
RO TRANSLATION of “LOVE LETTER FROM JESUS: November the 25th, 2016      
 

“Obedience and willingness...Please do not weary me 
    with your double mind!” 

 
                                        -WORDS FROM JESUS TO SISTER CLARE, SPOKEN BY JACKIE 
 

   Despre SUPUNERE SI DISPONIBILITATE…”TE ROG, NU MA IMPOVARA 
cu INDECIZIA TA!” 
                                -mesaje profetice de la ISUS DOMNUL catre sora Clare, rostite de 
Jackie-din 25 noiembrie 2016 
 

Clara incepe: -FIE CA VOIA DOMNULUI SA FIE SINGURA NOASTRA DORINTA! 
 

ISUS DOMNUL raspunde: -Cu cat te aproprii mai mult de Mine, bazandu-te pe 
intelepciunea si pe vointa Mea in fiecare moment, vei descoperi ca viata ta, nu numai ca 
se va indrepta, dar se va si lansa in zborul spre inaltimi! Toate aceste lucruri, care te 
tineau si trageau inapoi, nu-ti vor mai pune piedici, sau obstacole in ascensiunea ta, vor fi 
ca si inexistente… 

           Scumpa mea Clara, Eu cer si vreau de la voi, in fiecare clipa, supunere si incredere 
totala in Mine! Aceasta atitudine Imi face multa placere, mult peste imaginatia voastra, 
pentru ca, prin ea, voi Ma onorati, Ma recunoasteti ca fiind Dzeu! Prin aceasta voi deveniti 
maleabili, prelucrabili, imi facilitati cooperarea cu voi si imi dati cale libera sa manifest 
imposibilul prin voi! Adica sa-Mi proslavesc Numele! Abia atunci cand va racordati la 
aceasta stare, deveniti ca un vehicul ce raspunde la stimuli si comenzi, usor de 
manevrat(un mercedes in loc de o rabla sau, mai bine zis, caruta) si astfel, Eu va pot 
transmite pe nesimtite, miscarea prin care, voi va eschivati din fata glontului, care va era 
destinat, in ultima secunda, si evitati multe din capcanele si minele(bombele) pe care 
Satan vi le-a pregatit cu dibacie si vi le- pus in cale, pe ascuns. 
          Acest stil de viata pe care ti l-am descris este apogeul si performanta la care trebuie 
sa ajunga orice ucenic al Meu, ca unul care se strecoara in fiecare zi, printre pericole 
mortale, fara ca ele sa-l atinga, sau sa-l sperie, pastrandu-si calmul perfect, intr-o stare de 
pace totala. O rugaciune-comunicare continua cu Mine prin intermediul careia noi doi 
devenim inseparabili si actionam ca un singur trup,o unitate indestructibila!  
          
 

           Aceasta arta, impreuna cu caritatea, sunt insusirile prin care se va deosebi un 
crestin matur si adevarat, de cei inchipuiti, precum si de restul lumii, care se lasa condusi 
de ratiunea proprie si sunt cuprinsi de panica in fata mortii atunci cand aceasta se iveste 
din ascunzatoarea ei aflata adesea chiar  dupa colt...  
             Multi nu Ma pot auzi, pentru ca nu sunt dispusi sa renunte la propria lor “agenda”-
idei preconcepute despre unde, cand si cum, sau chiar ce ar trebui ei sa auda de la 
Mine...Daca, in cele din urma, reusesc sa Ma auda, ei se simt amenintati si pusi in pericol 
de solicitarea Mea...Astfel, dintr-o data, isi pierd aceasta “abilitate” si renunta chiar si la a 
cere confirmari...  
    Bine-nteles, Satan este foarte constient de toate acestea, de dilema din mintea si 
sufletul omului, profitand la maxim, ca un expert oportunist ce este, de sovaiala lui, 
aruncand si mai multi demoni in scena si amplificand la nesfarsit confuzia creata, pana la 
punctul in care, omul, incapabil sa ia o decizie proprie, recurge la sfatul familiei sau al 
prietenilor, chiar si al altor consilieri spirituali, adoptandu-l pe acela care nu ii pericliteaza 
siguranta aparenta a situatiei prezente, in care se afla. 



