Há algo fascinante na vida das abelhas que pode
ensinar muito aos homens. Elas não vivem para si,
independentes, cada uma buscando seu próprio
interesse. Elas vivem juntas, trabalham
juntas, lutam contra os mesmos inimigos
e têm o mesmo propósito de vida. Elas
dependem umas das outras, e
é nisso que está a sua força.
Elas fazem exatamente o
que foram criadas para
fazer, representando
perfeitamente o plano
de seu Criador.
Uma abelha sozinha
não seria nada; não
produziria nada e
não impressionaria
ninguém.
Por outro
inquestionável
lado, é
a potência,
harmonia e beleza da vida em
uma colméia! Você já parou para
considerar isso? Cada ser foi criado com
uma função, e as abelhas parecem saber, e
executar, muito bem a delas! Elas não tentam
pular como um grilo ou cantar como um
pássaro. Não! Elas não fariam isso, pois sabem
o seu papel, e por isso seu fruto é tão doce e
perfeito!
Observando a vida de uma colméia é fácil
perceber as mãos de um magnífico Criador, cuja
sabedoria vai além do entendimento humano. Imagine
se os homens aprendessem as lições que a natureza
ensina!?
Assim como as abelhas, os homens também foram criados
com um propósito e precisam reconhecer que estão vivendo da maneira errada!
Entendemos que não é para o ser humano virar abelha, mas a organização

comunitária delas, a ordem decorrente de cada indivíduo executando a sua
função com sensatez, pelo bem comum, é inspirador!
Encontramos a mesma coerência na mente que criou
as abelhas e que também nos criou. Ele também
nos criou para que juntos, pudéssemos vencer o
mal e o egoísmo, servindo ao plano original do
Criador. Para isso Ele enviou seu filho que
nos deu a oportunidade de começarmos tudo
de novo, para que possamos amar como Ele
nos amou e viver como fomos criados para
viver. O filho de Deus, nosso mestre Yahshua,
viveu com seus amigos compartilhando tudo
com eles. Eles viviam juntos, não mentiam, não
roubavam, não cobiçavam, honravam uns aos
outros e amavam seu criador com todo coração,
mente e força.
Agora, nós, vindos de todas as nações, de
todas as raças e línguas, cremos que isso é possível.
Assim vivemos juntos, formando este povo, uma
cultura, uma nova ordem social, onde você não é
valorizado pelo que tem ou sabe, mas sim, pelo que
você é.
Venha nos conhecer!
Famílias formam uma comunidade e
comunidades formam uma nação!
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