
301. Jeesus selittää… Tämä viivästyttää Taivaaseennostoa & 3 Ryhmää Kristittyjä 

MIKÄ VIIVÄSTYTTÄÄ TAIVAASEENNOSTOA?... ON 3 RYHMÄÄ KRISTITTYJÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Huhtikuuta, 2016. 

Clare aloitti… Herra siunaa meitä oppimiskykyisellä hengellä ja avoimella sydämellä. Minä, aivan 

kuten monet muutkin ovat kamppailleet sen kanssa, mikä näyttää sanalta Taivaaseennoston 

ajoituksesta. 

Minua on suuresti vaivannut se, että ei vieläkään ole mitään merkkiä Herran tulemisesta, sen 

mukaisesti, mitä Hän on kertonut minulle. Minulla on ollut hyvin raskas taakka siitä koko päivän 

tänään. Siis, kun tulin rukoushetkeeni, minuun koski sisäisesti ja tunsin, että Herra aikoi puhua 

minulle juuri tästä aiheesta. Ja Hän puhui! Tässä on, mitä kävi ilmi. 

Herra, mitä minun pitäisi kertoa heille? Minä olen vastuussa jokaisesta sanasta Sinulle ja minä en 

tunne kiireellisyyttä. Tunnen jälleen tuuditusta vaistossani Sinun tulemisessasi meitä varten. 

Pyydän, mitä minun pitäisi kertoa heille?  

Jeesus aloitti… ” Kerro heille, että lopettavat rukoilemisen sukulaistensa puolesta. Kerro heille, 

että lopettavat rukoilemasta maansa puolesta. Kerro heille, että lopettavat rukoilemasta 

maailman puolesta. Sitten Minä tulen paljon aikaisemmin.” 

” Mutta Minun kansani, joka on otettu Minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät Minun 

kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin Minä kuulen Taivaasta ja annan anteeksi heidän 

syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi.” Toinen Aikakirja 7:14. 

” Se on vain niin yksinkertaista, Clare. Jos sinulla on niin kiire tulla otetuksi Taivaaseennostossa, 

niin lakkaa rukoilemasta.”  

( Clare ) Herra, minä näen tällä tavalla, anna minulle anteeksi, jos olen väärässä; on kolmenlaisia 

uskovia…  

1. ”loppuun-uupuneet-hyvää-tehdessään”, morsiamet, jotka ovat nukahtaneet, mutta silti 

odottavat sinun paluutasi. 

2. Sitten ”todelliset rakastajat”, jotka myös odottavat ja kaipaavat, muuta tekevät kaiken 

voitavansa tuodakseen ihmiskunnan Sinulle. Heidän lamppunsa ovat yhä täynnä. He ovat niitä, 

jotka pidättelevät Taivaaseennostoa, vaikka he näyttävätkin niiltä, jotka eivät enää voi odottaa.  

3. Ja viimeiseksi, ne, jotka ovat syntyneet uudelleen, muuta ovat kiireisinä maailmassa ja he eivät 

halua kuulla Sinun tulemisestasi. Onko tämä Sinun ajatteluasi vai minun? 

( Jeesus ) ” Se on Minun. Minä olen laittanut nämä ajatukset sinun päähäsi, niin että Minä voisin 

auttaa sinua näkemään, missä sinä seisot Minun edessäni.”  

” He, jotka ovat innokkaita ja kiireisiä Minua varten, eivät ole kukistaneet vielä lihaansa. He 

horjuvat, uupuvat loppuun ja jopa nukahtavat. Heidän lamppunsa ovat tyhjiä. He reagoivat 

huonosti, kun Minun tuloni viivästyy, jopa siihen pisteeseen asti, että he haluavat antaa periksi ja 

langeta muun maailman mukaan. Heitä ei ollenkaan huolestuta kadotetut, joita he eivät näe. Kyllä, 

he näennäisesti palvelevat ja rukoilevat, mutta eivät sydämessään tunne niin, mutta he 

mieluummin lähtisivät nyt Taivaaseennostossa, kuin kärsisivät enää miljoonien vielä 

pelastamattomien vuoksi.”  



