641. PAAVI FRANSISKUS, VATIKAANI & SEN JOHTO TULEVAT MURENEMALLA ALAS
Jeesus sanoo... Tämä Paavi, Vatikaani & Kaikki sen johto tulevat murenemalla alas
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Elokuuta 2018
Clare aloitti… Herra Jeesus, pyydän, me tarvitsemme Sinun armoasi luoviaksemme menneisyyden
ohjelmoinnin läpi ja vastaanottaaksemme sen, mitä paljastat meille. Herra, pyydän, anna Sinun mielesi
olla meidän mielissämme, anna meidän keskittyä vain Sinuun – anna meille erottelukykyä kertoa
Totuus eikä virheitä. Amen.
Voi, sain todella mielenkiintoista tietoa. Ja minä harvoin katson sivuun katsoakseni jonkun videon,
mutta Mark Taylorilla sattui olemaan otsikko, joka vei huomioni, ja tunsin että minun pitäisi klikata
sitä. Jotenkin tunsin… mmm, pitäisikö minun? Ei - ei pitäisi – pitäisikö minun? Ei, minun ei pitäisi…
Mutta minä klikkasin. Ja se osoittautui Pyhän Hengen ohjaukseksi. Se oli Hänen valinta minulle. Ja tämä
oli mielenkiintoisin uutinen, jonka olin pitkään aikaan kuullut ja Herra on vahvistanut, että se mitä
Mark sanoi on ehdottomasti totta. Joten, tässä se on.
Tämä video on ” Kun Isot Nimet tulevat alas, 26. Heinäkuuta, 2018 – Kaikki tiet johtavat Roomaan ja
Mark aloittaa näin… Jumalan Henki sanoo… ” Paavi ja Vatikaani eivät edistä Minun Valtakuntaani, vaan
auttavat pimeyden valtakuntaa. ”
Monet sanovat, että tämä on viimeinen Paavi, mutta ei niistä syistä mistä luulevat. Tämä on viimeinen
Paavi sen takia, mitä Minä, Herra Jumala, aion tehdä. Paljastan tämän Paavin ja kaikki hänen
komennossaan olevat sen korruption takia mihin hän ja Vatikaani ovat olleet kytköksissä vuosisatojen
ajan.
Jumalan Henki sanoo… Tärinä ja järinä tulevat tälle Paaville ja Vatikaanille, sillä Minä repäisen
Vatikaanin ammolleen auki koko maailman nähtäväksi tämän ikivanhan Pedon salatut tekoset. Tämä
Paavi, Vatikaani ja sen johto murenevat alas. Vedän verhon pois edestä näyttääkseni kuinka
perusteellista ja pimeää, pahaa petos on ollut. Kuiskailette kamareissanne… ” Me emme ole vastuussa
kenellekään. Kukaan ei voi saattaa meitä vastuuseen. ”
Minä, Herra Jumala, näen kaiken sen ja aika on tullut, jolloin Minä saatan teidät vastuuseen
pimeydestänne. Tämä paljastus on sellaista suuruusluokkaa, että ihmiset sanovat… ” Mitä me nyt
teemme?? Minne me nyt menemme? Me emme halua olla tämän kanssa missään tekemisissä. Meillä
ei ole nyt uskontoa. ” Miljoonat jättävät uskontonsa ja tällä on vaikutusta myös muihin uskontoihin.
Jumalan Henki sanoo… ” Onko Minun Armeijani valmis?? Oletteko valmiit vastaanottamaan Minun
Satoni tämän paljastuksen jälkeen? Valmistelkaa itsenne Ihmis-Tsunamiin, joka janoaa Minua, eikä
heillä ole paikkaa minne mennä. Valmistautukaa nyt. Kaikki tiet johtavat Roomaan. ”
( Clare ) No niin, tämä todellakin on mielenkiintoinen ennustus, joka hänelle oli annettu. Ja syy miksi
jaoin sen kanssanne on koska – olemmeko ME valmiit hoitamaan nämä ihmiset? He ovat tulossa. He
ovat tulossa tietyistä perinteistä ja ovat todella, todella hukassa, tietäen, että näissä perinteissä oli
korruptiota alun alkaenkin. Tai itse asiassa, EI alusta alkaen. 300 vuoden jälkeen tässä perinteessä,
koska alussa apostolien aikaan ei ollut korruptiota. Silloin ihmisiä joutui marttyyreiksi. Se, milloin siitä
tuli korruptoitunut, oli kun siitä tuli valtionuskonto Roomaan.
