
641. Jezus mówi… Ten Papież, Watykan i Całe Jego Przywództwo Upadną 

1 sierpnia 2018 - Słowa Jezusa do siostry Klary 

Clare zaczęła… Panie Jezu, proszę. Będziemy potrzebowad Twojej łaski, aby poruszad się po 

programach z przeszłości i otrzymywad to, co nam ujawnisz. Proszę, Panie. Niech Twój umysł będzie w 

naszych umysłach, skupmy się tylko na Tobie - z rozeznaniem, aby odróżnid Prawdę od błędu… Amen. 

Wow, dostałam ciekawą informację. Rzadko kiedy klikam z boku i oglądam czyjś film, ale tak się 

złożyło, że Mark Taylor miał nagłówek, który mnie zainteresował, i poczułam, że muszę go kliknąd. Coś 

w rodzaju… hmm, powinnam? Nie - nie powinnam ... powinnam? Nie, nie powinnam… Ale tak było. 

Okazało się, że to Duch Święty. To był Jego wybór dla mnie. Jest to jedna z najbardziej ekscytujących 

wiadomości, jakie słyszałam od dawna, a Pan potwierdził, że to, co powiedział Mark, jest absolutnie 

prawdziwe. A więc oto jest. 

Film brzmi… „Kiedy wielkie nazwiska upadną, z 26 lipca 2018 r.” - Wszystkie drogi prowadzą do 

Rzymu, i  Znak zaczyna się tutaj… Duch Boży mówi… „Papież i Watykan. Zgadza się, Papież i Watykan 

nie wspierają Mojego Królestwa, ale pomagają królestwu ciemności. 

Wielu mówi, że to ostatni papież, ale nie z powodów o których myślą. To będzie ostatni papież za to, 

co ja, Pan Bóg, zamierzam uczynid. Odsłonię tego Papieża i wszystkich, którzy są pod jego komendą, za 

całą korupcję, w którą on i Watykan byli zaangażowani od wieków. 

Duch Boży mówi… Nadchodzi trzęsienie i drżenie do tego Papieża i Watykanu, ponieważ podzielę 

Watykan i jego przywództwo i szeroko otworzę, aby cały świat mógł zobaczyd wewnętrzne działanie 

tej starożytnej Bestii. Ten papież, Watykan i całe jego kierownictwo upadnie. Odciągnę Zasłonę, aby 

pokazad, jak głębokie i ciemne było oszustwo. Szepczecie w swoich wewnętrznych komnatach… „NIE 

odpowiadamy nikomu. Nikt nie jest nad nami. Nikt nie może nas pociągnąd do odpowiedzialności ”. 

Ja, Pan Bóg, widzę to wszystko i nadszedł czas, kiedy pociągnę was do odpowiedzialności za waszą 

ciemnośd. To ujawnienie będzie tak wielkie, że ludzie powiedzą… „Co teraz zrobimy? Gdzie teraz 

pódziemy?? Nie chcemy mied z tym nic wspólnego. Nie mamy teraz żadnej religii! ”Miliony odejdą od 

swojej religii, ponieważ wpłynie to również na inne religie. 

Duch Boży mówi… „Czy moja armia jest gotowa? Czy jesteście gotowi na przyjęcie tych ludzi? Czy 

jesteście gotowi, aby przyjąd Moje żniwa, które będą miały miejsce w wyniku tej ekspozycji? 

Przygotujcie się na tsunami ludzi, którzy będą głodni Mnie i nie będą mieli gdzie się zwrócid. 

Przygotujcie się teraz. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu." 

(Clare) Cóż, to zdecydowanie interesująca przepowiednia, którą mu wręczono. A powodem, dla 

którego się tym z wami dzielę, jest to, że - czy JESTEŚMY przygotowani do obsługi tych ludzi? 

Będą przybywad. Będą pochodzid z tradycji i będą bardzo, bardzo zagubieni, wiedząc, że od początku 

tej tradycji było tyle zepsucia. Właściwie NIE od początku. Od 300 lat od tej tradycji, ponieważ na 



początku u apostołów nie było zepsucia. To wtedy ludzie byli męczennikami. Zepsuło się, gdy stało się 

religią paostwową z Rzymu. 

Zapytałam Pana: „O co w tym wszystkim chodzi?” 

Jezus zaczął… „Chciałaś wiedzied. Nie żebyś zawsze nie wiedziała w swoim sercu. Jednak szczegóły 

pozostają tajemnicą. To się musi stad, instytucja musi zostad pozbawiona dawnych uprawnieo. 

