
              Papa FRANCIS, VATICANUL si CONDUCEREA lui vor fi rasturnate 
 
 
SCRISORI DE DRAGOSTE DE LA ISUS: intai august, 2018  -Cuvinte de la Isus catre 
sora  CLare, citite de Jackie 
 
Clara incepe sa se roage :  
          -Doamne, te rog, ajuta-ne sa intelegem inlantuirea cronologica a evenimentelor trecutului 
astfel incat sa putem accepta si primi in cugetul nostru, ceea ce urmeaza sa ne dezvalui! Te 
rog, Doamne, toarna intelepciunea Ta in mintile noastre, ca sa ne putem concentra numai 
asupra Ta, astfel incat, cu discernamantul TAU, sa putem deosebi adevarul de eroare...AMIN! 
 
     Desi foarte rar mi se intampla sa urmaresc postarile video ale altor canale profetice, mai mult 
sau mai putin intamplator, am dat peste un titlu al lui Mark Taylor, care mi-a atras atentia atat de 
puternic, incat nu am putut rezista. Dupa cateva momente de ezitare, am decis sa urmaresc 
informatia si decizia s-a dovedit a fi inspiratia DUHULUI SFANT. Era de fapt, alegerea Lui 
pentru Mine. Informatia primita si transmisa  de Mark Taylor s-a dovedit a fi una dintre cele mai 
extraordinare vesti din ultima vreme de indelunga asteptare si pe deasupra, confirmata mie, prin 
Duhul Sfant, a fi perfect adevarata! Iata, prin urmare, informatia despre care vorbesc: titlul ei 
suna astfel: “CAND OAMENI RENUMITI VOR CADEA”- (din 26 iulie, 2018)-TOATE 
DRUMURILE DUC LA ROMA-, iar MARK incepe aici cu : ”ASA VORBESTE DOMNUL”: 
 
       -“PAPA si VATICANUL, da, exact asa, PAPA si VATICANUL, nu promoveaza IMPARATIA 
MEA, ci, ajuta la extinderea imparatiei intunericului pe pamant! Multi spun ca acesta este ultimul 
“Papa”, dar nu este pentru motivul pentru care cred ei, ci, este din cauza a ceea ce voi face 
chiar EU, dupa cum astfel am hotarat!: Iata ca voi scoate la iveala toata coruptia in care s-au 
implicat, atat “papa” cat si toti cei aflati sub conducerea lui, din prezent, precum si coruptia in 
care este implicat  Vaticanul, ca institutie, de secole! DUHUL SFANT  vorbeste astfel: un mare 
cutremur se va abate asupra acestui papa si asupra Vaticanului, astfel incat zdruncinatura lui va 
despica larg secretul in care se invaluie  conducerea lui, pentru ca lumea intreaga sa vada 
lucrarile savarsite in ascuns de aceasta BESTIE ancestrala. Atat papa cat si Vaticanul,cu toata 
conducerea lui, vor fi doborati la pamant! Caci voi da la o parte cortina sub acoperirea careia au 
complotat impotriva Mea si voi arata lumii cat de adanca si intunecata a fost deceptia in care au 
indus oamenii...Caci ei unelteau nelegiuiri soptind in camerele lor interioare(subterane):- 
“Nimeni nu ne poate trage la raspundere, pentru ca nimeni nu este deasupra noastra, si nu 
avem de dat socoteala nimanui!”- 
     -Eu Insumi, DOMNUL DUMNEZEU, Cel care vede tot, am vazut si iata ca a venit timpul sa te 
trag la socoteala pentru intunericul faptelor savarsite: te voi demasca in public si o voi face la o 
asemenea magnitudine incat oamenii se vor intreba, parasindu-te: “Ce vom face acum? Unde 
ne vom duce pentru a afla indrumare spirituala? Nu vrem sa avem nimic de-a face cu aceasta! 
Nu mai avem nici o religie acum!” Milioane vor parasi religia catolica, iar dezvaluirile facute vor 
afecta, de asemenea si alte religii.” 



