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Moi drodzy, wysoce umiłowani przyjaciele

1) Zwróć szczególną uwagę na bogobojność na wszystkich obszarach. 
Poprzez to oddalamy się daleko, daleko od złego!!! Nie da się mieć za 
dużo bogobojności i miłości do Boga! Zwiastuj to, na cały głos!

2)2) Miłujcie się nawzajem nieprzerwanie i całkowicie! Nie grozi nam tutaj 
bycie nadgorliwym w jakiś sposób! Bądź pełen ekstremalnej miłości i 
nigdy nie szczędź uczynków oraz słów!

3)3) Unikaj dyskusji i sprzeczek jak zarazy – jak ognia piekielnego! 
Przecierp, co tylko trzeba, aby uniknąć tego rodzaju sytuacji! Uważaj to 
za okropny skandal! Udowodnij, że nie należysz do rodu niepokoju, 
rodu, który zostanie zniszczony przez Boga. – Zwiastuj to ze śmiertelną 
powagą!

4)4) Każdy niech dokłada wszelkich starań, aby dojść do doskonałego 
odpocznienia w Bogu, bez wyjątku! Znaczna część odpocznienia w 
Bogu powstaje poprzez żywą wiarę w to, co jest napisane w pismach 
np.: „Bóg – jego droga jest doskonała”. „Wszystkie rzeczy służą Bogu”. 
„Bóg czyni wszystko, co sobie życzy w niebie i na ziemi”. „Czy zdarzył się 
wypadek w jakimś mieście, jeśli Pan go nie uczynił”? „Wszystkie rzeczy 
współdziałają we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują”. 
„„A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. 
Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone”.

5) Szukaj z całego serca, całkowicie świadomie tego, by być całkowicie 
utwierdzony w małych myślach o samym sobie! Uparcie wypieraj się jak-
iejkolwiek formy wielkich myśli o sobie samym! Uważaj na cwaniactwo i 
upór, jak by to było piekło! Wtedy naprawdę jesteś mądry.

6) Całkowicie zajmij się tym, by żyć dla drugich! Zatrać się w tym do-
skonałym przeciwieństwie tego, co nazywamy miłością do samego 
siebie, do wszystkiego, co nazywa się moje własne! Najpierw drudzy! 
Potem inni! A wtedy: jeszcze ci inni w nieskończoność! Kiedy troszczysz 
się o drugich, Bóg szczególnie dobrze zatroszczy się o ciebie! Nie 
zapomnij o tym! Czy idzie gładko, czy też trudniej.

7) Moc do działania jest niezbędna! Szukaj jej! Wypełnij się nią! W 
innym wypadku będziesz tylko takim mającym dobre intencje „yhm” i 
gawędziarzem.


