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NÄITTEKÖ NOTRE DAMEN TUHON & OIVALSITTEKO VIESTIN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Huhtikuuta, 2019. 

( Clare ) Kiitos Sinulle Herra, Sinun Kirkkosi tilan vahvasta vahvistuksesta. Niille teistä, jotka ovat 

nimitettyjä jatkamaan, pyydän, anna meille armo elää ja opettaa Sinun Evankeliumeitasi, 

tavoittamaan kaikki kansakunnat, vapaana henkilökohtaisesta edusta ja korruptiosta. Amen.  

No niin, rakkaat. Tämä on mielenkiintoinen viesti. Se vain tavallaan pompsahti. Minä en odottanut 

sitä. 

Jeesus aloitti… ” Rooma ja Aleksandria, jne. jne. ovat adoptoineet joitakin rikkaiden ja 

valtaapitävien hienostuneista tavoista. Tämä ei ole Minun mieleni mukaista. Vilpittömyys ja 

yksinkertaisuus, jotka köyhät voivat omaksua, on se mitä Minä haluan Minun papeilleni. Rooma on 

kaatumassa ja niin tulevat myös kaikki muutkin Uskovien ruumiit kaatumaan, jos he esittelevät 

rikkauksia, valtaa ja ihmisen kunnioitusta liturgioittensa kautta.” 

” Apostolit varoittivat heitä alusta alkaen, mutta sen sijaan he valitsivat oman tahtonsa ja 

maineensa hyötyäkseen korruptoituneitten rikkaitten valtaa, asemaa ja kunnioitusta.”  

” Tulee aika, kun Minä olen Maapallolla, että liturgiaa tullaan uudistamaan. Mutta te, ihmiset, 

pelkät kuolevaiset, ette voi parantaa Viimeistä Ehtoollista, jota Minä vietin Minun Apostolieni 

kanssa. Jos te haluatte miellyttää Minua yksinomaan eikä ihmisiä, te tulette laittamaan pois nämä 

hupsut mielijohteet matkia maailmaa.” 

” Tukeutukaa Minun Sydämeeni kaikella voimallanne ja palatkaa takaisin siihen tapaan, jolla Minä 

sen tein. Vaikka te voitte sisällyttää yksinkertaisia katumusrukouksia ja vetoomuksia muiden 

puolesta. Tämä tulee eniten ylentämään Minua, sen ohella, että tuotte runsaasti maallisesta 

saastumisesta vapaata hedelmää.”  

” Minun Rakkain, Minusta tuntuu kuin Minä puhuisin vaskiseinille (vaski=pronssi), kun kaikki 

Minun vetoomukseni jätetään huomiotta ja ihmisten tapoja pidetään parempina. Te taistelette 

suunnattoman suurta hirviötä vastaan, minkä Satana on rakentanut kirkkoihin vuosisatojen 

kuluessa. Tämän takia teidän vetoomuksenne tuntuvat menevän kuuroille korville.”  

” Uskon takia, Minä en tule nuhtelemaan tai tekemään numeroa siitä tänä aikana. Mutta mädät 

hedelmät versovat kaikkialla, missä papit tukeutuvat maallisiin tapoihin.”  

” Ollakseni totuudellinen teidän kaikkien kanssanne, Minä pitäisin parempana, jos Minun 

Ehtoollistani juhlittaisiin ruohomajassa banaaninlehtien ja saviastioiden kanssa. Liturgian 

korruption ja pyhitettyjen alttariesineiden liiallisen vaurauden takia köyhät nälkiintyvät ja huutavat 

apua, oikeudenmukaisuutta Taivaasta. Ja ovat tehneet sitä kaikkien sukupolvien ajan.”  

” Mutta tämä tulee selviämään, kun Minä tulen. Toistaiseksi Minun Sydämen haluni on 

yksinkertaisuus ja jopa köyhyys, ja tehty suuresta kunnioituksesta Minun Ruumistani ja Vertani 

kohtaan. Mutta kuka tulee kuulemaan? Kenellä on korvat kuunnella?”  

” Ettekö ole nähneet Notre Damen tuhoa? Ettekö te havaitse viestiä tässä? Viesti on 

yksinkertainen… nyt on aika tuhota kompromissit Minun Kirkossani ja sen kitkerissä hedelmissä.”  

” Kun te seisotte giljotiinin edessä, te tulette tietämään Minun Uskoni merkityksellisyyden. Ette 

silloin, kun seisotte suuren taideteoksen ja arkkitehtuurin ihmeen edessä.”  



” Merkit ovat päällänne, Minun ihmiseni. Minä olen siivoamassa taloa ja erottelemassa lampaita 

vuohista. Ne, jotka tukeutuvat tähän maailmaan, tullaan luovuttamaan Saatanan vuohipaimenille. 

Ne, jotka ovat Minun katrastani, tullaan ottamaan ylös.” 

” Ne, jotka jätetään jäljelle, tulevat ratkomaan tärkeysjärjestystään ja valitsemaan, ketä he tulevat 

palvelemaan. Vuohet tulevat olemaan tärkeissä asemissa; lampaat tullaan johdattamaan 

teuraaksi. Teillä on ollut monia vuosia aikaa päättää. Tämä on johtanut teidät löytämään mukavat 

olot aidalla, osallistuen vapaasti molempiin maailmoihin. Aita on tulossa alas ja teidät pakotetaan 

tekemään lopullinen päätös.”  

” Ne, jotka Minä tulen säätämään ja nimittämään nyt, heillä ei tule olemaan huolia maallisista 

asioista. Pikemminkin, he tulevat elämään elämiensä joka hetken niin hyvin kuin osaavat, 

yksinomaan Minua varten.” 

” Tämä tarkoittaa, että avioliittoja tulee päättymään. Lapsia ja sukulaisia tullaan menettämään. 

Mukava elämä tulee myös jäämään tien poskeen.” 

” Sillä Minun lampaani tulevat olemaan myös Minun sotureitani, jotka tulevat elämään 

Maapallolla Jumalan sotilaina, karuimmissa olosuhteissa, kääntämättä päätään ohi meneviin 

maailman varallisuuksiin. Heidän ainoa huolensa tulee olemaan sielujen pelastus ja heidän 

Taivaaseen pääsynsä.”  

” Yhdistyneinä Minun Sydämeeni, he tulevat olemaan pieniä, mutta voimakkaita Minun voimallani. 

He tulevat olemaan rumia maailmalle, mutta kunniakkaita enkeleille, jotka ovat heidän mukanaan 

heidän toimeksiannoissaan. Todellakin, Minä tulen vuodattamaan Minun Sydämeni rikkaudet 

näille yksinkertaisille. Ja maailma tulee ällistelemään. He tulevat seimen köyhyydestä, kuitenkin 

kykenevinä ruokkimaan tuhansia, aivan niin kuin Minäkin tein.” 

” He tulevat olemaan Minun ihmiseni ja Minä tulen olemaan heidän Jumalansa. Valitkaa viisaasti.” 


