
RO TRANSLATION OF : LOVE LETTERS FROM JESUS-December 
the 13th, 2014 -JESUS SPEAKS ABOUT THE COMING HELL ON 
EARTH 
 
        Scrisori de dragoste de la ISUS DOMNUL- 13 decembrie 2014 
 
         ISUS VORBESTE DESPRE IADUL PE PAMANT, CARE URMEAZA SA VINA 
 
Cuvintele lui Isus catre sora Clare, transmise prin Jackie 
 
Acest mesaj este foarte dificil pentru mine si extrem de neobisnuit...In seara aceasta, in timp ce 
ascultam muzica sacra, de adorare, am avut o viziune in care se facea ca dansam cu Domnul, 
intr-o imbratisare emotionanta, tandra si dulce, intr-o sala de bal...dupa ~45 de minute insa, am 
observat lacrimi  izvorand din ochii Lui... si curgandu-i siroaie pe obraji...Am oprit muzica, sa ii 
acord toata atentia mea si Domnul a inceput sa-mi vorbeasca: 
-IADUL PE PAMANT! Efectiv, iad in toata regula, pe suprafata TEREI: mai presus de orice 
imaginatie HOLIUDIANA, de orice film de groaza sau de fictiune produs sau conceput vreodata 
la HOLLYWOOD! Nimeni nu realizeaza gravitatea a ceea ce urmeaza sa vina….Atat de multi 
sunt complet lasati pe dinafara si total nepregatiti! In timp ce imi vorbea astfel, in fata ochilor mi 
se desfasura scena unui om de afaceri, mergand pe trotuar, dinspre o cladire spre un zgarienor, 
care, dintr-o data, este doborat la pamant si ramane rezemat de un perete de ciment cu niste 
ochi uluiti si o privire ingrozita, fara sa stie ce anume l-a doborat si cum s-a intamplat… Domnul 
continua: -Atat de multi nevinovati, orbi, paralizati de propria necunoastere(spirituala), fara sa 
aiba nici un indiciu despre ceea ce li se pregateste in ascuns si urmeaza a li se intimpla: afoni 
complet! Institutiile de invatamant sunt create in asa fel incat sa-i mentina in nestiinta, complet 
prostiti si indoctrinati, astfel incat sa fie total paralizati de atac, luati prin surprindere, fara nici o 
idee despre cum ar trebui sa se apere, sau sa reactioneze...oh,Clare,te rog,spune-le din partea 
Mea ca nu asta am dorit sa aiba loc pe Pamant, nu acesta este planul Meu, absolut de 
loc...Nu,Eu am planuit un paradis real pe Terra pentru ai Mei, o oglinda a gradinii  raiului aici ,pe 
Pamant, pentru copiii Mei...A trebuit sa las totala libertate de alegere copiilor Mei pentru ca ei sa 
invete din consecintele faptelor lor, cum sa Ma caute cu tot dinadinsul si sa Ma puna deasupra 
institutiilor de invatamant contemporane si culturii pop a generatiei lor...ca sa razbeasca in viata, 
ca sa invinga intunericul. Ei trebuie sa mearga din ce in ce mai adanc prin experientele vietii lor, 
in strafundul inimii si constiintei lor, acolo de unde Eu ii chem cu puterea dragostei Mele la 
trezire, si ii astept sa Ma descopere. Pe nesimtite, fara sa-si dea seama, ei au fost sabotati de 
stralucirea falsa si de suprafata a propriei lor culturi… Cei aflati in viata ii vor invidia pe cei morti, 
dar cipul RFID nu le va ingadui sa moara, caci ii va mentine in viata impotriva vointei lor. Ei vor 
cauta moartea, dar aceasta ii va ocoli, caci cipul detine si ii conecteaza prin el la tehnologia 
mentinerii organismului uman in viata...Aici L-am intrebat pe Domnul intrerupandu-l: 
-Dar nu vor putea sari de pe pod, de exemplu, daca isi vor dori sa evadeze din viata fizica?  
 



