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JEESUS SELITTÄÄ… USKON HAALEUTTA & KUINKA SE TAPAHTUU  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Tammikuuta, 2016.  

Clare aloitti… No niin, rakkaat Sydänasukkaat, olkoon meidän suloisen Herra Jeesuksemme Armo ja 
Rauha kanssanne tänään.   

Minulla oli kaunis kokemus ylistyksen aikana. Vain tunnustus, olen viime aikoina tuntenut vain hieman 
häiriötekijöiden poisvetämäksi, kaikenlaisten häiriötekijöiden – siihen pisteeseen asti, missä aloin 
kyseenalaistamaan, oliko minusta tullut uskossani Haalea. Itse asiassa aukaisin Pyhät Kirjoitukset 
Sardeen Kirkon kohdalta – ja se huolestutti minua suuresti.  

Kun katsoin sitä, periaatteessa, kuinka Herra ja minä olimme tulleet toimeen viimeisimmän noin 
viikon aikana, oivalsin että häiriötekijät ovat vetäneet minut raiteiltani hieman ja kun tulin Hänen 
luokseen tänä aamuna, olin vain niin innokas tunnustamaan, että tunsin uskon haaleutta ja huomasin 
todellisen syyn, mikä oli vaivannut minua. Taipumus uskon haaleuteen.  

Enkä voinut älyllisesti ymmärtää, miksi ihmeessä tulisin haaleaksi uskossani? Mutta tunsin sen 
hengessäni ja se vain todella huolestutti minua syvästi. No niin, kun tunnustin sen, Herra tuli luokseni 
rukouksen aikana vain niin voimakkaalla ja suloisella tavalla.  

Ja sanoin Hänelle… ”Oi, Herra, Sinun Ystävällisyytesi tänään on kumonnut minut. Minä aloin 
tuntemaan uskon haaleutta.” 

Jeesus aloitti… ”Sinua on vakavasti vastustanut vastustuksen laji, joka johtaa uskon haaleuteen. He 
ovat taitavia tämän kaltaisessa houkuttelemisessa, mutta sinun nöyrä tunnustamisesi, mikä kutsui 
Minut niin nopeasti vierellesi auttamaan vahingon korjaamisessa.”  

( Clare ) Kuinka sielusta tulee uskossaan haalea?  

( Jeesus ) ”Ensinnäkin, tavoittelemalla maailmaa ja kaikkea sitä, mitä sillä on tarjottavana, olivatpa ne 
sitten aineellisia asioita, asemaa, valtaa, tietoa tai ystäviä. Mitä ihastuneemmaksi tulet tavoittelussasi, 
sitä enemmän aikaa haluat antaa sille, sen vähemmän aikaa sinulla on Minulle. Näiden asioiden 
tavoittelu alkaa tasoittamaan tietä välinpitämättömyydelle Minua kohtaan.”  

”Minun lapseni, jopa tiedon tavoittelussanne, olkaa aina niin varovaisia, että oppimisesta itsestään ei 
tule päämäärää tai häiriötekijää, joka saa teidät pois Minusta ja siitä, mitä Minä olen teidät kutsunut 
tekemään. Vartioikaa sydämiänne huolellisesti. Milloin ikinä alattekin kääntymään pois raiteiltanne, 
älkää antako sen ottaa etusijaa yli siitä, mikä on kaikkein tärkeintä Minulle, nimittäin meidän 
suhteemme ja lahjojen ryöppyäminen, joita Minä olen luottanut teille.”  

( Clare ) Arvelen, että minun on parasta tunnustaa, olen lukenut Ron Wyattin kirjaa hänen 
arkeologisista löydöistään. Se todella kiehtoo minua!  Hän ponnistelee kuin tiedemies tai historioitsija, 
vaikka hän on voideltu mies ja Jumalan suosima, enemmän kuin mitään muuta. Ja on ollut aikoja, kun 
en vain halunnut laskea kirjaa käsistäni, vaikka tunsin nykäisyn laskea se alas ja mennä muihin töihini 
takaisin. Siispä, näen, kuinka olen kävellyt reunalla sen kanssa.  