     Tu insati te-ai eschivat cu maiestrie timp de multi ani, de la auzirea chemarii Mele, 
Clare! Daca ai fi raspuns atunci, la fel ca Sherry, ai fi fost mult mai avansata astazi, atat in 
statura ta spirituala si fericirea personala, cat si in realizarile pe plan profesional din cadrul 
canalului tau de transmisie de pe internet...Dar Eu nu am renuntat la tine, si nu iti spun 
acestea ca sa-ti reprosez ceva, scumpa Mea, ci doar ca sa prezint obiectiv faptele. Nu-i 
asa ca iti pare bine ca nu te-am abandonat? 

      -Da, scumpe ISUSE, Doamne, nu am fost niciodata mai fericita si mai implinita decat 
acum! 
       -Acesta este fructul ascultarii numai de Mine si al supunerii totale Mie! Caci Eu nu pot 
lua un suflet pe calea destinului miraculos, care ii este predestinat in Mine, daca nu Mi se 
preda cu totala incredere, lasandu-Ma sa preiau carma vietii lui in mainile Mele. 
      -O, cat de multi se bazeaza pe statutul lor social si sunt ingroziti de perspectiva celui 
de cersetor! 
         Dar nu exista nici unul pe Pamant, sau in cer, care sa aiba mai mult prestigiu in fata 
Mea, decat acela care, de bunavoie, s-a coborat la statutul de cersetor pentru Mine. O, cat 
de inspaimantator este gandul de a deveni un nimeni, pornit de nicaieri, mergand nici el nu 
stie unde, in Numele Meu, pentru cei care se definesc prin statutul lor social si apartenenta 
de acele bunuri, care le asigura comfortul si siguranta zilei de maine!!! Din cauza acestei 
spaime, ei renunta la cel mai de pret rang in Imparatia Mea, acela de Mireasa a Mea, 
conferit celor care sunt devotati total Mie, cu pretul vietii lor si mai presus de ea, si de 
aceea, UNA cu MINE!  
        
 

      
       Cei care nutresc o astfel de dragoste fata de Mine, nu dau doi bani pe parerea altora 
despre ei, nu isi fac griji despre unde vor dormi noaptea, nici nu sufera daca raman 
nemancati... Singurul lucru de care le pasa e, ca nu cumva, sa Ma piarda pe Mine...Si de 
aceea, pentru ca sunt “nebuni dupa Mine”, Eu insumi le port de grija si le asigur toate cele 
necesare traiului in mod supranatural...Dar cand omul se bazeaza pe comfortul si sprijinul 
de acasa al familiei lui, totul este pierdut… 

       Caci asa dupa cum este scris, primul dusman al omului, in aspiratia lui catre mantuire, 
vor fi cei din propria lui familie...Oricine isi iubeste mama sau tatal mai mult decat pe Mine, 
nu este vrednic de Mine... Oricine isi iubeste fiul sau fiica mai mult decat pe Mine, nu este 
vrednic de Mine...Iar acela care nu-si ia crucea proprie sa o poarte in timp ce Ma urmeaza 
pe Mine, nu este demn, nici vrednic de Mine!-     Matei 10:36-37. 
       Acestea nu sunt doar cuvinte mari si frumoase, sunt un stil de viata, o regula morala 
intiparita adanc in sufletul celor ce Ma iubesc. Ti-aduci aminte momentul in care te 
gandeai sa te calugaresti, sa renunti la copiii tai si sa imbratisezi viata monahala? Atunci 
ti-am descoperit faptul ca aceasta nu era voia Mea, nici planul Meu pentru viata ta, iar tu ai 
ramas langa ei, continuind sa le porti de grija ca mama! TOTUL depinde de ASCULTARE, 
de SUPUNERE. 
    Atunci cand constiinta unui suflet este corupta de falsele conceptii si indoctrinari  
(fortate) ale lumii, ei trebuie sa aiba mereu o plasa de siguranta sub “sarma” pe care 
merg(cu bicicleta uneori)...si astfel,ei, de fapt, continua sa apartina lumii si doar de forma, 
pe dinafara, la modul superficial, ei pretind ca imi apartin Mie. Viata lor este o incertitudine 
continua, invaluita in confuzie, pentru ca ei incearca sa serveasca doi conducatori total 
diferiti(opusi): DZEU si MAMMON(zeul banului si al lumii)... 
      Si atunci, pentru o vreme, lucrez cu ei atat cat imi permite credinta lor limitata si 
tematoare. Din cand in cand, le amintesc si ii chem la dedicare totala, dar dupa cateva 
refuzuri, vine vremea cand trebuie sa le dau drumul pe calea aleasa de ei, fara sa le mai 
pun obstacole! Eu deplang cu durere alegerea lor pentru ca vad, in perspectiva, cum ar fi 
fost viata lor, pusa in slujba Mea si cate suflete ar fi recuperat din gheara lui Satan si adus 
ca roada in  Raiul Tatalui Meu, inainte de a fi prea tarziu, daca ar fi raspuns chemarii Mele! 
Dar, conform alegerii lor, ei se intorc inapoi in lume, lasandu-se condusi de propriile lor idei 



