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Te, én és a többi ember hasonlítunk valamiben, mindannyiunkban ott él a legfelsőbb szent
küldetésünk, a boldogság elérése, amelyet nem tudunk megtagadni. Van, aki nem mer róla
beszélni sem, van, aki úton útfélen hangoztatja, azonban emberiség legnagyobb része abban is
egységes, hogy valójában fogalma sincs, hogyan kell beteljesítenie ezt a belső elhívást.

Sokan élnek a boldogság illúziójában. Azt gondolják, hogy anyagi jólét, megkötött emberi
kapcsolatok, amikhez ragaszkodnak az már maga a boldogság. Az ember, aki megelégszik a
kevéssel, nem is kap mást. Valójában minden kötöttség, minden kapcsolat mulandó, ahogy az
anyag is. A mulandóságban benne van ennek a hamis boldogságnak az elvesztésének
lehetősége is, hiszen az ember vágyai és félelmei követésének mindig a belső elégedetlenség
az oka.

Isten nem ilyen boldogságot ígért az emberiségnek, hanem egy tökéletes szenvedés nélküli
életet, amelyben a teremtett lény felismerve létezésének illúzió nélküli igazságát, nem szenved
szükséget. A szentírások szerint az ember egyszer kiesett az Istennel való egységből, de Isten
kegyelméből sohasem. A történelemben sokan jöttek Isten nevében tanítani az embert,
azonban az ember akkor még nem volt képes befogadni és megérteni a tanítások lényegét.
Azért, hogy az ember ne szakadjon el végleg a kegyelemtől, megváltót küldött Isten, hogy a
benne való hit által a kiválasztottaknak mégiscsak üdvözülni tudjanak.

Azok közül az emberek közül, akik nem voltak képesek befogadni és megérteni Isten igéjét,
önjelölt próféták és tanítók léptek színre, akik igazság nélkül éltek ugyan, de hamis eszméikkel
és hamis igazságaikkal sikerült megtéveszteni az emberiség nagy részét.

Ez a portál azért jött létre, hogy elvegye az illúziót, lerombolja a hamis próféták és az ördög
munkáját és visszatérítse az embert a keskeny útra, amely az üdvösséghez vezet.

Jogosan merülhet fel benned, hogy vajon én, aki hamis prófétákról beszélek neked, nem
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vagyok-e magam is hamis próféta? Nem arra kérlek, hogy higgy a portálon található írásoknak,
hanem arra, hogy legalább fontold meg őket. Ha te magad is megméred egy írás helyességét
előbb-utóbb el tudod dönteni, hogy igaz-e, vagy sem.

Üdvözlettel

HS

2/2

