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OLKAA KIITOLLISIA & LAKATKAA VALITTAMASTA. TÄMÄ AUKAISEE OVEN MINUN SIUNAUKSILLENI
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Kesäkuuta, 2017.
Clare aloitti… Herra siunaa teidät, kallisarvoiset Sydänasukkaat!
Olen saanut viestin kiitollisuudesta, jonka haluan jakaa kanssanne. Mutta ensiksi, haluan rukoilla
tämän rukouksen: Herra, anna meille anteeksi valittaminen ja pyydän, auta meitä kuulemaan
itsemme kuin Taivas meidät kuulee, kun me teemme typeriä huomautuksia ärsyyntyneinä. Herätä
meissä hellä kiitollinen henki, joka on keskittynyt kaikkeen siihen hyvään, jonka ylläpitämistä Sinä
jatkat meidän ympärillämme, niin että me voimme elää säädyllistä elämää joka päivä. Amen.
Kiitollisuus aukaisee Taivaan siunausten oven. Ja sanoin sen Herralle. Sanoin, ”Luulenpa, että
haluan puhua kiitollisuudesta, Herra. Mutta mikä viesti Sinulla on?”
Ja Jeesus sanoi… ”Sinä olet erottanut oikein, Minun Rakkaani. Pyydän, puhu sydämestäsi.”
( Clare ) Rakas perhe, kiitollisuus on se kadonnut asenne, kun asiat eivät vain suju meillä oikein.
Meitä odottamassa on monia siunauksia, mutta Herra katsoo meidän asennettamme, siitä mitä
Hän on jo antanut meille ja jos me olemme unohtaneet Hänen siunauksensa ja vaadimme uusia
lahjoja, Hänen täytyy odottaa.
Ihmeellinen läpimurto odottaa meidän kiitollisuudessamme siitä, mitä Hän on jo tehnyt
elämissämme. Asioita, joita me olemme käyttäneet niin usein, että nyt me otamme ne
itsestäänselvyytenä. Asioita, joita meillä ei koskaan aikaisemmin ollut. Paikka, missä asua.
Internetti. Varusteet, joita tarvitsemme. Auto, joka kulkee. Ruokaa pöytään. Asioita, joiden
puolesta taistelimme ennen ja joita meillä nyt on – mukavalla tavalla. Ei ylen määrin, koska se
myöskään ei ole oikein. Mutta meillä on mukavalla tavalla näitä asioita, jotka toimivat meille ja
meidän ei tarvitse huolehtia niistä joka päivä. Ja kutenkin me unohdamme kiittää Häntä meidän
elämämme suojelemisesta ja sen kasassa pitämisestä. Vihollinen on jatkuvasti etsiskelemässä
tapoja varastaa se, mitä Jumala on antanut meille. Hän juonii 24/7, vuorokauden ympäri, viikon
jokaisena päivänä - erilaisia tapoja, millä riistää meiltä lahja. Ja minä uskon, että valittaminen on
yksi suurimmista asioista, joita hän käyttää avaamaan oven, että menettäisimme lahjamme.
Olen huomannut, että minun ei tarvitse valittaa suoraan Herralle, ollakseni loukkaava, mutta kun
on asenne, ”Mitä vikaa tässä typerässä puhelimessa on?” (yksi minun henkilökohtaisista
suosikeistani) tai ”Ulkona on surkean kuumaa.” tai ”Miksi heillä kestää niin kauan?” tai ”Typerät
kärpäset – menkää pois siitä kissan ruuasta!” toinen henkilökohtainen suosikki. Minä voisin jatkaa
ja jatkaa jokaisesta pikku asiasta, joka ärsyttää minua päivässä.
Todella, minun valituksen aiheeni ovat monia läimäyksiä Jumalan kasvoille. Pikemminkin kuin
valittaisin pienestä häikästä puhelimessani, minun pitäisi kiittää Jumalaa, että minulla on varaa
mukavaan puhelimeen ja saada niin monia asioita tehdyksi sen avulla. ”Kiitos sinulle Jumala, että
olet varustanut tämän puhelimen; se on todella ihmeellinen työkalu ja siunaus.” Sen sijaan, että
valittaisin kuumuudesta: ”Kiitos Sinulle Herra, en elä Etelämantereella ja minun ei tarvitse polttaa
puuta vuoden ympäri.” ”Kiitos Sinulle kauniista kukista, jotka kukkivat kesäkuumalla.” ”Kiitos
Sinulle viileästä vedestä, se on niin virkistävää!” Kärpästen kanssa: ”Kiitos sinulle, Herra, että
minulla on ruokaa syötävänä – ja kisuilla on myös ruokaa syötävänä, jopa, kun se viehättää
kärpäsiä niin nopeasti.” Sen sijaan, että ”Miksi heillä kestää niin kauan?” – ”Kiitos Sinulle, Herra,

kun lähetät minulle rehellisiä ja luotettavia apulaisia, jotka tekevät asioita niin kovin hyvin. Minä
tiedän, että he tekevät parhaansa ajan kanssa – minä olen vain kärsimätön.”
