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E-kirjasta ” Morsiamen Kronikat” 

Tänä iltana, Herra, kuten tavallista, Sinä olet pyytänyt minua tulemaan syrjemmälle Sinun kanssasi 

pois palatsista paikkaan, missä me voimme olla yhdessä jonkin aikaa. Heti kun ymmärrän tämän, 

Minä huomaan seisovani hiekkaisella niemellä, pienen joen rannalla.   

Se vaikuttaa olevan jossain päin Egyptiä, koska joen rannalla on papyrus ruokoja ja minä näen 

kyläläisiä perinteisissä egyptiläisissä puvuissa, työskennellen levittääkseen verkkojaan 

vastarannalla. Vieressäni on pitkä, karkeatekoinen, veistetty vene, työntö sauvat, jotka ovat siististi 

laitettu veneeseen ja ne lepäävät puisten istuimien yllä. Katson ylös ja Herra seisoo veneen 

etuosassa, kelaten köyttä ja valmistautuen työntämään sen veteen. Minä kurkotan alas auttamaan 

ohjaamaan sen jokeen ja hyppäämään virtaukseen, minä kiskon itseni ylös ja takaosaan.  

Vesi on ihmeellisen moniväristä, kimmeltäen prisman sateenkaaren väreissä läpikotaisin ja se on 

ihmeellisen lämmintä, kuitenkin erilaista siinä mielessä, että se ei tunnu maalliselta vedeltä. Siinä 

on mukava, pehmeä, virkistävä tunne, kuitenkin kun kerran olen ulkona, tunnen oloni mukavaksi 

ja kosteaksi, mutta ei tippuvan märäksi.  

Täällä on leuto, aurinkoinen päivä täällä ja valkoiset jalohaikarat ovat kävelemässä varovaisesti 

vedenrajassa, pitkillä puujaloillaan ja mustilla jaloilla ja silmäilevät suurella näppäryydellä 

matalikkoja keskipäivän aterian saadakseen. Kuitenkin kun ne tulevat ylös, ne eivät ole saaneet 

kalaa, vaan jonkin herkän vedenalaisen kasvin lehtiä. Muistan, että Pyhissä Kirjoituksissa sanotaan, 

”Leijona tulee syömään heinää niin kuin härkä”, ja palautan mieleen, että Taivaassa ei ole 

tappamista tai kuolemaa ollenkaan. 

Jeesus työntää meidät eteenpäin ja ohjaa meidät keskemmälle virtaukseen ja minä olen 

ihmeissäni näystä, että kaksi aikuista virtahepoa tallustelee vain eteenpäin. Lähellä niiden perässä 

on kallisarvoinen vauva vasikka, iloisesti hyppien pysyäkseen vanhempiensa vauhdissa. Ne avaavat 

suunsa ammolleen haukotukseen, liikutellen päitään ylös alas meille, kun me ohitamme ne. Minun 

sydämeni ja mieleni jo laukkaavat innostuksesta, kun olen nähnyt nämä kahdet asukkaat niin 

lähekkäin toistensa kanssa. 

” Minä kerroin sinulle, että tämä olisi erityinen paikka, enkö kertonutkin?” Jeesus sanoo, 

lepuuttaen sauvaa sylissään hetken. 

” Voi, Herra, lakkaatko Sinä koskaan hämmästyttämästä minua?” Minä vastaan, kohdaten 

Jeesuksen rakastavan katseen. ” Kun minä näen Sinun katsovan minuun tällä tavalla, minun 

sydämeni alkaa lyödä äänekkäästi rinnassani ja minä olen varma, että kaikki taivaassa ja 

maapallolla voivat kuulla ja tuntea sen.” 

” Rakkaani, minä tunnen aivan kuin minun koko olemukseni olisi tulessa, mitä rakkaudellisimmalla 

intohimolla Sinua kohtaan. Minä vain haluan heittäytyä Sinun Käsivarsillesi tällä hetkellä!” minä 

sanoin, nojaten eteenpäin tullakseni eteenpäin Sinun luoksesi. 

Jeesus sanoi… ” Hei, hei Minun Morsiameni! Sinä tulet varmasti kääntämään meidät ympäri juuri 

tässä keskellä jokea! Sitäkö sinä haluat?”   



Ilman epäilystäkään minä huusin, ”Kyllä!” Minä loikkasin Häntä kohti ja vene kaatuu välittömästi. 

Tässä me olemme, nauraen ja pyörien kuin kaksi pientä lasta, uponneina tähän taivaalliseen 

veteen ja ikionnellisina ollen toistemme käsivarsilla. Kun joet täällä tyypillisesti ovat matalia, minä 

nousen ylös hiekkaiselle pohjalle, kuten teet sinäkin ja me heittäydymme eteenpäin 

samanaikaisesti, kurkottaen käsiämme ja jalkojamme saadaksemme kiinni veneen, joka on nyt 

virrassa ulottumattomissa.  

Jeesus ui eteenpäin nopeasti ja saa otteen köydestä ja minä saavutan Hänet juuri ajoissa 

saadakseni kiinni sivusta ja kiivetäkseni takaisin veneeseen. Kun Hän auttaa saamaan minun jalkani 

veneeseen, Hän hyppää pois vedestä ja iloisesti heilauttaa jalkansa veneeseen ja kääntyy 

laskeutuakseen Hänen istuimelleen. 

” Se oli melkoinen halaus!” Jeesus tokaisee, yhä ravistellen kimmeltävää vettä Hänen kasvoiltaan. 

” Kyllä, minä tiedän… tehdään se uudelleen!” Minä kikatan. Hän teeskentelee, aivan kuin 

kaataakseen veneen uudelleen ja sitten ottaakseen kiinni sivuista, vakauttaen sen kunnolla 

rempseällä naurulla. Me olemme yhä hengittämässä raskaasti hurjastelusta ja jälleen kerran me 

katsomme toisiamme silmiin ja minä huokaan syvään ylimaallisella ilolla. 