” He eivät näe niin kuin Minä näen, ajattele niin kuin Minä ajattelen, tai tunne niin kuin Minä 

tunnen. Monet kanavallamme ovat tällaisia. Minun Morsiameni, Minä rakastan teitä, mutta teidän 

täytyy nähdä itsenne Minun peilissäni, että onko se mitä elämästänne on jäljellä, todella uhrausta 

Minulle.”  

” He, jotka ovat palvelutyön etulinjassa, työskennellen kovasti, kun on vielä päivänvaloa jäljellä, he 

ovat Minun Rakastajiani. He ovat juuri niitä, jotka tullaan ottamaan Taivaaseennostossa, jopa 

heidän tahtonsa vastaisesti jollakin tasolla. He ovat niin rakastuneita Minuun ja omistautuneita 

Minun agendalleni, että he rukoilevat kansakunnan ja maailman puolesta, ODOTTAEN Minun 

kuulevan heitä ja myöntävän armollisuutta ja armoa. Nämä ovat heitä, joiden kanssa Minä kaipaan 

innokkaasti olla Taivaassa. He ovat Morsiamia, joilla ovat lamput täynnä öljyä.” 

” Sitten on heitä, jota Minä kutsun maailmallisiksi ja todella luopuneiksi kristityiksi, jotka tekevät 

sen, mikä on mukavaa. He tukevat lähetystyötä, antavat palvelustoimiin, ja elävät ”hyvää” elämää, 

nauttien tietyistä maailman puolista. He, myös, rukoilevat – mutta kun pakkotilanne tulee, he 

poistuvat paikalta tai murtuvat. He eivät ole hyvin perehtyneet kärsimykseen, eivät samalla tavalla 

kuin Rakastajat. Nyt Minä osoitan niitä viestejä, joita sinä sait palveluksessasi.”  

( Clare ) Minulla oli ehtoollispalvelus juuri ennen kuin tulin rukoushetkeeni. Ensimmäinen viesti. 

Herra, mistä Sinä haluat aloittaa?  

( Jeesus ) ” Pietarin Toisessa Kirjeessä 3:8 sanotaan… Mutta tämä yksi älköön olko teiltä rakkaani, 

salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niin kuin yksi 

päivä.”  

” Kyllä, Taivaassa aika on kokonaan toisenlaista. Muuta kun Minä puhun teille, Minä puhun 

Maapallon ajasta, koska sitä te elätte ja ymmärrätte. Minä en puhu teille taivaallisella ajan 

konseptilla.”  

” Toisessa Pietarin Kirjeessä 3:9 sanotaan… Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin 

muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan Hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä Hän ei 

tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.”  

” Te katsotte Minuun ja rukoilette, `Herra, anna armoa minun perheelleni.`Olenko Minä kuuro 

epäjumala vai reagoinko Minä myöntämällä armoa? Te rukoilette Pyhää Armorukousta. Olenko 

Minä jälleen joku, joka ei voi kuulla? Te itkette, kun teidän sukulaisenne torjuvat teidät, kun he 

pilkkaavat teitä. Enkö Minä itke teidän kanssanne? Eikö teidän kyyneleenne ja tuskanne liikuta 

Minun sydäntäni, säälimään heitä ja antamaan heille lisää armoa, lisää aikaa ja lisää armoa? He, 

jotka jatkuvasti sanovat, että Minun armoni on loppumassa, ovat väärässä. Minun armoni on 

ikuista ja on ajasta aikaan.” 

( Clare ) Ja sitten Hän elävöitti tämän Pyhän Kirjoituksen minulle, Valitusvirret 3:23… Herran armoa 

on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä Hänen laupeutensa ei ole loppunut: se on joka aamu uusi, 

ja suuri on Hänen uskollisuutensa.”  

( Jeesus ) ” Minun ihmiseni, teidän täytyy harkita, että Minun sydämeni on puhdasta kultaa, 

puhdasta rakkautta, puhdasta hyvyyttä. Minä kammoan tuomitsemista. Minä inhoan tuomion 

jakamista. Teillä ei ole mitään tapaa arvella sen kivun määrää, mitä Minä kärsin tuomitsemisessa. 

Viattoman lapsen murha, raskaana oleva nainen, nuoret lapset… teillä ei ole mitään käsitystä siitä, 

mitä Minulle maksaa jakaa tuomiota.”  



