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Teillä tulee olemaan tarpeeksi Öljyä 

MINÄ PUEN TEIDÄT MINUN ALHAISUUTEENI & TEILLÄ TULEE OLEMAAN TARPEEKSI ÖLJYÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Joulukuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Kaikille Minun Siunatuilleni… Minä tiedän, että tämä odottamisen aika on vaikeaa 
teille kaikille. Epävarmuuden tila ei ole koskaan miellyttävää, mutta sallikaa Minun täyttää teidät 
Minun Rakkaudellani joka päivä ja kulkea etsien mahdollisuuksia kaataa sitä muiden päälle. Tällä 
tavalla te ette tule ikävystyneiksi, ettekä ahdistuneiksi, vaan pikemminkin pysytte raikkaina, varuillaan 
olevina ja ennen kaikkea, pidätte öljyn lampuissanne.”  

”Minä tiedän, että jotkut teistä ovat kärsimättömiä saamaan uutisia. Pyydän, hukuttakaa tämä halu ja 
pysykää suuntautuneina Minuun. Uutiset eivät tee muuta kuin hämmentävät teitä. Pysykää 
suuntautuneina Minuun, pitäkää Minulle seuraa ja kulkekaa tekemässä hyvää. Sillä tavalla, mikään ei 
yllätä teitä ja teillä tulee olemaan enemmän kuin tarpeeksi öljyä lampuissanne sillä kohtalokkaalla 
hetkellä.”  

”Tutkikaa sydämiänne, omiatuntojanne ja käyttäytymistänne, mutta älkää tehkö pakkomiellettä siitä. 
Pikemminkin vilkaiskaa ja missä näette pahaa, katukaa ja pyytäkää armoa kukistaa itsenne. Minä 
kerron teille totuuden, ainoa todellinen vihollinen, mikä teillä on, olette te itse. Kukistakaa itsenne ja 
muut vihamiehet ulkopuolella eivät tule saamaan jalansijaa. Vaikka epämiellyttäviä asioita saattaa 
tapahtua teille, teidän armollinen vastauksenne tulee sulkemaan oven heidän kasvoilleen, kun he 
alkavat katsomaan, kuinka juurruttaa katkeruus tai kauna. Ennen kaikkea, ylläpitäkää sielun 
suloisuutta ja ulkopuolella oleva ihollinen tulee huomaamaan niin turhauttavaksi työskennellä 
kanssanne. Asiat vain eivät tule menemään heidän mielensä mukaan ja te saatte heidät jatkuvasti 
hämmentyneiksi ja turhautuneiksi.”  

”Kun te katselette ympärillenne niihin, jotka eivät tiedä, mitä on tulossa tapahtumaan älkää salliko 
ylpeyden tulla sisään… älkää katsoko alentuen ketään. Pikemminkin, jos se ajatus nousee mieliinne, 
välittömästi murskatkaa se laskemalla uudelleen kaikki hyveet, mitä sillä henkilöllä on, mitä teillä ei 
ole. Ja jos teillä on vaikeaa aikaa hyveen nimeämisessä heille, kuvitelkaa jos teidät olisi kasvatettu 
ympäristössä, jossa käytettiin runsaasti huumeita ja väkivaltaa, missä äiti möi itseään saadakseen 
huumeita ja missä eri miehet hyväksikäyttivät ja vihasivat teitä, missä te olitte köyhiä, eikä teillä 
koskaan ollut kunnollista ruokaa syötäväksi tai lämmintä vaatetusta. Kuvitelkaa 15 vuotta sitä ja minkä 
tyyppinen ihminen te olisitte.”  

”Jokaisella sielulla, jonka Minä tuon maailmaan, on armoja, jotka seuraavat heitä. Jotkut, jotka 
syntyivät pyhään, palvelevaan perheeseen, tulivat 60 armon kera. Toiset, jotka syntyivät 
prostituoiduille ja huumeriippuvaisille, tulivat tähän maailmaan vain 6 armon kera.”  

”Sillä ei ole merkitystä, mitä Minä annoin teille alun alkaen, vaan sillä, mitä te teitte niillä, sillä on 
merkitystä. Kuinka tämä liittyy tähän? Nainen, jonka tunnette, on manipuloiva ja ovela, hän on sitä 
syystä. Hän aloitti elämänsä riittämättömillä keinoilla ja säilyäkseen hengissä, hänen täytyi olla ovela. 
Jotkut olisivat täysiä rikollisia, ryöstäen, raiskaten ja tuhoten kaikkea, mihin ikinä pääsisivät käsiksi. Se, 
että nainen on vain hieman ovela… no niin, se ei ole mitään verrattuna siihen, miksi demonit halusivat 
hänen tulevan ja kuinka he asettivat hänelle kiusauksia ja pilkkasivat häntä. Mutta hän käytti ne 6 
armoa, hän teki päätöksen olla ”useimmiten” rehellinen ja hyvä muille.”  