 
 
   DUHUL SFANT AL DOMNULUI intreaba insa 
      -”Este armata Mea gata sa primeasca in sanul ei acesti oameni? Sunteti pregatiti suficient 
sa ii ghidati spre Mine, sa le aratati Adevarul si calea spre EL? Sunteti gata sa va imbogatiti 
randurile cu recolta Mea, care va rezulta in urma acestei desconspirari? Daca nu, pregatiti-va sa 
faceti fata unui val gigantic (tzunami) de oameni insetati de adevar si infometati la maxim, 
dornici sa guste din cunoasterea lui Dzeu din mijlocul vostru, oameni care nu au unde sa se mai 
duca, inca tematori si apasati de confuzie! Pregatiti-va acum! Caci trebuie sa aflati ce inseamna 
de fapt: “TOATE DRUMURILE DUC LA ROMA” 
    -Clare, aceasta este, intra-devar, o deosebit de interesanta profetie primita de Mark, iar 
motivul pentru care am vrut sa ti-o impartasesc, este ca doresc ca voi sa fiti in stare sa ii 
asimilati pe acesti oameni in randurile voastre, ale copiilor mei adoptati. Caci iata, ei sunt la 
usile voastre si vor veni cat de curand sa ceara acces la cunoasterea voastra, si la dragostea 
Mea din mijlocul vostru. Ei vor parea pierduti, ca venind dintr-o traditie descoperita a fi 
inselatoare, dupa ce vor fi  aflat cata coruptie a stat la baza ei de la inceputuri...De fapt, nu chiar 
de la inceput ci de la aproximativ 300 de ani de la intemeierea ei, pentru ca inceputurile 
apostolice ale bisericii Mele, numita apoi crestina, au fost lipsite de coruptia care a debutat cu 
persecutia martirilor. Coruptia s-a infiltrat din momentul in care crestinismul a fost adoptat ca 
religie de stat cu centrul la Roma, ulterior Vatican.  
     Clare intreba: 
     - Despre ce este vorba, Doamne? 
      Isus incepe: 
     -Intotdeauna ai dorit sa stii, sa auzi asta de la Mine, chiar daca, in inima ta ai intuit ca ceva 
este putred in institutia aceasta, iata ca acum stii sigur, chiar daca, multe detalii, inca raman 
secrete. Aceasta institutie corupta trebuie privata de autoritatea conferita ei de secole…Sarpele 
din vechime a castigat control urias, care s-a manifestat cu putere, mai ales  in ultimii ani, insa, 
dintotdeauna, de la inceputul miscarii crestine, incepand cu Iuda, am avut tradatori in jurul Meu. 
Invataturile primilor apostoli reprezinta “doctrina” si  biserica Mea, iar portile iadului au incercat 
sa o darame inca de la infiriparea ei plapanda...Dar ea a supravietuit...Este doar temporar 
coplesita in acest sezon al intunericului pt o perioada...Niciodata nu am dorit sau ales un lider 
care sa conduca si sa stapaneasca peste biserica Mea, asa cum aristocratia romana a decis! 
Toate aceste ritualuri si traditii au servit scopului pentru un scurt timp, cedand locul aproape 
imediat intereselor celor bogati, puternici si influenti!  
       Clare: El vorbeste aici despre Roma...in momentul in care Roma si-a aratat intereseul fata 
de biserica, atunci a fost inceputul infiltrarii coruptiei. 
       Isus: Aceasta organizare ierarhica nu este cea corecta pentru biserica Mea! Cea corecta 
este cea de la inceputuri, in simplitate si modestie, cand oamenii se intalneau formand  grupuri 
de rugaciune, in casele lor, grupuri in care, cel mai avansat in cunoasterea Mea, servea si ii 
indruma pe cei incepatori in credinta...CATEDRALELE nu au fost niciodata ideea Mea, 
dimpotriva ,ele sunt o abominatie in ochii Mei! Ele nu sunt altceva decat locuri in care sistemul 
de caste este intarit si fiecare nivel de sabiciune si coruptie morala este folosit pentru a se 
castiga influenta si favoruri sociale. ACEASTA NU A FOST IDEEA SAU PORUNCA MEA! 



