Lekcja o Mi∏oÊci
Majàc przed oczyma obraz pokolenia do którego nale˝ymy, tylu wspó∏czesnych ludzi tym stanem niepokoi si´. Niepokoi upadek wielu podstawowych wartoÊci, które stanowià niewàtpliwe dobro nie tylko chrzeÊcijaƒskiej ale ludzkiej moralnoÊci, kultury moralnej jak: poszanowanie wzajemne, poszanowanie ˝ycia ludzkiego w ró˝nych aspektach. W Êwietle tego religia jest sumà màdroÊci jakà zdoby∏a ludzkoÊç w swym pochodzie ku pe∏ni Êwiat∏a.
Mi∏oÊç pochodzi z jednoÊci, która istnieje w Êwiecie jakkolwiek by si´ przejawia∏a, jest ona wyrazem jednoÊci.
Wszystkie dusze sà zwiàzane mi´dzy sobà w taki sposób, ˝e tworzà coÊ sta∏ego nierozdzielnego. Z punktu widzenia tej mi∏oÊci Êwiat przedstawia wielki organizm, w którym ˝yje i pracuje Bóg – nasz Ojciec. Gdy przyjdzie do nas „Mi∏oÊç“ poznamy, ˝e we wszystkich ludziach tkwi jedna i ta sama zasada. Mi∏oÊç jest matkà Êwiata. Stworzy∏a ona wszystkie organizmy, wszystkie istoty, zrodzi∏a ona s∏oƒce. Ca∏e Niebo jest niczym innym, jak: tylko wystawà Mi∏osci.
Mi∏oÊç jest wielkim realizmem w Êwiecie. Wszystko w Êwiecie ˝yje i istnieje w Mi∏oÊci i przez Mi∏oÊç. Wszystko co
widzimy jest przejawem Mi∏oÊci - gwiazdy s∏oƒce, ludy, ziemia, ca∏y wszechÊwiat i jego totalnoÊç, ca∏y Êwiat fizyczny jest
przejawionà, zmaterializowanà mi∏oÊcià. Wielkie màdre centrum we wszechÊwiecie jest Mi∏oÊcià - Oddychamy Mi∏oÊcià.
Gdy podejdziemy do jakiegoÊ drzewa, trawy, kwiatu, êród∏a, czujemy w tym wszystkim mi∏oÊç pierwotnej przyczyny. Mi∏oÊç krzepi wszechÊwiat. Porusza ona wszystko do jednego wielkiego celu. Plan wed∏ug którego wszystkie istoty si´ poruszajà do swego celu, jest w∏àczony do mi∏oÊci. W chwilach przejrzenia cz∏owieka osiàga si´ przeÊwietlenie tej prawdy i wtedy prze˝ywa si´ majestat ˝ycia. Widzi on pi´kno na drodze, którà wszystkie istoty idà od zmroku do jasnoÊci, od s∏aboÊci
do si∏y, od smutku do radoÊci, od nizin do szczytów, czuje on, ˝e wiele wyra˝eƒ, których si´ u˝ywa, gdy mówi si´ o mi∏oÊci,
nie jest zupe∏nie prawid∏owych, lecz u˝ywamy ich z powodu braku odpowiednich s∏ów np. wyra˝enie przyjmowania przez
cz∏owieka mi∏oÊci, przy tym wyra˝eniu mo˝na zrozumieç ˝e mi∏oÊç jest czymÊ obcym.
Wielka matka, Mi∏oÊç obejmuje swoje dzieci i nape∏nia je ˝yciem, czuwa nad nimi. OpatrznoÊç to jest Mi∏oÊç, która
porusza wszechÊwiat, ktoÊ mówi: - nikt mnie nie kocha, - jest Jeden kto was kocha∏ Gdyby nas nie kocha∏ nie moglibyÊmy
˝yç w tym Êwiecie. JeÊli ˝yjemy - znaczy Bóg nas kocha. JeÊli myÊlimy - ˝e nikt nas nie kocha, jest to pierwsze k∏amstwo
na Êwiecie. Jak: pokochamy Boga tak: pokochamy ludzi. Je˝eli nie kochamy Boga, zawsze b´dziemy robili ró˝nic´ mi´dzy
jednym cz∏owiekiem a drugim.
