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VALITTU… MINÄ OLEN HYVIN MIELISSÄNI SARJASTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Joulukuuta, 2019.  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, Sinun Pyhän Henkesi ihmeellisistä töistä tässä filmissä Valittu. 

Minun kallisarvoinen perheeni, minä haluan jakaa ihmeellisen elokuvan kanssanne. Se on todella 

vahvistanut kirkkaasti sen Rakkauden laadun, jota Jeesuksella on meitä jokaista kohtaan. Se myös 

antaa Hänestä kuvan todellisena ihmisenä, jolla on kiintymystä ja huumorintajua ja kaikkia 

normaaleita tunteita, joita meilläkin on. He todella ovat tehneet hyvää työtä kuvatessaan Hänen 

luonnettaan; se heijastaa niin Meidän Taivaallisen Puolisomme, Hänen kaikkine tunteineen ja 

tapoineen käsitellä ihmisiä. Se on tuonut minulle suurta lohtua, lohdutusta ja vahvistusta siitä, 

Kuka Hän on minulle. 

Tietenkin on ei:n sanojia, jotka väittävät vastaan, ”Mutta sitä ei ole Pyhissä Kirjoituksissa!” No niin, 

se ei ehkä ole aivan täydellisen tarkka jokaisessa yksityiskohdassa, mutta se on totta 

Evankeliumien Hengessä.  

Esimerkiksi, jaksossa, joka paljastaa, että nuori Fariseus pidätytti Johannes Kastajan. Se ei noudata 

sitä, mitä me tiedämme Evankeliumeista, mutta se tuo esiin sokeuden, joka johdattaa heidät 

mustasukkaisuuteen ja vihaan, kuin myös uskonnollisiin henkiin, jotka motivoivat heitä Jeesuksen 

tuomitsemiseen.   

Siispä, samalla kun tämä filmi ei ole tarkka joidenkin yksityiskohtien osalta siitä, miksi Johannes 

pidätettiin, se on tarkka Evankeliumien hengelle, ne kuvaavat Fariseukset mustasukkaisina, 

pikkumaisina ja sokeina.  

Juuri hiljattain, Herra puhui, kuinka Hän haluaisi kristittyjen juhlivan Joulua. Ja minä uskon, että 

tämän sarjan jakson osien katsominen joka ilta, on ihmeellinen tapa valmistella sydämemme 

Hänen syntymäänsä. Minä opin niin paljon heprealaisia tapoja, kuinka häät hoidetaan, erilaisista 

jännitteistä elämässä, joita oli kalastajilla, kun Jeesus teki kalan ihmeen. Mikä johdatti Pietarin pois 

verovaikeuksista, jotka olisivat voineet maksaa hänelle hänen kotinsa ja kalastusveneet. 

Taustatiedot ja siinä ajassa elämisen jännitteiden paljastaminen valottavat niin paljon 

todennäköisiä syitä, miksi Jeesus valitsi tehdä jokaisen Hänen ihmeistään.  

Herra, mitä Sinulla on Sydämelläsi?  

Jeesus aloitti, ”Minä olen hyvin mielissäni tästä sarjasta, joka tulee muuttamaan tavan, millä 

ihmiset ajattelevat Minua. Se on kaikkein tärkein asia Minulle, Clare. Jo niin kauan he ovat nähneet 

Minut stoalaisen tyynenä ja välinpitämättömänä heidän jokapäiväisen elämänsä koettelemuksista. 

Viimeinkin, he tulevat näkemään tarkan kuvauksen siitä, kuinka Minä toimin sairaiden, 

epäpuhtaiden ja Minun opetuslasteni kanssa. Ja kyllä, jopa sen kyykäärmeitten pesueen, 

Fariseusten kanssa.” 

”Minun lapseni, Minä pitäisin parempana, jos te panisitte pois uskonnolliset henget kerta 

kaikkiaan ja antaisitte Minun kommunikoida maailmalle, Kuka Minä todella Olen. Pitkän aikaa 

Minut on nähty karskina, tuomitsevana, etäisenä ja vaativana. Ei, näin ei ole asian laita! Minä tulin 

tuomaan runsaampaa elämää, ja se mitä Minä sillä tarkoitan, on rikkautta asua liitossa Jumalanne 

kanssa.”  



”Pelko lähestyä Minua, sitä Saatana on juurruttanut ihmisiin, erityisesti heihin, joilla on karskeja 

isiä, vanhempia, virkamiehiä ja pedofiilejä saarnaajia. Se on saanut lukemattoman määrän ihmisiä 

kääntämään selkänsä Minulle. He eivät voineet mieltää Minua rakastavaksi ja lähestyttäväksi, 

auktoriteetti asemassa olevien käytöksen vuoksi. Viimeinkin Minut kuvataan todella sellaisena 

kuin Minä olen.”  

”Tämä sarja on suoraan Taivaasta ja tulee vetämään monia sieluja Minun luokseni, sellaisia, jotka 

ennen vihasivat Minua ilman todellista syytä.”  

”Pyydän, Minun ihmiseni. Älkää lannistako ihmisiä katsomasta tätä elokuvaa. Pyydän, rohkaiskaa 

ja olkaa Minun Rakkauteni, tekemässä työtään teidän kauttanne heitä varten. Tätä tarvitaan 

kipeästi tänä aikana ja ajankohtana, kun monet sielut menehtyvät, koska he ovat nielaisseet 

valheet, joilla Saatana on kyllästänyt heidät heidän elämissään olevien auktoriteettien kautta.”  

”Tehkää työtä Minun kanssani, Minun ihmiseni. Auttakaa tuomaan satoa. Älkää kerätkö hyttysiä ja 

nielaisko kameleita! Pikemminkin, nähkää tämän sarjan viesti sellaisena, joka voi viimeinkin 

murtaa sen jäisen tunteen, joka ihmisillä on Minua kohtaan.”  

”Saatana on levittänyt enemmän valheita Minusta tälle sukupolvelle. Meidän yhdessä täytyy tehdä 

kaikki voitavamme kumotaksemme ne ja tukeaksemme niitä median taideteoksia, joilla on Minun 

Sydämeni sieluja varten.”  

”Ja kun he näkevät teidän taistelevan ja kinastelevan muiden kristittyjen kanssa yksityiskohdista 

hyvissä filmeissä Minua koskien, luuletteko te, että se vetää Minun luokseni kadotettuja sieluja?? 

Ei, se vain vahvistaa heidän epäluulojaan kristityistä – että he ovat kriittisiä. Tosikriittisiä. Jopa 

tekopyhiä omiaan kohtaan, saatikka sitten pelastamattomia kohtaan. Miten tässä välittyy Minun 

Rakkauteni?”  

”Minä tarvitsen hellyyttä teiltä, Minun ihmiseni. Minä tarvitsen rohkaisua ja muiden vahvistamista, 

täyttääksenne ensimmäisen kutsukortin uskoon… ”He tulevat tuntemaan heidät kristityiksi teidän 

rakkaudestanne.”  

”Siispä, rakastakaa toisianne hellästi ja sydämestä asti. Rohkaiskaa pyhien filmien katselemista. 

Nielkää ylpeytenne ja taipumuksenne löytää vikaa jokaisesta pisteestä ja pilkusta. Katukaa sitä, 

että olette käännyttäneet ihmisiä pois jostakin Minun voitelemastani, tuodakseni heidät sisään. 

Älkää ottako osaa Fariseusten myrkkyyn, sillä he tulevat saamaan kaikkein kovimmat rangaistukset 

sielujen tappamisesta.” 


