
ML/106 - Kaikki Minun Lampaani kuulevat Minun Ääneni… 

Kuitenkin vain he, joita on kutsuttu olemaan Profeettoja, tulevat kulkemaan siinä Virassa… 

Sanoo Herra 

Joulukuun 27. 2012 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Herran Pienelle Katraalle ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… On asioita, jotka pysyvät kätkettyinä, suuria mysteerejä, jotka olivat sinetöityjä 

maailman perustamisesta alkaen, suuria ja mahtavia töitä, jotka on varattu Herran Päivään… 

Kuitenkin Minä kerron teille, aika on tullut!... Suurien asioiden aika tulla tehdyksi tunnetuksi 

taivaissa ja maan päällä, tulvaporttien tulla aukaistuiksi ja varastojen tyhjennetyiksi!... Kaiken 

kätketyn tulla paljastetuksi ja se, mikä torkkuu, tulla herätetyksi, sanoo Herra.   

Täten se, mikä on kirjoitettu, on tullut tapahtumaan, ’Jälkeenpäin tulee tapahtumaan, että Minä 

tulen vuodattamaan Minun Henkeni kaiken lihan päälle ja poikanne ja tyttärenne tulevat 

profetoimaan, vanhat miehenne tulevat näkemään unia, nuoret miehenne tulevat näkemään 

näkyjä. Myös Minun miespalvelijoitteni ja naispalvelijoitteni päälle Minä tulen vuodattamaan 

Minun Henkeni niinä päivinä. Ja Minä tulen näyttämään ihmeitä taivaissa yläpuolella ja maassa 

alapuolella… Verta ja tulta ja savupylväitä. Aurinko tullaan muuttamaan pimeyteen ja kuu vereen, 

Herran Suuren ja Kauhean Päivän tulemisessa. Ja tulee tapahtumaan, että kuka ikinä kutsuu 

Herran nimeä, tullaan pelastamaan. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa tulee olemaan pahasta 

päästäminen, niin kuin Herra on sanonut, jäännöksessä, jonka Herra tulee kutsumaan.’  

Sen vuoksi Minä kerron teille selkeästi… Kaikki Minun lampaani kuulevat Minun ääneni ja Minun 

lampaani tietävät, kun Minä olen lähellä, kuitenkin vain ne, jotka on kutsuttu puhumaan Minun 

sanojani, tulevat kulkemaan Minun puolestani. Ja vain ne, joiden joukossa Minun ääneni tulee 

asumaan, tulevat olemaan Minun profeettojani.  

Ja lopuille Minä sanon… Kuunnelkaa Minun ääneni sointia ja noudattakaa; Erottakaa Totuuden 

mukaan, minkä Minä olen tehnyt tunnetuksi ja totelkaa…  

Rakastetut, löytäkää lohtua Minun sanoistani ja olkaa rauhassa, olipa se tuotu muistiin Minun 

Henkeni kautta tai puhuttu sydämeenne tai luettu Minun Kirjani sivuilta… Minä olen Herra. 


