
153. YLLÄTYS TAIVAASSA… ARMOJA JAETAAN SINUN PUOLESTASI 

Claren EKirjasta ”Morsiamen Kronikat”, 9.Maaliskuuta, 2007 

Dialogi Jeesuksen ja Claren välillä…  

( Clare ) Jeesus ja minä olimme pienessä veneessä ylittämässä erittäin suurta järveä, suuntasimme 

joitakin suuria, jyrkkiä vuoria kohti, jotka näkyivät kaukaisessa rannassa. Näen itseni nuorena 

naisena veneen kokassa. Olemme saapuneet rehevään poukamaan, jossa on tiheää viidakkoa, 

jyrkkiä kukkuloita nousee molemmin puolin. Vesi on turmeltumattoman smaragdinvihreää 

väriltään ja pohja on valkeaa hiekkaa. Me lähestymme poukamassa olevaa laituria, ja siellä on 

pieni joukko alkuasukas naisia ja lapsia, jotka ovat tulleet jännittyneinä tervehtimään meitä. Minä 

olen aika yllättynyt, koska en tunne ketään heistä, kuitenkin he tuntuvat tuntevan minut. Jeesus 

vastasi minun puhumattomiin ajatuksiini… 

( Jeesus ) ” Sinä olet heidän äitinsä. ” 

( Clare ) Olenko minä? Minä vastasin epäuskoisesti, mutta kuinka se voi olla mahdollista, Herra? 

( Jeesus ) ” Kuka tahansa, joka tekee Isän tahdon, on heidän Äitinsä. ”  

( Clare ) Sen jälkeen kun pysähdyimme laiturille, Jeesus nousi ensin ja sitten auttoi minua. 

Välittömästi lapset ympäröivät meidät ja alkoivat laittamaan orkideoita minun hiuksiini. Yksi 

tukevatekoisista alkuasukas naisista käveli luokseni naisjoukon kanssa ja asetti herkästi kirjotun 

valkean satiini scapulan, jossa oli kultalankakirjailua ja valkeilla silkkisolmuilla koristellut päät, 

minun olkapäilleni. Se oli toteutettu erinomaisella taidolla. Jeesus selitti… 

( Jeesus ) ” He ovat tehneet tämän sinulle, koska rakastat heitä suuresti. Monia armoja jaettiin 

sinun puolestasi heille. Niinä aikoina, kun toiset eivät vastanneet meidän töihimme, armoja 

vuodatettiin köyhille ja yksinkertaisille ihmisille, jotka vastasivat. Täällä on monia pyhimyksiä, 

poikkeuksellisia pyhimyksiä. ” 

( Clare ) Yksi pikkupoika ahtautui joukon läpi vanhemman tytön kanssa ja toi minulle osterin 

kuoren, jonka keskellä oli ihana helmi. Hän katsoi minun silmiini ja minä hänen silmiinsä, ne olivat 

kuin ikkunat ikuisuuteen. Poika oli pieni, sielu suunnaton. Ohikiitävän hetken ajan ymmärsin 

hieman siitä hurmostilasta, jota meidän täytyy aiheuttaa Herralle rakkaudellamme Häntä kohtaan 

ja miksi Hän on halukas kärsimään niin kauheasti juuri tämän yhden kallisarvoisen sielun takia. 

Jeesus esitteli hänet minulle… 

( Jeesus ) ” Hänen nimensä on Pantutu, ja hänen sisarensa on Eruru. Minä olen säästänyt tämän 

sinulle kaikkein erityisimpänä yllätyksenä. ” ( On syntymäpäiväni jälkeinen päivä. ) 

( Clare ) Minä olen niin otettu, niin kiitollinen, minun silmäni vuotavat kyyneleitä. ” Mitä minä voin 

tehdä puolestasi, pikkuinen? ” 

Hän vastasi… ” Sinä olet tehnyt jo niin paljon! ” 