Starożytny wąż rzeczywiście przejął kontrolę i zaczął manifestowad się bardziej otwarcie w ostatnich 

latach, chociaż od samego początku Clare, poczynając od Judasza, miałem pośród Siebie zdrajców. 

Ona jest Moim Kościołem i bramy piekła próbowały. Ale ona nie uległa. Raczej jest przytłoczona tylko 

przez pewien czas i sezon w tej ciemności. 

„Nigdy nie zdecydowałem się, aby jeden władca panował nad Moim Kościołem, tak jak zrobiła to 

rzymska arystokracja. Wszystkie te formy i zwyczaje służyły przez krótki czas, ale szybko ustąpiły 

miejsca prywatnym interesom bogatych i wpływowych ”. 

(Clare) Mówi tutaj o Rzymie. Kiedy Rzym wszedł do Kościoła, był to początek bałaganu. 

(Jezus) „To NIE jest właściwy porządek dla Mojego Kościoła (ma na myśli hierarchię). Jaki jest właściwy 

porządek, to sposób, w jaki się zaczął, spotykając się razem w domu, w ubóstwie i prostocie. Katedry 

nie były moim pomysłem; są dla Mnie obrzydliwością. Są miejscem, w którym egzekwowany jest 

system kastowy, a każdy poziom moralnego zepsucia jest wykorzystywany do zdobywania wpływów ”. 

„TO NIE BYŁ MÓJ POMYSŁ. Nie mogę tego wyrazid wystarczająco dobitnie. Jeśli chcesz, ozdób 

mauzolea i muzea, ale nie Mój Kościół. Ma przypominad starożytne synagogi, w których każdy, a 

zwłaszcza zwykły człowiek, może poczud się jak w domu ”. 

(Clare) Ale Panie, co z tymi, którzy powiedzieli, że powiedziałeś im, aby zbudowali coś na cześd Ciebie? 

(Jezus) „Czy ja? Gdzie ludzie wpływowi i kultury, ludzie rozgłosu mogą zbierad się, by oddawad cześd 

Bogu? Czy chciałem, żeby to się stało? Nie. Nie. I zdecydowanie NIE! Chcę, aby kościół był wzorowany 

na starożytnej Jerozolimie i wczesnych synagogach. Status i wpływy tam, gdzie wkracza bogactwo. 

Moja świątynia w Jerozolimie to jeszcze inna historia, ponieważ ci, którzy tam służą, będą bez zarzutu i 

wybrani przez Ducha, a nie z krwi i kości ”. 

(Clare) A co z relikwiami, Panie i sztuką? 

(Jezus) „Niech będą przechowywane w muzeum i niech bogaci i wpływowi zabiorą pieniądze z tego 

przedsięwzięcia i nakarmią biednych, kupują lekarstwa, zapewnią wsparcie dla misji. Chcę aby 

bogactwa i wpływy,  nie miały nic wspólnego z Moim Kościołem, z wyjątkiem przykładu Mojej Świątyni 

w Jerozolimie ”. 

(Clare) Wow! Jak to wszystko się potoczy? 

(Jezus) „W falach uderzeniowych. Jednak w pełni przygotowałem siatkę bezpieczeostwa do przejścia. 

Chcę, abyś użyła swojego daru, aby doprowadzid dusze do zrozumienia Moich dróg.  



Chociaż jesteś cenzurowana i wykluczona przez niektóre wpływowe grupy chrześcijaoskie, ja cię nie 

cenzurowałem. Prawdę mówiąc, sprawiłem, abyś była tak lekko… cóż, co mam powiedzied? 

(Clare) Inna… Odmieniec! 

(Jezus) „Tak, to pasuje doskonale. Jesteś moim małym odmieocem ”. 

(Clare) Dzięki, Panie! 

(Jezus) „Miłości moja, bądź wierna temu, co jest przed tobą; pracowita. Muzyka zawsze ma byd 

częścią twojego życia, ale tak samo jest z administracją. Zarówno ty, jak i Ezechiel razem, bo on będzie 

czuwał nad waszymi drogami i będziecie dla siebie równowagą. Zawsze bądź wierna świętości tej 

relacji i nie pozwól, aby przenikały do niej egoistyczne ambicje, ponieważ byłoby to twoją zgubą. I nie 

myśl, że wróg nie będzie próbował cię zniszczyd. Z pewnością to zrobi ”. 

„Chcę, abyś zaczęła nauczad o tym, jaki był Mój Kościół na początku, przed Rzymem. Tak wiele 

kłamstw obfituje ze wszystkich stron, protestantów, katolików i prawosławnych. Masz je ujawnid, tak 

jak Ja ci je objawiam, ponieważ są one plagą. Pieniądze, wpływy i władza zawsze będą za drzwiami 

zepsutej wiary ”. 

