Ci, którzy się przede Mną wywyższają, lecz źle
mówią o innych, zostaną ode Mnie odcięci
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Moja wielce umiłowana córko, jeżeli człowiek, który nie wierzy we Mnie czy w Moje Słowo, a
któremu przyznano dar rozeznania, przychodzi do Mnie i prosi Mnie o Moją Pomoc i Miłosierdzie, Ja
go odkupię i dam mu zbawienie. Jeżeli jednak przychodzi do Mnie człowiek, który Mnie zna, ale Mnie
zdradza, i usiłuje bronić swoich poczynań — odrzucę go precz, bo popełnił on najgorszy z grzechów.
Największymi Moimi wrogami są ci, którzy są pobłogosławieni Prawdą, ale których pycha
nakazuje im wierzyć, że są oni uprzywilejowani do działania w Moje Imię. Kiedy chodziłem
po ziemi, zostałem zdradzony przez jednego z Moich Własnych, a nie przez tych, którzy
Mnie nie znali. Zawsze będzie tak samo, aż do czasu Wielkiego Dnia.
Ci, którzy się przede Mną wywyższają, lecz źle mówią o innych, zostaną ode Mnie odcięci. Ci,
którzy są już ode Mnie odcięci, bo Mnie odrzucają, ale którzy w końcu zwrócą się do Mnie,
zostaną ocaleni jako pierwsi. Bądźcie ostrożni, kiedy mówicie, że jesteście ode Mnie, bo
mądry człowiek kocha Mnie niezależnie od łask, jakie otrzymuje. Nigdy nie będzie się on
chlubił swoją świętością, swoim pobożnym życiem i swoją znajomością Mojego Słowa. Pycha
jest upadkiem tych, którzy wierzą, że ich wiedza o Mnie jest większa niż innych. To tych,
którzy przychodzą do Mnie jako maluczcy, sprowadzam bliżej Mojego Najświętszego Serca.
Są to dusze tych, którzy kochają Mnie bezwarunkowo i którzy nie odczuwają potrzeby
wystawiania na pokaz swojej miłości do Mnie, tak aby inni się nimi zachwycali i ich
podziwiali. To właśnie ten, kto pozostawia wszystko w Moich Dłoniach, kiedy głosi Prawdę,
sprowadza Mi dusze, których pragnę; a nie człowiek, który ma wrażenie, że zasługuje na
wielkie pochwały za to, że to robi.
Diabeł zdobywa dostęp do dusz tych, którzy sądzą, że są wielcy w Moich Oczach, bo ich przekonanie
co do własnej wielkości przerasta wszelką miłość, jaką mają dla Mnie. Następnie wykorzystuje te
dusze, tak aby posługując się własną przebiegłością, rozpowszechniały w Moje Imię fałsz. Grzech
pychy jest głównym źródłem wszystkich innych grzechów przeciwko Mnie, jakie tylko są możliwe.
Musicie zawsze dążyć do tego, aby walczyć z pokusą zdradzenia Mnie, gdy wierzycie, że pewien
określony zasób wiedzy na temat Mojego Świętego Słowa daje wam prawo, aby wyrażać waszą
opinię co do tego, jak Bóg działa poprzez Swój Plan Zbawienia. Tylko On, Stojący ponad wszystkim,
ma prawo do tego, aby to czynić. Wszystkie dusze muszą zgiąć przed Nim kolano, a nie uprzedzać
fakty, robiąc to, co w ich przekonaniu jest Jego Świętą Wolą, skoro oznacza to obrażanie — w Jego
Święte Imię — jakiejkolwiek z żyjących dusz.
Słuchajcie uważnie tego, co wam teraz powiem. Jeżeli zdradziliście Moje Słowo lub też Prawdę, to
musicie Mnie prosić, abym wyplenił z was wasze nieprawości, bo nie zostanie wam dany czas —
który w waszym wyobrażeniu macie — aby szukać ukojenia w Moim Bożym Miłosierdziu.
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