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2007.03.04. Mindig az lebegjen a szemeitek elõtt, amikor az életetek során olyan helyzettel találkoztok, amiben
nem igazán tudjátok a jó megoldást felismerni, hogy legyetek akkor nagyon figyelmesek, mert az Isten folyton a
segítségetekre siet, ha ti felismeritek az Õ halk szavát a ti szívetekben. Nem mindig olyan könnyen felismerhetõ ez a
tulajdonság az ember elõtt, de ha egy kicsit is elgondolkozik az adott szituációban akkor könnyebben rátalál arra az
ösvényre amin neki haladnia kell. Mindig az emberek gyengeségén és nemtörõdömségén múlik az, hogy neki mennyire
sikerül egy feladat sikeres megoldása. Az Isten az folyamatosan csak a jóra inti gyermekeit, de õk nem hajlandóak azt
felvállalni, mert az nagyon nehéznek és nem tetszõnek látszik a számukra. Mindig találnak kibúvót, mármint emberi
gondolkodás által, hogy miért nem cselekszik azt amit éppen nekik el kellene végezniük. Csak ott toporognak a
feladatuk mellett, de nem akarják felismerni sem. Néha dereng a számukra valami, de elhessegetik maguktól, nehogy
észre kelljen nekik venni azt az élethelyzetet, amiben éppen benne kellene, hogy tevékenykedjen az élete során. Ez
a tudatos megkerülése a feladatnak vezet el oda, hogy emberek egymásnak adnak tanácsokat, hogy mit kellene nekik
tenni, hogyan kellene az életüket élni. Néha ez a feladat megkerülése olyan helyzetet teremt az emberek életében, hogy
azzal õk már nem tudnak mit tenni. Fogalmuk sincs arról, amit nekik cselekedni kellene, mert akkor amikor annak a
döntésérõl kellett volna neki érdemleges választ adni, akkor õ elhessegette magától. Vagyis esze ágában sem volt
azzal foglalkozni, mert az, az õ számára esetleg kellemetlen lett volna. Lehet, hogy a szabadidejérõl, a szórakozásáról
kellett volna neki lemondania ahhoz, hogy azt a feladatot sikeresen eltudta volna végezni az adott idõben. Így kerülnek az
emberek olyan helyzetbe, hogy nem nekik kell ezután a döntést meghozni, hanem az Isteni kegyelem által kap olyan
élethelyzetet, ami elõl nem tud kitérni sem. Akkor kezd el gondolkozni, hogy mennyire nehezen tudja megoldani azt, amit
elmulasztott. Mert akkor az sokkal könnyebb lett volna a számára, ha akkor foglalkozik ezzel a feladattal. Addigra már
a lehetõségei is csökkentek olyan mértékben, hogy nem tud olyan eszközöket igénybe venni, amit ha idejében végzett
volna el, akkor az, az õ számára sokkal gyümölcsözõbb lehetett volna. Ilyenkor a lélek már belefáradt abba a sok
várakozásba és reménytelennek is látja az ember fejlõdését ebben a feladatban. Pedig a feladatok egymásra
épülnek, nem lehet kihagyni belõle egyetlen téglát sem, hogy átlépem és megyek tovább. Addig a lélek csak vár,
amíg azt a feladatát nem tudja befejezni, és csak azután kezdhet bele egy másikba, ami ezután következik. Ez az
Isten akarata szerinti élet. Ha az emberek mégis átlépik a feladatukat, mondván ez nekik nem tetszik, akkor az a
feladat addig várja õt, amíg újra neki nem kezd. Lehet, hogy egész földi életében sem lesz rá ideje, hogy befejezze azt
a feladatot, mert másfelé indult el, vagy egyáltalán figyelembe sem vette azt, vagy pedig az emberi okoskodás és
nemtörõdömség következtében nem is érdekelte az a feladat, amiért leszületett a földi életbe és hozta magával, hogy
ebben fejlõdjön, ebben tudja javítani, az elrontott hibáit. Mindig arra gondoljatok kedves földi testvéreink, hogy nektek mi
az, amiben nagyon nehezen tudtok fejlõdni, mi az ami nem sikerül a számotokra ? Mindig arra gondoljatok ilyenkor, hogy
nem vagytok egyedül, mi égi testvéreitek állandóan veletek vagyunk és törekszünk nektek segíteni a feladataitokban. De a
döntéseket azt nektek kell meghoznotok minden esetben, mert mi a ti szabad akaratotokat tiszteletben tartjuk, és csak
abban tudunk nektek segíteni, amiben ti helyes döntést hoztok meg, mármint az Isten akaratával megegyezõt. Ha azzal
ellentétes a döntésetek, akkor abban mi nem segítünk, mert mi az Isten szolgálatában állunk és az Õ akarata szerint
cselekszünk. Mindig arra gondoljatok minden élethelyzetetekben, hogy mindig az Isten akaratával megegyezõen
hozzátok meg a döntéseiteket. Tudjátok jól, hogy a gyümölcseirõl ismeritek meg a fát, hogy milyen a termése, hogy az a
ti számotokra mennyire hozott örömöt, békességet és minden egyéb jó eredményeket. Ha nem nyomjátok el a
lelketekben élõ gõgõs érzéseitekkel, akkor megfogjátok tapasztalni az életetekben az Isten jóságát, gondoskodását.
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