

Minä kysyin Häneltä… ”Pyydän, voisitko ennallistaa minut, niin että voisin tehdä työtä?” Koska 

tunnen itseni todella heikoksi ja tunnen olevani ulkona. Todella ulkona.   

Hän vastasi, ” Olet oikeassa, kun näet osan tästä kärsimyksenä, koska se on. Mutta voin auttaa 

sinua kantamaan tämän Minun voimallani. Osa tästä johtuu aikataulun muutoksesta, se haihtuu 

muutaman seuraavan päivän aikana. Mutta siihen asti se on hyvä uhraus. ” 

” Sinä olet väsynyt. Itse asiassa olet lopen uupunut. Sinä kannat taakkaa. Vielä vähän aikaa ja se 

tullaan nostamaan harteiltasi. Sillä aikana, tiedä, että se mitä sinä kannat, on tärkeää Minulle. ”  

” Katsohan, ei ole sen suurempaa voimaa kuin ylistys vastoinkäymisten aikoina. Minä valmistelen 

teitä kaikkia kantamaan teidän ristejänne arvokkuudella ja voimalla, ei ahdistuen, vaimeasti, tai 

musertuen. Minä tarvitsen teidän kaikkien seisovan suorina tulevien kuukausien aikana, kun 

tulette kantamaan sen, mitä Minä tulen sallimaan. ”  

” Minä haluan teidän olevan Minun Valoni majakoita, Minun Poikani lähettiläitä, loistaen pelon, 

terrorin, ja tarkastelun ja myös epäilyn pimeydessä. Minä haluan teidän kantavan uskoa, toivoa, 

rakkautta ja sitä loistavaa valoa, joka tulee Minun ristiinnaulitusta Pojastani, joka kulki rakkaudessa 

kaikkien pimeiden koettelemustensa läpi. ” 

” Te olette valonkantajia, koska hän, joka kutsuttiin, kääntyi pois syleilemään pimeyttä ja 

halveksimaan Minun Arvokkuuttani ja Voimaani. ”  

” Nyt meillä on monia valonkantajia… siemen, joka putosi maahan ja kuoli, toi esiin valtamerellisen 

valonkantajia. Ja koska tämä on lisääntyvän pimeyden hetki, teidän valonne tulee loistamaan jopa 

enemmän. Mutta pitääksenne soihtuanne sammumasta, teidän täytyy harjoittaa ylistyksen, 

kiitoksen antamisen ja kehumisen tapaa päivän jokaisena hetkenä. ”  

Voi, rakas Herra. Kuinka minä voin tehdä sen? Minä tunnen oloni niin heikoksi kehossani? 

” Tämä on yliluonnollinen lahja, jonka Minä tulen välittämään heille, jotka pyytävät sitä. ”  



Minä pyydän sinulta Isä Jumala, pyydän, anna minulle kaksinkertainen tai kolminkertainen annos 

valoa, niin että minä voin auttaa muita. 

” Sinä tulet saamaan sen, mitä tarvitset, Clare. Mutta sinun täytyy olla valppaana puolustamaan ja 

lisäämään sitä, koska pahat tekevät jokaisen yrityksen varastaakseen sen sinulta. Juuri nyt sinä olet 

vain liekin lepatus. Minä haluan sytyttää sinut Hänen Loistavaksi Morsiamekseen. Mutta sinun 

täytyy uskoa. ” 

” Sinun täytyy uskoa, että Me olemme päässeet voitolle pimeydestä, että sinä olet saanut 

tehtäväksiannon, että sinä olet tarpeellinen. Että tulee olemaan taisteluita, tulee olemaan uhreja, 

mutta sinua ei tulla voittamaan. Minä tulen ennallistamaan, elävöittämään sinua uudelleen ja 

antamaan sinulle uutta kipinää Minun läsnäolossani. ” 

” Tämä ylistyksen harjoittaminen on se, mikä laukaisee vahvan vaikutusvallan muurin eteesi, 

minne ikinä menetkin. Etkö ole kuullut, että Minä asun Minun ihmisteni ylistyksissä? (Psalmi 22:3) 

Kuinka sitten, sinut voidaan voittaa, jos ylistät Minua? ”  

Isä, voitko Sinä selittää minulle, mistä ylistys koostuu? 

”Ennen mitään muuta, kiitoksen antamisesta, nöyrän sydämen kiitollisuudesta, jopa 

pienimmästäkin siunauksesta. Ja sitten huomioiden yhä laajemmalti kaiken, millä Minä olen sinua 

varustanut ja siunannut sinua ytimiisi asti. Aloittaen aina perusteellisella kiitollisuuden asenteella. 