Kysyin Herralta, Mitä tämä kaikki tarkoittaa?
Jeesus aloitti… ” Sinä halusit tietää. Eipä sillä, ettetkö olisi sen aina tiennyt sydämessäsi. Kuitenkin
yksityiskohdat säilyvät salaisuutena. Tämän täytyy tapahtua, laitos täytyy kuoria vanhan vallasta.
Ikivanha käärme on todellakin saanut vaikutusvaltaa ja alkanut manifestoitumaan avoimemmin viime
vuosina, vaikka alusta alkaen, Clare, Juudaksesta alkaen, Minulla on ollut lähelläni pettureita. Hän on

Minun Kirkkoni ja Helvetin portit ovat koetelleet. Mutta Hän ei ole antanut periksi. Pikemminkin Hän
on vain häkeltynyt ajoittain tässä pimeydessä. ”
” En koskaan valinnut yhtä johtajaa hallitsemaan Kirkkoani niin kuin Rooman aristokraatit tekivät.
Kaikki nämä muodot ja tavat palvelivat heidän tarkoitustaan lyhyen aikaa, mutta antoivat pian tietä
rikkaiden ja vaikutusvaltaisten yksityisille eduille. ”
( Clare ) Hän puhuu tässä Roomasta. Kun Rooma tuli Kirkon piiriin, silloin tämä koko sotku alkoi.
( Jeesus ) ” Tämä EI ole oikea järjestys Minun Kirkolleni ( Hän viittaa hierarkiaan. ). Oikea tapa on se
miten se alkoi, tavattiin toisia kodeissa, köyhyydessä ja yksinkertaisuudessa. Katedraalit eivät ole
Minun ajatukseni; ne ovat Minulle kauhistus. Ne ovat paikkoja, missä säätyjärjestelmä vahvistettiin ja
jokaista moraalisen rappion tasoa käytetään vaikutusvallan saamiseen. ”
” TÄMÄ EI OLLUT MINUN AJATUKSENI. En voi painottaa tätä tarpeeksi empaattisesti. Koristelkaa
mausoleumit ja museot miten haluatte, mutta ei Minun Kirkkoani. Hänen pitää muistuttaa ikivanhaa
synagoogaa, jossa kaikki, mutta aivan erityisesti tavalliset ihmiset tuntevat olonsa kotoisaksi. ”
( Clare ) Mutta Herra, mutta entä he, joille sanoit, että rakentakaa jotakin Sinun kunniaksesi ?
( Jeesus ) ” Sanoinko? Missä vaikutusvaltaiset, kultturellit ja pahamaineiset ihmiset voivat kokoontua
ylistämään ? Halusinko tämän tapahtuvan? En. En. Ja empaattisesti EN ! Haluan, että Kirkko
muovataan ikivanhan Jerusalemin ja ensimmäisten synagoogien malliin. Koska, missä vauraus tulee
sisään, niin myös asema ja vaikutusvalta. Minun temppelini Jerusalemissa on kuitenkin eri juttu, koska
he, jotka siellä palvelevat, tulevat olemaan nuhteettomia ja Hengen valitsemia, ei lihan ja veren. ”
( Clare ) Entä pyhäinjäännökset, Herra, ja taide ?
( Jeesus ) ” Olkoot ne säilytettynä museossa ja ottakoot varakkaat ja vaikutusvaltaiset rahat siitä
ponnistuksesta ja tarjotkoon lähetystyössä ruokkien köyhiä ja ostaen lääkkeitä. En halua vaurauden ja
vaikutusvallan olevan missään tekemisissä Minun Kirkkoni kanssa, paitsi Minun Jerusalemin temppelini
ollessa kyseessä. ”
( Clare ) Vau ! Kuinka tämä kaikki paljastuu ?