Zróbmy doÊwiadczenie ze s∏owami „Bóg jest Mi∏oÊcià“ ˝eby zobaczyç co si´ w nich kryje. W∏ó˝my te s∏owa w swój
rozsàdek do swego serca i do swej woli a zobaczymy ˝e je˝eli jesteÊmy s∏abi - wzmocnimy si´, je˝eli dotychczas patrzyliÊmy
zobaczymy, je˝eli tylko odczuwaliÊmy - odtàd b´dziemy kochali. Wszystko mo˝e si´ naprawiç, wszystko jest mo˝liwe. Kiedy? Gdy cz∏owiek jest zwiàzany z wiecznym poczàtkiem. W czystoÊci w mi∏oÊci, w niezmienajàcych si´ stosunkach cz∏owieka do ca∏oÊci, kryjà si´ metody, odÊwie˝ania, wyzwolenia, pogodzenia z wszystkimi. Powiedziano: „Zanim o coÊ poprosicie,
b´dzie wam dane“ .
Kto kocha Boga otrzyma b∏ogos∏awieƒstwo, zanim o coÊ poprosi Go. Mi∏oÊç do Boga jest êród∏em radoÊci, pewnoÊci
siebie i hannonii. Wtedy cz∏owiek staje si´ nietykalny, dla niszczycielskich mocy, gdy˝ Êwiat∏o, którym ˝yje jest dla nich
niedost´pne. Przy tym kontakcie bezgranicznym odczujecie to szcz´Êcie, si∏´, odm∏odzenie, którego pragniecie. W mi∏oÊci
do Boga jest szcz´Êcie cz∏owieka. Tysiàce dróg wiodà do szcz´Êcia, lecz prostszej i czystszej od tej nie ma. Przeszed∏em jà,
znam jà i wszystkim radz´ nià iÊç. Mi∏oÊç jest w∏aÊciwoÊcià duszy to jest wewn´trznym bogactwem cz∏owieka, do którego
powinien on dà˝yç. Mi∏oÊç jest w∏o˝ona do duszy ludzkiej, wystarczy by cz∏owiek tylko otworzy∏ umys∏, serce i dusz´ dla
BoskoÊci, by przejawi∏ Mi∏oÊç do wszystkich ˝ywych istot.
Cz∏owiek musi kochaç by si´ przejawiaç. Cz∏owiek w swej istocie wewn´trznej, z Boskiego Poczàtku który jest
w nim, jest dobrym. Nale˝y okreÊliç poj´cie - „Cz∏owiek“ ten mo˝e nazywaç si´ cz∏owiekiem i nosiç to swoje imi´, który utorowa∏ drog´ „Mi∏oÊci“, MàdroÊci' i Prawdzie“ w sobie.
Mi∏oÊç jest j´zykiem, który rozumie ka˝de serce ludzkie bez ró˝nicy Êwiatopoglàdu. zastosujcie Mi∏oÊç byÊcie si´
przejawili drugiemu cz∏owiekowi, swemu bliêniemu. Wszyscy musimy si´ przejawiç. Przejawienie jest w tym, by wyraziç
„Boskà Mi∏oÊç“. Je˝eli kochamy Bóg jest w nas. Mi∏oÊç - jest to zwrócenie si´ rozumnej duszy do Boga. Mi∏oÊç jest dotkn´ciem Boga duszy ludzkiej. W pierwszej chwili zetkni´cie cz∏owieka z Bogiem, mi∏oÊç wybucha w duszy ludzkiej, nast´puje
wype∏nienie i niczego cz∏owiekowi w tej chwili nie potrzeba. Ka˝de dotkni´cie Boga - w Duszy, znaczy odkrycie wielkiego
Êwiata, który przynosi wolnoÊç i przestrzeƒ dla duszy. Mi∏oÊç mówi o obecnoÊci ducha. Je˝eli chcecie przejawiç mi∏oÊç Bo˝à - Duch Êw. musi byç w was, pozwólcie mu, by si´ przejawi∏. Je˝eli nie kochacie nie ma go. Kto rozumie przejawy Boga,
b´dzie wiedzia∏, jak: odczuç i oddaç jego mi∏oÊç. Jedynym czymÊ, czego cz∏owiek nie powinien si´ baç jest - Mi∏oÊç, Wiedza,
Âwiat∏o i WolnoÊç.