 
          Nu pot sublinia acest lucru suficient de accentuat!!!! Construiti-va, daca doriti neaparat, 
mausoleuri si muzee ornamentate artistic oricat de frumos, dar nu impopotonati cu decoratii 
biserica Mea. Ea trebuie sa urmeze modelul vechilor sinagogi, in care, oricine, dar mai ales 
omul de rand trebuie sa se simta binevenit si acasa. 
    Clare:  -Dar Doamne,ce ne poti spune despre cei care pretind ca au auzit vocea Ta 
cerandu-le sa construiasca o cladire in onoarea Ta?  
    Isus: Chiar asa? Am dorit Eu un loc in care oamenii de vaza, de notorietate, personalitati 
culturale si influente, sa se adune pentru a Ma adora? Am cerut eu vreodata asa ceva? NU,nu 
,nu si iarasi NU! Nu pot accentua suficient de mult ca NU! Eu Imi doresc biserica organizata pe 
modelul vechiului Ierusalim si al primelor sinagogi! Acolo unde bogatii patrund, odata cu ei, 
aduc statutul lor si influenta sociala ce deriva din acesta. TEMPLUL MEU din Ierusalim este 
totusi diferit, deoarece toti cei care vor sluji in El vor fi cei de o tinuta spirituala impecabila, mai 
presus de orice repros, alesi de catre SPIRITUL MEU, pentru a se manifesta prin ei, iar nu pe 
baza caracteristicilor si calitatilor lor fizice! 
    CLara: -Dar relicvele si obiectele de arta? Nu ar trebui gazduite intr-o cladire dedicata Tie? 
    Isus:    -Nu,ci sa fie expuse in muzee, finantate si administrate de catre cei bogati si influenti, 
astfel incat sumele stranse sau donate muzeului, sa fie folosite pentru a cumpara medicamente 
si hrana saracilor, sau sa sponsorizeze misionarii plecati in calatorii de raspandire a 
evangheliei. 
            Eu vreau ca bogatia si puterea ei de influenta si manipulare sa nu aiba nimic de a face 
cu  biserica Mea, cu exceptia Templului Meu din Ierusalim! 
     Clare: -”Wow”: oare cum se vor desfasura toate aceste transformari de organizare si in 
mentalitatea oamenilor? 
     Isus:  -Prin unde de soc: Am pregatit pana si plasa de salvare pentru aceasta tranzitie, 
pentru ca nimeni sa nu fie ranit in timpul ei. Vreau ca tu sa iti folosesti darul pt a  ajuta aceste 
suflete sa inteleaga caile Mele, ca sa le poata accepta cu usurinta. Desi esti cenzurata si 
exclusa de anumite grupari crestine, Eu nu te-am cenzurat, nici obstructionat...Ba chiar mai mult 
decat atat, te-am facut atat de supla si de flexibila...incat...in fine, ce ar trebui sa spun, ca te-am 
facut atat de diferita incat ai devenit invincibila? Nu poti fi incadrata in nicio categorie si acesta 
este in avantajul tau, caci esti imposibil de combatut: un soi de ceva imposibil de definit. 
     Clare:-Multumesc,Doamne! 
     Isus:-Iubirea Mea, fii credincioasa sarcinilor pe care ti le-am pus in fata! Si munceste asiduu 
la indeplinirea lor! Muzica va face intotdeauna parte din indatoririle tale, dar de asemenea si 
administratia! Ezechiel va veghea asupra ta si impreuna, va veti ajuta si echilibra eforturile! 
Intotdeauna fii devotata relatiei voastre de casatorie sfanta, si nu ingadui nici unei ambitii 
egoiste sa strice uniunea dintre voi, caci se va intoarce impotriva ta….Si fii sigura ca dusmanul 
sta la panda si abia asteapta sa ii dai ocazia sa intervina ca sa te invinga! 
     Vreau sa incepi sa predai oamenilor invataturile despre modul in care biserica Mea functiona 
la inceput, inainte de a fi adoptata de ROMA! Atat de multe minciuni despre acest subiect exista 
in toate denominatiile, atat catolica cat si protestanta sau ortodoxa. Trebuie sa expui aceste 
lucruri asa cum ti le redau Eu, caci sunt intr-adevar o ciuma(molima): Banii, influenta si 
puterea(autoritatea) vor fi intotdeauna prezente in spatele usilor inchise ale unui crez corupt! 



