Ja nigdy nie krytykowałem grzeszników. Nigdy ich nie przeklinałem. Nigdy ich
nie krzywdziłem
sobota, 20 września 2014, godz. 16.38
Moja wielce umiłowana córko, wiedz, że Ja czerpię wielką siłę z ludzkiej słabości. Moja
Moc jest największa, kiedy dotykam dusz słabych, bo wtedy mogę je tak uformować,
że pozwala Mi to, aby w nich działać.
Ci z was, którzy jesteście słabi, musicie Mnie prosić, abym ofiarował wam Dar
zaufania. Miejcie do Mnie zaufanie, Moje drogie maleństwa — wtedy wszelka Moc
jest Moja. Nie mogę jednak na Swój użytek formować dusz tych, którzy są pełni
pychy, wyniosłości i arogancji, ponieważ nie staną się oni w Moich Oczach pokorni.
Pycha (duma) jest barierą pomiędzy człowiekiem a Bogiem, gdyż człowiek
przepełniony pychą wierzy, że jego głos ma większą wagę niż Mój. Tak właśnie
zawsze już było. I dzisiaj nie jest inaczej. Proszę was wszystkich, abyście modlili się za
te dusze, które Mnie błędnie rozumieją i które odczuwają potrzebę, aby ogłosić, co
Moje Słowo rzeczywiście znaczy według ich własnej interpretacji.
Jeżeli ktoś przeklina innego człowieka, a potem mówi, że „to jest to, czego Bóg by
chciał, kiedy broni się Jego Słowa”, albo jeżeli legitymuje on złe postępowanie i mówi,
że jest to dobra rzecz w Moich Oczach, to powinien on wiedzieć: Jeżeli Mnie kochacie,
to nigdy nie zejdziecie ze ścieżki miłości, której was nauczałem, ani z drogi, na której
musicie Mnie naśladować. Ja nigdy nie krytykowałem grzeszników. Nigdy ich nie
przeklinałem. Nigdy ich nie krzywdziłem. Więc i wy musicie tak postępować, jak Ja
postępowałem.
Przygarnijcie grzeszników. Módlcie się za nich. Bo jeżeli tego nie zrobicie, to
sprzeciwicie się Mojej Woli, a wasze uczynki będą jedynie podporządkowane
waszemu mniemaniu co do tego, Kim Ja Jestem. Nie możecie mówić, że jesteście
ode Mnie, skoro głosicie coś przeciwnego do tego, czego Ja nauczałem. Nigdy
nie patrzcie z góry na tych, co do których jesteście przekonani, że są w Moich
Oczach grzesznikami. Módlcie się za nich, ale nigdy ich nie osądzajcie, bo nie
macie do tego prawa.
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