Siispä, nämä ovat vain muutamia tapoja, joilla olen loukannut Jumalaa päivän aikana ja siitä on
tullut käyttäytymismalli. Siispä minun täytyy todella työskennellä kovasti tämän kanssa.
Näettekö? Joka ikinen asia, joka on siunaus elämässämme, mitkä me otamme itsestään selvänä,
me voimme joko valittaa tai kiittää Jumalaa niistä.
Minä haluan kertoa teille eräästä, jolla oli ongelma työn kanssa, jota he tekivät Jumalalle. Nyt,
tämä henkilö on hyvin, hyvin omistautunut. Heillä oli ongelma tietyn taidon suhteen, joka heiltä
puuttui, yhteistyön taito. Ja se aiheutti suuren määrän murhetta heille. Koska kaikki vei niin paljon
pidempään, kuin mitä olisi pitänyt. He tunsivat itsensä vammautuneiksi, eivätkä oikein voineet
saada asioita oikein. Näytti siltä kuin, että mitä kovemmin he työskentelivät, sitä enemmän heidän
vammansa vaivasi heitä ja sitä turhautuneemmiksi he tulivat. Siispä he olivat valmiita antamaan
periksi ja minä sanoin, ”Ei! Älkää antako periksi! Pyytäkää Herraa auttamaan teitä!”
Joka päivä he menivät Herran luo kyynelissä, anoen Häntä antamaan heille armo tehdä työnsä
kunnolla. Joka päivä, päivä päivän jälkeen. Ja tätä jatkui kuukausia. Sitten heille pälkähti päähän,
että jokin oli heidän siunauksensa tiellä, siispä he alkoivat etsimään sielujaan ja kutsuivat Pyhän
Hengen tuomiota.
Ja kun he puhuivat kanssani, minä oivalsin sen. He ilmaisivat täydellisen lannistumisensa, että
heillä ei vain ollut taitoa tehdä työtä. Ajattelin itsekseni, ”Sitten Jumalan täytyy varustaa se, kun
Hän antoi teille toimeksiannon.”
Siispä sanoin… ”Kiitollisuus! Oletteko olleet ärsyyntyneitä viime aikoina?” ”Kyllä, kuumuus on
tappavaa.” he vastasivat.
”No niin, ongelma on siinä… ainakin yksi. Ainakin yksi ongelma, josta teidän täytyy päästä eroon.
Oletteko te katuneet kaikkea, mistä Pyhä Henki tuomitsi teidät, mutta olette silti valittaneet?”
”Koska ärsytys on sukua valittamiselle, mikä tarkoittaa, että te muutatte Jumalan lahjat kirouksiksi,
sen sijaan että niiksi, miksi Hän antoi ne olemaan: Siunauksia. Te olette unohtaneet, kuinka
siunattuja te olette ja sen sijaan valitatte pienistä epämukavuuksista. Miksi Hänen pitäisi antaa
teille mitään, kun te olette kiittämättömiä siitä, mitä Hän on jo antanut teille ja millä varustanut
teidät elämässänne?”
Oli pitkä tauko, kun he ajattelivat sitä, mitä sanoin. Tietenkään en olisi voinut jakaa sitä heidän
kanssaan, jos minua ei juuri olisi tuomittu samasta asiasta ja kun aloin laskemaan siunauksia ja
kiittämään Häntä niistä, koko turhautumisen ilmapiiri murtui ja koin läpimurron.
Seuraavana päivänä… ”Sinä olit oikeassa! Minä sain läpimurtoni. Kaduin kaikkea pientä ja isoa
asiaa, mistä en kiitä Häntä päivittäin ja pyysin anteeksiantoa kiittämättömyydestä. Sitten esittelin
anomukseni Hänelle ja HÄN VASTASI SIIHEN!! Siinä paikassa!!”
Vau. Tämä henkilö oli juuri kuten minä olin ollut. Herra on antanut minulle niin paljon:
kohtuullisen terveyden, paikan asua, kallisarvoisia karvaisia ystäviä, ihmeellisen aviomiehen,
erinomaisen uskovien perheen YouTubessa, välineitä millä kirjoittaa ja äänittää musiikkia,
sävelmiä… ja minä valitan häikästä puhelimessani? Kärpäsistä työtasolla? Työntekijöistä, jotka
viivästyvät, kun toimittavat asioita minulle?

Sen täytyy olla inhottavaa kaikista Taivaassa ja varmasti en ansaitse, että rukouksiini vastataan.
Katsokaahan, Pyhissä Kirjoituksissa Herra sanoi, ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän
antaa armon.” Jaakobin Kirje 4:6.
