
106. Jeesus puhuu Rumista  

JEESUS PUHUU RUMISTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 8. Elokuuta, 2015.  

( Clare )Tänä iltana kesti hyvin kauan aikaa, ennen kuin Herra halusi aloittaa puhumaan minulle ja 

oivalsin, että se osaksi se johtui siitä, että olin niin ehtynyt ja Hän oli todella täyttämässä minun 

sydäntäni hyvin suloisilla, suloisilla asioilla ja tanssimisella. 

Tänä iltana näin itseni Morsiamena, tanssimassa Hänen kanssaan, morsiusvaatteissani ja Hän oli 

niin lumottu ja hurmaava ja niin kiinnostunut ja osallistuva, ollen minun läsnäolossani ja minä olin 

Hänen läsnäolossaan.   

Meneillään oli vain niin hyvin, hyvin suloinen yhteys. Se oli suloisempi kuin tavallisesti ja 

ihmettelin, ”Vau, mistä nyt on kyse?” Hetken päästä Hän alkoi puhumaan minulle.  

Minä aloitin sanomalla, ”Herra… mitä Sinä ajattelet juuri nyt?”  

Jeesus vastasi minulle, ”Mitä Minä ajattelen? Kuinka hyvin kaunis sinä olet… ja että sinulla on 

hyvin paha Rumien tapaus. Tuomitsemista tuomitsemisen jälkeen. Minä olen katsonut sinun 

taistelevan sen kanssa päivien ajan ja todella – Minä haluan sen loppuvan.”  

”Minä olen väsynyt näkemään vihollisen likaavan sinua. Clare, todella se on kuluttanut sinut 

loppuun. Tämä itseinho, todella, Minä haluan sen loppuvan. Sinä olet erinomaisen kaunis Minulle, 

et erinomaisen ruma, kuten vihollinen haluaisi sinun ajattelevan.”  

”Minun Ruumiini päälle on tulossa vakava tuomitsemisen liike, yrityksenä lamauttaa joka ikinen 

osa. Minun täytyy varoittaa teitä, Minun Morsiameni, tämä ei tule Minulta. Tämä ei ole 

vakaumusta – se on tuomitsemista ja se on haudottu suunnitelmana heikentää teitä.”  

”Teidän kauneutenne ja teidän arvonne ei ole lähelläkään tämän maailman piiriä. Ei, se on maan 

ulkopuolista – ei sen tavanomaisessa merkityksessä, vaan Taivaallisessa merkityksessä. Jokainen 

teistä on erinomaisen kaunis, voimakas, Armon täyttämä ja ihailua herättävä, kuin sotalippua 

kantavat joukot.”  

( Clare ) Kun Hän sanoi sen, muistin ensimmäisen laulun, jonka Ezekiel ja minä kirjoitimme 

Korkeasta Veisusta (Laulujen Laulu, Salomonin Laulu). Yksi riveistä oli 6.ssa luvussa: Korkea Veisu 

6.  

4.Kaunis kuin Tirsa olet sinä, armaani, suloinen kuin Jerusalem, peljättävä kuin sotajoukot.   

5.Käännä pois silmäsi minusta, sillä ne kiehtovat minut. Sinun hiuksesi on kuin vuohilauma, joka 

laskeutuu Gileadilta. 

Kun luin sitä, tietäen, että tämä on se, mitä Herra ajatteli, sai minut vain huokaisemaan. Minä 

tavallaan haaveilin ja sanoin, ”Hmmm…” 

( Jeesus ) ”Sinä sanot aina noin, kun et tiedä, mitä muuta sanoa.”  

( Clare ) Sinä tunnet minut hyvin, Herra.  

( Jeesus ) ”Sinä olet kaunis, kuin sotajoukot ja sinun silmäsi kiehtovat Minua.”  

”Minun Morsiameni, te olette aivan liian kallellaan maailman tuomitsemiseen. Maailmassa teillä 

on jatkuva arvostuksenne väheneminen Minun edessäni. Teille on opetettu niin monia valheellisia 



ja virheellisiä asioita kauneudesta, lapsuudesta alkaen, että te olette oppineet tuomitsemaan 

itsenne ja vähättelemään itseänne, ennen kuin oivallatte, mitä olette tehneet.”  

”Ei sillä, että teidän pitäisi kulkea ympäriinsä rehennellen fyysisellä kauneudellanne, ei, se ei 

ollenkaan ole asian ydin. Mutta, teitä ei ole koskaan opetettu arvostamaan asioita, joita Minä 

arvostan sielussa: sielun todellista kauneutta.”  

”Sen seurauksena, te olette verranneet itseänne kauniisiin ihmisiin uudelleen ja uudelleen ja 

tunteneet itsenne 100%sen rumiksi. Minun todellisuudessani te olette tyrmäävän kauniita Minun 

edessäni ja ihailua herättäviä kuin sotalippua kantavat sotajoukot.”  

”Kyllä, teidät on koristeltu Minun Armollani, mikä on näkymätöntä maailmalle, mutta erittäin 

näkyvää Taivaan kansalaisille. Jos te vain tietäisitte Armonne syvyyden ja leveyden, mikä ympäröi 

ja oleilee teissä, te voisitte rentoutua ja palvella sieluja siitä varastosta.”  

