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Cikkeim tartalmát gyakran merítem az életben, a médiában tapasztaltakból. A közelmúltban az
ország egyik legismertebb írója ihletett meg, aki ember tömegeket mozgat meg a spirituális
ismeretével. Korábban is hallottam már tőle a nem tudásból fakadó „bölcsességeket”, de ez az
utolsó élmény arra késztetett, hogy írjak róla.

Az illetőt, amikor korábban hallottam, könnyes szemmel és meghatódottan beszélt a szeretet
hatalmáról. Tudni lehet, hogy az, ami szól belőle ilyenkor a bűntudat, amely, mint rossz
tanácsadó, soha nem szólhat igazat. Ezúttal sem tette... Szeretet égisze alatt, folyamatosan a
vonzásról beszélt, amely nem csak keresztény értelembe vett hamis prófécia, hanem azért is,
mivel ő nagy tisztelője Buddhának, aki ugye éppen a vágyakról való fokozatos lemondást
hirdette a Földön.

Az utóbb tőle halott megnyilvánulás azonban egészen démoninak tűnt. Miközben saját
könyvének tartalmát dicsőítette a többi spirituális könyvvel szemben, gondolom nem
szándékosan, de azzal kérkedett, hogy az ő könyve ad választ egyedül, mikor mit kell helyesen
cselekednie az embernek, ha lelki válságba kerül. A megdöbbentő tudatlanság és démonitás
nem ebben a mondatban nyilvánul meg, hanem a példaként hozott kijelentésben: miszerint, ha
az ember élete egy szakaszán abbéli kételye támad, hogy szakítson-e a párjával, vagy sem,
arra a helyes kérdés: Van-e további közös feladatotok, vagy nincs…

Ilyen egyszerű lenne? S ha igen, ki mondja meg, hogy van egy másik emberrel feladatom, vagy
nincs? Az érzéseim? De hiszen azok mindig megcsalnak, ha vágy, vagy félelem ébred bennem.
Egy másik ember? Ő honnan tudná, mi az én feladatom és mi nem? A világon nem adódott
még ember, aki megmondta volna azt, hogy mi az egyén feladata. Egy igaz tanító nem teheti
meg, mert azzal súlyosan beavatkozna egy ember életébe és magára vállalná annak minden
következményét, márpedig egy igaz tanító nem von magára felesleges terhet. Honnan veszi hát
a bátorságot egy felvilágosulatlan ember, hogy ilyent tegyen, ha csak nem azért, mert az
ördögtől való a cselekedete? Aki nem tudása ellenére súlyos kijelentéseket mer megtenni,
annak a szándéka nem az ember felemelkedése. Lehet dicsőség szerzés, anyagi
haszonszerzés, és sok minden más, de felvilágosult lélek soha nem merne ilyen kijelentéseket
tenni.
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A hűség fogalma nem kisebb dolgokat feszeget, mint a létezés, vagy nem létezés közötti
választást: az isteni akarattal való harmónia, az örökélet és a felszabadult boldogság van az
egyik serpenyőben, az örök szenvedés, a bukás, és a halál van a másikban. Ezt csak az látja
be, aki ismeri az Isteni akarat természetét, ha keleti vallások nyelvén akarom kifejezni magam,
akkor a Dharma természetéről van szó. Márpedig a végső valóság ismerete és átélése nélkül,
az ember emberi törvényeket szül és nem istenieket, amelyek nem életet, hanem romlást
hoznak arra, ki prófétálja őket, és aki elfogadja igaznak az ilyen ember tanításait.

Az ördög soha nem tanít nyilvánvalóan Isten ellenes tanításokat. Ha az mondaná nyíltan, hogy
hazudj, mert Isten tanítása helytelen, nem lenne ember, aki követné őt. Ha az mondaná, hogy
ölj nyugodtan, mert Isten tanítása nem igaz, nem lenne ember, aki nem ismerné fel őt. Ha pedig
azt mondaná, hogy légy nyugodtan hűtlen, mert Isten rosszat akar neked, akkor senki nem
hallgatna a szavára. Ehelyett a tanításokat módosítja olyan mértékben, hogy azok a legtöbb
ember számára még hihető és hiteles igéknek tűnnek. Nem szabad hazudni, kivéve, ha… Légy
hű, de ha nincs feladatod, akkor már nem köt a házasság szentsége… Ne kövesd a férjedet,
mert Isten neked azt a feladatot szánta… Ismerd fel a hamisságot.

Van-e feladatod a feleségeddel, vagy a férjeddel? Csak a tudatlanság mondatja bárkivel, hogy
nincs, hiszen éppen a hűség lelke szab rátok feladatot, ha hisztek Istenben, vagy Jézusban.
Ugyanis, ha szereted a párodat, nem merül fel a szakítás gondolata sem, ha pedig
meggyűlölted őt a szívedben, akkor van még mit tanulnotok. Neked is…

Isten ritkán ad feladatot az embereknek, történelemben csak a különleges életcélt megvalósító
emberek kaptak isteni feladatot (Mózes, Ábrahám, Illés, Jézus, stb.). A legtöbb feladat magától
az embertől származik, ő lát jeleket és szab magának feladatokat, hogy kimozduljon az általa
kezelhetetlen tudatállapotból. Ebben rejlik hűtlenségének záloga is.

Hamis tanítás, hogy az ember mielőtt leszületik, „megegyezik” a másik emberrel, hogy közös
feladatot hajtanak végre. Erre a téveszmére épül sok ezoterikus tanítás. Ezek az igék
ellentmondanak az isteni igéknek és Krisztus tanításainak, ugyanis a hűtlenség nem lélek
szerint való, hanem test szerint. Aki pedig a test szerint él, annak sorsa a halál. Isten nem a
halált ígérte az ő követőinek, hanem az életet, amelyet az ördög szellem és a hamis próféták jól
hangzó, de hamis eszmékkel akarnak lerombolni. Isten azonban engem küldött az eretnekség
ellen, boldog ember, aki nem botránkozik meg a szavaimban, hanem visszatér a kegyelembe.
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