
784. Jeesus sanoo… Minun Hiekkalaatikko Lapseni,  
Babylonian tulinen Sulatusuuni on tulossa, valitkaa nyt! 

MINUN HIEKKALAATIKKO LAPSENI, BABYLONIAN TULINEN SULATUSUUNI ON TULOSSA, VALITKAA NYT  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 8. Kesäkuuta, 2020.  

( Clare ) Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat. No niin, tulin Herran luo, tavallaan raskaalla 
sydämellä, koska meidän Sunnuntaimme ei mennyt niin hyvin kuin me toivoimme sen menevän ja 
sanoin…  

”Herra, minun sydämeni on raskas, näen erillisyyden siemenet, anna minulle vakaumus minun 
osallisuudestani tähän, pyydän. Sinä tiedät, kuinka kovasti yritin tehdä siitä päivästä erityisen. Tunteja 
kului ylistyslaulujen kokoamiseen ja muihin pieniin yllätyksiin, niille, joita rakastan niin paljon ja 
kuitenkin jotkut eivät olleet onnellisia ja minun sydämeni vajosi. Minä tiedän, että en voi miellyttää 
jokaista, Sinä pyysit minua pitämään yhtenäisyyden siteen, mutta on niin monia virtauksia 
virtaamassa ajoittain, jopa eri suuntiin. Ja päivät, jotka on asetettu sivuun ylistystä ja 
yhteenkuuluvuutta varten, ovat niin harvinaisia ja erityisiä. Kuinka minun pitää tehdä tämä, Herra?  

Jeesus aloitti… ”Kärsivällisyyttä, Clare, sinä kasvatat lapsia kypsyyteen ja tietenkin kamppailet oman 
kypsymättömyytesi kanssa ajoittain.”  

”Sinun kamppailusi ovat yhteisiä kaikille miehille ja naisille. Rakasta heitä ja anna Minun huolehtia 
heidän asenteistaan. Nyt sinä ymmärrät, mitä virtaukset kirkoissa voivat tehdä. Erillisyyden demonit 
on päästetty irti; ne pelaavat jokaisen henkilön mieltymyksillä ja inhoilla. Kukaan henkilöistä, kukaan 
heistä ei pidä aivan samoista asioista. Jokaisella on oma versionsa siitä, mistä he pitävät. Ja ne, joilla 
on suurimmat panostukset, heillä on tapana painostaa pastoria eniten. Nyt kerro Minulle, kuinka sinä 
miellytät heitä kaikkia samalla kertaa? Ja silti olet uskollinen sille, mitä Minä pyydän sinulta.”  

”Sinä tulet huomaamaan, että demonit hyödyntävät heikkouksia. Yksi railo persoonallisuudessa on 
avoin ovi. Esimerkiksi, sinun heikkoutesi on reagoida torjunnalla ja antaa toisten negatiivisten 
asenteiden vaikuttaa itseesi. Saatana on käyttänyt tätä uudelleen ja uudelleen, murtaakseen sydämesi 
ja kukistaakseen sinut.”  

”Katsohan, tämä oli järjestetty, sinulla oli erityisiä lahjoja tietyille ihmisille ja odotit innolla iloa, he 
tuntisivat, kun sinä valmistelisit heidät. Sinä et ollut valmis torjuntaan, mitä he tunsivat, kun asiat 
eivät sujuneet. Se heitti sinut sisäiseen syöksykierteeseen, suruun ja sinä itkit. Se vei ilon päivästäsi; se 
vei ilon myös muiden päivästä ja synkkä pilvi laskeutui päivän ylle. Sinä olit haavoittuva ja niin olivat 
hekin.”  

”Clare, ei ole mitään tapaa välttää tätä kipua yhteisössä, sinun täytyy antaa anteeksi ja jatkaa, 
rukoillen sitoa tietyt erimielisyyttä aiheuttavat demonit.” 

 ”Sinulla johtajana ei ole varaa loukkaantua ja tulla alas ammutuksi reaktioittesi vuoksi. Tämä oli 
aikomuksena, kun demonien ryhmä päästettiin irti tähän tilanteeseen. Se oli huolellisesti 
suunniteltu… syytös, ylpeys, itsesääli ja torjunta oli lähetetty aiheuttamaan erimielisyyttä. 
Suunnitelmat laadittiin useita päiviä etukäteen, aiheuttamaan tämän tapahtuminen. Se tapahtuu 
aina, kun sitä vähiten odotetaan. Ja on totta, kun yhteen koskee, kaikkiin koskee ja niinpä kaikkiin 
koski.”  