„Pamiętasz, co powiedziałem mojemu ludowi o faryzeuszach? „Na tronie Mojżesza zasiadają uczeni w 

Piśmie i faryzeusze. Czyocie więc i zachowujce wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie 

naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią”. (Mateusza 23: 2-3) 

„Przede wszystkim, mój ludu, chcę, żebyście patrzyli na Mnie i tylko na Mnie. Będą wyznaczeni 

nauczyciele i wszystko będzie bardzo znajome. A jednak, mimo że Mojżesz miał 70 mężczyzn 

odpowiedzialnych za przekazywanie prawa i dbanie o to, aby sprawiedliwośd została wykonana, 

będzie istniała hierarchia. Będzie to najbardziej widoczne, gdy przyjdę panowad, ale nawet i wcześniej 

”. 

„Chcę, aby wszyscy Moi Prawdziwi Mieszkaocy Serc (Heartdwellers) szukali Mojego Serca i Mojego 

potwierdzenia tego, co daję Clare, aby ich nauczono. Nie chcę nawet odrobiny fanatyzmu czy osądu w 

waszych szeregach, Heartdwellers. Proszę, nie umniejszajcie tego, co święte, i nie akceptujcie swoich 

tradycji i nauk różnych nauczycieli jako absolutnych. Tylko Moje Słowo jest absolutne i z niego wyjdzie 

pełna Prawda ”. 

„Tak, władza, wpływy, bogactwo i kontrola wypaczyły wiele z tego, czego nauczałem i czego Duch 

Święty nauczał przez wieki. Mój Kościół jest dojrzewającym i wzrastającym Ciałem i będziecie musieli 

nauczyd się, jak odróżniad prawdę od błędu, ponieważ będzie wiele rzeczy, które nie wydają się wam 

właściwe, na podstawie waszych przeszłych doświadczeo ”. 

„Ale ostrzegam was z wyprzedzeniem. Jeśli będziecie się trzymad swoich przeszłych nauk od różnych 

ludzi, nawet jeśli udowodnię, że są one sprzeczne z Pismem, zbłądzicie. Wiele razy skupiałem się na 

rozeznaniu na tym kanale. Powód jest dośd prosty. Wiedziałem, że to nadchodzi. Wiedziałem, że 

będziecie zgorszeni i zdezorientowani. I wiedziałem, że już popełniliście błędy dzięki naukom wielu 

znanych ministrów, którzy przekazywali wam błędy swoich nauczycieli ”. 



„Domniemania bez dowodów i nie poświęcanie czasu na poważne porównanie z Pismem Świętym 

będą waszym punktem odejścia od Prawdy. Błagam was, porzudcie odruchowe reakcje i wejdźcie 

głębiej. Musiałem to zrobid z Clare. Miała wiele przypuszczeo i postaw, które nie były Mi miłe, a w 

rzeczywistości były bolesne, niszczące i jawnymi kłamstwami. Została oczyszczona z tych postaw i 

dlatego używam jej na tym kanale, aby ujawnid to, co zawsze chciałem, abyście wiedzieli i używali, 

jako pomoc w waszej podróży do Nieba na tej Ziemi. " 

„Moim kościołem były gaje oliwne, plaże Jeziora Galilejskiego. Moje lekcje były akcentowane przez 

zagubione monety, świece, owce i winiarzy. Jeśli uważnie obserwujecie Mnie w sposobie, w jaki 

nauczałem, zawsze z prostotą i jasnością dochodziło do najniższego wspólnego mianownika mężczyzn, 

kobiet i dzieci. Nie uczyłem długimi traktatami, dziesięcioliterowymi słowami i akcentem bogatych. 

Uczyłem z całkowitą prostotą najgłębszych prawd, które każdy w społeczeostwie agrarnym mógł 

natychmiast pojąd ”. 

„Nie potępiam prac naukowych. Po prostu wskazuję wam kierunek mojego stylu głoszenia. Dzisiaj 

możecie użyd smartfonów, aby zilustrowad moment, w którym kiedyś użyłem kwasu faryzeuszy lub 

starego bukłaka z nowym winem. Nie mówię, że musicie byd archaiczni (to znaczy używad 

przestarzałych przykładów) z moich dni na Ziemi. Ale mówię, że wasze nauki muszą ilustrowad 

Prawdę, a jednocześnie odwoływad się i byd zrozumiane dla zwykłego człowieka ”. 

