Jézus a fény

A szeretet érzése az emberi szívekben-----2007.03.11.
2007.03.11. A gyengeség az nem abban nyilvánul meg leginkább, hogy mennyire nem képes az ember
uralkodni a saját maga akaratán, hanem abban, hogy folyamatosan törekszik arra, hogy az Isten akaratát élje meg az
életében. Az emberi szeretet az olyan tulajdonság, amit földi ésszel nem úgy lehet értelmezni, mint ahogyan az
valóban az értelmét is jelenti. A földi gondolkodás az mindig másként él az ember életében, mint ahogyan azt neki
kellene élnie a mindennapi életében. Mindez azért történik így, mert az ember gyenge és nem ismeri fel azt a
tulajdonságot, amit neki meg is kellene, hogy éljen a feladatai közben. A lélek a szeretetet abban éli meg igazán,
amiben a feladatát sikeresen tudja megoldani. Nem kell neki egyéb, csak azt kell neki tenni, ami az emberi lélekben
benne is van, mert az Isten minden földi ember szívébe a szeretet törvényét beleírta, csak az emberek azok nem vesznek
errõl tudomást. Nem képesek felismerni az emberek a bennük lévõ jó érzéseket, mert elnyomják azt, a saját maguk
alkotta törvényeikkel. Mindig arra figyeljetek kedves földi testvéreink, hogy a lelketeket hagyjátok szabadon. Ne arra
törekedjetek, hogy hogyan lehet kibeszélni az Isten adta lehetõségeket, hanem azokat a legjobb tudásotok által
legyetek képesek megoldani, az Isten akarata szerint. Ha így cselekedtek az életetek során, akkor nagyon sok jó
gyümölcsöt fogtok teremni az Isten örömére. Az emberek mindig csak a másik emberben látják meg a hibát, vagyis azt,
amit õk másként cselekednének meg. Itt van a földi életben a legnagyobb hiba lehetõség, mert ez olyan mintha a
szakács a maga receptje alapján akarná elkészíttetni mindenkivel azt, amit õ szeret, ahogyan azt õ készíti el. Itt nem
az emberi akaratot kell figyelembe venni, hanem az Istent, hogy Õ mit akar veletek és általatok megcselekedni. Ha ezt
figyelmen kívül hagyjátok akkor nagyon sok hibalehetõséget hagytok magatoknak a feladataitokban. Mindig arra kellene a
legjobban figyelnetek, hogy mennyire vagytok képesek azt a lehetõséget megragadni, ami elõttetek van és azt hogyan
kamatoztatjátok az életetek során.
Mindig csak addig képes az ember a feladatában jót cselekedni, ameddig hagyja, hogy az Isten irányítsa õt. Amikor
kilép a szeretet hatáskörébõl, mármint nem az Isten akarata szerint cselekszik, onnantól kezdve az életét nem az Isten
irányítja, hanem a saját maga akarata szerint cselekszik. Csak azt hiszi, hogy még mindig az Isten irányítja õt, és
határozottan ezt is érezteti másokkal. Az emberi gõg határtalan nagy károkat tud okozni az emberi szívekben és
lelkekben, mert nem hajlandóak elismerni azokat a hibáikat, amelyeket mások szeretetbõl, csupán rávilágítanak, hogy
segítsenek nekik a lelkük fejlõdésében. Ekkor szoktak megtörténni azok az események, amelyek ha nem figyelmesek az
emberek akkor végleges emberi kapcsolatok szakadásához vezetnek. Mindig mérlegeljetek mielõtt meghozzátok a
döntéseiteket. Az emberi szív nagyon érzékeny és könnyen sérül, ha nem tapintatosan kezelik az emberek egymást,
vagyis a lelkükben lévõ különbségeket. Mindig küld az Isten segítséget a számotokra csak nagyon figyelmesek legyetek,
mert nem mindig könnyen felismerhetõ módon kapjátok meg a segítséget, néha egészen burkoltan, nektek kell ebbõl a
magatok részére kihámozni azt, ami a ti feladataitokhoz szükséges lehet. Ezért nagyon fontos, hogy mindig figyeljetek
egymásra, embertársaitokra mert sokszor rajtuk keresztül kapjátok meg a segítséget egy adott feladatban. A szeretet
csak akkor mûködik igazán a ti szívetekben, ha nem elutasítjátok embertársaitokat, hanem meghallgatjátok õket, és ha
abban találtok magatoknak segítséget azt köszönjétek meg neki. Lehet, hogy õ nem is tudott errõl, csak éppen neki ezt
kellett kimondania. Nagyon sokszor olyan is elõfordul az emberek körében, hogy tudatosan akarják az emberek
egymást befolyásolni olyan tanításokkal, amelyek nem az õ feladatához szükségesek. Itt van az Isteni gondviselés,
mert ha folyamatosan az Istenre figyeltek, akkor észreveszitek azt, hogy ez nektek nem jó, vagyis a lelketek ez ellen
tiltakozik olyan formában, hogy nem tetszik neki az a tanítás, nem érzi sajátjának. Testvéreim törekedjetek arra, hogy
a lelketekben érezzétek meg mindig az igazi tiszta Jézusi tanítást, ami a feladatotok sikeres befejezéséhez
elengedhetetlen.
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