
V1/27 - Herra sanoo… Timothy, Minä olen tehnyt sinusta Vartiomiehen & 

Suukappaleen Minun Ihmisilleni 

Marraskuun 19. 2004 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Timothylle ja hänen Vaimolleen ja Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Katso, Herran Henki on sinun päälläsi. Sillä on kirjoitettu ja katso, aika on tullut… ”Niinä päivinä 

Minä tulen vuodattamaan Minun henkeni ja Minun poikani ja tyttäreni tulevat näkemään unia ja 

profetoimaan.” Sen vuoksi kuulostele Minun henkeäni ja myös vastaanota, sillä se, mikä 

paljastetaan, on äärimmäisen tärkeää. Sillä Minä olen puhunut ja jatkan puhumista, että se, minkä 

Minä annan sinulle, tulee olla kirjoitettuna kirjaan, sanoo Herra.  

Täten Minä puhun sinulle, Timothy… Ja sinä tulet kirjoittamaan Minun sanani ja sinä yhdessä 

vaimosi kanssa tulette asettamaan ne Minun kirjaani. Sillä Minä olen kutsunut sinut olemaan 

profeetta, kuten vanhoina päivinä; ja sinä Rakastettu, tulet olemaan Timothyn kirjuri. Täten te 

tulette vastaanottamaan totuuden ja puhaltamaan tätä trumpettia, te tulette näkemään unia ja 

profetoimaan. Sillä te olette kaksi yhdestä lihasta. Täten yhtenä te tulette palvelemaan Minua ja 

yhdessä te tulette saattamaan loppuun Minun tahtoni… 

Kuten Baaruk palveli Jeremiaa, niin tulet sinäkin, Rakastettu, palvelemaan aviomiestäsi, hoitaen 

kaikki asiat, jotka ovat ainutlaatuisia toimistossasi. Ja kuten Minä kutsuin Jeremian, niin samalla 

tavalla Minä olen kutsunut sinut, Timothy. Syntymästäsi alkaen, Minä olen asettanut sinut erillesi 

Minun tarkoituksiani varten; kyllä, ennen sinun muotoilemistasi kohdussa, Minä nimitin sinut 

profeetaksi kansakunnille.  

Sen vuoksi, Rakastettu, kuuntele aviomiestäsi kaikella tarkkaavaisuudella ja nöyryydellä, sillä hän 

on pää. Te yhdessä olette yksi ruumis, kuitenkin Timothy on pää. Sillä hän on sinun aviomiehesi ja 

hän puhuu Minun puolestani.  

Kuitenkin Minä olen kaiken Pää, jopa koko luomakunnan, tunnetun ja tuntemattoman, Taivaan ja 

Maan Herra… Ja katso, Minä olen asettanut Timothyn kansakuntien ylle ja kuningaskuntien ylle, 

juurimaan ja vetämään alas, tuhoamaan ja heittämään alas, rakentamaan ja istuttamaan. 

Ja vaikka hänet tullaan erottamaan sinusta nimetyn ajan aikana, hän ei tule olemaan yksin, sillä 

Minä tulen oleman hänen kanssaan. Hän myös tulee tuntemaan Minun asuinpaikkani, mennen 

ulos, tullen sisään, kulkien Minun henkeni täyteydessä. Ja nämä ovat keinot, joilla hän tulee 

suorittamaan Minun tahtoni, loppuun saattaen jopa kaiken, mitä Minä käsken häntä. Minä olen 

Herra.  

Timothy, Minä olen tehnyt sinusta vartiomiehen Minun ihmisilleni, todistajan, lukuisien joukosta, 

Minun suukappaleeni ja sinun kauttasi Minä tulen tekemään Minun suunnitelmani tunnetuiksi… 

Sinä tulet julistamaan Minun sanojani ääneen, moittimaan, torumaan ja kehottamaan ja 

tuomitsemaan tämän sukupolven sen pahoista tavoista…  

Sinä tulet näkemään unia, näkemään näkyjä ja profetoimaan, siihen päivään asti, kunnes Minä 

lähetän sinut taistelun keskelle… Älä pelkää, sillä suurempi on Hän, joka asuu sinussa, kuin hän, 

joka on maailmassa… Minä olen Herra. 


