
FL/39 - Jeesus selittää… Herran Morsiamen Timantti & Sen Merkitys 

Huhtikuun 22. 2013 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Näky Annettuna Timothyn 

Vaimolle, Kaikille Niille Joilla On Silmät Nähdä ja Korvat Kuulla 

Mies on antanut timantin tulevalle morsiamelleen. Timantti on vaatimaton, useimmille ei edes 

havaittava, mutta morsiamelle timantti on kallisarvoisin; hänelle se on sulhasen rakkauden 

symboli, lupaus heidän tulevasta avioliitostaan, lupaus heidän tulevaisuudestaan yhdessä. 

Hän vaalii tätä sormusta sormessaan niin paljon, että hän kieltäytyy ottamasta sitä pois, edes 

poistamasta sitä, kun hoitaa töitään. Hänen ilonsa on rakastaa tulevaa aviomiestään ja tämä 

sormus symboloi heidän rakkauttaan. 

Kuitenkin joillekin, kivi morsiamen sormuksessa on loukkaus, sillä se on hyvyyden ja ikuisen 

rakkauden osoitus, se on valoisan loistava ja sokeuttava. Heille timantti on pikkukivi kengässä, jota 

ei voida poistaa, tai hiekanjyvä heidän silmässään ja mitä ei voida pestä pois.  

Heille, morsian ja hänen aviomiehensä ja sormus ovat moitittavia; jotkut jopa vihaavat morsianta 

ja hänen aviomiestään, mustasukkaisina rakkaudesta, jonka he jakavat.  

Kuitenkin mieheen ja hänen tulevaan morsiameensa eivät heidän ympärillään olevat vaikuta, he 

odottavat vain päivää, jolloin heidän rakkautensa tullaan tekemään täydelliseksi, päivää, jolloin he 

menevät naimisiin ja aloittavat uuden elämän yhdessä, päivää, jolloin he voivat viimein tuntea 

toisensa läheisesti ja syvästi, toisin kuin minään muuna kertana menneisyydessä.  

Tämän Vertauksen Tarkoitus  

Huhtikuun 22. 2013 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Ymmärtäen Viisauden, joka 

Annettiin Timothylle ja Hänen Vaimolleen, Kaikille Niille Joilla On Silmät Nähdä Ja Korvat Kuulla  

Morsian on Herran Morsian ja tuleva aviomies on YahuShua.  

Ja timantti edustaa Herraa Itseään, Sanaa ja Lakia (Kymmentä Käskyä). Ja Morsiamen rakkauden 

vuoksi Herraa kohtaan, hän luonnollisesti rakastaa, mitä ikinä Hän antaa hänelle… Itsensä, Hänen 

Sanansa ja Lakinsa.  

Kuitenkin joillekin, nämä samat asiat (Herra, Hänen Sanansa ja Lakinsa) ovat loukkaavia, hyvyyden 

vuoksi, mitä ne edustavat. Ja todella, heille on, niin kuin heillä olisi pikkukivi kengässään ja mitä ei 

voida poistaa, hiekanjyvänen silmässään, ja mitä ei voida pestä pois, piikki heidän kyljessään, jota 

ei voida parantaa, koska he kieltäytyvät omaksumasta Häntä, joka yksin voisi parantaa heidät, 

eivätkä he halua kulkea Hänen teitään.  

Kuitenkin Herra ja Hänen morsiamensa jatkavat kulkuaan yhdessä, aivan kuin he olisivat jo 

kävelleet Puutarhassa. He ovat täysin omistautuneita toinen toisilleen, eivätkä heihin vaikuta 

pahat vilkaisut ja ilkeä puhe, joka on meneillään kaikkialla heidän ympärillään. Heidän siteensä ja 

heidän rakkautensa on rikkomatonta ja ikuista ja pian he tulevat olemaan täysin yksi. 