 
 
        -Iti aduci aminte ce am spus ucenicilor Mei despre farisei? Scribii si fariseii s-au inscaunat 
in locul lui Moise! De aceea, orice predica ei, incearca sa pui in aplicare si sa indeplinesti, dar 
fara a le urma exemplul, caci ei nu practica ceea ce predica…(Matei:23:2-3) 
   In primul si in primul rand, trebuie sa va concentrati asupra Mea si numai a Mea! Eu voi 
desemna “invatatori”, care vor fi ca niste parinti spirituali pentru voi. Si totusi, chiar daca Moise a 
insarcinat 70 de oameni cu raspandirea Legii si cu sarcina de a avea grija ca aceasta sa fie 
respectata in si de catre popor, totusi va exista o ierarhie intre voi. Aceasta va fi mai evidenta 
dupa ce voi veni sa conduc, dar va exista si inainte de sosirea Mea! Vreau ca toate miresele 
Mele sa caute inima Mea si sa gaseasca acolo confirmari asupra a tot ceea ce va transmit prin 
Clara ca invatatura! Nu vreau nici un graunte de discriminare sau de (pre)-judecata printre voi! 
Va rog sa vegheati asupra voastra insiva ca sa nu cadeti in  eroarea de a denigra ceea ce este 
sfant sau sa luati traditiile si invataturile diferitilor pastori, profeti, invatatori, ca absolute! Doar 
Cuvantul Meu este absolut si din El si prin El este revelat ADEVARUL COMPLET! 
            Da, intr-adevar, puterea de influenta, averea si autoritatea, controlul si tendinta de 
dominare a maselor, a distorsionat multe din invataturile Mele si din cele transmise prin Duhul 
Sfant de-a lungul timpurilor...Biserica Mea este o entitate in curs de maturizare si crestere, iar 
voi va trebui sa invatati sa  discerneti adevarul de minciuna, pentru ca vor fi foarte multe lucruri 
care nu vi se vor parea corecte, in baza experientelor voastre din trecut...Dar iata ca ati fost 
preveniti chiar acum despre asta: daca veti persista in invatarurile trecutului, din partea diferitilor 
vostri invatatori, chiar si dupa ce le voi demonstra a fi contrare scripturii, atunci, veti  devia de la 
adevar.  
           Am atras atentia asupra dobandirii discernamantului cu orice efort in acest canal de 
transmisie. Motivul este f simplu: pt ca am stiut ce urma sa vina. Tocmai pentru ca am stiut ca 
vei fi scandalizat si confuz. Si ,de asemenea, am stiut ca ai fost deja indus in eroare anterior, de 
invatatorii tai, care au transmis altora, interpretarile subiective ale inaintasilor lor faimosi. Punctul 
de indepartare de la calea dreapta a adevarului vor fi presupunerile nefondate, fara o baza 
scripturala dovedita clar si de asemenea, superficialitatea prin care nu vei acorda timpul 
necesar sa analizezi comparativ toate versetele referitoare la acel subiect. Te implor sa renunti 
la incapatanarea ta indaratnica si sa mergi in profunzime pt analiza lucrurilor! A trebuit sa ii 
atrag atentia si Clarei asupra acestui lucru! Avea atatea prejudecati si atitudini gresite, care nu 
erau decat minciuni jignitoare, sfruntate si sageti prin care cel rau nu urmarea decat sa Ma 
raneasca! 
 Ea s-a debarasat de toate acestea la semnalul Meu si de aceea am putut sa o folosesc in 
continuare, ca sa va dezvalui tot ce trebuie sa cunoasteti si cum sa manuiti ca arma Cuvantul 
Meu, in cursa contra cronometru, pe care o aveti de castigat pe Terra, pentru a va atinge 
destinatia desavarsirii voastre:Cerul. 
        Biserica Mea se aduna sub cerul liber, in livezile de maslini sau pe plajele marii din 
Galileea. Lectiile Mele erau punctate-condimentate de metafore ca monezi pierdute, oi, candele, 
sau butoaie pentru vin...Daca observi cu atentie felul in care Eu invatam, acesta era intotdeauna 
de o simplitate si claritate dezarmanta, care, prin limbajul folosit, se adresa omului cel mai de 