Co robisz komuÊ - robisz Bogu. Mi∏oÊç jest szanowaniem Boga w ka˝dym cz∏owieku. Kochaç cz∏owieka to znaczy widzieç pi´kno i wielkoÊç ukryte g∏´boko w umyÊle, sercu, i jego duszy. Grzech jest czymÊ zewn´trznym w cz∏owieku, nie tworzy jego prawdziwej natury. Dobro wznios∏e w cz∏owieku, jest to sam cz∏owiek:. Je˝eli za wszystkimi istotami widzisz Boga, stosunek twój do Niego b´dzie realny. Nie potrzebujemy mieç ˝adnego obiektu w mi∏oÊci, poniewa˝ we wszystkich istotach kochamy Boga, Boski promieƒ w nich. Je˝eli Twoja mi∏oÊç jest zewn´trznà formà, a nie Boskà, która pracuje w kszta∏cie, ta ostatnia utraci swe pi´kno, a ty utracisz swojà mi∏oÊç. W g∏´bi swojej istoty cz∏owiek kocha wszystkie istoty, lecz on
nie uÊwiadamia tego sobie. Przyjdzie dzieƒ w którym ca∏a Ziemia zab∏yÊnie ogniem mi∏oÊci, który jà obejmie ze wszystkich
stron. Mi∏oÊç, która nie mo˝e przetrzymaç grzechów ludzi, nie jest Mi∏oÊcià. Mi∏oÊç cz∏owieka b´dzie poddana doÊwiadcze-

niu, Mi∏oÊç doÊwiadcza si´ przez cierpienie. Màdra natura dopuszcza, by od cz∏owieka by∏o wzi´te wszystko, jak postàpiono z Hiobem by go doÊwiadczyç, jak: przejawia swojà m∏oÊç. Boska realna Mi∏oÊç przetrzymuje wszystkie doÊwiadczenia,
wszystkie warunki.
Kto zdoby∏ Mi∏oÊç musi jej strzec jak êrenicy oka. Je˝eli jej nadu˝yje weêmie ona wszystko co do niej nale˝a∏o i odejdzie. Je˝eli naruszymy rytm, Mi∏oÊç oddala si´ - idzie do swego Êwiata. D∏ugi czas b´dziemy p∏akali i wzdychali za nià, dopóki na nowo nas nie odwiedzi. Nie ma wypadku w ˝yciu, gdy jakiÊ cz∏owiek ma absolutnà wiar´ w was, a wy go nie kochacie. Je˝eli pójdziecie do jakiegoÊ z waszych przyjació∏ po przyslug´, odda ci tyle, o ile go kochacie i wierzycie w niego.
Jest prawo - Gdy kochasz kogoÊ, zawsze gotów jest on ci pomóc. Gdy si´ ktoÊ skar˝y ˝e nie jest kochany, wskazuje
na to, ˝e wlewa on swojà mi∏oÊç w p´kni´te serce, wskutek czego wycieka ona natychmiast. Poniewa˝ ten cz∏owiek, którego kochasz nie jest gotów, to Twoja Mi∏oÊç znajdzie odbicie póêniej i wolniej. Mi∏oÊç ludzka je˝eli nie jest usz∏achetniona
przez boskà Mi∏oÊç, mo˝e wyciàgnàç soki z tego, którego kocha. Je˝eli ci przyjdzie z∏a myÊl, êle komuÊ zrobiç, znajdê w nim
jakàÊ dobrà cech´. Zwróç swe spojrzenie na jego dusz´. W ten sposób pokochasz go i nie zrobisz mu z∏a. Mi∏oÊç jest tà wielkà si∏à, która mo˝e ponieÊç najwi´ksze cierpienia, nie upadajàc na duchu cz∏owiek, który utraci si∏y i zdrowie swoje i bogactwo, a nie zmieni ani jednego musku∏u na swej twarzy, ten ˝yje w mi∏oÊci. CierpliwoÊç jest rezultatem mi∏oÊci. D∏uga
cierpliwoÊç jest oznakà Mi∏oÊci którà Bóg ˝ywi do nas. Mi∏oÊç mo˝e przyjÊç za darmo lecz cierpliwoÊç musicie zdobyç. Je˝eli cz∏owiek jest niezadowolony, przerywa on ∏àcznoÊç z mi∏oÊcià. Mi∏oÊç jest naukà s∏u˝enia. Pod mi∏oÊcià rozumie si´ s∏u˝enie Bogu.
