RO translation of Love letters from JESUS: January, the 9th, 2015
Words from Jesus to sister Clare
My true virgin brides

MIRESELE MELE VIRGINE, ADEVARATE
Mesaje din partea lui Isus catre sora Clare, din 9 ianuarie 2015
Isus vorbeste despre adevaratele lui mirese virgine

Isus incepe: Anumite mirese ale Mele sunt chemate la o misiune speciala in interiorul
salilor Mele, cea de a crea si mentine o atmosfera de pace, comfort si unitate totala cu Mine…
Pe acestea le-am chemat afara din valtoarea lumii si a dramelor ei zilnice...La ele vin atunci
cand inima Mea este impovarata de greutatea pacatelor lumii acesteia, atunci cand simt ca nu
mai pot indura privelistea inlantuirii lor nesfarsite..
Eu tanjesc dupa o gradina de pace si total acord cu Mine, in care sa-Mi reazem capul
ingreunat de ganduri si in care sa ma odihnesc...Aceste vase pretioase, de onoare, ale Mele, au
fost create cu scopul special de a-Mi oferi ocazia sa fiu consolat de propria Mea creatie...Ele
sunt puse de-o parte pentru Mine, nu se implica in valtoarea preocuparilor lumesti pline de
deznodaminte tragice si pacat, ci se dedica Mie complet, in acelasi fel in care, virginele din
templul lui SOLOMON erau chemate sa slujeasca in templul lui.
Nu trec cu usurinta cu vederea atunci cand ele se uita pe furis, dincolo de cortina ce ne
separa de zbuciumul lumesc, conferindu-Mi sanctuarul de care inima Mea are nevoie... Pentru
ca astfel, ele devin contaminate de mizeria intunericului din lume, si imi mihnesc profund inima,
iar Eu nu imi doresc decat sa Ma pot odihni si bucura, in sanctuarul Meu, de puritatea frumusetii
creatiei Mele. De aceea este scris: Binecuvantati sunt cei puri, pentru ca ei Il vor vedea pe
Dzeu: Matei. 5:8 Pentru ca EU vin la ele sa ma scufund in dulcea mireasma a sfinteniei, caci
prezenta lor Imi este cel mai placut nectar venind din lumea aceasta…
Nu ma refer aici la cele care sunt virgine doar fizic,nu, aici am fost foarte gresit inteles!
Cand spun virgine, Ma refer la cele care au sters cu desavarsire din inima lor, orice urma de
comportament superficial si gandire lumeasca, caci traiesc doar pentru a-Mi face Mie placere,
pentru a implini voia Mea, cat este ziua de lunga...Sufletul isi poate recupera virginitatea daca,
dupa ce, in trecut, ea a fost irosita in preocupari lumesti, el se intoarce exclusiv la Mine cu toata
puterea concentrarii sale, a trupului si a mintii lui…,la Mine si numai la Mine…
Eu tanjesc de dorul pretioaselor Mele flori in sanctuarul Meu, dar ele sunt atat de rare...Cum
si unde as putea sa le gasesc, in epoca aceasta, in care, explozia comunicarii le-a acaparat
toata atentia in planul material? Acestea sunt suflete mature, care au dobandit discernamant,
care nu se mai lasa distrase de curiozitatea pentru lucruri desarte...Multi dintre voi sunt foarte
aproape de aceasta stare...inca putin efort din partea voastra si Ma veti face cel mai fericit om
din Rai! Din pricina curiozitatii voastre si a setei de cunoastere a tot ce va nconjoara, aceste
lucruri materiale va atrag si le cadeti prada atat de usor!

Stii ca te cert si te ingradesc din cea mai mare dragoste, caci sunt un Dzeu gelos, care te
doreste inapoi acasa, in totalitate, doar pentru El...astfel incat, nimic din lumea aceasta, nici un
norisor, sa nu tulbure pacea din sanctuarul nostru secret...Frumoasa Mea mireasa, Eu abia
astept sa te iau cu Mine in cer, dar pentru aceasta, trebuie sa avansezi in cunoasterea Mea prin
ascultarea pe care trebuie sa o cultivi in constiinta si vointa ta...Te rog, alunga curiozitatea din
viata Ta! Am nevoie de tine ca sa imi ungi ranile cu uleiul vasului tau, rani pe care le sufar zilnic
din pricina celui viclean si nemilos...Am nevoie de locul acesta din sufletul tau, pe care tu l-ai
cultivat si pastrat doar pentru Mine singur…
Apoi I-am raspuns zicandu-i: “Doamne, te rog, pune capat foamei Mele de a afla ce se
intampla in lume, de a sti una sau cealalta, caci imi este imposibil, cu adevarat si numai Tu poti
infaptui asta! Nu imi doresc sa cunosc toate stirile despre evenimentele ce au loc in lume, nu imi
doresc aceasta foame si dependenta, nu doresc sa-mi satisfac aceasta curiozitate! Nu am nici o
idee despre cum ar trebui sa procedez,Doamne….Va trebui sa fie o interventie divina in viata
mea, care sa faca posibil asa ceva...Un act divin! Te rog, Doamne, fa ceva!”
-”Bine,atunci! VOI FACE!”-raspunse Domnul…”Asteptam doar o invitatie din partea ta prin
care sa-Mi permiti interventia!”
-Deci unde sa trag linie, Doamne?
-NU TE BAGA IN TREBURI LUMESTI!: AFARA INSEAMNA AFARA COMPLET!
-Oooh,Ouch!
Apoi continua: -Stai in afara lor, caci EU insumi am tot timpul de a face cu ele si nu vreau sa te
contaminezi cu ele! Vreau un loc curat sa-Mi asez capul cand vin acasa la sotia Mea: Te rog, nu
te baga in mijlocul lor!
-Dar Doamne, cum as putea sa ma rog pentru diverse situatii, daca nu stiu ce se petrece
in lume?
-Vrei sa fiu cinstit cu tine in raspunsul Meu?
-Binenteles, Doamne!
- Problema este ca iti doresti mult mai mult sa cunosti stirile decat sa te rogi, nu-i asa ca
am dreptate?
-Da, este adevarat!
-Nu iti impun sa faci asta, iti cer pentru ca este vital pentru implinirea chemarii tale, care nu
poate avea loc, fara ca Eu sa te umplu mai pe deplin si mai substantial cu pacea prezentei
Mele.
-Oh, Doamne, aceasta va cere mult de lucru cu mine!
-Eu sunt gata sa ma apuc de treaba chiar acum- raspunse Domnul, apoi continua: Vor fi
momente in care va trebui sa stii cate ceva din ceea ce se intampla in jur: atunci, fie ca iti voi
puncta in rugaciune ,fie te voi trimite la stirea respectiva...Dar in afara de aceasta, navigatul pe
internet in cautarea stirilor, care mai de care mai senzationale, nu este voia Mea pentru tine,
mireasa Mea!
-Chiar ajunsesem sa fac asta, Doamne?
-Nu prea mult, dar suficient incat sa simti dezgustul Meu...De aceea te-ai si oprit, pentru
ca ai simtit dezaprobarea Mea.
-oh, dezgustul Tau, Doamne!