( Jeesus ) ”Se on eräänlaista viihdettä ja vetää sinut pois nykyisestä näkökulmastasi. Se on eräänlainen 
helpotus ja Min en syytä sinua siitä, niin kauan kuin se pysyy oikealla paikallaan. Clare, sinulla ei ole 
paljon aikaa. Minä pitäisin parempana, jos ryhtyisit kiireiseksi muiden asioiden kanssa. Mutta voit 
lukea välillä vähän, kunhan et anna sen viedä huomiotasi pois tai anna sen pitää sinua pois muista 



töistä. Minä tulen hellästi muistuttamaan sinua… ”aika laittaa se alas.” Se tulee olemaan erinomaista 
itsekontrollin harjoitusta sinulle.”  

( Clare ) Kyllä, Herra, olen tuntenut Sinun napauttavan minua, kiitos Sinulle. Minä olen myös ollut siitä 
tietoinen, että hyvin pian kaikki asiat tullaan paljastamaan meille Taivaassa, siispä tiedon tavoittelu ei 
vaikuta kovin hyvältä ajan käytöltä juuri nyt. Mutta olen hyvin suuresti inspiroitunut Sinun 
uskollisuudestasi, kun arkeologisia löytöjä tehdään. Ja joitakin asioita, mitä olen kerännyt, näen 
hyödyllisinä minun lasteni luettavaksi, kun me olemme menneet.  

( Jeesus ) Minun Rakkaani, sinä olet aina ollut se, joka menee aasinsiltoja pitkin, joskus kovin hyviä 
aasinsiltoja Minun ohjeeni mukaan. Toisina aikoina, hyvin tuhoisia aasinsiltoja, jotka ovat saaneet 
sinut jättämään tärkeitä asioita kesken. Tämä on ollut yksi Saatanan suurista tavoista, pitämässä sinua 
pois hänen luotaan, jonka luokse Minä olen kutsunut sinut olemaan. Mutta niin kauan kuin sinä olet 
tottelevainen Minulle ja tietoinen vaaroista, sinulla on Minun siunaukseni.”  

”Monet kärsivät hämmennyksestä juuri nyt, menevät edestakaisin tuomitsemisesta ajatusten 
harhautumiseen, sallien liian monia keskeytyksiä elämissään. Kun tunnet pahoin itseäsi kohtaan, 
sinulla on tapana vetäytyä pois Minun luotani ja hyvin usein ryhtyä kiireiseksi on paras peittelysi - sen 
peittely, mitä sisälläsi todella on meneillään.”  

”Meneillään on pyyhkäisevä tuomitsemisen liike ja valheita Minun Ihmisiäni kohtaan juuri nyt ja Minä 
kutsun teitä, Minun Morsiameni, että ette salli sen raahaavan itseänne harhautustekijöiden mereen ja 
maailmaan. Mikä tahansa lohtu, mitä saatte siellä, on vain väliaikaista ja te tulette takaisin itseenne, 
tuntien itsenne etäisemmiksi, kuin mitä tunsitte aikaisemmin.”  

”Siksi Minä annoin sen kauniin Rakkauskirjeen teille eilen illalla. Minä yritän vastustaa valheita, joita 
on syntynyt, että te ette olisi arvollisia, että Minä olisin tyytymätön teihin. Valheita, valheita, valheita! 
Useimmat teistä tuovat Minulle Vuorien verran Lohdutuksia juuri nyt. Vihollinen näkee sen ja yrittää 
lopettaa sen. Hänen koko olemassaolonsa on kietoutunut siihen, että hän tuo Minulle murhetta ja 
loukkaa Minua, minkä hän voi tehdä vain teidän kauttanne tai loukkaamalla teitä ja vahingoittamalla 
Minun kaunista Luomakuntaani.”  

”Siispä Minä pyydän teitä olemaan valppaita ja täysin vakuuttuneita, että minä haluan teidän 
seuraanne, enkä ole vähääkään tuomitsemassa ja paheksumassa teitä, vain varoittamassa teitä ja 
houkuttelemassa teitä torjumaan maailman häiriötekijät ja viettämään sitä aikaa Minun kanssani, niin 
että Minä voin pidellä teitä hellästi Minun Sydäntäni vasten.”  

”Olkaa sukkelia tulemaan Minun luokseni ja olkaa valppaita. Älkää kuunnelko niitä valheita.” 