Minä en voi uskoa, että minä todella olen täällä, katsoen Rakkaani silmiin ja minut vangitsee yhä 

enemmän Hänen sydämen sykkeensä. Hänen sydämensä on tässä vaiheessa säteilemässä ulos ja 

sisään minun omastani.  

Vaistoten, että Hän on täynnä odotusta, tietäen mikä minulla on edessäni, minä palaan itseeni 

jossain määrin, nostaen tukevan sauvan työntääkseni veneen rinnalla, mutta olen yhä täysin 

leijumassa rakkauden tuulissa. 

Jeesus näyttää niin majesteettiselta, kun Hän istuu korkealla ja nousee ylös keulassa, työntäen 

sauvalla mukana, pitääkseen meidät liikkeessä eteenpäin. Kaukana edessäpäin, hieman 

kaartuvassa mutkassa minä näen bambuisen laivatelakan ulkonevan joesta. Se on yhä hieman 

ylävirtaan, mutta Sinä alat työntämään jopa suuremmalla voimalla. Sinun innostuksesi saa minut 

työntämään suuremmalla päättäväisyydellä ja minä näytän tietävän vaistomaisesti, että me 

olemme tulossa lähemmäs matkamme syytä.  

Nyt ihmiset joka suunnasta juoksevat rantoja pitkin, heiluttaen käsiään ilmassa ja hurraten meille 

vahingoniloisessa juhlinnassa. Kun me lähestymme laituria, minä voin nähdä, että se mikä meitä 

odottaa, on paljon suurempaa kuin mikään mitä minä olen ennen kuvitellut. Kohoten korkealle, 

joesta johtavien leveiden askelmien yläpuolelle, kohoaa kaikkein kaunein palatsi, mitä minä olen 

koskaan nähnyt. Kaksitoista Kuninkaallista Vartijaa on asemissa toisiaan vastapäätä, nousten 

ylöspäin johtavia marmoriportaita. 

Tunnen itseni hieman hämmentyneeksi ajatuksesta, että en ole pukeutunut oikein sellaista 

tilaisuutta varten ja kun katson alas, Minä olen ällistynyt, kun näen, että me olemme täysin 

muuttuneet. Me emme enää ole sotkuisia eikä hiuksemme ole sekaisin aikaisemmasta leikistä, 

vaan me molemmat olemme pukeutuneet kauniisti mitä kuninkaallisimpiin häävaatteisiin. 

Kauniina ja loistokkaina me nousemme maihin ja vartijat saattavat meidät laituria pitkin ja 

ylöspäin. Kun pääsemme huipulle, minä olen sanaton edessäni olevasta näystä. 

Suoraan edessäni on suunnaton avoin eteinen. Avoimen kaartuvan sisäänkäynnin läpi, 

kuninkaalliseen saliin, jossa on pyöristetyt seinät, jotka johtavat ylhäällä massiiviseen pyöreään 

kupoliin. Ryöpyten alas korkeilta parvekkeilta, ovat luonnolliset putoukset, jotka löytävät tiensä 

alas pitkin seiniä, joita peittävät kivikasvot ja saniaiset, muratit ja muu rehevä kasvusto.  



Koko paikka on muutettu yhdeksi suureksi sisäviidakoksi. Tukaanit ja Arat liukuvat sulokkaasti alas 

orsiltaan, sekoittuen toisten eksoottisten, kaikenlaisten lintujen kanssa. Satunnainen kameleontti 

sallii itsensä tulla huomatuksi, samalla kun pienet lemuri-apina ryhmät kutsuvat toisiaan 

viiniköynnöksistä, ilmoittaen Kuninkaan ja Hänen Morsiamensa saapumisesta. 

Jeesus ottaa minun käteni ja saattaa minun huomiooni laajan valkoisen portaikon vasemmalla 

puolellamme. Ylöspäin ja ylöspäin meitä viedään, aivan kuin meitä kannettaisiin tuoksuvassa 

ilmassa, kunnes me saavutamme yläparvekkeen. Kun Hän ohjaa minua eteenpäin minä tunnen 

itseni kevyeksi kuin höyhen, pidellen Sinun kädestäsi. Nyt, tässä edessämme on verho aukeamassa 

pääpiirustushuoneen aulaan. Kun olemme sisällä, minä voin tuntea ihmeellisen eukalyptus puiden 

tuoksun.  

Toisella sivulla on ylellinen sohva, hienoine silkkityynyineen. Vastakkaisella puolella on iso lipasto 

ja vaatekaappi. Itämaiset, tiikkipuiset tuolit on sijoitettu ympäri huonetta ja pehmeät, ohuet 

verhot on ripustettu kaksoisovien eteen, ne avautuvat ulkoverannalle. Me etenemme ulos ovista 

ja istumme pienen valkean pöydän ääreen. Ilmeisesti tulomme oli odotettu, sillä tässä edessämme 

on katettuna hyvin mukava brunssi. 

Meloneita, guavia, täydennettynä kateenkorvalla ja munilla, salaatilla, teellä ja monilla muilla 

herkullisilla virvokkeilla. Myös jukurttia ja viljoja, ja tuore kerma ja maito koristivat esillepanoa, ja 

ne lepäsivät orkideoiden, magnolioiden, tuoksuvien gardenioiden ja jasmiininkukkien joukossa. 

Mikään ei voisi olla niin täydellistä kuin tämä loistokas vastaanotto ja kukaan ei voisi olla niin 

ehdottoman hullaantunut, kuin mitä minä olen tässä jakaen näitä hääherkkuja Hänen kanssaan. 