”No niin, nyt sinä näet sen kissoissasi. Yksi kissa estää koiraa nukkumasta petissään. Toinen kissa 
äksyilee kissalle, joka yrittää päästä lähellesi. Toinen kissa on oviaukossa, estäen muita ja koiraa 



pääsemästä ulos. Kaikki niistä ovat poissa tolaltaan ja vihamielisiä toisilleen. Minä toivon, että 
huomaat sen, rakkain; se on niin ilmeistä; sinua seulovat demonit, jotka oli lähetetty luomaan 
erimielisyyttä.”  

”Opeta ihmisiäsi olemaan epäitsekkäitä, tämän sinä teet esimerkilläsi ja tavalla, jolla kehotat. Yhteisö 
ei voi säilyä hengissä, jos siinä on mököttäjiä, he kaatavat jokaisen. Yhteisö säilyy hengissä lujalla 
sitoutumisella itsensä uhraamiselle, veljellisellä rakkaudella, yhteydellä hengessä ja anteeksiannolla. 
Anna kiitollisuuden hengen ja ylistyksen hallita, eikä mököttävien henkien, koska he eivät saaneet 
tahtoaan läpi.”  

”Minun hiekkalaatikolla leikkivät, pienet lapseni… teidät on otettu tuhon maalitauluksi. Teillä ei ole 
varaa olla lapsia tänä aikana ja ajankohtana, ei ole tilaa lapselliselle käytökselle. Ymmärrättekö? Te 
säilytte hengissä ryhmänä tai te ette säily hengissä ollenkaan. Paineet, joiden alla te elätte juuri nyt, 
EIVÄT ole MITÄÄN. Te elätte helppoa elämää. Se, mitä on tulossa, on Babylonin tulinen sulatusuuni. 
Jos te ette saa joukkoanne kuriin ja laita sivuun pikkumaisia ärsytyksiänne nyt, Minä lupaan teille, ei 
ole jäljellä kolmea ihmistä yhteisössä kiistelemässä mistään.”  

”Jos te ette voi hallita itseänne nyt vihreässä metsässä, millaista luulette olevan kuivassa metsässä? 
Minä en sano tätä häpäistäkseni teitä, vaan herättääkseni teidät. Teidän osallisuutenne omiin 
mieltymyksiinne ja maailmaan, ovat sokeuttamassa teitä sille, mikä on kaikkein tärkeintä. Minä haluan 
teidän oppivan, kuinka huomata mahdollinen luhistuminen, ennen kuin se tapahtuu. Yksi pahimmista 
asioiden välisistä vuorovaikutus suhteista, joka johtaa menetykseen, on ”kiire-kiire” asenne. Minä 
olen rikkonut Äiti Claren ja Isä Ezekielin monta kertaa, sallimalla heidän tulla tämän manipuloimiksi.”  

Päivässä on vain niin monta tuntia ja Saatana haluaisi teidän olevan niin kunnianhimoisia, että te 
poistatte rukouksen. Minä sanon teille, bravo, jos ette ole sallineet tätä. Mutta kun te asetatte 
tähtäimeenne saavuttaa liian monia asioita, te asetatte itsenne alttiiksi epäonnistumiselle, 
pettymykselle ja uupumiselle. Te ette mieti Minua, että Minä saattaisin haluta tehdä jotakin erilaista, 
kuin mitä te olette suunnitelleet päiväänne.”  

”Kun päämääränne on saavutettu, te alatte ärsyyntyä ja reagoida asioihin lihallanne, koska te olette 
ylittäneet itsenne. Tämä puolestaan aukaisee oven teidän ja muiden yhteisön jäsenten seulonnalle ja 
lopulta se menee yli ja vaikuttaa koko yhteisöön. Tämä on Saatanan suunnitelma teitä varten. Jos 
tiedätte tämän, te voitte uudelleen suunnata suunnitelmanne, varmistaaksenne, että sitä ei tapahdu.”  

”Teidän päivänne muuten kuuluu Minulle, älkää pakatko sitä niin tiukaksi omilla agendoillanne, että 
mikä tahansa muutos suunnitelmissa ärsyttää teitä. Missä tahansa on suunnitelma ladattu ”kiire-kiire” 
asenteella, siellä on ainakin yksi tai useampi demoni. Muistakaa tämä. Ne asettavat teidät alttiiksi 
virheille, epäonnistumisille, ärsytykselle, ärsyttämiselle, onnettomuuksille ja väärille valinnoille. Kun te 
näette tämän demonin vaikuttavan teihin tai muihin, hellävaraisesti lähestykää toista henkilöä, 
varoittaen heitä, että vihollinen on pyydystämässä heitä. Jos se olette te, katukaa ja olkaa hiljaa 
Minun edessäni. Sallikaa Minun laittaa aikanne tärkeysjärjestykseen ja tyytykää siihen, että kaikkea ei 
tehty-” 

