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A legjobb az, az ember számára, ha nem azt nézi, hogy neki mit kellene csinálnia a mindennapi életében, hogy az
megfeleljen annak az elvárásnak, amit az Isten küld a számára. Az a helyes cselekedet, amikor az ember nem tartja
számon a cselekedeteit, hogy most jót tette-e vagy sem hanem hiszi azt, hogy ez most jó.
De ezt csak abban az esetben képes a földi ember helyesen megcselekedni, ha a kapcsolata állandó az Istennel. Vagyis
nem maga alkotja meg a feladatait, hanem a lelkében él a szeretet és õ annak engedelmeskedve végzi a mindennapi
élet feladatait, munkáit. Mindent a gyümölcsérõl lehet felismerni. Minden ami történik a földi emberrel az életében, az mind
azt tükrözi vissza, ami az õ lelkében él. Hiába próbálja a földi ember fényezni magát, az csak kifelé tudja megtenni, ideig
&ndash; óráig, de a lélek az belülrõl csak azt tudja a felszínre hozni, ami a valóságot mutatja meg a földi ember lelkébõl, az
életébõl.
Ebbõl is látni fogjátok a földön mennyi olyan ember él körülöttetek, akirõl azt hiszitek, hogy a legjobb úton jár, mert kifelé azt
mutatja meg magából, de a lelkében egészen más tulajdonságok vannak, amit az emberek egymáson sokszor észre
sem vesznek, mert mást mutat magából, mint ami valójában a lelkében él.
Nem elegendõ az, ha mindenki csak azt tudja a másikról, hogy õ mit csinál az életében, mert nem biztos, hogy az a
valóságot fogja visszatükrözni a lelkébõl. Fontos, hogy az emberek legyenek õszinték egymáshoz, úgy a családi élet
közösségben, mint a jézusi tanuló közösségekben,
Minden alkalommal csak azt tudjátok magatokból kiadni, ami a lelketekben él. Ebbõl is látható, hogy nem lehet másként
élni a földön, csak igazságban és nem képmutatásban, mert a cselekedet az vissza sugározza azokat a nem
igazságos cselekedeteket, amit az ember csak akkor ismer fel, ha valóban az igazságban él. Ha csak a maga által
alkotott igazságban éli az életét, akkor csak az fog visszatükrözõdni a földi ember életén, munkáján és minden
cselekedetén. Hiába tudja az ember azt, az írásokból, hogy hogyan kell élni a jézusi tanítás szerinti életet, ha nem
tesz annak érdekében semmit sem, ha nincs mögötte szeretetteljes cselekedet, akkor az egész földi élete siralmas, mert
üres. Nincs megtöltve azzal a szeretettel, amit Jézus tanított és meg is cselekedett földi élete során.
Ezért kérünk benneteket kedves földi testvéreink, hogy próbáljátok az életeteket átnézni, átértékelni, hogy mennyire
állna az meg az Isten mérlegén, ha most azt mondaná nektek, hogy a földi életetek csak eddig tartott. Itt az
elszámolás ideje. Mit tudnátok felmutatni a szavaitokon kívül, amit nagyon jól tudtok. Csak nagyon sokszor üresek, nincs
mögötte Isteni szeretet által végzett cselekedet. Próbáljátok magatokat egy kicsit más szemüvegen keresztül nézni, ne a
saját, homályos kissé megtöredezett üvegen keresztül, mert azon keresztül csak a saját akaratotok általi képet fogjátok
látni, ami nem egyezik meg azzal, amit az Isten elvár a gyermekeitõl, amiért lehetõséget adott nekik a földre születéssel
a hibáik kijavítására.
Békés, szeretetteljes Újesztendõt kívánunk nektek kedves földi testvéreink, akik veletek együtt örülünk minden jó
cselekedeteiteknek. Ámen
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