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Drodzy Bracia i Siostry, Drodzy Koledzy 

„Listy Miłosne” od Jezusa Chrystusa, znanego również jako Jezus Jehova, Pan Zastępów, są darem z 

pierwszej ręki - osobiście od Niego - dla nas wszystkich. 

Trzymajmy się jednej rzeczy tutaj: nigdy nie unikniemy brudu naszych wykroczeń na własną rękę. 

Wszystkie próby osiągnięcia zjednoczenia wszystkich ludzi za pomocą inteligencji są skazane na 

niepowodzenie. Głównym powodem, dla którego się potykamy, jest nasza duma i nasz egoizm. Jeśli 

naszym pierwszym miejscem, do którego powinniśmy pójść, zawsze będzie Pan, wtedy będziemy żyć 

w raju… 

Stwórca niebios i ziemi chce, abyśmy stali się godni Jego chwały dzięki naszym własnym wysiłkom i 

zasługom, ponieważ nikt nie może naprawdę tego docenić, co jest potrzebne bez wysiłku. Tylko 

osiągnięcia, każdy zaoszczędzony grosz i żmudnie nabyte dobro mają prawdziwą wartość w naszych 

oczach. 

Obietnica Pana, aby pozwolić się znaleźć przez gorliwie poszukujące serce, On udowadnia każdego 

dnia. Jego miłość emanuje tak wieloma informacjami, wskazówkami, i poradami, że „przeoczenie” ich 

można niemal uznać za ignorancję. 

Listy Miłosne to listy, które idą od serca do serca (powinny). Nie zawsze zawierają pochlebne słowa. 

Czasami miłość bardziej otwarcie potwierdza się w formie prawdziwej troski i tak samo jest z Panem. 

Poza wyrazem ojcowskiego uczucia, przewodnictwo i ostrzeżenia są również rzeczami, które pokazują 

nam drogę do pierwotnego źródła życia, do Boga. 

Sprzeciw, że jest to zadanie religii, kościołów i denominacji, musi być niestety odrzucony. Gdyby 

Święta Misja Ministerstwa Nauczania nie została przekształcona w bardzo zyskowny interes, ludzkość 

nadal miałaby swoich pokornych świadków i nosicieli wiedzy, których jedyną misją jest nauczanie 

wszystkich ludzi niezbędnego i bezpośredniego połączenia z sercem Pana. Nic więcej - i zdecydowanie 

nic mniej ... 

Ponieważ ani jeden kościół nie wypełnia tego zadania, ale tworzy jedynie zależności bez wyjątku, a 

zatem powoduje podział między braćmi i siostrami, Jezus dawał i nadal udziela Swoich bezpośrednich 

nauk, przekazywanych przez proste, bezinteresowne i pokorne dusze. 

Dar nauczania Jezusa Chrystusa jest przekazywany w dostępnych pismach świętych. Posłaniec NIE 

JEST WAŻNY - ale poruszenie twojego serca dostarczy ci dowodu jego autentyczności - obiecane! 

Nie myśl, że możesz lub musisz zrozumieć wszystko od razu, ale rozważ, że tylko pokorny zdoła 

zrozumieć język Pana. Ktokolwiek odłoży na bok to, co powszechnie uważa się za Nauczanie Jezusa, 

ma najlepsze warunki wstępne.  



To się nazywa „opróżnianie”… 

 

„Chwała Bogu na wysokościach i pokój na ziemi; i rozkosz dla ludzi dobrej woli! ” 

Pan, Bóg, Jezus Jehowa, Pan Zastępów niech będzie z wami wszystkimi, drodzy bracia i siostry! 