( Clare ) ” Kallisarvoinen! ” Suutelin hänen pikku kättään ja nostin hänet syliini. Pidellen häntä, hän 

nojasi pikku päätään minun sydämeeni ja tunsin ajautuvani käsittämättömään rakkauden 

vaihtoon. Kun olin jälleen oma itseni, me olimme erkanemassa soutuveneellämme. Katsoin pikku 

Pantutuun, joka vilkutti ja sanoin, ” Herra, eikö ole mitään erityistä mitä voisimme antaa hänelle? ”  

Jeesus ojensi minulle pienen kultaketjun ja medaljongin, jossa oli Hänen kuvansa kohokuvioituna 

sen päällä, sisällä oli kaksi kuvaa, joita en nähnyt. Minä viskasin sen hänelle rannalle ja ottaen 



pieniin käsiin sen, hän tutki sen huolellisesti ja sitten katsoi ylös valtava virne kasvoillaan, kun hän 

asetti sen päänsä ympärille. Jeesus vakuutti minulle…  

( Jeesus ) ” Minun Rakkaani, tämä on todellinen paikka Taivaassa, jossa on todellisia sieluja, sinun 

omia jälkeläisiäsi, Meidän jälkeläisiämme. ” 

( Clare ) Siinä vaiheessa soutuveneemme alkoi pikkuhiljaa liikkua takaisin pois poukamasta. 

Vilkutin hyvästiksi ja hän alkoi juoksemaan rantaviivaa pitkin seuraten meitä. ” Pantutu! Pidä 

minut rukouksissasi! ” Sanoin, tietäen, että puhtaiden sielujen rukoukset painavat paljon Isälle.  

( Jeesus ) ” Sinun vuoksesi hän on täällä. Sinun rukouksesi ja uhrauksesi, jotka vapauttivat armoa 

tehden hänen pelastumisensa mahdolliseksi. Niin monia lapsia, niin monia sieluja, joista et tiedä, 

niin monia yllätyksiä! ” 

 ( Clare ) Minä pystyin vain itkemään kiitollisuuden kyyneleitä nähden sellaisen hedelmän 

Taivaassa. Minä mietin myöhemmin, sen jälkeen, kun tästä tapahtumasta oli kulunut monta 

vuotta, kaipasin mennä Afrikkaan näyn seurauksena, jonka koin rukoillessani, naiset ja lapset 

kutsuivat apuun kädet kurkottaen. He asuivat kurjuudessa ja olivat niin rahattomia, että olisin 

halunnut mennä heidän luokseen, mutta kuten Herra halusi, kuuliaisuus piti meidät Yhdysvalloissa, 

mutta en koskaan unohtanut heitä. Ja nyt näyttää siltä, että seurakuntamme, joka ei näyttänyt 

olevan kovin hedelmällinen täällä Amerikassa, jollain mystisellä tavalla toi satoa Afrikassa. Herra 

on luvannut… 

( Jeesus ) ” Minun Sanani ei palaa luokseni tyhjänä, se saattaa loppuun sen, mitä varten Minä olen 

sen lähettänyt. ” 

( Clare ) Me uskomme, että Herra teki kaiken tarvittavan työn jokaisen sielun pelastuksen eteen, 

ristillä, mutta jonkun täytyy viedä sanomaa, ja tässä varmistus rukoukset, paastot ja muut 

uhraukset ovat toimineet katalyyttinä vapauttamassa armoja, joita tarvittiin kenttätyössä. Se on 

ollut meidän kokemuksemme, että kun aherramme sielua varten, ja hän ei hyväksy armoa, Herra 

täydellisessä pelastuksen ekonomiassaan, antaa armon sielulle, joka on valmis ottamaan sen 

vastaan, niin että jopa he, jotka ovat kaukana kenttätyöstä, uhrauksillaan avustavat heitä, jotka 

ovat siellä työskentelemässä.   


