Jézus a fény

Békesség az emberek erénye 2008.12.10.
2008.12.10.
Minden alkalommal amikor elakarod kezdeni a gépelésedet elõtte a lelkedben végezz önvizsgálatot, hogy mennyire
vagy olyan lelki állapotban, hogy a feladatodat eltudjad végezni. Mindezt csak azért kérjük tõled, mert már elég régen
írtál ebben a formában. A figyelmedet és a feladatodat más irányban kellett terelned, mert neked nem csak a
médiumi írásokra kell a hangsúlyt helyezned, hanem a honlapod mûködésével kapcsolatos teendõket is napra készen
kell, hogy végezzed. Mert el sem tudod képzelni, hogy így mennyi embernek tudsz segíteni ezekkel az írásokkal, amiket
tõlünk égi segítõidtõl átveszel és azokkal az írásokkal és egyéb anyagokkal, amelyeket gyûjtögetsz és saját magad
készítesz embertársaid megsegítésére.
Az emberi lelkek nagyon nagy szükségét lelik minden ilyen és ehhez hasonló írásoknak, amelyek felkínálásra kerülnek,
hogy mint lehetõségként felismerjék az emberek az Isten tanításait. Ugyanúgy, mint a régi idõkben, amikor Jézus
születését várták, akkor is voltak elõhirnökök az emberek részére olyan földi tanítók személyében, akik tisztán és
világosan elõterjesztették Jézus születését és tanításait.
A mai idõtök sem más, mint akkor, mert most is nagyon sokan kapnak olyan feladatot földi emberek, hogy segítsenek
abban, hogy minél több helyre eljusson Jézus tanítása, még akkor is, ha ez bizonyos nehézségekbe ütközik. A jelen
helyzet sem más mint akkor, mert itt is elszabadult az ellentét ereje és ezáltal már nem az Istenhit mutat az emberek
számára utat, hanem az ellentét csalja csapdába a megtévedt embereket.
Mindig küld az Isten segítséget azok számára, akik igazán hisznek az Isten megváltó szerepében, mert neki kell ismét
&bdquo;megváltani&rdquo; az emberiséget ebbõl a földi pokolnak nevezett helyrõl. Az Isten kegyelme folyamatosan
árad az emberek felé, de nem tudják felismerni, mert nincs bennük annyi jóakarat sem, hogy képesek legyenek
felülkerekedni a jelenlegi helyzetükön.
A te szereped is ebben úgy mutatkozik meg, hogy folyamatosan a nap minden percében az írásaid által az embereket
hívod az Isten ajtaja elé, hogy kopogtassanak be rajta, mert a lehetõség az készen áll, csak az embereknek kellene
felismeri jelenlegi szomorú helyzetüket ahhoz, hogy a kegyelem leszálljon közéjük.
Te minden esetben csak azt tudod tenni az emberekért, hogy azt amit eddig is csináltál, azt tovább folytatod és a
szorgalmad az ne csökkenjen, mert csak így képes az emberi lélek arra, hogy felismerje, hogy van más kiút is ebbõl a
világból nem csak a szomorúság és elkeseredettség, hanem a remény, hogy lehet másként is élni. Minden esetben
amikor a lelkedben egy kicsit elgyengülsz, mint mindenki másnál elõfordul, akkor te csak arra gondolj, hogy a folyamatos
munkád, amit állandóan végzel az nem hiábavaló, mert annak a gyümölcse be fog érni. Lehet, hogy nem azonnal, de nem
lesz hiábavaló a munkád, mert a te számodra csak az legyen a cél, hogy haladj elõre a megkezdett utadon, hogy az,
amit küldünk a számodra, azt továbbítsad az emberek felé.
A békesség az nagyon fontos az emberek számára, mert azáltal lesz a lelkük nyugalomban, ha képesek lesznek
felülkerekedni, a külsõ hatások okozta sérüléseken. Mindig csak az ember képes arra, hogy a lelkét a békesség sugarai
hassák át, azáltal ha figyelmét az Istenre fordítja. Nagyon sokszor csak azon múlik a segítség elmaradása, hogy
nem képes az ember kilépni abból a kátyúból amibe éppen beleesett.
Ebben az esetben pedig az Isten sem képes a kegyelem kiáradása által az emberi szívet elérni, ha az emberek
elfordulnak Tõle.
Legyen békesség az emberi szívekben, hogy mindazok az írások amiket küldünk, hogy azok megtudják érinteni az
emberi lelkeket, és azáltal eltudjanak indulni az úton és a folyamatos tanulás által meg is tudjanak maradni azon.
Békesség nektek kedves földi testvéreink, akik a föld nehéz súlyát viselitek, legyetek kitartóak és ne gyengüljön meg a
lelketekben az a hit, amit eddig összegyûjtöttetek az életetek során.
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