PUREZA INTERNA E O MÉRITO

Para quem quer alcançar a plena sabedoria é indispensável praticar
tanto a pureza interior quanto a pureza exterior. A pureza interna consiste no
cultivo de virtudes, e o mérito consiste em praticar ações em prol do próximo.

Coração firme, determinado e sem desejos pode acolher a sabedoria
divina. O coração pura e tranqüila pode reagir naturalmente e corretamente
segundo a solicitação do meio. Sem firmeza e perseverança no saber não se
ilumina, sem firmeza e perseverança no ideal não se realiza, sem a firmeza e
perseverança nos esforços não se conserva, sem a constante vigilância do ser
não se santifica.

Os desejos são nocivos ao corpo, são as origens dos dissabores. Por
isso, dizem: quem consegue se purificar e tranqüilizar-se, os princípios divinos
naturalmente se brotam no seu interior. Purificar significa eliminar as tristezas,
a raiva, o nervosismo, os vícios. Tranqüilizar significa não se apegar a matéria,
não se preocupar, não ter ambição pela fama e riqueza, não se enfurecer. A
forma de se tranqüilizar está na conservação do seu interior, a forma de dar

tranqüilidade aos outros está na demonstração da sinceridade e credibilidade,
e a forma de ter paz nas tarefas é executá-las com presteza. Quem puder
compreender o exposto acima, naturalmente poderá se tranqüilizar.

A família que praticar mais caridades terá mais sorte, a família que
praticar mais maldade terá mais azar. Tanto as pequenas quanto as grandes
caridades ou maldades terão os seus respectivos retornos ou efeitos nas horas
apropriadas. A pessoa que pratica caridade, embora não tenha recebido ainda
o seu retorno ou a sorte, pode ter certeza que o azar já foi embora. A pessoa
que pratica a maldade, embora não tenha recebido o azar, pode ter certeza
que a sua sorte já foi embora.

Um santo disse: quem todo dia fala com bondade, executa as tarefas
com bondade e age com bondade, sem sombra de dúvida, depois de três anos
o céu lhe enviará a sorte. Quem fala com maldade, executa as tarefas com
maldade, age com maldade, depois de três anos o céu lhe enviará o azar. Por
isso quem faz o bem tem a proteção do céu, tem o respeito das pessoas e a
sorte se aproxima.

Vocês que querem ser pessoas de bem, devem se endireitar para
poderem servir de exemplo aos outros, devem ter pena de quem pratica a
maldade, felicitar quem pratica o bem, ajudar quem tem dificuldade, assim
como os santos têm misericórdia e compaixão de nós, e nós ajudam nas horas
de perigo. Doar dinheiro pode eliminar alguns pecados, acumular a sorte futura,
ajudar um pouco a necessidade do semelhante. O hospital é o local onde se
elimina o erro dos homens, é o lugar de castigo, é o inferno da Terra, enquanto
o santuário é um bom lugar para eliminar os erros dos homens, é o céu
terrestre.

