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A mindennapi életünket mi magunk emberek osszuk be és így csak rajtunk múlik az életünk alakulása is. Nem lehet az
életünk alakulásáért másokat felelõssé tennünk, mert azok az események csak eszközök az életünkben, amik
segítségünkre vannak abban az adott feladatainkban. Nekünk embereknek kell az életünkben felmerülõ eseményeket úgy
kezelnünk, hogy ezek azért vannak, mert a bennünk lévõ rossz tulajdonságaink által még a másik emberben keressük a
hibát, és nem a saját magunkét akarjuk kijavítani, hanem az embertársainkat akarjuk megjavítani.
Mindig csak olyan események történnek a földön, ami az adott embercsoport javát szolgálja a lelki fejlõdése során. Ez
nagyon sokszor nem egyezik meg a földi ember gondolkodásával, így õ azt már el is veti, mert az neki nem kedves.
Pedig az ember csak olyan eseményekkel találkozik a földi élete során, amiben neki javítani kellene a
magatartásában, ez mindenkinél más formában jelenik meg. Isten csak olyan feladatot ad a számunkra, amivel
nekünk dolgunk van. Ha mi azt nem úgy látjuk, akkor a hiba bennünk van, mert nem ismertük fel, abban a helyzetben
reánk vonatkozó feladatunkat.
Minden alkalom arra szolgál az életünkben, hogy legyünk éberek és figyeljünk arra, hogy milyen hatások érnek
bennünket, mik azok az események az életünkben, amelyeket igyekezünk elkerülni. Minden olyan esemény amelyet elkerülünk
valamilyen ok miatt, az a mi hibánk, mert ha nem kerüljük el, akkor abban a lelkünk tovább fejlõdött volna.
A lélek számára minden lehetõség adott, hogy fejlõdni tudjon, de az ember az, aki nem engedi a gyengeségei miatt,
mert elhárítsa magától azokat a lehetõségeket, amelyeket az Isten felkínált a számára.
A mindennapi életben adódó nehézségek azért vannak az emberek életében, hogy azok mint eszközök szerepelnek, hogy
ezzel a lehetõséggel a benne lévõ tulajdonsággal az ember képes megszabadulni attól a belsõ tehertõl amit cipel. De ez
csak akkor lehetséges, ha az ember alázatos és elfogadja az Istentõl azokat az eseményeket amelyeket az Isten mint
nehézséget küld a számára, hogy ebben tudjon javítani.
Minden élethelyzet egy feladat része, amire nagyon oda kellene figyelni mindenkinek, mert a következõ feladat erre épül.
Ha kimarad, akkor a lélek addig vár, amíg egy újabb lehetõség adódik a számára. Ezzel az ember csak lassítja az
életében ledolgozandó feladatokat, sokszor teljesen meg is semmisíti, mert nem hajlandó elfogadni az Istentõl kapott
kegyelmet.
Testvéreim arra kérlek benneteket, hogy ezeket az írásokat olvassátok el és többször gondolkodjatok el rajta, hogy vane olyan esemény az életetekben, amiben tudtok még javítani. Szertetem jeléül fogadjátok tõlem ezt az írást úgy, hogy
csak segíteni szerettem volna nektek ezzel az írással.
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