Mi∏osierdzie jest wy˝szym wyrazem mi∏oÊci. Mi∏oÊç ma wiele stopni. Mi∏oÊç jest niezmierna jaka by∏a przed tysiàcem lat taka jest i dziÊ. Gdy mówimy o rozmaitych rodzajach Mi∏oÊci, rozumiemy stosunek ludzi do niej. Nie odczuwajà
oni i nie zastosowujà oni mi∏oÊci jednakowo. Wskutek tego i przejawy si´ ró˝nià. Gdy mówimy ewolucja w mi∏oÊci musimy
rozumieç: Ewolucja w odczuwaniu Istoty Boskiej Mi∏oÊci. Wed∏ug stopnia rozwoju cz∏owieka b´dzie równie˝ jego zrozumienie mi∏oÊci. Ka˝da istota odczuwa mi∏oÊci tyle, ile mo˝e przejawiç i opracowaç. W Êwietle tego rozró˝niamy cztery stopnie
mi∏oÊci:
l. Mi∏oÊç - jako dà˝enie - dzia∏a w sercu.
2. Mi∏oÊç - jako uczucie - dzia∏a w duszy
3. Mi∏oÊç - jako si∏´ - dzia∏a w umyÊle
4. Mi∏oÊç - jako zasad´ - dzia∏a w duchu.
Jest to ca∏y cykl rozwoju od poczàtku do koƒca. Jest to „Mi∏oÊç Absolutu“ która przechodii przez cz∏owieka w ró˝nych stopniach rozwoju. To, ˝e serce p∏onie nie jest mi∏oÊcià. Mi´dzy poj´ciem serca a mi∏oÊcià jest olbrzymia ró˝nica. P∏oni´cie serca - jest to jedna z pierwszych faz rozwoju Mi∏oÊci. DziÊ ta Mi∏oÊç panuje w Êwiecie. Ludzka mi∏oÊç jest mi∏oÊcià
popio∏u. Ludzkà mi∏oÊç mo˝na widzieç w ognisku gdzie p∏onie, spa∏a si´ i obraca w popió∏. Przyciàganie, które jest rezultatem magnetyzmu nie jest mi∏oÊcià. To jest magnetyczna, nieodporna i przejÊciowa mi∏oÊç, czyli mi∏oÊç jako dà˝enie, jest
poczàtkiem Mi∏oÊci. Cz∏owiek musi przejawiç Mi∏oÊç, która istnieje w nadÊwiadomoÊci. Je˝eli cz∏owiekowi uda si´ Êwiadomie po∏àczyç z ca∏à ludzkoÊcià, b´dzie on wolny o, takim cz∏owieku mówimy, ˝e zakoƒczy∏ on swojà ewolucj´ jako cz∏owiek.
