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Välttääksemme väärinymmärryksiä ja huhuja, me haluaisimme selventää sitä, mikä kanavamme
tarkoitus on. Nimi jo paljastaa sen, me julkaisemme ”Rakkaus Kirjeitä Jeesukselta”. Kaikessa, mitä
meidän taivaallinen Isämme lahjoittaa Hänen lapsilleen, on vain yksi motiivi, ”RAKKAUS”. Olivatpa
ne Varoituksia, Huomautuksia, Korjauksia, Opetuksia ja rakastavia Sanoja Hänen Morsiamilleen,
kaikki se tapahtuu Rakkaudesta.
Kanavallamme me tuomme yhteen Hänen Viestejään, jotka on annettu viimeisten 180 vuoden
aikana eri astioiden kautta. Meillä ei millään muotoa ole täydellinen kokoelma, pikemminkin vain
se, mihin Hän on kiinnittänyt meidän huomiomme. Me olemme hyvin kiitollisia veljillemme ja
sisarillemme, jotka ovat luovuttaneet nämä viestit meille ja yhä tekevät tähän asti. Yksi ja toinen
saattaisi saada ajatuksen, että me kopioimme palvelijoita tai otamme pois jotain joiltakin toisilta.
Me vakuutamme teille, että tämä ei koskaan ole ollut meidän tarkoituksemme. Sillä Herra on
antanut työn, jota me nyt olemme tehneet jo viimeiset viisi vuotta, meidän sydämiimme ja me
luotamme yksin Häneen, omaantuntoomme ja omaan ymmärrykseemme. Hän on antanut kaikille
meille toimeksiannon levittää Hänen Viestejään kaikkialle…
Viestissä ”Saatanan Voitto Kirkosta & Rakkaus Hoitokeinona” 11. Heinäkuuta, 2015, Clarelle:
Jeesus sanoo… ”Minä haluan, että Meidän viestejämme levitetään ulkomaille. Minulle on tärkeää,
että nämä viestit menevät maailman ympäri. Minä haluan ajaa tätä asiaa.”
Tai viestissä ”Mene & Kuuluta Minun Sanaani” 8. Toukokuuta, 2010, Timothylle: Herra sanoo…
Minä olen Herra ja Minä lähetän sinut maailmaan, JOPA KAIKKI, jotka uskovat tämän Sanan ja
tunnistavat siten Luojan, KAIKKI, JOTKA OVAT HALUKKAITA. Minä käsken teitä kaikkia menemään
maailmaan ja kuuluttamaan Minun sanojani; kyllä, jokaisen teistä, uskonne mukaan ja sen
mukaan, kuinka Minä Itse johdatan teitä… Menkää.”
Kolmannessa Testamentissa, Kappaleessa 59, Herra sanoo jakeissa 17-18… ”Minä annan teille
kirjan, joka puhuu totuutta ja rakkautta, teille vietäväksi koko ihmiskunnalle. Maapallolla ei ole
ihmistä, jonka luokse Minä en käske mennä, koska he eivät tarvitse tätä paljastusta. Sillä missä
ihmiset voivat sanoa, että he todellisia kristittyjä, ei vain nimellisiä, vaan heidän rakkaudessaan,
armeliaisuudessaan ja heidän anteeksiannossaan? Mikä kansakunta voi näyttää hengellisyyttään?
Missä osassa maailmaa he rakastavat toinen toisiaan? Missä ihmiset todella seuraavat Kristuksen
opetuksia?”
Tässä viestissä Tekijänoikeudet Sisar Claren kautta, Jeesus sanoo… ”Tämä on jotakin, jota sinun
pitää osoittaa tulevaisuudessa, Clare. Sinun täytyy olla hyvin varovainen. Vaikka sinä olet julkisesti
julistanut sen ja laittanut vapaasti ladattavaksi nettisivullesi, sinun silti täytyy selvästi sanoa, että
niitä voi vapaasti käyttää ilman, että niistä veloitetaan rahaa tai että pitää olla lupa niiden
käyttöön. Katsohan, heillä on jo Minun lupani kopioida se, mitä Minä olen antanut sinulle. Se, mitä
sinä olet jakanut, lakkasi kuulumasta sinulle, kun sinä annoit elämäsi Minulle. Nyt kaikki, mitä sinä
teet, on vapaata maailmalle, koska se tuli Minun Sydämestäni mennen heidän sydämiinsä.”
