Jézus a fény

Egy ezoterikus irányzatról----2006.09.25.
2006.09.25. Mindig abból indulj ki minden alkalommal amikor valakivel nézeteltérésed alakul ki, hogy a lelkedben a
békességet és a nyugalmat meg tudd õrizni. Minden eszme és egyéb irányzatok amik a földön elterjedtek, azok addig
jók, amíg azok az emberi lélekben nyugalmat békességet tudnak elõidézni. Ezek csak arra jók, az emberek csak arra
használják, hogy a figyelmüket eltereljék az Istenrõl az igazságról. Mindig minden addig jó ameddig az ember nem kezd
el kombinálni mindenféle zavaros dolgokat, amivel a mások nyugalmát megzavarhatja. Nálatok is pontosan az a
helyzet állott elõ, hogy neked zavart okozott a mások meggyõzõdése, vagy csak a másoktól hallott idegen információ. Az
nem baj a te részedrõl, hogy ezt elmondtad, sõt inspiráltunk is arra, hogy ezt meg tedd, mert neked ezt el kellett
mondanod, mert ez nem egyeztethetõ össze azzal a Jézusi tanítással, amit te képviselsz. Mások ezt nem mindig
veszik jó néven, mert ez sérti az õ téves meggyõzõdéseiket. Ti akik az igazi tanítást akarjátok a környezetetekben
elhinteni, az ellentét rögtön talál olyan témát, amivel megakadályozhatja azok lelkében az elvetett Jézusi tanításnak a
magját növekedni, akik még elég gyengék ahhoz, hogy õk maguk felismerjék az igaznak mutatott tanítást, eszmét ami
megzavarhatja az emberek életét, gondolkodását és az emberekhez való jó viszonyukat is. Mert az ellentétnek
pontosan az a célja, hogy aki elindult a Jézusi úton azt õ megállítsa különbözõ hétköznapi praktikákkal, amelyek a
számukra igaznak, hihetõnek látszanak, azért mert a környezetükben mások is ezt cselekszik. Jó, jó de akkor hol van az
embereknek az Istenük, amikor nekik maguknak kell megoldani a feladataikat, hogy az otthonukban jól érezzék magukat.
Hát ezen gondolkozzatok el, mert az Isten a ti gondviselõtök, aki még a ti hajszálaitokat is számon tartja, és mindent
tud rólatok. Gondoljátok ti azt, hogy az Isten nem tudja, hogy ti miért akarjátok a lakásotokat átrendezni, hogy jól
tudjatok aludni? Nem azért, hogy fáradságot vegyetek azért, hogy a lelketekben keressétek meg az okát a veletek
megtörténõ külsõ eseményeknek. Mindenki, aki elhessegeti magától az Igazságot az Istent, az folyamatosan csak kifelé
keres, mindent megmozgat maga körül, hogy helyreálljon a lelki békéje és a testi egészsége. De sohasem fog
hosszútávra helyreállni a lelki békéje és az egészsége, mert mindig kifelé keres, nem befelé a szívébe és a
lelkébe. Pontosan azért veszélyesek azok az eszmék, amelyek nem befelé irányítják a figyelmet, hanem éppen
kifelé a tárgyak felé. Testvéreim gondolkodjatok el azokon az eseményeken, amelyek ezeket a felfordulásokat
idézték elõ bennetek, hogy az a ti számotokra végleges boldogságot fog- e okozni az életetekben hosszútávra.
Bizony nem, mert az Istent kifelejtettétek a terveitekbõl, azt hiszitek ha ma elpakoljátok a lakás berendezéseit, akkor
már minden megoldódik az életetekben és nektek nincs semmi dolgotok tovább. Igaz könnyebb a bútorokat ide
&ndash;oda pakolgatni, mint az életeteket az Isten tanításához igazítani. Ezért válasszák az emberek a könnyebbik
oldalát az életnek, mert akkor nem kell a saját hibáikkal foglalkozni, csak amikor újabb probléma jön elõ, akkor ismét
át kell rendezni a lakást és kész. Lehet, hogy kész, de csak a fizikai világ dolgaiban a rendezkedés, nem a
szívetekben. Higgyétek el hiába a rendcsinálás a fizikai szinten, ha a lelketekben nem tesztek rendet, ugyanúgy
marad minden probléma, sõt még rosszabb, megfertõzött a tudatotok olyan téves információkkal, amelyek a késõbbiekben
még nehezebbé teszik a helyes útra való visszatalálást. Mindig arra gondoljatok, hogy az Isten miért adta az
embereknek a gondolkodás tudományát ? Azért, hogy mindenben felismerjék a jót, az Istent. Ha nem ezt teszik,
akkor nem az Istenre figyelve élik az életüket, kívülrõl lehet, hogy annak látszik, de a lelket azt nem lehet becsapni. Õ
szenved, amikor nem az Istenre figyelve élitek az életeteket. Minden ember gondolkodjon el azon, hogy az Istenre
figyelõ és Isten tanítása szerint élõ embereknek szüksége van-e &rdquo; külsõ segítségre,&rdquo; amit az Istentõl nem kap
meg és neki kell máshol pótolni. Igen lehet pótolni valamit, valamivel de nem az Istent, csak sokan azt hiszik, hogy ez
az Istentõl jövõ dolgok, de nem azok, csak annak látszanak. Mindig lesznek a földön ilyen és ehhez hasonló irányzatok,
amik kívülrõl dicséretesnek látszanak, de az Isten szemében szomorúak és kissé nevetségesek. A földön az emberek
ezer és ezer irányzatot kitaláltak, hogy elkápráztassák vele az embereket, hogy nehogy az Istenre figyeljenek, ez
az ördög praktikája, a figyelem elterelés. Testvéreim legyetek éberek és ne engedjétek magatokhoz közel azokat az
irányzatokat, amelyek elkápráztatnak benneteket, de közben a lelketekben a belsõ békét felborítja, így eltávolítjátok
magatokat a jótól, az Istentõl, és ezáltal nem örültök egymásnak, hanem folyton egymásban keresitek a hibát, ami nem a
békességet idézi elõ bennetek, hanem az ellentétet. Óvjátok meg magatokat attól, hogy a lelketekben békétlenség
teremjen, vessétek el a szeretet magvait a szívetekben és öntözzétek a békesség jelével, így fog növekedni bennetek a
Jézusi szeretet.
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