В пошуках істини

Субота, 05 червня 2010 21:41

Наш світ тим і цікавий, що в ньому є безліч відтінків і палітра кольорів, але тим самим він
і складний. Коли хочемо запитати який колір кращий, то розуміємо, що це питання не
коректне. Кожний колір чи відтінок, кожна нота – прекрасна по своєму. І як знайти істину
в цих барвах та різних звуках?

Можливо істина в тому, щоб не порушити цієї гармонії. Світ створено, він є, він і є істина,
а ми – його невід’ємна частина. І наша мета зберегти цей світ таким який він є, у його
чистоті та первозданності. Насправді цей принцип досить простий. Не йти на перекір
природі і захищати життя, природу, планету, зберігаючи чистоту душі, яка дається нам
від народження. Тобто, первісну чистоту душі.
Не пошкодь, не забрудни, не поруш, - це віддзеркалення істини, а істина - бережи,
допоможи, захисти.
Добро є те, що ми робимо для добра. Добро те, які ми є в тому добрі. Не можемо
осягнути добра не ставши єдиним цілим з ним.
„- І нехай той, хто шукає не перестане шукати до тих пір, поки не знайде, і, коли він
знайде, він буде вражений, і, якщо він вражений, він буде здивований, і він буде
царствувати над всім.
- Якщо ті, які ведуть вас, говорять Вам: Дивіться царство на небі ! – тоді птаство
небесне випередить вас. Якщо вони говорять вам, що воно – в морі, тоді риби
випередять вас. Але, царство в середині вас і не поза вас.
- Коли ви пізнаєте себе, тоді ви будете пізнані і ви взнаєте, що ви – діти батька живого.
Якщо ж ви не пізнаєте себе, тоді ви в бідності і ви – бідність.”
(Цитата Ісуса Христа, з першоджерела, Євангелії від Фоми знйденого в печерах
Наг-Хаммаді в грудні 1945 р.)
В цій праці опублікована рідкісна і цінна цитата Ісуса Христа в складі Євангелії від
Дидима Іуди Фоми з Галілеї, одного із 12 апостолів, яка знайдена в 1945 році, та з того
часу була під забороною розголошення. Світ при формуванні християнства цієї цитати не
знав, яка може претендувати на частковий перегляд наших життєвих основ.
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