Zajrzyjcie pod maskę humanizmu, a nie
znajdziecie śladów Boga
sobota, 27 lipca 2013, godz. 19.22
Moja wielce umiłowana córko, jest Moim pragnieniem, aby Moi umiłowani wyznawcy modlili się
gorąco o odwrócenie od dusz szkody, jaka ma miejsce z powodu wzrostu ateizmu. Ateizm nie zawsze
ujawnia się jako taki. Bardzo często ludzie, którzy z takiego czy innego powodu zdecydowali, że
dłużej nie wierzą już w Boga, tworzą sobie środek zastępczy.
Ze względu na swoją naturę człowiek musi szukać przyczyny, uzasadniającej jego istnienie.
Przekleństwem humanizmu jest to, że wywyższa on człowieka w jego własnych oczach. Według
humanisty wszystko, co trzeba zrobić, to zapewnić, żeby ludzkie potrzeby znalazły się na pierwszym
miejscu. Wielu ludzi myli humanizm z chrześcijaństwem. Kiedy się głosi, jak, ponad wszystko,
dobra doczesne ważne są w życiu człowieka — aby uniknąć cierpienia i ubóstwa — to bardzo
łatwo jest przyjąć, że jest to rodzaj miłości bliźniego.
Jeżeli twierdzicie, że chcecie położyć kres ubóstwu, bezrobociu i wszelkiej innej nędzy, to wielu
pomyśli, że przemawiacie w Imieniu Boga. Zajrzyjcie jednak pod tę maskę humanizmu, a
śladów Boga ani nie znajdziecie, ani też nie usłyszycie, aby Jego Imię było wspominane. Ci,
którzy przeżywają swoje życie jako humaniści, nie kochają Boga. Oni kochają wyłącznie siebie
samych. Wierzą oni także, że wszystko, co się liczy, to ludzki dobrobyt — zwykle mający postać
rzeczy ziemskich jako środków do celu.
Choć może się wydawać, że okazywanie troski potrzebom człowieka jest wyrazem charytatywności,
to nigdy nie możecie zastąpić Boga, umieszczając ludzkie potrzeby na pierwszym miejscu. Kiedy tak
czynicie, Boga znieważacie. Humanizm, pomimo posiadania wszystkich zewnętrznych oznak
miłości do Boga, nie jest tym, czym się wydaje. Pod maską miłości czai się miłość własna.
Człowiek umiera, jego ciało obraca się w proch, jego dusza żyje nadal, humanizm jednak chciałby,
żebyście uwierzyli, że człowiek jest nieśmiertelny.
Bądźcie ostrożni, kiedy zdajecie się na humanizm, bo gdy to czynicie, sami odcinacie się ode Mnie.
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