( Jeesus ) ” Shokkiaaltoina. Olen kuitenkin täysin valmistellut turvaverkon tähän siirtymään. Haluan
sinun käyttävän lahjaasi saattaen sieluja ymmärtämään Minun Teitäni. Vaikka jotkut Kristilliset ryhmät
ovat sensuroineet sinua ja sulkeneet sinut ulkopuolelleen, Minä en ole sensuroinut sinua. Itse asiassa,
Minä olen saanut sinut olemaan hieman… No, miten sen nyt sanoisin? ”
( Clare ) Erilainen… Sopeutumaton !
( Jeesus ) ” Kyllä, se ilmaisee asian täydellisesti. Olet Minun pieni sopeutumattomani. ”
( Clare ) Kiitos, Herra !
( Jeesus ) ” Rakkaani, ole uskollinen sille, mitä on sinulla edessäpäin: ahkeruus. Musiikki tulee aina
olemaan osa elämääsi myös, mutta hallintotoimi on pääasia. Sekä sinä että Ezekiel yhdessä, sillä hän
tarkkailee tapojasi ja sinä tasapainotat teitä molempia. Ole aina uskollinen sen suhteen pyhyydelle,
äläkä anna itsekkäiden intohimojen tunkeutua siihen, koska se olisi jäänyt sinulta huomaamatta. Ja älä
luulekaan, etteikö vihollinen yrittäisi kukistaa sinua. Hän varmasti yrittää. ”
” Haluan alkaa opettamaan sitä, mitä Minun Kirkkoni oli ennen Rooman aikaa. Niin paljon valheita
tulvillaan joka puolella, niin Protestanttien, Katolisten kuin Ortodoksien puolellakin. Sinun pitää ne
paljastaa sitä mukaa, kun minä ne paljastan sinulle. Sillä ne ovat vitsaus. Raha, vaikutusvalta ja valta
ovat aina rappioituneen uskon ovien takana. ”

” Muista, mitä kerroin Minun Ihmisilleni Fariseuksista. Kirjanoppineet ja Fariseukset istuvat Mooseksen
istuimella. Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa
mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee. ” Matteus 23:2-3
” Ylipäänsä, Minun Ihmiseni, Minä haluan, että pidätte silmänne Minussa ja vain Minussa. Nimettyjä
opettajia tulee olemaan ja se kaikki tulee olemaan perheen omaista. Ja kuitenkin, jopa Mooseksella oli
70 ihmistä kertomassa laista ja katsomassa, että oikeus tapahtuu. Tulee kuitenkin olemaan tietty
hierarkia. Tämä on kaikkein ilmeisintä, kun tulen hallitsemaan, mutta jopa ennen sitä aikaa. ”
” Haluan kaikkien Minun Aitojen Sydänasukkaitteni etsivän Minun Sydäntäni ja Minun varmistustani,
sillä mitä annan Clarelle opetettavaksi. En halua kiihkoilun ja tuomitsemisen tahraa joukkoihinne,
Sydänasukkaat. Pyydän, älkää vähätelkö sitä mikä on pyhää ja älkää hyväksykö kiistattomasti
perinteitänne ja eri opettajienne opetuksia. Vain Minun Sanani on kiistaton, ja siitä tulee koko Totuus.
”
” Kyllä, valta, vaikutusvalta, vauraus ja hallinto ovat vääristäneet paljon sitä, mitä Minä olen opettanut
ja mitä opetuksia Pyhältä Hengeltä on tullut alas ihmisille aikojen saatossa. Minun Kirkkoni on kypsyvä
ja kasvava Keho, ja teidän pitää oppia erottamaan totuus valheesta, koska eteenne tulee monia asioita,
jotka eivät vaikuta oikeilta teidän aikaisempaan oppimistaustaanne verrattuna. ”
” Mutta varoitan teitä etukäteen, jos pitäydytte aikaisempiin eri opettajilta saatuihin opetuksiin, vaikka
todistan niiden olevan ristiriidassa Raamatun kanssa, silloin menette harhaan. Olen tällä kanavalla
keskittynyt erottelukykyyn monta kertaa, syy on todella yksinkertainen. Tiesin tämän olevan tulossa.
