ZÁKONY

Sústavne sme svedkami toho, ako sa objavujú „noví reformátori“
spoločnosti, ktorí sľubujú, že objavili recept, ako spoločnosť zreformovať
ku blahu väčšiny. Nájdu aj potrebných stúpencov, ba aj sa im podarí dostať
ku potrebnej moci, aby mohli začať plniť svoje sľuby. Lenže želaný
výsledok neprichádza už dlhé tisícročia.
A dokonalý recept na pravú reformáciu zostáva nepovšimnutý tiež už
tisícročia!
Tento príspevok je nadviazaním na jeden z prvých príspevkov, ktorý niesol
názov: PRAVÁ REVOLÚCIA (text Pravá revolúcia nájdete na úvodnej
stránke).
Každá spoločnosť, ktorá má byť funkčná, sa musí riadiť podľa istých
a spoločných pravidiel, lebo inak dochádza k anarchii a dezorientácii, ktoré
plodia následne rozpad spoločnosti. Preto ľudská spoločnosť postupne
získanou skúsenosťou určitých jedincov, objavila isté dôležité pravidlá –
zákony, ktoré umožnia zosúladiť konanie jednotlivcov tak, že spoločnosť
môže trvalejšie fungovať a plniť chcené funkcie.
Lenže v tejto spoločnosti sa vždy nájdu jedinci, ktorým platné pravidlá –
zákony, nie sú po ich vôli, nechcú sa im prispôsobiť a tak začínajú
nezhody, rozkoly, ktoré následne vedú k rozpadu spoločnosti.
Z uvedeného dôvodu ľudská spoločnosť na planéte Zem, ba dokonca
v celom vesmíre, ba aj stvorení Božom, dostala ku pomoci poučenia
vyspelejšieho brata, ktorý tieto poučenia získal od rodiča – BOHA, za
účelom ľahšieho napredovania a získavania znalostí, ktoré umožnili čím
menej nepríjemných kolísaní, blúdení a bolestivých rozpadov spoločnosti,
ktoré boli vždy sprevádzané veľkým utrpením a stratami na cenných
životoch.

Lenže veční nespokojenci a buriči sústavne pôsobili v spoločnosti tak, že
tieto ponúkané a dokonalé poučenia vo forme zákonov sústavne krivili,
menili a prispôsobovali svojim chúťkam tak, že toto pôsobenie spoločnosť
následne rozložilo alebo aspoň oddelilo malú časť od celku spoločnosti
a tak vznikali rôzne cirkvi, sekty, strany, frakcie strán atď. Takto sa
spoločnosť následne musela rozložiť a za bolestivých prevratov potom
museli trpieť práve tí, ktorí žili a aj chceli žiť podľa tých dokonalých
a večných pravidiel, ktoré už boli a stále zostávajú v platnosti všade okolo
nás, teda tam, kde nemá dosah ľudská hlúposť pod vedením už
spomenutých nespokojných služobníkov túžby po moci, ktorí sú chytení
v pavučine, ktorú uplietlo temno.
V spomenutom príspevku bolo uvedené, že dokonalým reformátorom
človeka sa stal Ježiš Kristus, ktorý správne ukázal, že treba reformovať
jednotlivca, teda samostatný článok spoločnosti, ktorý potom následne
prinesie ako ten dôležitý a želaný efekt, zmenu celej spoločnosti. To
prinesie tú potrebnú a želanú jednotu, ktorá je nevyhnutná na to, aby
spoločnosť získala potrebnú životaschopnosť natrvalo!
Zapamätajme si:
S nemorálnymi jedincami nemožno
vybudovať morálnu spoločnosť!

Ľudstvo sa dopúšťa stále jednej, ale veľmi podstatnej chyby, ktorá sa
dokonale prejavila aj pri týchto prezidentských voľbách na Slovensku.
Jednotné vedenie je obávaným strašiakom, ktorý rozhodol o tom, ako
dopadli voľby. Takéto jednanie je síce pri dnešnom stave spoločnosti
prirodzené, lebo skutočne jednota v nesprávnom smerovaní je viac
škodlivá, ako nejednota, ktorá umožní objaviť v tej zmesi nejednotnosti aj
to správne smerovanie. My na východe, sme boli v tomto smere dostatočne
poučení dlhodobým jednotným, ale nesprávnym smerovaním.

Toto jednotné smerovanie muselo stroskotať preto, lebo nebolo správne,
teda nebolo v zmysle pôsobiacich prírodných – božích zákonov.
Lenže v ich zmysle ešte dnes nefunguje ani jedna ideológia, ba čo je
horšie, ani jedna cirkev! Teda ešte niet spoločenstva na planéte Zem,
ktoré by jednalo v súlade s týmito večnými a stále platnými zákonmi!
Je to iba pár jednotlivcov, ktorí nemajú na stav spoločnosti žiadny
vplyv.
Preto všetky spoločenské systémy musia po kratšom, alebo dlhšom čase
stroskotať a ukázať sa ako neschopné života. A toto sa deje už celé
tisícročia.
Jednota v zmysle tých večných zákonov je teda hľadaný liek na
záchranu našej civilizácie!
Keď však objektívne zhodnotíte dnešnú civilizáciu na planéte Zem, tak
zostanete veľmi sklamaní, ba až neskonalo smutní, ak ste už pochopili
v pravom zmysle túto skutočnosť a viete, že všade v tom blízkom, ba aj
vzdialenom vesmíre a celom stvorení, iba jednota týchto zákonov
umožňuje trvalé prežívanie, ba aj dosiahnutie tej vysnívanej, ale aj
posmievanej večnosti.
Dokonalým príkladom na poučenie sú dopravné predpisy, vlastne zákony,
podporené jednotnou vyhláškou, ktorú musí rešpektovať každý, kto
chce na ceste prežiť!
Do presne takéhoto stavu musíme uviesť naše konanie aj
v každodennom živote!
Ak chceme prežiť.
Teda dosiahnuť tú vytúženú večnosť.
Božie zákony sa musia stať pre nás skutočným písmom svätým!

