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2006.06.30. Nem az a lényeges az emberek között, hogy mennyire értenek egyet egymással, ha beszélgetnek,
hanem az a fontos, hogy ilyenkor az emberi lelkek mennyire tudnak nyugalomban, békességben maradni. Nem
mindig az a jó ha valaki csöndben van és nem nyilvánít ki még véleményt sem, mert a lélekben az már eldõlt, hogy mit
gondol. A továbbiakban már csak ki kell mondani és kész. Igen ám, csak sok földi ember abban a tévedésben él,
hogy neki biztosan a legjobb a kapcsolata az Istennel, mert Õ nem nyilvánít ki olyan véleményt, amivel ellentétes
gondolatokat indítana el. Ez a legrosszabb felfogás, mert az emberi szívek vizsgálója az Isten, és Õ látja már elõre a ti
gondolataitokat is anélkül, hogy ti ezeket kimondtátok- e vagy sem. Sokan éppen ezért azt hiszik magukról, hogy az Õ
véleményüket nem lehet megcáfolni , mert õk nem mondanak semmi olyat, ami másokban ellentétet szított volna.
Testvéreim: az Istent nem lehet becsapni Õ a szívekben olvas, Õ az aki még a ti elfelejtett hibáitokat is számon tartja.
Igen számon, az hogy ti csak azt fogadjátok el magatokról, hogy az Isten nektek mindent megbocsátott. Igen csak az,
az Isten kegyelmébõl történt, nem a ti jóságotok miatt. Nem lehet testvéreim az Istenrõl úgy beszélni egy közösségben,
hogy az Isten mindent eltörlõ szellemiség. Lehet, hogy eltöröl, de nem a ti érdemeitek miatt, hanem az Isten kegyelmébõl. Jó
lenne, ha az Istent úgy tartanátok számon a ti földi életetekben, mint aki nemcsak a tiétek, mert ha valaki más is
elkezd az Istenrõl beszélni az Õ elképzelései és tapasztalatai szerint, akkor az már nem az Istenrõl beszél.
Testvéreim tudjátok jól, hogy az Isten közétek jött, ott élt közöttetek és nem egy emberhez, egy közösséghez jött, hanem az
egész földi néphez. Nem lenne jó, ha ti is azt a farizeusi példát követnétek mint az akkori emberek. Vegyétek észre
magatokon, hogy ti csak halovány másolatát látjátok a földön az Igazi Krisztusi tannak. Nem lenne jó, ha egyetlen
közösségben képzelnétek el az Istent. Az Isten mindenkié. Nemcsak azoké akik kisajátítják maguknak, az õ
közösségüknek. Próbáljátok magatokat úgy látni, hogy nemrég még egy békés közösség voltatok együtt. Mi az oka
annak, hogy ez az ellentétes viszony kialakult köztetek? Próbáljatok mindannyian ezen elgondolkozni. Az Isten mindig
ugyanaz közöttetek, csak ti látjátok Õt másképpen mint eddig. Lazuljon meg bennetek az a törvényszerû erõ, ami megkötözött
benneteket, hogy ellentétet szítson egy közösségben.
Ti is láthatjátok magatokon, hogy az Isten mindig odaadja
magát az emberért, de ti nem vagytok képesek magatokat úgy odaadni az Istennek , ahogyan azt Õ szeretné ha
megtennétek. Mindig arra gondoljatok kedves testvéreim, hogy az Isten miért nem osztotta szét az embereket abban
az idõben különbözõ közösségekre, illetve csoportokra, hogy úgy tanítsa õket. Azért mert az Isten egybegyûjtötte azt, amit addig
az ellentét szétszórt. Most is pontosan olyan idõt éltek, ahol az ellentét szétrombolja a közösségeket, mondván hogy itt
már nem lehet fejlõdni. Az ellentétnek pontosan az a célja, hogy titeket szét zúzzon és úgy látszik sikerült is neki.
Mert az emberi lelkek telve vannak gõggel, nagyot akarással és ez által elfeledik azt, amit az Isten elvár tõlük, illetve
szeretne velük megcselekedni. Tudjátok jól, hogy a régi idõben is a farizeusok hirdették a legjobban Jézus eljövetelét, de
amikor megszületett mégsem ismerték fel, mert addigra már az Õ gondolkodásuk telve volt irigységgel, gõggel,
hatalomvággyal és nagyot akarással. Látjátok ma sem más a helyzet közöttetek, mert ma is élnek közöttetek
farizeusok, vámosok és egyszerû emberek. Láthatjátok, hogy a tudás és a tudatlanság szépen megfér egymás
mellett. Míg az emberi lelkekben is elõtört az a vágy, hogy különb vagyok a másiknál. Az Én lelkemben él az Isten, a többi
az csak vegetál. Testvéreim örülünk annak, hogy ti egy közösségé alakultatok, de a mi szándékunk nem egyezik meg a
tiétekkel. Mi ugyanis egy egységet szeretnénk kialakítani közöttetek, nem széthúzást, ahogyan az a ti lelketekben van.
Próbáljatok elgondolkozni azon, hogy az Isten csak viccbõl hozott össze benneteket? Nem. Neki célja van veletek. Igen
célja,de egy egységes erõben bízva, nem széthúzva. Gondolkodjatok el azon, hogy megtettetek-e mindent abban az
értelemben, hogy ez a két közösség egy igazi erõs összekapcsolódó közösséggé váljon? Ezt mindenki érzi a lelkében ha
valóban az Istenre figyel. Nagyon szomorúak vagyunk mi égi testvéreitek, hogy nekünk ezt kell látnunk a mi kedves,
békés testvéreink között, akik Jézus nevében jönnek össze, de csak kifelé látszik annak. Belül az emberi lelkek nagyon
nagy lelki változáson mennek át, ami nem biztos, hogy a javukat fogja szolgálni a késõbbiekben. Lehet, hogy most
dicséretes, de ki kell várni a végét az eseményeknek. Testvéreim örülünk nektek, hogy van aki által tudunk hozzátok
szólni, hogy segítségetekre tudjunk lenni. Az Isten áldását kérve, kérünk benneteket, hogy maradjatok meg Krisztus
szeretetében, egységben. Ámen.
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