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Näin sanoo Herra niille, jotka ovat valinneet olla olematta erillään… Älkää kieltäkö Minua, älkää 

sanalla, älkääkä teolla. Älkää olko hiljaa, vaan todistakaa kunniaa sille, mikä Minä todella olen.  

Jälleen Minä sanon teille, älkää kieltäkö Minua muiden vuoksi tai yrityksenä pitää rauha, sillä EI ole 

rauhaa! Sillä Minä kerron teille totuuden, teeskentely on sopimatonta Herran palvelijalle. Sillä 

teeskentely on valheellista todistusta ja asian salaaminen on valheen kaltaista.   

Sen vuoksi niiden mukaan, jotka joukossanne valitsevat ottaa osaa tähän ihmisten juhlaan, Minä 

sanon tämän… Älköön kukaan tehkö syntiä, kun teette niin. Mieluummin antakaa kiitosta Yhdelle 

Todelliselle Jumalalle, Pojan nimessä. Sillä Hänen kauttaan kaikki asiat koostuvat ja Hänen 

kauttaan olivat kaikki asiat tehdyt, jopa kaikki nämä maailmat.  

Kuitenkin viisaampi vielä on hän, joka tulee Minua lähelle ja näkee ohi tämän juhlan julkisivun, sillä 

se on ihmisistä ja maailmasta. Minulla ei ole osaa siihen, eikä se ole Minun kunniakseni. Olkaa 

erillänne maailmasta sen vuoksi, olkaa erillänne ihmisten hedelmättömistä töistä, niin kuin Minä 

olen teitä kutsunut.  

Älkää olko ei-uskovien seurassa, älkääkä pitäkö seuraa niille, jotka näyttävät kieltä ja pilkkaavat 

Minun sanojani ja vainoavat Minun palvelijoitani. Minä olen Herra.  

Rakastetut, kiitoksen annosta Minä olen kovin mielistynyt, kuitenkin Minä kutsun kaikkia, jotka 

ovat Minun, kasvamaan viisaiksi Minussa… Kuulemaan tarkkaan Minun henkeäni, jonka Minä olen 

antanut heille, nähdä suuremmilla silmillä, olla asetettuna erilleen Minun kunniakseni, 

ponnistellen aina tulemaan täysin erilleen niistä asioista, joita Minä vihaan…  

Omalaatuisia ihmisiä, jotka seisovat erillään tästä maailmasta ja ihmisten korruptoituneista 

tavoista. Antakaa kiitosta sen vuoksi!... Aamusta auringon laskuun antakaa kiitosta, päivästä 

päivään ylistäkää teidän Isäänne Taivaassa, tehden niin Pojan nimessä. Sillä tämä, Minun lapseni, 

on puhdasta ylistystä…  

SILLÄ HÄN ON, MINÄ OLEN, HERRA TEIDÄN OIKEAMIELISYYTENNE. 