”Kun taas toinen, joka on kasvatettu hyvin varustetussa taloudessa, yliopistokasvatuksella, saattaa 
olla itsekeskeinen, ylpeä ja hautoa kaunaa köyhiä kohtaan ja on epäonnistunut käyttämään 30 armoa, 
jotka annettiin. Sillä ilman rakkautta teillä ei ole mitään.”  

( Clare ) Täytyy olla syy, miksi annat yhdelle enemmän armoja kuin toiselle?  

( Jeesus ) Toistaiseksi se täytyy pysyä salaisuutena, mutta se tullaan paljastamaan sinulle jonain 
päivänä. Riittää, kun Minä sanon, Minä olen oikeudenmukainen Jumala ja että kaikki Taivaassa on 
järjestetty Täydellisesti.”  

”Te voitte aina löytää tapoja nostaa muita yläpuolellenne. Vaikka Minä olin Jumalan muodossa, Minä 
en pitänyt tasa-arvoa Jumalan kanssa jonakin, johon tarttua. Minä en tullut tähän maailmaan 
syntyäkseni aatelistoon, kuninkaalliseen ympäristöön. Minä pidin parempana köyhien, yksinkertaisten 
ja nöyrien olevan Minun vanhempiani ja seuralaisiani. Ainoa hyvin koulutettu apostoli oli se, joka 
Minut petti. Sen pitäisi kertoa sinulle jotakin. Fariseukset eivät huomanneet Minua, koska he myös 
olivat etsimässä aatelistoa, maailmallista voimaa ja keinoja.”  

”Tällä tavalla, köyhät, vilpittömät ja nöyrät helposti tunnistivat Minut. Mutta Minussa ei ollut mitään, 
mikä olisi vedonnut aatelistoon ja yhteiskuntaluokkaan. Pikemminkin heille Minä olin vain puuseppä 
Nasaretista ja loppujen lopuksi, voiko mitään hyvää tulla Nasaretista?”  

”Siispä te näette, Minä pidin parempana nöyryyttä, nimettömyyttä, sitä että ei ole tilivelvollinen 
maailmalle. Ja Minä olen täydellistämässä Minun Morsiamiani näissä ominaisuuksissa, koska ne 
turvaavat sielun ja tekevät hänestä arvollisen kumppanin Minulle. Ja ei sillä, että te etsisitte tätä, 
mutta lopussa teitä tullaan rakastamaan pienuutenne vuoksi enemmän kuin suuruutenne.”     

”Kyllä Minä haluan Minun Morsiamieni, Minun Siunattujeni, kulkevan ympäriinsä ja nostavan muita 
yläpuolelleen, ajatuksissaan ja toimissaan (ei ääneen). Minä haluan heidän ottavan viimeisen paikan, 
olevan alin ja etsivän muiden etua, ei omaansa. Kova tehtävä? Joillekin, kyllä. Armoa puuttuu? Ei, 
Minä tarjoan sitä samalla, kun vastaanotatte nämä sanat sydämiinne, kun sanotte ”tapahtukoon 
minulle Sinun tahtosi mukaan,” tämä armo annetaan ja juurtuu sydämeenne.” 

”Te tulette löytämään tässä käytännössä, että teillä on monia tuomitsemisia muita vastaan… rikkaita, 
köyhiä, raajarikkoja, kokonaisia. Se tulee olemaan haaste teille. Ja hyvä sellainen. Kaikki ajatuksenne 
Taivaassa tullaan paljastamaan.”  

”Puhdistakaa sydämenne nyt, eikä se tule olemaan niin kova sokki teille. Nämä ovat viimeistelyjä, 
Minun rakkaat. Ne saavat teidät loistamaan, kuin tähdet taivaan vahvuudella.” 

”Menkää nyt ja laittakaa sydämenne siihen. Minä olen kanssanne. Antakaa tämän uuden armon, 
tämän uuden siunauksen juurtua, syvälle sydämiinne ja kantaa makeaa, makeaa hedelmää.” 


