Dear Bro. Urban: Grace and Peace through our precious Lord!
It is good to hear from you again and it seems that you need to contact Bro. Woznicki
and get his approval for your translating work of E 4. You may not be aware, that there
are certain regulations and requirements to be met before translating work may be done
for the LHMM. One of these rules is that you must receive approval by the acting
Representative in your country. You have been going on your own, without authority, to
do this work; such action is not acceptable to the Movement or to the Lord. If you have
been violating this and other arrangements during this Epiphany time, it may be the
reason Bro. Woznicki is ignoring your request for this service.
Dear brother my advice to you is to get your actions in line with the Lord’s
arrangements and if you do so, everything will straighten out for the blessing of all the
brethren and for yourself. Keep yourself humble and in the background that the Lord
alone can shine forth. The Lord does not want free-lance workers but humble servants
who obey the rules and work together to spread His Word.
I am yours in the service of the Master,
Bro. Ralph Herzig

Drogi Bracie Urban: Łaska i pokój przez naszego drogiego Pana!
Dobrze jest znowu od Ciebie usłyszeć i wydaje się, że musisz skontaktować się z Br.
Woźnickim i uzyskać jego aprobatę dla Twojej pracy tłumaczenia E 4. Być może nie jesteś
świadomy, że są pewne przepisy i wymagania, jakie trzeba spełnić, zanim praca tłumaczenia może
być podjęta dla LHMM. Jedną z tych reguł jest to, że musisz otrzymać aprobatę od osoby
pełniącej obowiązki Przedstawiciela w Twoim kraju. Ty działałeś na własną rękę, bez
upoważnienia, wykonując te pracę; takie działanie jest nie do przyjęcia dla Ruchu ani dla Pana.
Jeśli łamałeś to oraz inne zarządzenia w czasie tego czasu Epifanii, to może być powodem, dla
którego Br. Woznicki ignoruje Twoją prośbę o tę służbę.
Drogi Bracie, moja rada dla Ciebie jest taka, byś doprowadził swe działania do harmonii z
zarządzeniami Pana, a jeśli to zrobisz, wszystko się wyprostuje dla błogosławieństwa wszystkich
braci i dla Ciebie samego. Utrzymuj się w stanie pokory i w tle, by tylko Pan mógł błyszczeć. Pan
nie chce wolnych strzelców, lecz pokornych sług, którzy przestrzegają zasad i działają wspólnie,
by głosić Jego Słowo.
Twój (w Panu) w służbie Mistrza,
Br.Ralph Herzig