Tu nepomôže žiadna pretvárka, žiadny klam, nezachráni nás príslušnosť ku
žiadnej skupine, cirkvi, sekte, žiadnej politickej strane, nezachráni nás
kopa našetrených peňazí, ani to, že sa každodenne modlíme.
Skúsili ste sa už raz zamyslieť nad tým, koľko jazykov vládne na planéte
Zem, ktorými sa veriaci obracajú so svojimi prosbami k Bohu, koľko
spôsobov modlenia sa tým smerom vysiela? A všetky sú vlastne zbytočné,
lebo Boh nepozná, ba nepotrebuje poznať, všetky tie naše jazyky, ani
neuznáva rôzne druhy prejavu všemožných modlitebných obradov, lebo je
to nie v súlade s Jeho zákonmi, teda je to vymyslené iba ľuďmi, a teda
zbytočné.
Boha sa dotkne iba nami vyslaný citový obraz, ktorý vyšleme zo svojho
najvnútornejšieho vnútra, ktorý je obyčajne v úplnom rozpore s tým, čo
rapoceme zbytočne v modlitbe. Skúste sa podrobiť každý takémuto testu
sám pre seba a hľadať ten najvnútornejší motív, ktorý vás prinútil sa
modliť. Je to iba táto sila, ktorá získa spojenie s Bohom a potom zistíte, čo
od neho môžete za vaše „úsilie“ očakávať a čoho sa vám aj určite dostane.
Toto fungujúce spojenie smerom k Bohu je jediným, ktorým ho môžete
dosiahnuť a je to presne to isté spojenie, ktoré každodenne používate
a využívate pri komunikácii aj so svojimi blížnymi, ale aj zvieratami
a všetkým, čo na planéte žije. A žije na nej všetko!
Tak a teraz si predstavte, aký zmätok pôsobíte svojim každodenným
jednaním!
Aké obrazy dennodenne vysielate!
Ak budete poctiví, musíte sa zhroziť. A potom chcete, aby vám Boh
pomáhal tak, ako sa to vám páči.
A toto je iba jeden z tých zákonov, ktoré nepoznáte a ktoré musíte poznať,
potom podľa nich konať, ak chcete byť bohumilí. Tak ktorá cirkev vás
teraz zachráni? Ktorá politická strana? Ak ste takú objavili, tak rýchlo do
nej vstúpte! Lenže výsledok bude presne taký, aký je už celé tisícročia.

Zostáva vám teda iba žiť podľa tých večne platných, božích zákonov, ktoré
ste doposiaľ odmietali, ba tých, ktorí vám ich radili, ste vy zaradili do
skupiny sektárov, ktorí vás vyrušujú, pri svojom spokojnom, ale čo je
horšie, aj nespokojnom živote, ktorý odmietate s tou jedinou pomocou a aj
záchranou. Nespokojní ste. To áno, ...ale polepšiť sa vy sami, to nie je šité
pre vás, ale sa spoliehate, že to pre vás zariadi novozvolený prezident,
prípadne nový kňaz, alebo sa „pomodlíte“, odrapocete svoje prosby, ale vo
vašom vnútri Boh cíti iba zvrátenosť a prípadne túžbu po moci, ktorú ku
nemu vysielate vo svojich obrazoch, ktorým jediným ten váš záchranca
rozumie a podľa nich aj koná. Lebo vašu reč nepozná, ba nepotrebuje sa
učiť to, čo navymýšľal vo svojej zvrátenosti človek. Aj keď reč máme tiež
od neho. Lenže tá reč mala byť presne tým, čím boli a stále sú tie prvotné
obrazy, ale to by nás prehliadol náš nepriateľ – keby sme tak konali. Preto
sa reč stala maskovaním nesprávnych túžob, ktoré prekryli tie čisté, ale
dnes už hlavne nečisté obrazy citu. Naša reč sa stala iba nečistou maskou,
na ukrytie ešte nečistejších obrazov. Čistotu už v ľudskom vnútri
nenájdete!
A toto je učenie, ktoré nám priniesol Ježiš,
následne Imanuel a aj Prakráľovná!

Pred nimi mnohí iní, ktorí boli rovnako nevypočutí, ako tí menovaní, aj
keď vždy sa našlo pár takých, ktorí uverili a zachovali ich SLOVO.
A toto Slovo sa snažíme ponúkať čisté aj my. A nevadí nám, keď nás
budete nazývať podľa vlastnej hlúposti hocijako. Nás nezmeníte a na svoju
hlúposť isto doplatíte iba vy samotní. Dokázali to už mnohokrát naše
dejiny, ba ste to aj viackrát prežili, ale žiaľ:
SA NEPOUČILI!