” Siis, sen ei pitäisi olla teille yllätys, että Minä olen kärsimätön vastaamaan armon rukouksiin. 

Enkö Minä ole käskenyt teitä rukoilemaan? Ettekö te ole rukoilleet pelastamattomien ja 

perheittenne puolesta? Siispä, Minä pyydän teitä rukoilemaan ja te rukoilette ja Minä sivuutan 

teidät??? Sellaisen Jumalanko te luulette Minun olevan?”  

” Mitä Joona teki, kun ihmisiä ei surmattu Minun vihassani? Ettekö te ole juuri niin kuin hän? Te 

profetoitte tuomiota ja Minä myönnyin, koska he katuivat… nyt te haluatte mennä maahan ja 

kuolla? Ettekö te ole kaikki juuri niin kuin Joona?”  

” Minä moitin teitä, Minun Morsiameni. Minä en tuomitse teitä, Minä kiinnitän teidän huomionne 

siihen, mikä puuttuu pyhimysten edessä Taivaassa. He näkevät puutteen ja he rukoilevat armoa 

teille. Ja muuten, tämä teidän tahaton reaktionne, mikä teillä on jokaista Taivaassa teidän 

puolestanne rukoilevaa kohtaan, se tulee viholliselta… se on silkkaa hölynpölyä. Kirjaimellisesti. 

Eikö heidän, jotka ovat liitossa Minun kanssani, pitäisi itkeä, kun Minä itken, riemuita, kun Minä 

riemuitsen ja rukoilla, kun Minä rukoilen? Te pyydätte ystäviänne rukoilemaan teidän 

puolestanne, mutta pilvi, joka seuraa teidän jokaista liikettänne… he eivät voisi? Kuten Minä 

sanoin – tämä on järjetöntä.”  

” Vain koska yksi kirkko käytti tätä väärin, tekeekö se siitä pätemätöntä? He käyttivät väärin myös 

kastetta ja avioliittoa myös, veloittaen rahaa siitä. Siis, hylkäättekö te myös kasteen ja avioliiton 

myös? Minä en halua mennä tämän syvemmälle tässä asiassa. Etsikää Minua ja Minä tulen 

näyttämään teille totuuden. Sillä välin, he Taivaassa ja Maapallolla ja kaikki luodut valittavat teidän 

puolestanne.” (Paavalin Kirje Roomalaisille 8:22-23)  

” Kyllä, luomakunta valittaa, aivan kuten tekin valitatte. Lopen uupuneina tämän maailman 

korruption vuoksi. Nyt, te kysytte Minulta milloin ja Minä en voi kertoa teille, ennen kuin Isä 

paljastaa sen Minulle. Minä olen valinnut seisoa Pyhien Kirjoitusten takana. Minä voin kertoa teille 

muita asioita, mitä tulee tapahtumaan sinä päivänä, mutta Minä en voi nimetä päivää. Se on 

salattu Minulta. Minä kerroin teille, että päivä oli lyöty lukkoon, mutta silloin Minulle annettiin 

lisää aikaa kerätä ja Minä kerroin teille, että aikaa on pidennetty hyvin pienin lisäyksin. Sitten Minä 

selvensin ja sanoin, että hyvin pienet lisäykset olivat minuutti minuutilta. Siis, aikaa on pidennetty 

minuutti minuutilta.”  

” Tiedättekö mitä Minä tekisin, jos Minä eläisin Maapallolla? Ensimmäiseksi aamulla Minä kiittäisin 

Isää vielä lisäminuutista pelastaa sieluja. Yksi lisäminuutti. Minä kiitän Häntä ja asetan katseeni 

heihin, jotka ovat alkamassa reagoida. Sen Minä teen.”  

” Siis kuinka Minä tunnen heitä kohtaan, ketkä ovat innokkaita tulemaan otetuiksi 

Taivaaseennostossa? Minä olen iloinen, että he ovat innokkaita näkemään Minut ja tulemaan 

lievitetyiksi kärsimyksistään, mikä on vain luonnollista. Mutta Minä olen surullinen, kun näen 

sellaista itsekkyyttä, joka saisi Minut jättämään niin monen jäljelle kärsimään ja jopa enemmän – 

koko ikuisuudeksi.”  

