Dzisiaj w Słowo Boże wierzy mniej ludzi niż
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Moja wielce umiłowana córko, niech nikt nie sądzi, że nie może odnaleźć Prawdy w Księdze Mojego
Ojca, w Najświętszej Biblii. Słowo jest tam dla wszystkich obecne, jak było to od wieków. Święta
Biblia zawiera Prawdę i wszystko, czego oczekuje się od ludzkości, jest wyłożone na jej stronicach.
Wszystko, co spłynęło z ust proroków oraz Moich uczniów, którzy byli prowadzeni przez Ducha
Świętego, jest w niej zawarte. Prawda jest zawarta w Słowie, to znaczy — w Księdze Mojego Ojca.
Dlaczego więc człowiek poddaje w wątpliwość, że Słowo zachowało swoją ważność? Wszystko, co
służy duszy człowieka, może zostać odnalezione w Piśmie Świętym.
Dusze przyswajają sobie Prawdę na różne sposoby. Te dusze, które są pokorne i przyjmują Słowo
Boże, Prawdy nie negują. Inni biorą Ją, ale odrzucają Jej części, tak iż z czasem nie przypomina ona
już Prawdy. Z kolei są i tacy, którzy Słowa nigdy nie zaakceptują, ponieważ jest Ono dla nich mało
interesujące. Patrzą oni na Prawdę, która zawarta jest w Piśmie Świętym, nie inaczej jak na jakiś
folklor.
Dzisiaj w Słowo Boże wierzy mniej ludzi niż kiedykolwiek. Ci zaś, którzy wierzą, biorą z niego jedynie
te fragmenty, które odpowiadają ich własnemu stylowi życia, a oddalają się od Bożych Praw, z
którymi nie czują się związani. Dzisiaj Prawda, której się naucza, jest jedynie cieniem tego, co
znajduje się w Biblii.
Mówię do was teraz o Prawdzie z trzech powodów. Pierwszym jest przypomnienie wam o Słowie,
będącym Prawdą — a które zawarte jest w Księdze Mojego Ojca. Drugim jest chęć uwypuklenia faktu,
że nie można spisywać Słowa Bożego na nowo. Trzecim jest to, że chciałbym dzieci Boże nakarmić
Bożym Słowem w czasie, kiedy zostanie wam Ono wkrótce odebrane. Dokonuję tego teraz poprzez
Księgę Prawdy, która została wam obiecana przez proroków. Jeżeli Prawda wam nie odpowiada, to
nie przyjmujecie Słowa Bożego, a wówczas nie mogę was zabrać do Mojego Nowego Królestwa i
przynieść wam zbawienia, które wam obiecałem, umierając za wasze grzechy na Krzyżu.
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