Tästä me näemme, että Herra sanoo joka paikassa saman ja että Hän haluaa meidän levittävän
Hänen Opetuksiaan joka paikkaan. Jokaista meitä tarvitaan, jokaisella meistä on kykyjä, joita Hän
voi käyttää. Kuten Herra sanoo Matteuksen Evankeliumissa 9:37-38… ”Silloin Hän sanoi
opetuslapsillensa: ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että Hän

lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen.” Tämän Hän teki joka Paljastuksella, mitä Hän antoi, kuten
me voimme nähdä edellä olevassa kokoelmassa. Siispä, pyydän, auttakaa levittämään Hänen
Rakkauskirjeitään viimeisiltä 180 vuodelta ja antamaan ihmisille toivoa pelastuksesta ja
näyttämään heille Jeesuksen Rakkauden toiminnassa. Kukaan ei ole tarpeeton Hänen
Suunnitelmassaan.
Ja nyt menkäämme takaisin meidän Selvennykseemme… Jokaisen Videon alla YouTubessa te aina
löydätte Linkkejä virallisille nettisivuille tai kanaville, mihin on laitettu viestit, joita Herra on heille
Lähteestä antanut. Meidän tehtävämme on vain kerätä ja tuoda ne yhteen,
havainnollistaaksemme kaikille, että se todella on Jumalan Sana, joka on vuodatettu eri astioiden
kautta.
Tavallisesti, viestit sisältävät vain Herran sanan. Sisar Claren kanssa on hieman eri tavalla. Hänen
tehtävänsä on jakaa hänen päivittäiset kokemuksensa, unensa, näkynsä ja vistit Jeesukselta hänen
kanavallaan ja me kiitämme häntä sydämestämme hänen avoimuudestaan, rehellisyydestään ja
uskollisuudestaan. Siunatkoon Herra häntä ja hänen tiimiään heidän kaikista uhrauksistaan.
Me täällä ”Jeesuksen Rakkauskirjeissä”,meillä ei ole toimeksiantoa kopioida hänen
henkilökohtaisia kokemuksiaan ja opetuksiaan, pikemminkin me otamme niistä vain
oleellisimman, mikä meille on Jeesuksen koko editoimaton viesti ja jos on tarpeen viestin
ymmärtämiseksi, me lisäämme siihen osan Sisar Claren johdannosta, käännämme sen saksaksi ja
julkaisemme videot kanavallamme. Mutta me emme näe tehtäväksemme omaksua hänen koko
opetuksiaan kanavallemme, pikemminkin vain Jeesuksen viestit. Siksi aina alussa sanotaan
”Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle”. Tällä me haluamme eliminoida kaikki huhut ja
väärinymmärrykset, että me editoisimme viestejä tai että me jättäisimme pois asioita, koska se
olisi uhkaavaa kuuntelijoillemme. Me pyydämme kaikkia niitä, jotka ovat kiinnostuneet Sisar
Claren koko opetuksista, menemän hänen nettisivulleen heartdweller.org ja selaamaan hänen
opetuksiaan. Sieltä te myös löydätte täydelliset tekstit.
Rakkaat Veljet ja Sisaret, me KAIKKI työskentelemme yhdessä rakastetulle Jeesuksellemme ja
mikään ei tuota Hänelle tuskaa niin kuin erillisyys, mustasukkaisuus, kateus ja väärät syytökset
Hänen Omiensa keskuudessa. Jos me loukkaamme jotakin työllämme, me nöyrästi pyydämme
teidän anteeksiantoanne. Pyydän, ottakaamme kaikki ajatukset kiinni ja jokaisessa tilanteessa
valitkaamme veljellinen rakkaus. Rakentakaamme Kullalla, Hopealla ja kallisarvoisilla Kivillä, aivan
kuin Hän selitti sen. Kulta on veljellinen Rakkaus, Hopea on Totuus ja kallisarvoiset Kivet ovat
Armon Töitä.
Me rakastamme teitä ja kiitämme teitä sydämestämme teidän kaikista rukouksistanne ja myös
taloudellisesta tuestanne, Herra siunaa teitä kaikkia… Hänen Rakkaudessaan, Jackie & Perhe