Mikään ei päästä pahasta niin kuin kiitollinen sydän. Vihollisella ei ole minkäänlaista jalansijaa tulla 

sisään kylvämään katkeruuden siemeniä, jotka myöhemmin tukehduttavat elämän. ”  

” Sitten kun olet saanut yhteyden siihen kiitollisuuteen, anna sille ääni. Yksinkertaisesti kiitä 

Minua. Voi, kuinka Minä rakastankaan kuulla ” kiitos Sinulle” Minun Lapsiltani. Niin harvat 

palaavat kiittämään Minua. Useimmat ajattelevat, että mitä muuta he haluavat ja mitä heillä ei 

vielä ole. Jopa kuten Pyhät Kirjoitukset sanovat, he ”himoitsevat” asioita omaksi mielihalukseen. 

Jaakobin kirje 4:2. 

” Tähän ansaan on hyvin helppo mennä, kuten sinä hyvin tiedät. Se alkaa pienestä, kuten 

katkeruuden siemenestä. Se on rahanhimon ja ahneuden siemen. Se on helposti oikeutettavissa, 

koska on aina jotain, jota voit vaatia tarvitsevasi, kuitenkin sinulla on enemmän kuin tarpeeksi. ” 

” Se tuo tietyn valheellisen turvallisuuden tunteen, kun vaadit ja omistat monia, monia asioita. 

Sinä vaikutat olevan enemmän turvassa, mutta todellisuudessa sinä olet enemmän sidottu alas ja 

laitettu liekaan Maapalloon ja intohimoihisi. Tämän siemenen mukana tulee ajatusten pois 

kääntäjä ja pian on melkein mahdotonta mennä edes hetki eteenpäin ilman, että ajattelet, mitä 

uusia asioita voit saada. ” 

” Se on nopeasti leviävä syöpä, jonka lääke on vain itse kieltäytyminen ja kiitollisuus. Tyytyväinen 

sydän siihen, millä Minä olen sinut varustanut. Ja jos käy ilmiselvästi ilmi, että lisää tarvitaan, Minä 

lähestyn sinua, sinun ei tarvitse lähestyä Minua. Minä puhun sydämellesi tällä tavalla, ” Minä 

haluaisin sinun saavan tämän ja tämän.” Sitä tulee seuraamaan rauha, joka on niin erilainen, kuin 

ne himokkaat ja polttavat ehdotukset, ja häiritsevät mielihalut ja ahdistus, jota rahanhimo 

aiheuttaa. ”  

” Mutta, kun löydät iloa elämän pikku asioista, jopa luonnosta, mitkä ovat esillä joka puolellasi – 

sinä alat laulamaan kiitollisuuden laulua sydämessäsi. Tämä on ylistyksen alku, jota täytyy ruokkia, 

niin että voit rakentaa kunnian linnoituksen Minulle kaikkialle ympärillesi. ” 



” Sitten Minä tulen asuttamaan sinun ylistyksiäsi. Sitten demonit pelkäävät tulla lähelle, jotteivat 

ne korventuisi Rakkauden liekeissä, jotka jatkuvasti polttavat pois maailman hupsut asiat sielusta. 

”  

” Se että jää kiinni Minun Ylistyksiini on suunnaton armo, jota voit jalostaa vasta, kun Minä olen 

antanut armon. Se on jatkuva 24/7 sydämen laulu, kuullaanpa se korvalla tai vain hengellisellä 

korvalla. ” 

” Minä pidän parempana, että ääniaallot lävistävät tilan, jossa asut. Ne rikkovat tukikohtia ja 

suuresti alistavat pahaa. Siellä, missä demoneilla oli helppo pääsy, nyt niiden täytyy kamppailla – 

vain päästäkseen lähemmäs ylistyksen lähdettä, joka todella on heitä sähköistävä ja vahingoittava. 

” 

” Niin monia salaisuuksia on kietoutuneena ylistykseen, Clare. Niin monia asioita murenee. 

Itsesäälillä ei ole jalansijaa. Nurina ja vähättely ovat kuin krapula ylistyksen läsnäolossa. Toisista 

vian löytäminen ja täydellisyyden vaatiminen itseltä ja toisilta – Voi, niitä ei yksinkertaisesti voi 

tapahtua, kun sydän on täynnä ylistystä ja kiitosta. ” 

” Itse asiassa, jos toisessa sielussa on jotakin huomioitavaa, se on heidän hyveensä, joka inspiroi 

sinua jopa kiittämään enemmän. Minä kerron sinulle, ylistys on elämäntapa, joka kukistaa 

vihollisen jokaisen voiman ja juonikkuuden. Se tekee heidät masentuneiksi. ”  

” Kyllä, jotakin naurun aihetta… mutta Minä olen todella vakavissani. He ovat masentuneita, kun 

he kuulevat sinun ylistävän Minua. Se tarkoittaa, että he ovat hävinneet taistelun mielestäsi. 

Pyytäkää tätä lahjaa Minulta Minun Lapseni, ja sitten vartioikaa sydämiänne ja käyttäkää sitä 

elämäntapananne. ” 


