
195. Jeesus sanoo: Kasvu tulee saavuttamaan teidät 

KASVU TULEE SAAVUTTAMAAN TEIDÄT 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Marraskuuta, 2015. 

( Clare ) Herran siunaus, mielenlujuus ja kestävyys ovat meidän kanssamme, Sydänasukkaat.  

Minulla on ollut muutaman päivän sellainen olo kuin olisin kävellyt melassissa; on vain ollut niin 
rankkaa. Ja minä tiedän, että joillakin teistäkin on ollut sama ongelma. Näyttää siltä kuin olisi 
jonkinlainen vuori, joka meidän täytyy siirtää vain kävelläksemme eteenpäin. On ollut hyvin kuivaa ja 
hyvin työntäyteistä, hyvin vaikeaa. Herra osoitti sitä tänään ja antoi meille lupauksen, että kasvua on 
tulossa. Tämä on iloinen viesti!  

Hän myös selittää syitä kuivaan, työntäyteiseen osaan.  

Me aloitimme ylistyshetken jälkeen – minä puhuin Hänelle ja sanoin, ”Voi Herra, minä olen lopen 
uupunut.”  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että olet, Clare. Ole vain kärsivällinen Minun kanssani, Minun suloinen 
enkelini.”  

( Clare ) Miksi, Herra, minä olen tuntenut tällä tavalla?  

( Jeesus ) ”Se on ehdollisen armon koettelemus, aika, jolloin pitää sinnitellä ilman etuja, ilman 
lämpimiä lohtuja, tietäen, että sinä olet Minun rakastavan katseeni alla, tunsitpa sinä sen tai et. Sinä 
olet ollut tässä tilanteessa aikaisemminkin, Minun Rakkaani – ja me selvisimme siitä. Sinä tulet 
selviämään tälläkin kertaa. Se on jo melkein ohi.” 

”Tiedätkö, että Minun luokseni on tulossa sieluja sinun uhrauksesi ansiosta?”  

( Clare ) Minä en yllättyisi, Herra. Sinä käytät kaiken.  

( Jeesus ) ”No niin, heitä on tulossa. Älä ole masentunut.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, kun kerrot minulle. Mitä sinulla on meidän Sydänasukkaillemme tänään?  

( Jeesus ) ”Minä olen kasvun Herra. Minun Morsiameni, kun Minä näen, kuinka ahkerasti te 
työskentelette täyttääksenne Minun jokaisen toiveen, kuinka Minä voin olla kasvattamatta teitä niillä 
alueilla, jotka merkitsevät?”  

”Monet teistä ovat työskennelleet vähin tuloksin tai kokonaan ilman tuloksia. Paljon siitä, millä teidät 
palkitaan, jää piiloon. Kuitenkin aika on tulossa, jolloin kasvu tulee saavuttamaan teidät, kun te olette 
kisaamassa kisaa. Minä tiedän, että jotkut teistä, mukaan lukien tämän kallisarvoisen Morsiamen, 
ovat uupuneet loppuun ja heidän on täytynyt patistaa itseään jatkamaan. Minä tiedän, että työ 
vaikuttaa ylivoimaiselta, Minä tiedän sen vastustuksen, mitä te kohtaatte, jopa paremmin kuin te itse. 
Minä tiedän ruumiin ja sielun loppuun uupumisen ja on siunausten aika ottaa teidät haltuunsa ja 
nuorentaa teitä.”  

”Minä en ole sokea teidän ponnisteluillenne, Rakkaat – enkö Minä ole työskennellyt teidän 
vierellänne? Minä olen monta kertaa nostanut teidät ylös Minun käsivarsilleni ja kantanut teitä, vaan 
että te voisitte jatkaa. Mutta jokaisen uuden armon ja jokaisen uuden tason myötä tulee uusia 
koettelemuksia, jotka on suunniteltu kovettamaan teitä ja antamaan teille hengellistä kestävyyttä, 
jota tarvitaan siihen, mitä on edessänne.”  



”Muistakaa aina, että te teette parhaanne, kun vettä on päänne päällä, kun te ette osaa edes uida. 
Minä sanon tämän, koska Minä haluan teidän luottavan täysin Minuun, eikä mittaavan edessänne 
olevaa tehtävää, verraten sitä lahjoihinne. Ei, Minä en avaisi ovia ja antaisi teille kasvua, jos Minä en 
seisoisi lähellä kaikkien tarvittavien armojen kanssa, joita te tarvitsette uusiin haasteisiin. Luottakaa 
Minuun tässä.”  