Je˝eli Bóg wielki Ojciec nasz w Êwiecie, zwraca na nas uwag´, czy nie mo˝emy i my mali ludzie, zwróciç naszej uwagi przynajmniej na dziesi´ç osób by im pomóc, tak jak si´ nam pomaga. Gdy cz∏owiek kocha wszystkich stale roÊnie i rozwija si´. Niczego si´ nie bójmy. Wobec mi∏oÊci strach jest bezprzedmiotowy, „Kto raz widzia∏ oblicze Boga kocha wszy-stkie istoty“. Mi∏oÊç jest chlebem, który pochodzi z Nieba. Je˝eli przy najmniej wa˝nej pracy cz∏owiek zastosuje M∏oÊç, b´dzie mia∏ b∏ogos∏awiƒstwo Boga. Cz∏owiek mi∏oÊci nie goni szcz´Êcia, lecz szcz´Êcie goni jego. W przysz∏oÊci, kto b´dzie
chcia∏ d∏ugo ˝yç musi kochaç. Wy˝sze drgania mi∏oÊci przechodzà przez cia∏o Jego, który kocha, oczyszczajà go i odm∏adzajà. Bez Mi∏oÊci cz∏owiek nie mo˝e osiàgnàç màdroÊci i prawdy. Im wi´ksza jest Mi∏oÊç tym wi´kszy jest Rozum. Mi∏oÊç prowadzi do màdroÊci. Boska Mi∏oÊç jest drogà do wiedzy i warunkiem dopuszczenia do Boskiej màdroÊci. Bóg mówi∏ niegdyÊ,
mówi obecnie, i b´dzie mówi∏ w przysz∏oÊci, lecz tylko do tych którzy majà prawdziwà Mi∏oÊç. Gdzie nie ma Mi∏oÊci tam
nie s∏ychaç s∏ów Boga. Gdy Mi∏oÊç nawiedzi cz∏owieka jest ona w stanie przerobiç go“ zrobiç przewrót w jego charakterze,
np. z∏y staje si´ dobrym, s∏aby - silnym, leniwy - pilnym, niezrównowa˝ony - màdrym.
Mi∏oÊç mo˝e zwróciç do Boga i najwi´kszego grzesznika. Gdy cz∏owiek wpadnie w przygn´bienie mo˝e zrobiç nast´pujàcà prób´ i sprawdziç rezultaty. Je˝eli wpadniesz w rozpacz i poczujesz si´ porzucopym, nie szukaj przyczyny poza sobà. Otwórz serce dla ludzi, dla swoich bliênich, patrz na nich jak na kochane istoty, które chcà dla ciebie dobra i natychmiast rozpacz twoja zmieni si´ w radoÊç. Osiàga si´ to trudno. Ta próba jest tylko dla bohaterów, którzy ∏atwo mogà wyjÊç
z ˝ycia osobistego i wejÊç w duchowe. Je˝eli chcesz wyjÊç z ˝ycia przeciwieƒstw, wejd˝ w ˝ycie duchowe, tylko w ten sposób poznasz Mi∏oÊç i naprawd´ b´dziesz si´ rozkoszowa∏ prawdziwie ˝yciem. W ten sposób zmieni si´ twój stan i sprawdzisz jedno z prawem mi∏oÊci. Kto myÊli, ˝e problemy mogà byç rozwiàzywane bez mi∏oÊci ten pozosta∏ tysiàce lat w tyle
w swoim rozwoju, wskutek czego jeszcze d∏ugi czas b´dzie si´ martwi∏ w swoim sercu. Przy wszelkim dobrym uczynku cz∏owiek wyzwala si´. Gdy post´pujesz êle ograniczasz si´: wtedy uczyƒ dobrze byÊ si´ wyzwoli∏. Dobro, jest magià, za pomocà, której cz∏owiek obraca si∏y negatywne w pozytywne. Gdy masz przeszkody, przykroÊci w swym ˝yciu, uczyƒ ofiar´ - a
oddalà si´ one. Nic nie mo˝e ci si´ udaç w ˝yciu, dopóki si´ nie poÊwi´cisz. lm lepiej cz∏owiek czuje, tym lepiej wyra˝a Boskà MyÊl. Dlatego musi zaczàç z Mi∏oÊcià. Tylko Mi∏oÊç mo˝e wyprostowaç uczucia ludzkie i w ten sposób cz∏owiek staje
si´ wra˝liwy na Bo˝à myÊl.
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