”Se, mitä Minä haluan imaista teille tässä viestissä, on että te todella olette karavaani, joka on 

lastattu aromaattisilla yrteillä, safiireilla ja kullalla. Kun te lähestytte toisia sieluja, jotka eivät tunne 

Minua, teidän henkilössänne on tietty kuninkaallinen ominaisuus, joka tulee Minun läsnäolostani 

teidän sisällänne.”  

”Sielut voivat aistia, että sisällä on kätkettynä harvinainen aarre, kuitenkin aineeton heille.”  

”Minun kauniit, te olette täynnä armoa ja kauneutta ja niin korkeasti Minun haluamiani ja 

arvostamiani. Se, mikä teillä on, loistaa sisältänne, kun taas se, mitä maailmalla on, loistaa 

ulkopuolelta… kuitenkin se on kuollutta sisältä.”  

”Te ette saa koskaan verrata itseänne tämän maailman kuuluisuuksiin, jotka ovat viehkeitä ja 

taidollisia välittämään ulkoista kauneutta, mutta sisältä voivat olla aivan hyvin hengellisesti 

kuolleita. Se, mitä Minä näen, kun Minä katson miehen tai naisen sisäistä valoa – loistaapa se 

kirkkaasti, vaivoin lepattaa tai onpa se jopa olematon.”  

”Kun nämä väärät rumuuden tunteet painavat teitä alas, teillä on tapana vetäytyä ja olla sallimatta 

sen valon loistaa muille. Pikemminkin te juoksette piiloon, teidät helposti suostutellaan 

luopumaan ja te olette heikkoja päätöksessänne koskettaa muita.”  

”Tätä käytetään teitä vastaan juuri nyt. Osa tästä uupumuksesta, jota olette tunteneet, on 

epäterveen itsensä alentamisen aiheuttamaa lannistumista. Vihollinen käyttää tätä kaksitahoisena 

hyökkäyksenä.”  

”Kun te tunnette itsenne rumiksi ulkoisesti, se rampauttaa teidät lähestymästä muita, ja pahin osa 

sitä on, että se keskittää huomion itseenne, sen sijaan että keskittyisitte Minuun tai sieluiin, joita 

Minä lähetän teille. Tämä hyvin tehokkaasti hillitsee teitä tavoittamasta muita.”  

”Kun te tunnette itsenne kauniiksi ja innoittuneiksi, te olette ulospäin suuntautuneita, luottavaisia 

ja valmiina antamaan. Tällä tavoin Minä toivon teidän näkevän itsenne, ei parhaat päivänsä 

nähneinä, vanhoina viinileileinä, valmiina pois heitettäviksi.”  

( Clare ) Voi pojat, Herra, sinä todella osuit minun naulani kantaan!!!  

( Jeesus ) ”No niin, se naula on vetänyt sinua alas ja saanut aikaan sen, että haluat luopua. Sekä 

olet ollut liian aktiivinen maailmassa viimeiset kaksi päivää. Kaikella tällä on vaikutuksensa, Minun 

Rakkaani.”  



”Jos te haluatte kantaa Eläviä Vesiä eteenpäin, teidän täytyy hillitä kanssakäymistänne maailman 

kanssa. Minä tiedän, että joitakin asioita ei voi välttää. Ja tiedän hyvin myös inhonne mennä 

maailmaan minkään asian vuoksi.”  

”Mutta Minä puhun nyt kaikille Minun Morsiamilleni, Minun Ruumiilleni, miehille ja naisille. Älkää 

salliko itsenne tulla maailmallisten ominaisuuksien huiputtamiksi… persoonallisuuden, ulkonäön, 

saavutusten, läsnäolon. Ei, älkää salliko sen lannistaa teitä kantamasta Minun valoani maailmaan, 

lyhyenä teille jäljellä olevana aikana.”  

Matteuksen Evankeliumi 5:14-15.  

14.Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä;  

15.Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan ja niin se loistaa kaikille 

huoneessa oleville… 

”Minä haluan täyttää teitä enemmän ja enemmän Minun Armoillani, jopa ylitsevuotaviksi. Paljon 

teidän sisällänne on tyhjentynyt ja haavoittunut. Minun lääkkeeni siihen on enemmän aikaa Minun 

kanssani. Sallikaa Minun laulaa teidän yläpuolellanne, pidellä teitä, ottaa vastaa teidän 

ylistyksenne ja Minä tulen kaatamaan enemmän ja enemmän Itseäni teihin.”  

”Ja te tulette nousemaan ylös heikentyneestä ja ehtyneestä tilastanne, kantamaan Minun 

Rakkauteni valoa tähän kipeään maailmaan. Muistakaa etsiä niitä, jotka ovat rikkonaisia ja 

loukkaantuneita, niitä, jotka tarvitsevat Minun Rakkauteni balsamia.” 

”He ovat poimintakypsiä hedelmiä; he ovat niitä, jotka Minä haluan pelastaa, ennen kuin arkin ovi 

menee kiinni.”  

”Te olette kauniita Minulle, Minun Morsiameni! Menkää ja antakaa valonne loistaa tässä pimeässä 

ja toivottomassa maailmassa. Kirkastakoon ilon öljy ilmeenne, kun Minä täytän teidät Minun 

hyväksynnälläni ja rakkaudellani.” 