„W Moim Kościele nie ma miejsca dla arystokracji. Jesteśmy rodziną i jako rodzina troszczymy się o 

siebie nawzajem i szanujemy naszych ojców i matki. Współczesne kościoły przekształciły wiarę w 

przemysł zarobkowy. To jest dla Mnie odrażające. Powtarzam… to jest dla Mnie odrażające, 

obrzydliwe i przyprawiające o mdłości. Ile osób idzie do służby, aby zarabiad pieniądze? Więcej niż 

chcielibyście wiedzied. Ilu przesiewa kościół pod kątem różnych programów budowania dobrze 

prosperującej firmy, a nie świętego miejsca zamieszkania? ” 

„Znam dobrze naturę człowieka i dlatego Mój Kościół musi składad się z komórek, które dobrze 

współdziałają w Ciele, wspierając się nawzajem. Nie konkurujące ministerstwa telewizyjne, wielkie 

nazwiska i duże organizacje biznesowe. Nie mam nic przeciwko przedstawianiu ludziom Słowa lub 

ilustracji Słowa, a do tego wielu jest zmuszonych używad reklamy. Sprzeciwiam się wysokodolarowej 

monetyzacji tych zasobów i kultom oddającym cześd różnym nauczycielom. I kłótnie i bójki, które 

toczą się między naukami ”. 

„Musicie się tak wiele nauczyd, aby zrozumied, co mi się podoba, Moje drogie, drogie Ciało”… bo to, 

co ludzie wysoko sobie cenią, jest obrzydliwością przed Bogiem ”. 

„Gdybyście wy, mój ludu, mogli mi towarzyszyd do Nieba, zobaczylibyście, że te bardzo wzniosłe są 

gospodyniami domowymi, kaznodziejami ulicznymi, prowadzącymi proste życie. Misjonarze. 

Wszystkich, którzy żyją dla Mnie i nie myślą o wartościach tego świata. To są dusze pochłonięte 

miłością do Mnie, a nie miłością do pieniędzy. Wielu z tych, którzy żyli na Ziemi w uprzywilejowanych 

warunkach, mieszka teraz w małych i skromnych domach w Niebie. Nie są znani w Niebie jako 

odnoszący sukcesy. Raczej postępują w pokorze, ujawniając błąd ich życia na Ziemi i dlaczego ich 

nagroda jest tak niska w porównaniu z tym stanem, w jakim żyli na Ziemi ”. 



„A jednak w niektórych dzielnicach można zobaczyd rezydencje tych, którzy żyli w skrajnej nędzy na 

Ziemi, kiedy poświęcali całą swoją uwagę swojej służbie, nie zatrzymując niczego dla siebie. Czy ty 

widzisz? Nic więc dziwnego, że instytucje, które gloryfikowały siebie, pozbawiły potrzebujących i 

wyzyskiwały bezradnych. Nic dziwnego, że wkrótce zostaną w pełni zdemaskowani jako instytucje 

oddane szatanowi ”. 

„A jednak nie możecie „wylewad dziecka z kąpielą”. Odrzudcie brudną wodę, ale pielęgnujcie dziecko. 

Nie jest to łatwe zadanie dla ludzi uwikłanych w świat, ludzi, którzy nie badają zarzutów swoich 

nauczycieli. Ludzi, których bardziej interesuje przynależnośd do grupy niż przynależnośd do Prawdy ”. 

„Mam zamiar wam ujawnid prostotę i czystośd wiary, którą przekazałem apostołom, a gdzieś po 

drodze została oczerniona ludzkimi opiniami i ambicjami politycznymi. Nie ma jednego kościoła bez 

błędu i zepsucia. Nie, ani jeden. Dlatego nie szukaj w pośpiechu wad w jednym w szczególności. 

Szukajcie Mnie szybko i badajcie, co mówi Pismo Święte w odpowiednim kontekście. Szybko 

udowodnijcie, że błędne są wasze założenia z przeszłości, ponieważ z pewnością odkryjecie błędy w 

waszym myśleniu ”. 

„Jest niewielu, jeśli w ogóle, którzy nie dopatrzyli się winy, ani nie oskarżali jakiegoś kościoła. A te 

dusze to te, które są bliskie świętości. Tak więc moja pierwsza częśd tych nauk jest taka, że wybrałem 

jedenastu biednych, prostych ludzi z klasy robotniczej na Moich apostołów - i jednego uczonego. A 

uczony, Judasz, powiesił się po tym, jak Mnie zdradził. To ostrzeżenie dla wszystkich, aby postępowali 

w pokorze. Skarb prostoty. Brzydźcie się udawaniem i pozycją. Nie szukajcie tych rzeczy, aby Szatan 

was nie wyśmiewał. Starajcie się raczej przyjąd pokorę rybaka, a uczynię was rybakami ludzi ”. 