 
-Oare vor reusi? Cum ar putea face asta daca dispozitivul MK(controlul mintii) este in functiune? 
Nu ai nici cea mai vaga idee despre ce anume a fost construit inginereste de catre Satan pentru 
a produce suferinta fiintei umane! O suferinta cumplita, de nedescris si de neimaginat, adresata 
celor pe care i-am creat in imaginea Mea, si pe care i-am iubit cu pretul vietii Mele terestre si ii 
iubesc in continuare si veghez asupra lor! Satan nu Ma poate invinge, dar Ma poate rani, 
producand suferinta celor dragi Mie, care au fost creati cu scopul sa Ma reprezinte...Orori de 
nedescris! Totusi, mila mea va triumfa, Clare! Prin gratia Mea, voi smulge si elibera sufletele din 
inchisoarea trupurilor fizice ale celor care Ma vor chema. 
-Dar, Doamne, am crezut ca nu mai este posibila salvarea pentru cei care accepta cipul… 
-Da, asa este, precum a fost scris, dar voi putea Eu sa nu ma indur de ai Mei?  Va fi prea tarziu 
pentru ei! Prea tarziu, dar moartea va fi, pentru ei ,intra-devar, o alinare si voi separa sufletul de 
temnita trupului.  Prin mila Mea, voi salva sufletul, spiritul omului din gheara cumplita a acestei 
generatii de adoratori ai lui Satan. 
-Doamne, ce mesaj sa transmit oamenilor despre toate acestea pe care mi le-ai aratat? 
-Ia mesajul Meu foarte in serios: foarte, foarte, foarte grav este ceea ce urmeaza...Cei ramasi in 
viata ii vor invidia pe cei morti! Idealurile in care crede aceasta generatie, vicleana si diabolica, 
sunt o minciuna sfruntata!!!!Doctrina lor, pe care au vandut-o scump oamenilor, nu este nimic 
altceva decat o vorbarie goala, fara nici o valoare! Nimic nu se compara cu ceea ce urmeaza a 
avea loc pe Terra! Oamenii nu realizeaza ca sunt folositi de Satan pentru propria distrugere! Dar 
asa este drept, ca, si ei ,la randul lor, sa moara in mijlocul epidemiilor si molimelor pe care le-au 
creat in laborator si  raspandit pe fata pamantului, din pricina lacomiei lor...de asemenea, este 
corect ca si ei sa moara in adaposturile lor confortabile si extravagante subterane, cuprinsi de 
lava focului lichid, ce va veni peste ei, din pricina crimelor lor de razboi...Este atat de drept! 
 In nici un caz nu am adus omul pe Pamant pentru ca el sa treaca printr-o experienta de felul 
acesta! Niciodata nu am planuit asa ceva pentru fiinta umana, dar din pricina arogantei si 
rebeliunii sale, omul va merge pe mana lui Satan, expertul iluzionist, care isi va face treaba la 
perfectie! Ei se asteapta la o noua lume grozava (NWO), superinteligenta si supereleganta. In 
loc de asa ceva, vor muri arsi de vii in locuintele lor subterane, impreuna cu cei care le-au 
promis si oferit iluzia unei vieti comfortabile! Acum intelegi de ce se intampla toate acestea? La 
venirea Mea, haosul va atinge apogeul: monstruozitati ale naturii care vor trebui distruse fara 
mila pentru siguranta planetei, vor cutreiera in voie facand ravagii pe pamant… 
-Dar, Doamne, ce este cu cele 3 zile de intuneric de lasfarsitul tribulatiilor si  care este focul 
cazand din cer, prin care Tu ai promis ca vei purifica pamantul? 
-Da, voi curata prin foc, dar nu tot ce exista pe fata pamantului va muri. Vor fi doar cei care vor 
evada din iad si monstruozitatile fara suflet care trebuie distruse. Demonii vor fi legati, dar 
creatiile lor formate prin combinarea partilor de organism uman si animal cu inteligenta artificiala 
vor umbla in continuare pe pamant si vor trebui eradicate...Fata pamantului va fi o ruina si un 
desert, dar il voi regenera...dar va fi mult de lucru! 
  
Cei pe care ii deplang sunt multimile de oameni care nu vor asculta! Ei au ales sa-mi intoarca 
spatele si sa-si astupe urechile din pricina inconvenientei pe care o reprezenta sa aloce timpul si 
atentia necesare ascultarii mesajului Meu...Pina la holocaust, ei nu se vor intoarce la Mine, iar 



atunci va fi prea tarziu ca sa fie salvati de focul si mania Tatalui Meu. Atunci se vor intoarce la 
Dzeu din dorinta egoista de a fi salvati si eliberati, nu din dragoste pentru dreptate, de aceea, 
salvarea le va scapa. 
  
    Vreau sa le spui ca acesta nu a fost planul Meu pentru umanitate: niciodata nu am dorit asa 
ceva pentru fiii si fiicele Mele,ci dimpotriva: am creat gradina raiului pentru ei, iar pamantul urma 
sa-i fie oglinda...Niciodata nu am visat ca avea sa urmeze asa ceva:  acesta a fost planul lui 
Satan, pus la cale si calculat inginereste de catre El, impreuna cu lingaii sai. Ajuta-i sa inteleaga: 
acesta nu a fost deloc planul Meu....Dar ei imi atribuie Mie raul creat din lasitate, pentru ca pur si 
simplu, nu vor sa-si asume raspunderea unei astfel de infringeri si sa-si recunoasca o  greseala 
atat de mare… 
    Daca s-ar putea, ei ar vrea sa vada intreaga creatie intorcandu-se impotriva Mea, dar nu se 
poate! Generatia aceasta trebuie sa stie ca niciodata nu am intentionat asa ceva pentru 
umanitate si ca acesta nu a fost planul meu, ci planul lui SATAN! Omul poate alege sa Ma 
invinovateasca pe Mine, dar curand va afla ca niciodata nu am dorit sau planuit asa ceva. 
Umanitatea, trecand de partea lui Satan si Satan, raul insusi au facut posibil si adus la indeplinire 
acest dezastru planetar...Cu toate acestea, omul isi va ridica pumnul spre cer si Ma va 
blestema, pentru ceea ce el insusi a facut Pamantului, dar in cartea aceasta voi lasa scris: Nu 
Eu sunt cel care a devastat Pamantul ci tu, omenire! 
 
-Dar Doamne, Tu esti Cel care iti descarci mania asupra Pamantului! 
-Da, dar nu as avea ce descarca daca Satan nu ar fi atras mania Mea asupra lui si a 
pamantului...Omul a dorit si ales domnia lui Satan asupra Pamantului si ea a sosit!  
 
Dragi prieteni, rugati-va pentru rudele voastre apropiate sa fie salvate si pentru cei care nu vor 
sa asculte! Caci raul care ne paste este mai presus de imaginatia umana...acesta nu este planul 
lui Dzeu si nimic din toate acestea nu sunt puse la cale de EL. Aceasta este rebeliunea omului 
impotriva lui Dzeu si alegerea gresita de a il urma pe Satan, care, din umbra, a mesterit timp 
indelungat la capcana autodistrugerii... globale. 
Va rog raspanditi mesajul ca nu Dzeu este cel care ingaduie acest lucru, ci acest lucru este 
savarsit impotriva vointei divine de catre Satan, prin intermediul acolitilor sai, omenirea aducand 
distrugerea asupra sa. Niciodata, Domnul nu a dorit sau planuit asa ceva pentru omenire! 