si conceptii...Pentru unii este deja prea tarziu! Pentru altii, voi mai incerca din nou si din 
nou, dar, in urma fiecarei respingeri, inima lor se raceste din ce in ce mai mult, si se 
impietreste fata de Mine, in timp ce vietile lor sunt acaparate de valtoarea dramelor pe 
care le creeaza din abundenta si care le motiveaza si condimenteaza existenta! 
      Oh, cat mi-as fi dorit sa ma fi lasat la carma vietii lor! Le-am trimis cei mai buni 
consilieri pe care ii aveam, ca sa nu Ma invinovateasca pe Mine, pretinzand ca nu au fost 
instiintati despre asta, si sa nu adauge si acest pacat(minciuna) pe deasupra faptului ca 
M-au abandonat! Aceasta este o plangere comuna tuturor celor prinsi de Satan in aceasta 
capcana, dar care se intoarce impotriva lor, pe masura ce le arat, rand pe rand, pe toti cei 
trimisi sa-i ghideze si sa-i recupereze in randurile sfintilor Mei.  
      In mod firesc, cu urmatorul lor strigat, ei Ma intreaba: cum ar fi putut ei sa stie ca aceia 
erau trimisii Mei si ca aveau dreptate? Atunci sunt nevoit sa le arat filmul vizitei Mele in 
Spirit, in timpul careia le-am confirmat solid directia aceea, din nou si din nou. Si astfel, cu 
durere in suflet, din dovezile Mele reiese clar faptul cum, in deplina cunostinta de cauza, 
au preferat sa aleaga o cale de-a lor, in locul celei pregatite de Mine...Dupa cum vezi, 
Clare, Eu nu economisesc nici o resursa ca sa recuperez pe cel rebel, dar dupa 
nenumarate respingeri, nu imi ramane alta optiune decat sa incredintez sarcina pregatita 
lui, unui alt vas care Ma iubeste cu adevarat, si isi pune in intregime viata la dispozitia 
Mea, ca sa poata indeplini orice sarcina doresc sa-i incredintez… 

       In ceea ce priveste situatia de fata, in orasul in care doream sa-l trimit, exista o 
puternica apasare din partea conceptiilor legalismului (mai mult sau mai putin religios) 
astfel incat tinerii se rugau sa inteleaga care era cauza problemelor lor, iar batranii erau 
afectati de falsele reguli si  reglementari impuse si create de oameni impotriva lor. 
Ungerea proaspata si perspectiva pe care o dadusem acelui vas ar fi fost extrem de 
roditoare in acel mediu, dar el nu a avut incredere in Mine sa ii procur cele necesare...De 
aceea, el a revenit la comfortul familiei sale si s-a intors in lumea pe care, doar pentru o 
clipa, o parasise! 
   Poate va mai exista o alta oportunitate, sau poate nu...ceea ce este sigur este faptul ca, 
odata cu fiecare incercare refuzata, inima omului se impietreste din ce in ce mai tare, omul 
devenind din ce in ce mai comod si mai ancorat in propriile idei(false) despre cum ar trebui 
sa Ma serveasca...Desi natura Mea nu este numai miloasa dar si perseverenta, caci nu 
incetez a trimite si mai multe vase in scopul ghidarii si sfatuirii, refuzurile succesive conduc 
la o singura concluzie, si anume ca inima lui nu imi apartine Mie, caci se dovedeste a fi 
lipsita de dragoste fata de Mine. 
     -Doamne, dar confesiunea credintei lui nu il sfinteste pe om? 