-Acum inteleg, nu este o condamnare dar o neplacere, de care ma fac responsabila la un
nivel intim,adanc…
-Da, aceasta este ceea ce simti: mahnirea Mea! Cu cat mai pura, curata si proaspata este
gradina Mea, cu atat mai mult imi gasesc placerea de a Ma odihni in ea… iar invers,cu cat mai
mult te implici in treburile lumesti, cu atat mai putin comfort aduci inimii Mele…
De aceea, multi dintre cei care s-au retras la manastiri, au capatat un spirit atat de dulce:
pentru ca ei au dat la o parte fascinatia pentru stralucirea lumeasca, pentru a se dedica
admiratiei perfectiunii si gloriei Mele…
Si tu poti face asta, chiar acasa la tine...Cu putin efort, hotarare si mult ajutor din partea
Mea.
-Bine ,Doamne, voi face asta, dar nu stiu de ce ma simt ca cineva care promite fara sa-si
poata tine promisiunea…
-Asta, pentru ca inima ta este impartita,Clare...Dar cel putin am permisiunea,
consimtamantul si acordul tau volitiv...Felul in care te simti este un impuls demonic, de care te
voi ajuta sa te debarasezi, daca cooperezi cu Mine!
-Oh, Doamne, Nu ma simt gata sa cooperez, sau sa promit ca voi putea renunta!
Domnul ofta zicand: Gandeste-te ca nu o faci pentru tine, ci pentru Mine, iubita Mea si
gandeste-te la beneficiile care vor decurge de aici pentru canalul tau de transmisie... Eu am
nevoie de puritatea inimii tale, iar canalul tau va avansa mult daca tu faci dovada ascultarii si
adopti mai multa puritate…
-Nu vreau sa fac asta din motive egoiste, Doamne!
-Inteleg, poate ca chiar asta ar trebui sa faci atunci: sa te bagi in noroi pana la gat si sa stai
acolo pana te saturi si ti se face scarba! Cat de atractiva ti se pare perspectiva aceasta? Oh,
mireasa Mea draga! spuse El ridicand mainile spre cer! Lucrul acesta va cere multa rabdare din
partea Mea!
-Ei bine, stiu ca o parte din puternica atractie pe care o au stirile asupra mea este din cauza
semnelor pe care le asteptam sa ne anunte sosirea Ta, Doamne! Totusi, dupa o vreme de
asteptat cu sufletul la gura stirile, totul pare ca se repeta la nesfarsit, aceeasi drama, reluata de
nenumarate ori...chiar si din surse candva considerate credibile. Doamne, nu vreau sa te ranesc
sau sa te dezamagesc…
-Ei,bine,hai s-o lasam asa, atunci…
-imi pare rau, Doamne!
-DOVEDESTE-MI! Unde este ascultarea si credinta ta? Nu iti doresti sa Imi incalzesti inima?
Nu este destul ca trebuie sa asist la desfasurarea acestor oribile evenimente? Nu poti sa-Mi
oferi un loc curat si pur in mintea si inima ta doar pentru Mine? Un coltisor doar pentru Mine,
departe de cruzimea si hidosenia acestei lumi plina de pacat? Iti cer oare prea mult, mireasa
Mea? Nu poti face atata lucru pentru Mine?
-Ba da, Ba da, Doamne, cred ca pot, cu ajutorul milei tale! Cred ca pot! Sunt la dispozitia Ta
din toata inima Mea, si la discretia Milei Tale.
Acesta a fost sfarsitul mesajului Sau!
Dzeu sa va binecuvanteze,youtube fam ! Sper ca acest mesaj sa vorbeasca acelora dintre voi a
caror misiune este sa-i tineti companie Domnului in sufletele voastre!

Aceasta este o slujba importanta, inaintea lui Dzeu,a ingerilor si a sfintilor din cer! Nu are
rasplata pe PAMANT! RASPLATA VOASTRA ESTE ALINAREA PE CARE i-o aduceti
DOMNULUI. DZEU sa va binecuvanteze pe toti!