Tiesin, että teistä yritetään saada häväistysjuttuja, teitä vastaan hyökätään ja teidät saatetaan aivan
pyörälle päästänne. Ja tiesin, että olitte erehtyneet hyväksymään monen kuuluisan papin opetukset.
He välittävät teille heidän omien opettajiensa virheet. ”
” Oletukset ilman todisteita ja se ettei käytetä aikaa vakavaan vertailuun Pyhien kirjoitusten, Raamatun
kanssa. Silloin te erkaannutte Totuudesta. Pyydän, että panette syrjään selkäytimestä tulevan reaktion
ja menette syvemmälle. Minun on täytynyt tehdä näin Claren kanssa. Hänellä oli monia
ennakkokäsityksiä ja asenteita, jotka eivät miellyttäneet Minua, ja ne itse asiassa olivat haitallisia,
vahingollisia ja täysiä valheita. Ne asenteet on siivottu hänestä ja siksi käytän häntä tällä kanavalla
paljastaakseni sen, mitä olen aina tarkoittanut sinun tietävän ja käyttävän, apuna matkallasi
Taivaaseen täältä Maapallolta. ”
” Minun Kirkkoni olivat oliivilehdot ja Gennesaretin järven rannat. Minun opetuksiani höystivät
kadonneet kolikot, kynttilät, lampaat ja viinitarhan työntekijät. Jos havainnoitte tarkkaan Minua kuinka
opetin. Se tapahtui aina yksinkertaisesti ja selkeästi, että se saavutti alimman yhteisen tekijän niin
miesten, naisten ja lasten. En opettanut pitkiä tutkielmia, kymmenkirjaimisia sanoja tai painottanut
vaurautta. Opetin todella yksinkertaisesti perustavaa laatua olevat totuudet, että kuka tahansa
maanviljelys yhteiskunnassa käsittäisi ne välittömästi. ”
” En tuomitse teoreettisia töitä. Minä vain osoitan sinulle Minun tapani saarnata. Nykypäivänä te
voisitte käyttää älypuhelimia havainnollistaaksenne asian ytimen, kun taas niinä aikoina Minä käytin
Fariseusten hapatusta tai vanhaa viinileiliä, jossa oli uutta viiniä. En sano, että teidän pitäisi olla
muinaisaikaisia ( se tarkoittaa vanhanaikaisten esimerkkien käyttämistä ), Minun Päivieni aikaisia.
Mutta sanon, että opetusten täytyy kuvata Totuutta, ja samaan aikaan vedota ja olla jokaisen
ymmärrettävissä. ”
” Minun Kirkossani ei ole tilaa ylimystölle. Me olemme perhe ja välitämme toisistamme ja
kunnioitamme isiämme ja äitejämme. Uudenaikaiset kirkot ovat muovanneet uskosta rahaa tekevän
toimialan. Tämä on Minusta vastenmielistä. Toistan… tämä on vastenmielistä, inhottavaa ja se

kuvottaa Minua. Kuinka moni ryhtyy papiksi tehdäkseen rahaa? Useampi kuin haluaisit tietää. Kuinka
moni tutkii kirkon erilaisia ohjelmia rakentaakseen menestyvän yrityksen, ei pyhää oleskelupaikkaa? ”
” Tunnen hyvin ihmisluonteen ja siksi Minun Kirkkoni täytyy rakentua soluista, jotka toimivat hyvin
yhdessä ja Kehossa, tukien toinen toistaan. Ei kilpailuhenkisiä TV-pappeja, suuria nimiä ja suuria
yritysjärjestöjä. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että ihmiset saavat sanan, tai sanaan liittyviä kuvia.
