Yambol-dnes.com :: ПРОБУЖДАНЕТО. ИЗЛИЗАНЕ ОТ МАТРИЦАТА
САЩ /Иван Иванов/. "Ще слезем, защото има място там, и ще вземем от тези материали, и
ще създадем земя, на която тези да могат да живеят". Аврам 3:24 Създаването на планетата
Земя и населяването и с уникална човешка цивилизация е първоначалният план на Бог. Кой е
Бог? Какво е Бог? Дали е някакъв белобрад старец или Същество, което не може да бъде
обяснено от примитивната ни интелигентност и слаборазвитата ни млада цивилизация? Ако
изследваме Светите Писания, свързвани с християнството можем да намерим много смисъл и
знание между редовете. В писанията се казва, че за Бог понятията време и пространство не
съществуват. Мисля, че беше в Аврам, където Бог му говори и казва, че само хората измерват
времето в минути, часове, дни месеци......... Сега малко наука. В училище учихме, че живеем
в триизмерен свят. Това е физическият, материален свят. Всичко, което ни е известно на нас
и на учените е, че съществуват три измерения и нашият ум възприема този свят триизмерно.
В този свят ние измерваме разстоянията, теглото си, обемите ги измерваме в килограми или
тонове; имаме дни, месеци, години, векове, хилядолетия. Представата ни за Бог също е
формирана от нашето съзнание, което е част от триизмерният свят, в който живеем. Библията
и другите свети писания са създадени на нашата планета и съответно също имат триизмерна
природа. Това, което ги прави уникални е, че получаваме духовно знание, за Небесният Отец
за Исус Христос, които обаче не са от този свят, но природата им и взаимоотношенията ни и
възприятията ни за Тях са обяснени от триизмерното ни разбиране за света. Небесния Отец
казва на Аврам, че в Неговият свят няма време, че там е вечност, което ме кара да си мисля,
че Небесният Отец, Исус Христос и другите небесни същества се намират в друго измерение
непознато за нас хората. Знаем, че за Бог няма начало и край и Неговите творения са
безкрайни, и че всичко това Той го е натворил според Неговата воля и план. Когато Исус е
бил на земята Той е имал няколко важни задачи поставени му от Небесният Отец. Няма да ги
степенувам по важност, за да се предпазя от грешки, но това което ми е известно е: - да
промени старият закон, респективно Старият Завет - да стане изкупителна жертва и да вземе
греховете на света при условие, че има покаяние - да даде знание за Небесното Царство и за
това, че имаме шанс да се върнем един ден в царството на Небесният Отец и да получим
безсмъртие и вечен живот. Но поради това, че живеем в триизмерен свят ни е трудно да
разберем посланието за вечен живот и безсмъртие. И това е така, защото познаваме само
смъртността и се надяваме, че би било възможно да съществуваме и в друг следващ живот с
тяло различно от несъвършеното ни материално. Казва се, че след възкресението на
мъртвите всеки атом от мъртвото ни тяло ще си отиде на мястото и тялото ще бъде
реорганизирано и възстановено, " ...дори косъм няма да бъде загубен". По време на земното
служене на Христос в Библията са посочени няколко примера, когато са били върнати към
живот вече починали хора. Как точно е извършено това тайнство? Знаем за свещеничеството
и властта, която е имал Исус и която е била възстановена в днешно време, която се
притежава от достойни членове на Църквата Му. За едни хора от онова време възкресението
е чудо невиждано, за скептиците и фарисеите това е проява на дяволски сили. Дори в
днешно време, ако станем свидетели на подобно чудо със сигурност ще бъде възприето по
същия начин, както в древността. И сега почти към края съм с моите мисли. Исус Христос,
имаме ли разбирането, кой наистина е Той и как Неговото Учение може да промени живота
ни? Ако християнската общност по земята има това истинско знание и разбиране за това, кой
е Той светът би изглеждал много по-красив и безопасен за живот. Как наистина дори в този
живот можем да имаме щастие? Моят приятел Клифърд Стоун от Розуел, Ню Мексико, който е
католик веднъж, когато е разговарял с представители на Сивите Посетители ги е попитал,
дали те имат Бог? Отговорът е бил: нашият Бог и вашият Бог е един и същ, но вашите
разбирания за Бог са различни от нашите разбирания. Сега се връщам малко назад в опита
ми да разгледаме природата на Бог. Щом като за Бог не съществува време и пространство, а
всичко е вечност без начало и край, как в такъв случай ще имаме пълно разбиране за това,
кой е Бог? Пак повтарям ние живеем в материален свят с триизмерна величина. Всичко, което
възприемаме и си го обясняваме е от тази гледна точка. Ако можехме със съзнанието си да

пътуваме в останалите измерения, знанието ни за Бог и световете със същества населени от
Него щеше да има повече логика и разбиране. За да можем да контактуваме с Бог или със
същества, Посетители от другите светове ние трябва да развием съзнанието си за
възприемане на останалите измерения и светове. Широко известно е, че използваме съвсем
малък процент от дейността на мозъка ни. Какво би станало, ако отворим вратата на
останалият неизползван ресурс? И пак от писанията знаем, че който търси ще намери и ще
познае тайнствата Божии. А който не търси ще остане да живее с мисълта, че в резултат от
еволюцията на маймуната е станал човешко същество. Все пак имаме свободната воля, да
избираме да си останем маймуни или да бъдем синове и дъщери на Бог, създателят ни.