Rakkaat, jos te parasta aikaa olette turhautuneita sinnikkään ongelman vuoksi, ja Herra ei ole vielä
antanut armoa päästä yli, pyydän – Jumalan Rakkauden vuoksi, tarkistakaa asenteenne. Oletteko
todella itkeneet kiitoksesta niistä asioista, joita te pidätte itsestään selvyyksinä päivittäin? Oletteko
äreä ja valitatte, kuinka voitte? Nämä ovat avoimia ovia viholliselle ja ovia, jotka olette sulkeneet
Jumalan suosionosoituksilta. Pyydän – katukaa niin pian kuin mahdollisesti voitte.
Siispä se on mitä minun ajatuksieni pohjimmiltaan olivat.
Ja Jeesus aloitti… ”Kiitos sinulle, Clare, katumisesta ja tämän jakamisesta Minun rakastavien
Morsianteni kanssa. Kiitos sinulle. Siitä on tullut sokea piste Minun Ruumiissani, siihen pisteeseen
asti, missä Minä kuulen vain valituksia tästä ja tuosta, kun Minä kuuntelen Minun valittujeni
sydämiä. Se on kauhean alentavaa ja pettymyksiä tuottavaa, kun tulen vierailemaan heidän
luonaan rakkaudessa ja he ovat juuttuneet pieniin ärsytyksiin.”
”Ajattelin itsekseni, ”Jos he olisivat Irakissa juuri nyt ja jos heillä olisi ruuantähteitä syötäväksi, he
olisivat ikionnellisia ollessaan elossa – saatikka, että heillä olisi jotakin syötävää.”
”En voi edes alkaa kertomaan teille, kuinka laajalle murina ja valittaminen ovat levinneet, kun
Minun pitäisi kuulla jatkuvaa kiitosta ja ylistystä. He eivät vain näe elämiänsä niin kuin Minä näen.
He valittavat mitättömistä asioista, kun asuvat ilmastoiduissa palatseissa. Kuitenkin Minä vierailen
taistelukentällä olevien luona ja he itkevät kiitollisuuden kyyneleitä ja ovat helpottuneita, kun
löytävät rakkaan, josta he olivat joutuneet eroon.”
”Minun Morsiameni, on NIIN paljon, mitä Minä haluan välittää ja antaa teille, mutta te olette
sulkeneet oven näiltä lahjoilta, kun ette arvosta niitä, mitä teillä jo on. Te unohdatte menneen
voitot ja kuinka Minä autoin teitä pääsemään yli tai saavuttamaan jotakin teille elintärkeää. Nyt
niitä asioita pidetään itsestäänselvyytenä ja te valitatte siitä, mitä teillä ei ole. Minä en voi
suihkuttaa uusia lahjoja teille, kun te olette unohtaneet kiittää vanhoista.”
”Esimerkiksi, miksi Minun pitäisi lisätä teidän palvelutointanne, jos te ette ole kiitollinen, heistä,
joita Minä olen jo lähettänyt teille? Eikö ollutkin juuri muutama viikko sitten, kun sinulla oli vain 15
katselukertaa, kun kanavallasi on nyt 75? Valitatko sinä, haluten lisää? Kiitä Minua jatkuvasti joka
siunauksesta, joita voit nähdä ja niistä, joita et voi nähdä. Kuten kerroista, jolloin et tiennyt
ollenkaan, että olin pelastanut sinun ja sinun lastesi elämän.”
”Kiitollisuus syntyy perustavaa laatua olevasta nöyryydestä, joka versoo tietoisuudesta – Minun
suuruudestani sinun pienuutesi rinnalla. Kuitenkin Minä otan aikaa tarkoituksellisesti vierailla,
puhua ja sitoutua olemaan sinun syvin ja parhain ystäväsi, rakastaen sinua intensiivisesti ja
muuttumattomasti, jota kukaan pelkkä ihminen ei voi lähestyä. Minä jopa luotan Minun Sydämeni
sinulle, jaan Minun huoleni Minun Ruumiistani ja Maapallosta ja sen vaihtelevista kulttuureista.”
”Tietäen, että te ette ansaitse sellaista siunausta ja tulette Minun luokseni ja jatkatte kiittämällä,
tietäen, että olette käyttäneet sen, mitä Minä olen antanut teille, parhaan kykynne mukaan – se
on varmin tapa saada anomuksenne kuulluksi. Pysykää kiitollisuudessa ja ylistyksessä jatkuvasti,
Minun Morsiameni, kunnes teidät on täysin päästetty pahasta valittamisen tavasta. Minä rakastan
teitä hellästi. Pitäkää hellä rakkaus sydämessänne, tietoisena siitä aina. Ja se tulee auttamaan teitä
pääsemään yli vähäisistä ärsytyksistä, mitä vihollinen käyttää sulkeakseen oven siunauksilta, jotka
odottavat teitä. Kiittäkää.”

