
V1/15 - Sinä olet Minun Astiani & Niin kuin Kaksitoista,  

sinä tulet olemaan Minun Nimeni Todistaja 

Lokakuun 22. 2004 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana Puhuttuna 

Timothylle, Timothylle ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Herra: Timothy, miksi sinä anot Herralta, sinun Jumalaltasi? Etkö sinä tiedä, että Minä olen sinun 

kanssasi?  

Timothy: Minun pitää tietää, mitä Sinä pyydät minulta. Minulla on paljon epäilyitä itsessäni.  

Herra: Voi sinä vähäuskoinen, kuinka kauan Minun täytyy kärsiä sinun epäilyäsi? Todella Minä olen 

pyytänyt sinulta monia asioita ja Minä tulen jatkamaan niin tekemistä; jopa paljon enemmän Minä 

tulen vaatimaan sinulta tulevina päivinä, sillä aika on lyhyt, Minun poikani…  

Katso, Minä olen muovaamassa sinua Minun tarkoituksiani varten, luoden sinua uudelleen, 

valmistellen sinua Päivää varten, tehden sinut valmiiksi niitä asioita varten, jotka ovat tulossa ja 

niitä asioita varten, joita Minä olen aikeissa tehdä.  

Kuitenkin Minä kerron sinulle, tämä täytyy tehdä asteittain ja sinun täytyy olla halukas. Sillä lahjan 

suominen haluttomalle, lakkaa olemasta lahja ja siitä tulee pian taakka. Kuitenkin sinun sydämesi 

on avoin Minulle, aivan sinun sydämesi halun Minä tiedän.  

Sinun rakkautesi Minua kohtaan on suurta ja rakkaus, jota sinulla on lähimmäistäsi kohtaan, on 

myös suurta, vaikka sinä tukahdutat sen ja pelkäät mitä on tuleva… Älä pelkää, Minun poikani, sillä 

Minä olen sinun kanssasi päästämässä sinut pahasta; kyllä Minä, sinun rakas Pelastajasi, jota sinä 

kutsuit kauniiksi ja kallisarvoiseksi, vaikka sinä näit Minut lunastuksesi veren peittämänä.   

Todella, minne vain katsot, sinä näet kauneutta, tunnistaen Taivaan Isäsi kädenjäljen. Jopa poikana 

sinä pyrit olemaan Minun kaltaiseni. Kuitenkin, kun kasvoit vanhemmaksi, annoit periksi 

kiusaukselle, rakastaen tämän maailman nautintoja enemmän kuin Minua. Kuitenkaan Minä en 

koskaan jättänyt sinua, kun olin asettanut sinut sivuun alusta alkaen… Tutki sydäntäsi, Timothy, ja 

muista. Sillä sinä olet aina tiennyt, todella, sinun kutsumuksesi paljastettiin jopa monia vuosia 

ennen aikaa, päivää, jolloin Minun työni tultaisiin tekemän Sinun kauttasi.  

Sen vuoksi, rakas, kiitä ja myös muista: Kuka tahansa, jonka Minä olen puhdistanut, on kaiken sen 

arvoinen, joka Minulla on ja tulen antamaan… Parantamman sairaita? Kyllä, Timothy, se tullaan 

tekemään. Demoneiden pois ajamista? Kyllä, se tullaan tekemään. Katso, sinä tulet profetoimaan, 

näkemään unia ja näkemään näkyjä, jopa Minä tulen puhumaan kanssasi selvästi. 

 Ja Minun oman Henkeni voimalla nämä asiat tullaan tekemään sinun kauttasi… Sinun kauttasi 

tullaan varoitus antamaan, sinun kauttasi tullaan trumpettia puhaltamaan, sinun kauttasi Minä 

tulen tekemään suunnitelmani tiettäviksi tälle sukupolvelle. Sillä Minä olen Herra ja Minä en 

muutu. Sillä kuten on kirjoitettu: Herra Jumala ei tule tekemään mitään, ennen kuin Hän on 

paljastanut Hänen suunnitelmansa Hänen palvelijoilleen, profeetoille. 

Timothy, sinä olet Minun astiani, Minun profeettani, majakka ja kirkkaasti Minä tulen loistamaan 

sinun kauttasi Minun Tulemiseni päivään asti… Sillä kuten Kaksitoista, sinä tulet olemaan todistaja 

Minun Nimelleni, todistaen totuudesta, kuka Minä Olen. Ja kuten Johannes, sinä tulet 

valmistelemaan Minun tieni Minun edessäni…  



Jälleen Minä sanon sinulle, älä pelkää, sillä Minä tulen olemaan sinun kanssasi. Katso, Minä tulen 

menemään edelläsi ja asumaan sinussa ja pysymään aina sinun takasuojanasi… Sinä et ole koskaan 

yksin. sanoo Herra. 