” Entä he, jotka ovat Minun asioillani ja sinnittelevät? He saavat Minut itkemään ilosta. Miksi, te 

sanotte? Koska heidän sydämensä ovat yhtä Minun kanssani ja he lohduttavat Minua heidän 

rakkaudellaan heidän veljeensä.”  

 

 



” Mikä tuo Minut tähän… He ovat Filadelfian Alkuaikojen Kirkko. Kyllä, he ovat ne, joille Minä olen 

luvannut pelastuksen ja pahoista päivistä päästämisen; päivät ovat kohtaamassa tätä Maapalloa. 

Minun ihmiseni, joko te olette Minun puolellani tai Minua vastaan. Joko te kuuntelette ja reagoitte 

Minun kipuuni ja sivuutatte omanne, tai te valitatte juuri niistä asioista, jotka tulevat tuomaan 

teille suurimmat ansiot ja kunnian Taivaassa. Ja ilon Minulle.”  

” Minun lapseni, Minä kuulen joka äänen – ymmärrättekö te?? Minä kuulen kohdussa olevan 

syntymättömän lapsen äänen. Minä kuulen Alzheimerin vaivaaman ikäihmisen äänen. Kyllä. Heillä 

myös on ääni. Ja Minä kuulen kaikki äänet siltä väliltä. Kuinka Minä sitten oikeutan 

ahdistuksessaan tarpeessa olevien murskaamisen? Enkö Minä kaipaa Armoa Minun Isältäni näille? 

Minä kerron näitä asioita vain tutustuttaakseni teidät Minun pulmaani, en tuomitakseni teitä. 

Minä haluan teidän sydäntenne olevan Minun sydämeni kaltaisia.” 

” Tiedättekö te, että tämän maailman olisi pitänyt suistua hämmennykseen, kaaokseen ja sotaan 

kauan aikaa sitten?? Kyllä, KAUAN aikaa sitten. Tiedättekö te, että moni teistä ei ollut vielä 

kuitenkaan pelastettu? Voi, vaviskaa missä seisotte, te olitte menossa Helvettiin. Ja nyt pitäisikö 

Minun hylätä teidän kaltaisenne Hornaan?”  

” Minä en hylkää. Ja Minä haluan teidät MINUN puolelleni, Minun Isäni puolelle. Kyllä, kuunnelkaa 

Minun ihmiseni, TULKAA MINUN SYDÄMENI KALTAISIKSI kadotettujen puolesta ja lopettakaa 

kiusaamasta Jumalaanne näiden tuomitsemisella. Todistakaa Minulle, että te olette Minun 

todellinen puolisoni, että kaikki mikä teille merkitsee, merkitsee Minulle. Tiedättekö te, että koko 

Taivas on yhdistynyt Minun kanssani halussa ja rukouksessa? No niin, se on.”  

” Siis, tätä Minä siis teen. Kaikkien teidän puolestanne. Ja tämä hyödyttää jopa haaleita ja antaa 

heille ja antaa heille hieman aikaa herätä. Minä annan teille iloisia asioita tehtäväksi Minua varten. 

Asioita, joita te synnyitte tekemään, niitä Minä annan teille. Minä tuon esille teidän lahjanne, niin 

että te ette ikävysty ja uuvu loppuun, ja ette anna periksi ja tulette kukoistamaan. Sellainen on 

ajoituksen luonne. Kuitenkin te tulette olemaan kukoistamisen prosessissa. Te ette tule istumaan 

tien poskessa itsesäälissä ja surkuttelemassa kärsimyksiänne täällä. Ei, te tulette nousemaan 

ottaaksenne Valtakunnan myrskyllä, näiden erityisten ominaisuuksien avulla, mitä Minä olen 

suonut teille.”  

” Kyllä! Te tulette olemaan tuotteliaita, jos te tottelette Minua. Minä haluan teidän unohtavan 

maallisen ajan, koska Minä en edelleenkään tiedä päivää enkä tuntia ja Minä en halua katsoa alas 

vakavaa morsianta, joka on surkuttelemassa Minun viivästymistäni. Se ei ole Minun käsissäni. 

