
V3/04 - Herra selittää…  

Vanha Testamentti, Uusi Testamentti & Uusi, tämänhetkinen Sana 

Lokakuun 8. 2005 - Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Veljelle Kristuksessa ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra Hänen palvelijalleen… Minun poikani, miksi sinä kyselet Minulta tällä tavalla? 

Minun palvelijaltani kyseleminen on Minulta kyselemistä. Sen vuoksi kuuntele ja ymmärrä, että 

Minun tahtoni saattaisi toteutua sinussa.  

Toora, jota sinä kutsut Vanhaksi Testamentiksi, oli todella Minun palvelijoitteni ja vanhan ajan 

profeettojen kirjoittama ja kaikki, jotka olivat viisaita, kuuntelivat tarkkaan, totellen kirjoitusta sen 

vuoksi. Kuitenkin jopa silloin se, mikä on kirjoitettuna Uuteen Testamenttiin, oli jo olemassa, 

odottaen päivää, milloin Minä lähettäisin Minun apostolini ja profeettani julistamaan Hyviä Uutisia 

kaikille ihmisille. Hyväksyttiinkö sitten Uusi Testamentti, siihen aikaan, osaksi Raamattua? Oliko se 

Vanha Testamentti? Ei. Se oli Uusi Testamentti, Uusi Liitto, jota ei oltu koskaan aikaisemmin nähty, 

kuultu tai julkaistu.  

Sen vuoksi Minä kysyn sinulta, eikö Uutta Testamenttia nyt hyväksytä osaksi Raamattua? Eikö sitä 

hyväksytä osaksi kokonaisuutta? Onko se sitten Vanha Testamentti? Ei. Onko se samaa mieltä kuin 

Vanha Testamentti? Kyllä. Sillä paljon Vanhasta Testamentista täytettiin sinä päivänä, tehtiin 

uudeksi, suuremmasta kunniasta, sillä Messias oli tullut. 

Jälleen kerran Minä lähetän Minun profeettani ja apostolini kuuluttamaan Minun tulemistani, 

vetämään kaikki nämä mutkaiset polut suoriksi; katsokaa, he puhaltavat trumpettiin ja 

valmistelevat Minun tietäni Minun edelläni. Onko se, mitä he julistavat, samaa mieltä kuin 

Raamattu? Kyllä. Sillä heidän sanansa ovat Minun sanojani; kuten ovat sinun Raamattusi sanat 

Minun sanojani, vaikka ihmiset ovat niitä suuresti väärin kääntäneet ja väärin tulkinneet.  

Täten paljon siitä, mitä he vastaanottavat Minulta, te olette jo kuulleet, kuitenkin he julistavat sitä, 

mitä sinä et ole kuullut, etkä ole ymmärtänyt, sinussa olevan ihmisen opin vuoksi. Sen vuoksi, 

jälleen Minä sanon sinulle, mitä Minun tämän ajan lopun profeettani puhuvat, on uutta monille, 

kuitenkin se pysyy täydellisessä yhtäpitävyydessä vanhan ajan profeettojen kanssa. Sillä Minä en 

muutu. Sen vuoksi, Minä tulen varmasti julistamaan Herran kiistanalaisuutta, Minä tulen varmasti 

tekemään Minun suunnitelmani tunnetuksi!  

Todella, Minun henkeni on puhunut läpi sukupolvien, päättäväisyydessään ja hiljaisuudessaan. 

Kuitenkin harvoilla on korvat kuulla tai silmät nähdä, harvat ovat halukkaita avaamaan sydämensä 

ja vastaanottamaan Minun ojennukseni…  

Kuitenkin nyt on tullut aika niiden, jotka sanovat olevansa Minun ihmisiäni, tulla koetelluiksi. 

Heidän töittensä aika on tulla testatuiksi, sillä Minun suuni sana tulee julistamaan sen ja Herran 

Päivänä se varmasti tullaan tekemään selväksi…  

Jokainen väärä tie paljastamaan! Jokainen kieroutunut perinne repimään kappaleiksi! Jokainen 

inhottava oppi murskaamaan Totuuden painon alla!... Sanoo Herra. 