rand pe intelesul lui, femeilor si copiilor. Eu nu am predat teze sofisticate, lungi si intocmite prin 
cuvinte de zece litere, cu accent de om educat  in scoli scumpe, ca sa imi etalez superioritatea!  
 
 
       Am predat cu modestie, cele mai profunde adevaruri, in esenta lor, pe care, orice individ 
dintr-o societate agrara le poate usor pricepe! 
      Eu nu codamn munca universitar-stiintifica, ci pur si simplu, iti atrag doar atentia asupra 
stilului Meu de predare. Astazi, te poti folosi de un smart-phone pentru a demonstra un punct de 
vedere, dar atunci, in acele vremuri, am folosit expresia “aluatul fariseilor “ sau imaginea 
butoaielor de vin necesare pentru vinul nou! Eu nu spun ca trebuie sa cunosti si sa folosesti un 
limbaj arhaic, dand exemple invechite, din vremea umblarii Mele pe pamant! Dar spun ca 
invataturile tale trebuie sa fie conforme cu adevarul si de necontestat si redate intr-o forma pe 
care omul simplu sa o inteleaga!  
      Nu exista loc pentru aristocratie in biserica Mea! Noi suntem o familie si ca atare, ne pasa 
unora de ceilalti si ne respectam parintii, pe cei mai in varsta, de la care avem de invatat. 
Bisericile moderne au transformat credinta intr-o industrie de produs bani. Eu am oroare de 
acest lucru! Acest lucru este odios, detestabil si aberant, de neconceput! Cati oameni se implica 
in conducerea unei biserici pentru scopul de a realiza profit financiar? Mult mai multi decat iti 
inchipui! Cate  doctrine denatureaza invataturile crestine, prin programe menite sa transforme 
biserica, din sanctuar al prezentei divine, loc sacru de vindecare si odihna pt sufletele 
oamenilor, intr-o companie profitabila! Cunosc foarte bine natura umana si de aceea, biserica 
Mea, trebuie formata din celule care coopereaza intre ele, si functioneaza in armonie in trup, 
sustinandu-se una pe cealalta, nu care sunt in competitie una impotriva celeilalte! Fara 
organizatii faimoase, intrecandu-se una pe cealalta in emiterea de canale proprii de televiziune 
si renume cat mai “prestigios”.  
           Nu am nimic impotriva popularizarii Cuvantului si ilustrarii lui prin brosuri si folosirea 
acestora pentru reclama, pentru a chema si atrage oamenii spre mantuire, dar sunt impotriva 
tendintei de maximizare a profitului din utilizarea acestor resurse si de asemenea, sunt 
impotriva cultului personalitatii, care se formeaza in jurul diferitilor pastori si impotriva disputelor, 
certurilor si controverselor interminabile intre diferite invataturi sau interpretari ale scripturii. 
         Ai atat de multe de invatat despre lucrurile care imi sunt placute Mie,draga mea 
mireasa-biserica-(trupul Meu), si este destul de dificil, intrucat , ceea ce este general acceptat 
de catre oameni, si apreciat, poate fi deseori o josnicie oribila in ochii Mei. 
        Daca voi, ucenicii Mei, m-ati putea acompania in RAI, ati vedea ca acolo, cei mai de rang 
inalt sunt foste casnice, gospodine nebagate in seama, predicatori stradali si misionari, cei care 
au dus o viata foarte modesta pe Pamant! Toti cei care traiesc pentru Mine si nu pun pret pe 
valorile materiale ale acestei lumi fizice. Acestea sunt sufletele in care arde dragostea pentru 
Mine, nu cea pentru bani! Multi care au trait in comfort pe Pamant, au locuinte modeste in rai, si 
nu sunt recunoscuti ca oameni de succes! Ci mai degraba, ei sunt vazuti mergand cu umilinta, 
constienti de greselile facute pe Pamant, care sunt vizibile tuturor si le-au atras dupa sine o atat 
de modesta rasplata in comparatie cu stilul lor de viata de pe Pamant! 
         Si totusi, in anumite zone, pot fi observate castelele celor care au trait in saracie totala pe 
pamant, pentru ca si-au investit toata atentia misiunii lor spirituale, nepastrand nimic sau doar 