”Minä haluan teidän olevan innoissanne työstä, mutta aina se ei ole mahdollista. Joskus työn täytyy 
tulla tylsäksi ilman tunnetta ja työlääksi. Joskus se tuntuu sprintiltä, kun te ylitätte maalilinjan 
ensimmäisenä. Toisilla kerroilla se tuntuu kuin vaellus Saharan halki, kun te vaivoin selviätte ja tulette 
viimeisenä maalilinjan yli. Totta, se on mitäänsanomatonta, mutta tarpeellista, että te ette kiinny 
työhön ja ala saamaan siitä enemmän nautintoa saavutuksista, kuin olemisesta Minun läsnäolossani.”  

”Tiedättekö te vaarat tässä? Kyllä, saavutuksesta tulee addiktio, jumala, määrittäen itsearvonne 
omissa silmissänne. Te alatte heräämään joka aamu uusiin haasteisiin – pikemminkin kuin Minua 
varten. Siispä nämä kuivat ajat ovat niin hyvin tarpeellisia pitämään teidät irrallaan ja keskittyneenä 
miellyttämään Minua.”    

”Mitä sillä on väliä, mitä te olette saavuttaneet, jos se ei ole tehnyt Minua onnelliseksi teidän 
kanssanne? Ja mitä sillä on merkitystä, jos te ryömitte maalilinjan yli vain nähdäksenne Minun 
säteilevän hymyni teihin keskittyneenä, kiitollisena ja arvostavana siitä, että te juoksitte kisan Minun 
puolestani, eikä mielissänne ollut mitään muuta?”  

”Katsokaahan, teidän arvonne määrittää täysin vain se, mikä on kaikkein kallisarvoisinta – ja se on 
Minun vuodatettu Vereni. Millään tässä universumissa ei ole enemmän arvoa kuin sillä. Kukaan ei voi 
suorittaa mitään, mikä olisi lähelläkään sitä, mitä tehtiin Golgatalla ja se tehtiin teidän puolestanne ja 
se on teidän omaa omistustanne – teidän ikiomaa omistustanne.”  

”Minä haluan teidän lepäävän siinä, ei siinä, mitä te saavutatte. Kyllä, Minä haluan, että te olette 
onnellisia ja ylevöityneitä, kun te teette muita varten Minun sijastani, Minä haluan, että te otatte 
vastaan ilon niiltä kasvoilta, koska te menitte kunnioittamaan heitä ja tekemään Minun tahtoni. Se on 
kallisarvoinen, kallisarvoinen palkkio, jota tullaan tarkastelemaan uudelleen Taivaassa jonakin päivänä 
ja se tulee antamaan teille suuren mielihyvän.”  

”Mutta Minä en halua saavutuksista tulevan elämäntapaa, pikemminkin tottelevaisuudesta, 
kiitollisuudesta ja ylistyksestä, nämä ovat kaikkein korkeimmalle arvostetut hyveet. Olkaa 
rohkaistuneita, kasvua on tulossa ja jälleen kerran te tulette löytämään ilon työstä, joka on 
edessänne.” 

”Minä olen kanssanne kaikissa asioissa ja kun te tunnette, että te ette voi mennä enää pidemmälle, 
silloin Minä nostan teidät Minun käsivarsilleni ja kannan teidät maalilinjan yli.”  

( Clare ) No niin, se varmasti oli ajankohtainen viesti Jeesukselta. Minä halusin teidän tietävän, että 
alkuperäinen 5-osainen sarja kirkon tilasta, nimeltään Haavoittavat Vedet (engl. Wounding Waters) – 
on minun ensimmäisiä videoitani. Niissä on koko jakso, nimeltään Päämäärähakuinen elämä (engl. 
Goal-Driven life), joka todella keskittyy siihen pahaan, mitä tulee saavutuksista ja niihin 
keskittymisestä. Siispä jos te olette yhtään kiinnostuneita seurata tätä viestiä, se viesti menee paljon 
syvemmälle ja yksityiskohtiin, selittäen mistä ongelmat nousevat ja kuinka me voimme suistua 
raiteiltamme Herran kanssa, kun olemme päämääriemme johtamia. Linkki tähän englanninkieliseen 
Soittolistaan on videon alla. 

Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. Kiitos paljon, kun olette olleet kanavalla. 