Ymmärrättekö te? Se on Isän käsissä ja sillä välin, Minun täytyy lepytellä Minun Morsiantani ja 

saada hänet keskittymään siihen hyvään, joka vielä on tehtävänä. Siis katsokaahan (Minä toivon, 

että te näette), Minä teen kaikkeni tuodakseni iloa teidän elämiinne näissä olosuhteissa. Kyllä, 

Minä valan sitä päällenne. Pyytäkää ja te vastaanottaa. Jotkut teistä eivät vieläkään ole painaneet 

päälle tarpeeksi tietääksenne, mikä on se mitä te voitte tai mitä teidän pitäisi olla tekemässä. 

Kunnes se paljastetaan teille, tehkää mitä ikinä kätenne löytävät tekemistä tuodaksenne muita 

Minun luokseni.” 

” Minä johdatan teitä tarpeilla. Minä tuon tarpeita teidän tietoonne. Olkaa herkkiä ja reagoikaa. Te 

ette tiedä, kuinka Minä suoristan mutkat. Olkaa vain tottelevaisia ja tehkää mitä ikinä kätenne 

löytävät tehdäksenne Minut todelliseksi muille. Tottelevaisuutenne kautta Minä tulen 

johdattamaan teitä. Selvä, nyt me tulemme tilanteen taitekohtaan. Ja tätä Minä haluan teidän 

kuuntelevan hyvin huolellisesti.”  



” Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet 

kuumuudesta hajoavat ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.” Toinen Pietarin Kirje 3:10. ” 

Nyt. Onko teitä koskaan ryöstetty? Odotitteko sitä? Aivan. Ette odottaneet, se oli yllätys. Tämä on 

vain mikroskooppinen skenaario siitä mitä tulee tapahtumaan.”  

” Suzanne on kiireinen hoitokodissa. Hän työskentelee siellä, mutta myös tekee vapaaehtoistyötä. 

Hän on juuri organisoinut musiikkiesityksen Taivas- aiheesta seniori kansalaisille ja on saamassa 

tarpeiston ja vapaaehtoiset kasaan. Yhtäkkiä, hän kuulee trumpetin äänen ja Maapallo alkaa 

vavista. Välittömästi hän tietää, mitä se on ja hän katsoo Minuun ja sanoo… `Nyt? Minä olin 

juuri…`. Mutta ennen kuin valituksen sana karkaa hänen huuliltaan, hänet otetaan ylös Minun 

odottaville käsivarsilleni.”  

” Kaupungin toisella puolella, Alex on juuri aloittanut Raamatun opiskelun puistossa. Tämä on 

hänen kolmas viikkonsa. Hän epäröi tehdä tätä niin kauan, mutta koska hän kuuli, että Minä 

halusin hänen pinnistelevän, hän aloitti sen. Siispä, tässä hänellä on ryhmä kodittomia miehiä, 

jotka todella alkavat nauttia yksinkertaisista opetuksista ja armollisista aterioista, joita hän on 

tuonut heille. He näkevät evankeliumin käytännössä. Yhtäkkiä he kuulevat karjaisun taivaalla ja 

kuulevat trumpettien leiskuvan!! Alex katsoo ylös Minuun ja sanoo… ”Mutta Herra, minä olen 

vasta aloittamassa!”  

” Kahden kaupungin päässä, aviomies on juuri hylännyt Lisan hänen uskonsa takia. Lisalla on kolme 

pientä huolehdittavana yksinään. Hän on tilapäisesti joidenkin kirkon ystävien luona ja on 

viimeinkin viimeistelemässä joitakin lauluja, joita hän kirjoitti ja opettelemassa kuinka soittaa ja 

laulaa niitä. Tänä tulevana sunnuntaina tulee olemaan hänen ensiesiintymisensä – hänet on 

kutsuttu laulamaan kirkossa yksi lauluistaan Minulle. Kuurouttava karjaisu läpäisee talon. Lapset 

olivat päiväunilla ja kaikki ovat heräämässä. `Äiti, mitä tapahtuu?` Hän laittaa kitaransa alas ja 

juoksee ikkunaan ja siellä Minä olen `Nyt Herra? Minä juuri sain haltuun tämän laulun…` hän 

aloittaa. Mutta ennen kuin hän pystyy lopettamaan, hänet otetaan ylös Minun kanssani ja hänen 

lastensa kanssa.”  