     -Gura omului spune multe, Clare, vrute si nevrute, dar omul este definit de faptele Lui, 
asa cum copacul se recunoaste dupa fructele sale. Iar in cazul acesta, vorbele lui nu 
inseamna nimic, iar faptele nu denota decat confuzie si tulburare mentala (sau de 
personalitate). 
         Oameni dragi, va rog, nu promiteti sa va angajati in lucrarea Mea( a DUHULUI 
SFANT) pana cand nu sunteti dispusi sa va lasati inimile frante in bucatele mici si 
macinate intr-o pudra fina, pentru ca abia dupa aceea, sa fie udate de apele vii ale Duhului 
Meu sfant si reconstruite de  degetele Mele in forma pe care EU o doresc! Formarea unui 
vas de cinste prin care sa Imi proslavesc Numele, cere sacrificiu, din partea voastra si 
munca din partea Mea de a reconstrui pe o fundatie adevarata, pura, de la inceput, forma 
perfecta de care am nevoie! Daca renuntarea la modul de viata firesc nu se poate face 
dintr-o data printr-un efort de vointa, atunci, macar faceti-o prin incercari repetate dublate 
de ascultare, pentru ca, intr-un tarziu, sa obtineti libertatea si fericirea cautate! Olarul 
trebuie sa lucreze argila cu propriile maini si sa dea cu ea de pamant ca sa elimine bulele 
(care, in cazul de fata reprezinta mandria), ca sa fie sigur ca efortul lui nu este in zadar si 
ca vasul nu va crapa sub presiunea temperaturii din cuptor indata ce va fi pus acolo.  
        Daca bucata de argila nu se lasa trantita de pamant, pina nici o urma de mandrie nu 
mai ramane in ea, ea imi este complet nefolositoare, caci nu va fi buna decat sa explodeze 
in cuptor. 



           De aceea, va implor, nu va dedicati verbal Mie, daca nu va simtiti pregatiti sa priviti 
doar spre Mine, inainte, lasand obiceiurile trecutului inapoi, iar pe cei morti sa-si ingroape 
 mortii lor!       
           Ca sa va pot folosi cu succes, trebuie sa fiti dispusi a suferi pierderi majore: 
pierderea mandriei si a egoului propriu, pierderea planurilor desarte de viitor, pierderea 
tuturor obiceiurilor vechi, caci vreau sa deveniti o noua creatie, calita prin foc, invincibila in 
fata dusmanului. Va rog, nu Ma impovarati cu o natura sovaitoare, fatarnica, pentru ca 
aceasta nu rezista in focul luptei. Mai bine ramai in lume, pana ce te saturi de ea si abia 
dupa ce iti doresti sa induri orice ca sa Ma servesti, abia atunci sa te inrolezi in armata 
Mea! 
          Eu am sa te iubesc oricum, sa-ti fiu la dispozitie, sa sper pentru tine si sa-ti asigur 
cele necesare traiului, dar nu vom putea avea o colaborare lucrativa, nici o comunicare 
directa, speciala, de care Ma bucur impreuna cu mireasa Mea.  
          Te voi lua la cer, nu te voi abandona, dar viata ta va fi lipsita de stralucire, plafonata 
si calduta. Vei regreta continuu faptul ca, vazandu-i pe altii promovati in pozitii de mare 
cinste, tu nu te-ai invrednicit sa le cuceresti si vei fi chiar tentat sa ii invidiezi si sa fii gelos 
pe ei, ceea ce dovedeste faptul ca, pe buna dreptate, nu meriti pozitia lor, pentru ca 
niciodata nu ai fost dispus sa mori pentru a o dobandi. 
     Poporul Meu, dragii Mei, multi sunt chemati si aud chemarea Mea, fapt care, prin el 
insusi este o binecuvantare, dar spre mahnirea Mea, dintre acestia, doar putini sunt gasiti 
vrednici sa fie alesi pentru o lucrare sau alta, iar si mai putini raspund insarcinarii atunci 
cand o primesc!... 