strictul minim necesar pentru ei insisi! Vezi? De aceea, institutiile care au cautat prestigiul 
propriu si luxul in stilul lor e viata, privandu-i pe cei nevoiasi si profitand de pe urma celui fara 
ajutor, urmeaza a fi demascate in Rai ca organizatii in slujba lui SATAN si aservite Lui. 
  
      Nu este usor pentru cei implicati in traiul lumesc sa retina esentialul si sa discearna dupa 
investigarea atenta a invataturilor primite de la Invatatorul lor, ceea ce este eronat de adevarul 
pur. Ei sunt preocupati mai mult de apartenenta la un grup, de care existenta lor pare sa 
depinda, decat de apartenenta si ancorarea lor direct in ADEVAR . 
    Ceea ce am sa-ti dezvalui este puritatea si simplitatea sublima a invataturilor pe care le-am 
incredintat primilor apostoli, care, undeva, de-a lungul timpului, au fost denigrate de parerile 
subiective ale oamenilor si de ambitiile lor politice. Nu exista nici o biserica fara greseala sau 
coruptie! Nu,nici una! De aceea, nu te grabi sa gasesti vina niciuneia in particular! Ci 
grabeste-te sa-Mi cauti sfatul si sa cercetezi scripturile despre subiectul respectiv in contextul 
corespunzator situatiei investigate. Grabeste-te sa descoperi false presupunerile tale despre 
trecut, pentru ca, in mod sigur, vei avea erori in propria mentalitate. 
      Sunt f putini, aproape zero, cei care nu au judecat si acuzat nici o biserica, iar aceste suflete 
sunt cele foarte aproape de sfintenie! 
    Astfel, prima mea investitie in transmiterea acestor invataturi a fost ca am ales 11 oameni 
simpli, muncitori, ca ambasadori ai Mei si unul singur educat si avansat in cunoasterea 
scripturilor. Acesta din urma,Yuda, a fost cel care s-a spanzurat, dupa ce M-a tradat. Acesta 
este un advertisment dat tuturor prin el, de a umbla in modestie si  a practica compasiunea si 
caritatea! Apreciaza simplitatea si modestia! Nu urmari gloria proprie, nici o cat mai inalta pozitie 
sociala, ca sa nu ajungi o marioneta in mainile lui Satan! Ci, mai degraba, cauta sa umbli in 
modestia unui simplu muncitor, ca de exemplu, pescar, pentru ca de la acel nivel, Eu te voi 
prelua, instrui si face pescar de oameni!  
  
 