Ja tähän monen täytyy käyttää mainontaa. Se mitä en hyväksy, on että rahastetaan suuria summia
näillä voimavaroilla ja eri opettajien kultti palvontaa ja opetusten keskinäistä kiistelyä ja tappelua. ”
” Sinulla Rakas Kehoni on niin paljon oppimista ja ymmärtämistä siitä, mikä Minulle on mieleen. Sillä
se, mitä ihmisten keskuudessa arvostetaan suuresti, on Jumalan edessä kauhistus. ”
” Jos te, Minun Ihmiseni, pystyisitte seuraamaan Minun mukanani Taivaaseen, pystyisitte näkemään
kuinka suuresti kunnioitettuja ovat kotiäidit, katusaarnaajat, yksinkertaista elämää elävät.
Lähetyssaarnaajat. Kaikki, jotka elävät Minulle, eivätkä ajattele tämän maailman arvoja. Nämä ovat
sieluja, jotka ovat täynnä Minun Rakkauttani, eivät rakkautta rahaan. Monet, jotka elivät Maapallolla
etuoikeutettua elämää, elävät nyt Taivaassa pienissä ja vaatimattomissa taloissa. Taivaassa heitä ei
tunneta menestyneinä. Pikemminkin he pitävät itsensä kiireisinä nöyryydessä, tuoden esille
Maapallolla käyttämiensä tapojen virheet, ja miksi heidän palkkionsa on niin alhainen verrattuna siihen
tapaan miten he elivät Maapallolla. ”
” Ja kuitenkin, tietyillä alueilla näet kartanoita, joissa asuvat he, jotka elivät täydellisessä köyhyydessä
Maapallolla, mutta antoivat kaiken huomionsa papinviroilleen, eivätkä pitäneet itsellään mitään.
Näetkö ? Eipä sitten ihme, että järjestöt, jotka ovat ylistäneet itsensä, riistäneet tarpeessa olevia, ja
hyväksikäyttäneet avuttomia. Eipä ole ihme, että he ovat täysin paljastumassa, kuten Saatanalle
omistautuneet järjestöt. ”
” Ja kuitenkin, lasta ei voi heittää pesuveden mukana. Nakkaa pois likainen vesi, mutta vaali lasta.
Tämä ei ole helppo tehtävä ihmiselle, jonka huomion maailma on vienyt. Ihmisille, jotka eivät tutki
opettajiensa väitteitä. Ihmisille, joille on tärkeämpää kuulua ryhmään kuin kuulua Totuuteen. ”
” Se mitä tuon teille esille, on Uskon yksinkertaisuus ja puhtaus. Se mitä annoin apostoleille ja jossain
matkan varrella sen pimensivät ihmisten mielipiteet ja poliittiset intohimot. Ei ole olemassa
virheetöntä tai korruptoitumatonta kirkkoa. Ei, ei yhtään. Eli älä ole nopea huomaamaan virhettä
jossain tietyssä henkilössä. Ole nopea huomaamaan Minut ja tutkimaan mitä Pyhät Kirjoitukset,
Raamattu sanovat asiasta sen oikeassa asiayhteydessä. Ole nopea tulemaan todistetuksi olleesi
väärässä menneisyydessäsi tekemissäsi olettamuksissa, koska erittäin varmasti löydät virheitä
ajattelussasi. ”
” Heitä on vähän, jos ylipäänsä ketään, jotka eivät ole löytäneet virhettä tai syyttäneet yhtään kirkkoa.
Nämä sielut ovat lähellä pyhimysmäisyyttä. Niinpä Minun ensimmäinen osa näissä opetuksissa oli, että
keräsin yksitoista, köyhää, yksinkertaista, työtätekevää miestä Minun apostoleikseni ja yhden
kirjanoppineen. Ja kirjanoppinut, Juudas, joka hirtti itsensä petettyään Minut. Se on varoitus kaikille,
pysykää nöyrinä. Arvostakaa yksinkertaisuutta. Inhotkaa teeskentelyä ja asemaa. Älkää etsikö näitä
asioita, ettei Saatana tee teitä naurunalaisiksi. Pikemminkin etsikää kalastajan alhaisuutta ja Minä teen
teistä ihmisten kalastajia. ”