”Vain yksi asia on tarpeellinen, yksi asia ainoastaan on parempi osa, yksi asia ainoastaan on viisaus ja 
se on veljellisen rakkauden siteen säilyttäminen. Mikä tahansa, mikä erottaa tai panee tappelemaan 
toinen toista vastaan, on Saatanasta peräisin. Jos annatte periksi niille tunteille tai toimille, te 
menetätte jalansijaa viholliselle ja asetatte toiset alttiiksi loukkaantumiselle ja tämä aloittaa 
erillisyyden kehän, mikä lopulta johtaa eroon. ”  



”Pyydän, ottakaa vastuu omista teoistanne, älkää syyttäkö muita, koska te valitsitte tehdä liian paljon 
ja nyt te olette lopen uupuneita. Katsokaa tilannetta ja sanokaa… ”Minä tein tämän itselleni. Ketään 
muuta ei voi syyttää. Herra, anna minulle anteeksi.”  

”Etsikää olla pienin ja kaikkien muiden palvelija. Etsikää olla pikkiriikkinen orvokki metsässä, joka 
antaa tuoksua, kun se murskataan. Laittakaa sivuun se, mitä ajattelette ja mitä haluatte ja liittykää 
siihen, mitä Minä olen tekemässä täällä tämän ihmisryhmän kanssa. Jos te ette voi tulla toimeen 
niiden kanssa, jotka rakastavat teitä ja rakastavat Minua, kuinka te voitte tulla toimeen muiden 
kanssa, jotka välittävät vain itsestään tässä maailmassa. Yhteisössä ei ole kyse rakennuksista ja teistä, 
ne ovat vain varustelu elämistä varten.”  

”Yhteisössä on kyse veljellisestä rakkaudesta ja uhrauksesta, palvellaksenne Minua ja Minun 
agendoitani. Jos te kiireisinä paneudutte vain omiin mieltymyksiinne ja mökötätte, kun ette saa omaa 
tahtoanne läpi, te ette tule selviämään siitä, mikä on tulossa. Minä yritän valmistella teitä ja vihollinen 
yrittää erottaa teitä ja lähettää teidät kaikki sirotellen eri suuntiin. Aiotteko te sallia tämän?”  

”Jotkut teistä kantavat raskaita taakkoja, raskaampia kuin loput ja tämä sen vuoksi, koska teidät on 
valmisteltu tekemään niin. Mutta jos te sallitte Saatanan aiheuttaa teidän purnaavan toinen 
toisillenne ja kantavan kaunaa, teidän yhdessä pysymisellenne ei ole paljon toiveita ja teidät kaikki 
tullaan hajottamaan eri suuntiin, jokainen omiin telttoihinne, menettäen kaikki lahjat, joita Minä 
halusin antaa teille, yhteisönä.”  

”Yksinänne te olette säälittäviä ja heikkoja, yhteisönä te olette vahva ja toisia tukeva, siksi teitä 
kohtaan on hyökätty. Pyydän, valitkaa tänään, mitä te haluatte. Päättäkää, kuinka te haluatte elää ja 
mikä on tarpeellista sen tukemiseksi. Minun armoni on kanssanne tukemassa oikeaa asiaa, pyydän, 
valitkaa viisaasti. Ja muistakaa, jokainen teistä on lahja muille. Minä olen tuonut teidät yhteen 
lahjojenne vuoksi ja sen vuoksi, kuinka te tuette toinen toisianne ja kuinka ihmeellisiä te olette toinen 
toisillenne. Vaalikaa näitä lahjoja, Minä olen työskennellyt pitkään ja lujasti jokaisen teistä elämissä, 
valmistellakseni teitä yhteisöelämään.” 

”Kieltäkää itsenne, nostakaa ristinne ilman nurinoita ja seuratkaa Minua. Tehkää tämä perheenä, 
yhteisönä, joka välittää toinen toisesta ja on yhdistynyt tuomaan pelastusta maailmaan. Ja tietäkää, 
että teidät on otettu maalitauluksi, että teidät tuhottaisiin. On teidän tehtävänne nähdä eteenpäin 
selvästi ja toimia sen mukaisesti. Kääntäkää silmänne pois itsestänne ja tehkää Minun töitäni, 
ruokkikaa Minun lampaitani, huolehtikaa Jumalan perheen jäsenistä, keskittykäämme yhdessä 
sieluihin, jotka pitää pelastaa.”  

”Tulkaa nyt, käsi kädessä, kukistakaamme pikkumaiset erimielisyydet, joita Saatana hyödyntää, 
tuhotakseen sopusoinnun, veljellisen rakkauden ja yhteisymmärryksen ja tuokaamme pelastusta 
kuolevalle maailmalle. Minä lasken teidän varaanne, rakkaat, että te kukistatte itsenne ja rakennatte 
toinen toisianne. Minä lasken teidän varaanne ja Minä uskon teihin.” 


