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Az Isten hit ma már összefonódik a fájdalomtól, illetve az el nem fogadástól való félelem
témakörével és igen nagy szélsőségekkel találkoztam a világban. Van, aki egyfolytában Istenről
beszél, de nem ismeri az Istent, csak a könyveken keresztül, van, aki fél beszélni róla, inkább
magába fojtja és némán tűri, hogy környezetében hitetlen emberek káromolják. Én lehet, hogy
jobban hiszek, mint aki áhítattal a templomban imádkozik- mondja, amikor megkérdezem az
okokról.

Persze mindenki vágyik boldogságra, de igen kevesek értik, hogy a boldogságuk csak Istenben
lehetséges, mert benne igazság, szeretet, béke és erkölcsi tisztaság vár azokra, akik hisznek
benne. Ennek eléréséhez az embernek végig kell mennie azon az úton, amelyet az Istenben
vetett bizalom, az isten megismerése, a szent dolgok tanulása, elfogadása, az isteni
aspektusok kifejezése (megvallása), az isteni aspektusokért történő felelősségvállalás, illetve
azokkal történő eggyéválás jellemez.

A leírt utat csak azok tudják bejárni, akiknek életében valóban nincs más legfontosabb cél, mint
Isten. Aki titokban hisz, az valószínűleg nem hisz, inkább csak vágyik a szent dolgokra, vágyik
istenre. Valahol a lelke legmélyén feldereng egy kis igazság, de hite nem ad elég erőt neki,
hogy az napvilágra is jöjjön.

Aki isten hívő, az bízik a hit, a szeretet erejében, nem keres hamis utakat, csak azt, amit a hite
és a szeretete mutat neki. Aki hisz, mindenkor, mindenhol és mindenben keresi az Istent, olyan
emberek társaságát keresi, akik maguk is istenkeresők, hogy tanuljanak egymástól. Ezt hirdeti
az evangélium. Akinek van ismerete Istenről és hisz, az azt is megvallja, hogy Isten az Úr. Igen
fontos törvényt teljesít be az ilyen ember, hisz aki az Egy-ért emel szót, annak az egy ad
életerőt és megdicsőülést. Az Isteni aspektusokkal történő eggyéválás egyik legfontosabb
törvénye az Isten dicsőítése, a hódolat. Csak a nyíltszívű ember tudja befogadni az isteni lelket
és átélni az egység tisztító erejét.

Aki titokban hisz, és hitét meg nem vallja, nem érdemes arra, hogy hitében az élet megigazítsa,
ha hamis elveket vall, ha hamis istenképe van. Igen sok ember imádkozik istenhez, de igen
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keveseknek adatott meg, hogy meghallgassák az imájukat. Azok közül is sokan csak azért,
mert isten példát statuál, hogy higgyenek benne az emberek. Ha kinyilvánítod a hitedet és
keresed az istent, az élet ad mindig információt, amellyel a hited folyamatosan pontosabbá,
igazabbá válhat. A megismerés és a tanulás útjára lépni akkor fogsz, ha nem csak könyvek
féligazságaiból, vagy szentírások nehezen érthető tanításaiból táplálod lelkedet, hanem jelen
vagy az életben és megméred benne azt, amit tanultál. Csak így van lehetőséged arra, hogy
közelebb kerülj a boldogsághoz, a felszabadulásodhoz.

Látod, mindennek értelme van. Sok ember azt mondja, amit a szentírások, hogy valld meg
hitedet. Én azt mondom neked, hogy ez a törvény nem istenért van, hanem érted, hogy nehogy
fél igazságokban kelljen meghalnod, hanem esélyt kapja arra, hogy megismerj többet az
istenből. A hamis próféták csak a szentírás szavait csépelik unos-untalan, amit ha nem értesz,
nem tudsz mit kezdeni vele: vagy beállsz a sorba és te is hozzájuk hasonló hamis ember leszel,
vagy megérted szavaimat, vagy legalábbis keresed annak értelmét és az ige felszabadít!

Hidd el, hogy nem kell félned, mindenki szeret hallani istenről, csak sokan jól titkolják. Amikor a
munkahelyemen beszélek erkölcsi dolgokról, mások sem nyilvánulnak meg közösségben, de
amikor kettesben vagyok emberekkel, jönnek, hogy mennyire tetszik nekik az, amiről beszélek.
Ez a cikk értük íródott és mindenkiért, aki fél megvallani hitét. Ez a világ csak akkor lesz jobb,
ha nem csak a Sátán mer bátran beszélni a kísértésről, ha nem csak az lesz a téma a tereken,
hogy ki kit hagyott el, ha nem csak az motiválja az embert, hogy miért mennyi pénzt kap,
hanem az emberek megosztják egymással hitüket, ha elmondják bátran, mit gondolnak az
életről, amelyben mindig meglátják a teremtőjük munkáját. Engem érdekel a véleményed, ha az
igaz törekvésből fakad, mondd el, akár itt az krisztusvárás.hu fórumán is.
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