” Ethel on järjestelemässä kirpparia auttaakseen syöpälapsen sairauskuluissa. Kirkkoon on tulvinut 

lahjoituksia ja hän on juuri järjestelemässä ja laittamassa hintalappuja niihin kahden 

vapaaehtoisen kanssa. Yhtäkkiä hän kuulee karjaisun ja trumpetit leiskuvat myös. Hänen suunsa 

valahtaa auki, kun hänet otetaan ylös tapaamaan Minut pilvissä. Nyt, teille kaikille ei:n sanojille. 

Älkää kirjoittako tälle kanavalle, kuinka Miamin täytyy tapahtua ensin. Minä olen vakiinnuttanut 

sen. Minä puhun teille tässä periaatteista, en yksityiskohdista.”  

” Luukkaan Evankeliumissa 12:40 sanotaan… Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette 

luule, Ihmisen Poika tulee. Huomaatteko te kaikki asian ytimen? Olenko tehnyt itseni selväksi? 

Mitä ikinä näettekin edessänne, mikä pitää tehdä, tehkää se! Rakkaudesta Minuun ja veljeenne ja 

te tulette olemaan iloisesti yllättyneitä sen keskellä. Te ette tule odottamaan Minua. Aivan kuten 

Pyhät Kirjoitukset sanovat, teidät tullaan yllättämään.” 

” Miksi te luulette, että Minä järjestin sen niin? Toisessa Pietarin Kirjeessä 1:5 sanotaan… niin 

pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa 

ymmärtäväisyyttä. Pitäkää mielessä, että meidän Herramme kärsivällisyys tarkoittaa pelastusta, 

juuri kuten meidän rakas veljemme Paavali myös kirjoitti teille viisaudella, jonka Jumala hänelle 

antoi.”  



” Ja Minun lopullinen sanani teille, Minä tiesin, että näin tulisi käymään. Minä tiesin sen, Minä 

kirjoitin sen ja se on välitetty teille. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.” 

Matteuksen Evankeliumi 25:5.  

” Hän viivästyi pitkän aikaa, koska Hän oli etsimis- ja pelastus missiossa ja juuri, kun Hän ajatteli, 

että viimeinen oli löytynyt, lisää alkoi tulla vuorten halkeamista, juosten Häntä kohti. Mitä Hänen 

piti tehdä? Jatkaa matkaa vai pysähtyä ja poimia kiltit lampaat Hänen käsivarsilleen ja tuoda heidät 

kotiin. Katsohan, maailma ei pyöri teidän ympärillänne. Se pyörii vielä löytämättömien ympärillä. 

Minä en ole siinä asemassa, että päättäisin keskustelun ja tekisin päätöksen. Minun Isäni ON. Ja 

kun Hänelle sopii, Minä vastaan pyyntöön ja tulen hakemaan teidät. Siihen asti Minä teen 

kiireisenä Minun Isäni asioita ja pyydän teitä tekemään samoin, Minun Morsiameni.” 

” Ikuisuus on varmistettu teille, mutta monille ei ole toivoa. Muistakaa, Paimen jätti 99 ja meni 

yhden perään ja teidän täytyy tehdä samoin. Kun te olette nostamassa tätä kallisarvoista 

käsivarsillenne, trumpetti tulee soimaan ja te, myös, tulette katsomaan taivaalle ja kysymään, ”Nyt 

Herra? mutta…?” Tietäkää varmuudella, että joka kerta, kun Minä olen opettamassa teitä, Minä 

välitän armoja siirtää sitä opetusta eteenpäin. Tehdä samoin ja käydä auran varteen. Jopa nyt, 

Minä suihkutan teille armoja, kääntääksenne teidän sydämenne ja kietoaksenne heidän Minun 

ympärilleni. Minä rakastan teitä, Minun Morsiameni. Me tulemme tekemään tämän yhdessä. Ja 

sinä päivänä te tulette katsomaan Minuun ja julistamaan… ”Herra, minä olen niin iloinen, että Sinä 

viivästytit tuloasi. Katso näitä, joita Minä olen tuonut Sinulle häälahjaksi”.” 


