Jézus a fény

A tanulás fontossága-----2007.12.12.
2007.12.12. Minden alkalommal, amikor azt érzed, hogy a lelkedben nincs nyugalom annak az, az oka, hogy
mindig csak a jelenben élsz és gondolkodsz, mert mindennek megvan a miértje. Nemcsak azoknak az eseményeknek,
amelyek egyre gyakrabban elõfordulnak az emberek életében, hanem annak is ami csak nagyon régen megtörtént
veled, csak éppen már nem emlékezel rá. Ilyen esetben csak töprengesz és azon gondolkozol, hogy miért történik meg
velem ez vagy az, az esemény, ami éppen megtörtént. Mindig elõre kell meggondolni az embereknek minden
cselekedetüket, amelyekkel olyan eseményeket idéznek elõ a késõbbi életükben, amire soha sem találják meg a
választ, mint ahogyan azt te sem találod már meg. Nagyon régen, amikor még nem foglalkoztál komolyabban a
Krisztusi tanítással, akkor még nem tudtad azt, hogy minden rossz cselekedetnek következményei vannak az
embereknek a késõbbi életükre nézve. Innentõl már csak az a kérdés, hogy mennyire képes az ember visszahozni az
életében azokat az eseményeket, amelyeket helytelenül cselekedett meg. Így vagy most te is, hogy fogalmad sincs arról,
hogy milyen helytelenül megoldott feladat következményeként éled, most meg azt a számodra igen kényes és nehéz
helyzetet, amit nem tudsz magadtól helyrehozni sem. Minden alkalommal amikor azt érzed magadon, hogy valami
rendellenes történik meg veled, akkor az egy elrontott feladat következménye, ami arra vár, hogy kijavítsad és
helyrehozzad azt, amit elrontottál. Innentõl kezdve már nem nehéz a helyzeted, mert minden alkalommal amikor azt
érzed, hogy valami nincs rendben az egészséged körül, akkor azonnal nézz körül magad körül, vagyis vedd számba azt,
hogy milyen hibát követtél abban a feladatban. Ha figyelmes vagy akkor sikerülni fog, mert az ég angyalai akik
mellettetek vannak azok segítenek nektek ebben a nehéz helyzetben is. Ezeknek az eseményeknek azok az
elõfeltételei, hogy mindenkor legyetek készek és figyeljetek magatokra, hogy minél kevesebb olyan hibát kövessetek el,
aminek következményeit is meg kell tapasztalnotok. Mindig van segítség, soha sem szabad elkeserednetek, mert az a
számotokra nem elõnyös, vagyis inkább károsnak mondható, mert a figyelmeteket, akkor nem az Istenre irányítjátok,
hanem inkább az ellentét tart benneteket félelemben a betegségetek miatt. Legyetek nagyon éberek és mindig
nagyon figyeljetek, hogy mennyire lehet benneteket eltántorítani attól a gondolattól, amit eddig magatokénak tudtatok.
Csak egy pillanat is elegendõ arra nézve, hogy elvonjátok a figyelmeteket az Isteni szeretet adta lehetõségektõl, és
máris megjelenik bennetek a félelem, ami kiöli belõletek a meglévõ szeretetet is. Vigyázzatok&hellip;
Ilyen és ehhez hasonló események miatt nagyon fontos, hogy az emberek tisztában legyenek a cselekedetük
súlyosságával. Minden kimondott szó, minden gondolat ami elhagyja az emberi szívet, az már az éterben van, mint
energia és az addig várja a tulajdonosát, ameddig az ki nem javítja azt. Vagyis ameddig abban az emberben a szeretet
ereje nem lesz akkora, hogy feloldja azt a nehéz energiát, amit megteremtett magának. Ez lehet nagyon régi
esemény is, de lehet ebben az életben elkövetett elrontott feladat is. Tudvalevõ, hogy a gondolatnak teremtõ ereje van, így
lehetõsége sincs annak aki, ezt elindítja, hogy azt idõközben megsemmisítse valamilyen trükkel. Itt nem lehet semmiféle külön
utakat járni, az Isten törvényében minden helytelen cselekedetet ki kell javítani, vagyis meg kell, hogy szûnjön az a sok
negatív energia, ami megkeseríti az emberek életét. Az emberek ezt nem úgy érzik, hogy õk ettõl szenvednek csak
egyszerûen nehéz a földi élet terhe, vagyis elviselhetetlen az éterben az a rengeteg negatív energia, amit az emberek
kisugároznak magukból. Ennek az a következménye, hogy egyre jobban nehezedik az emberek élete a földi világban,
mert minden szennyezetté válik ezáltal. Mert azt is tudjátok, hogy minden energia, ami körül vesz bennünket, de a
szennyezett energia az nem táplálék, vagyis elpusztulnak hamarosan az élõlények, ha az emberiség nem változtat a
gondolkodásán, hogy a lelkébõl a pozitív energiát, szeretetet sugározza az univerzumba. Mindezeket a gondolatokat,
ha az emberek egy kicsit is odafigyelnek magukra meg tudják cselekedni, hogy egymással szeretetben tudjanak élni,
és ne legyen ellenségeskedés az emberek között. Mindig arra gondoljatok, amikor valamilyen esemény ér benneteket,
hogy most valóban helyesen cselekedtem, vagy megint hibát követtem el. Ez nem úgy kell, hogy állandóan rettegésben
éljen az ember, hanem természetessé kell, hogy váljon a szeretetben való élet megélése, mert e nélkül nem lehet az
embereknek az üdvösségre jutni. Nagyon fontos, hogy a mindennapját az ember úgy élje meg, hogy azt ha teheti
naponta nézze végig, mert akkor frissen még jobban emlékezik rá, és talán az esélye is nagyobb annak, hogy
mielõbb kitudja azt javítani. Ha a földi ember nem eléggé figyelmes, akkor mindig csak gyûjti azokat a helytelenül
megoldott feladatokat, amelyeket egykor ki kell majd javítania. Testvéreim törekedjetek arra, hogy a szeretet lángja járja
át a ti szíveteket és ezáltal a mindennapjaitokat békében és szeretetben éljétek meg.
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