
A teológián általában nem Engem, hanem Rólam tanítanak! Nagy különbség van a kettő 
között! Minden teológián Rólam tanítanak, s mindig marják egymást. Ahol Engem tanul 
valaki, ott nincs hitvallás, és ennek következtében életodaadás, szeretet van! 
 
 
Arra kérlek szeretettel, hogy Velem foglalkozz gondolataidban, és arra törekedj a 
cselekedeteidben, hogy embertársaid szolgálatára állj! Ezzel teszel legjobbat magadnak is, 
embertársaidnak is, és a szellemvilágnak is! 
 Nem emlékszem rá, hogy valakit is valaha arra kértem volna, hogy törődjön a 
szellemekkel. De arra nagyon is emlékszem, hogy olyan életodaadást kértem tőletek, amely a 
földön élő embertestvéreitek életét teszi elviselhetőbbé. 
 

 
Amint az Isten szükségszerűen közösség, úgy az Isten képére teremtett ember sem 

képes személyiségét kibontani szellemi, emberi kapcsolatok nélkül. Egy újjászületett számára 
annál elviselhetőbb a földi élet, minél jobban arra törekszik, hogy Istennek odaadottakkal 
építse ki kapcsolatait. Így is mondhatom: Az okos életodaadás, amely a földön a felszínen 
életelvesztéssel jár, képesít arra, hogy egy örökkévalóságon át élvezni tudd Istennek 
odaadottságát irányodban.  

De ez nem valami sovány vigasz, mert már itt a földön, éppen az Istennek odaadottakkal 
kiépített odaadottságod, olyan benső haza találtságot tud felszínre hozni benned, amelyben - 
amikor a Szentlélek jónak látja - egyre többet tapasztalhatsz meg abból, hogy Isten 
közvetlenül is tud szeretni téged olyan megtapasztalások által, amelyeket nem az emberi 
kapcsolataidban, hanem a magányodban, egyéniséged kidolgozásának műhelyén élhetsz át. 
Vagyis az imában. 
 
Neked nemcsak tudomásul kell venned azt, hogy a földi élet mulandó, hanem azt is, hogy a 
földi élet egy olyan lehetőség, amely Isten áldása számotokra. Lehetőség arra, hogy az 
önzetlen szeretet, az igazi életodaadás következtében, megvalósulhasson e kijelentésem: Aki 
elveszíti életét, megtalálja azt: (Mt. 10; 39; Mt. 16; 25; Mk. 8; 35; Lk. 9;  24; Lk. 17; 30; Jn. 
12; 22 )! 
 
Semmiféle szertartás önmagában soha nem vihet senkit közelebb Istenhez. Minden szertartás 
önmagában csupán üres cécó! Értékké az az életodaadás teszi, amely az ilyen szertartást 
megelőzi, és természetesen követi. 
 
Engem nem is lehet másképpen vállalni, csak ÚT-ként! Sajnos, sokan vannak, akik bár Rám 
hivatkoznak, mégsem Engem vállalnak! 
 Önfegyelem nélkül, a mulandóság háttérbe helyezése nélkül, szívbéke nélkül, örömteli 
életelveszítés nélkül Engem vállalni nem lehet! 
 Nem vagyok jelen sem kaszárnyákban, sem különböző hatalmi bársonyszékekben! 
Nem vagyok jelen az önuralmon kívül semmiféle uralkodásban! Nem vagyok jelen a bűnben, 
az önféltésben, az igazságszolgáltatás rendjében! 
 Ha Engem akarsz választani, akkor mondj le az előbb felsoroltakról. 
 Jelen vagyok a kicsikben, a kiszolgáltatottakban, az éhezőkben, az ártatlanul 
nyomorban szenvedőkben. Jelen vagyok minden szeretetre, jóságra rászorulóban. Jelen 
vagyok az üldözöttekben, a kifosztottakban és minden irgalomért esdeklőben. Jelen vagyok az 
önzetlenül másért élőkben. Jelen vagyok az irgalom rendjében! 
 Ha Engem akarsz választani, akkor élj az előbb felsoroltakért. 
 Drága Barátom! A Mennyországnak ára van! 



 Megáldalak a BÁTORSÁG LELKÉVEL! 
 
Tőlem megtanulhatod, hogy az önszeretet CSÚCSÉRTÉK! Az önszeretet nem azonos az 
önzéssel, hanem ellenkezik vele. Mivel a szeretet ADÁS, AJÁNDÉKOZÁS, azért az szereti 
helyesen önmagát, aki teljesen oda tudja ajándékozni magát Nekem, illetve az Én kedvemért 
embertársainak. ‘Aki elveszti életet, megnyeri azt’ ‘Mit használ az embernek, ha az egész 
világot megnyeri is, de lelkének kárát vallja?’ 
 
Ha nekem ad valaki valamit, annak Én a százszorosát adom vissza. És ha valaki Értem az 
életét adja, annak Én viszonzásul örök életet adok. 
 
ÉN, Jézus csak egyféle hatalmat ismerek, a szolgáló szeretet hatalmát. Én ezt követtem, ezt 
tanítottam, erről tettem tanúságot az életem árán is. A szolgáló szeretet attól szolgáló, hogy 
aki szolgál, annak nincs első helye, csak utolsó, és attól hatalom, hogy ez mindenek fölött áll, 
és ezt nem veheti el tőled senki. HATALMADBAN ÁLL AZ ÉLETEDET ADNI AZÉRT, 
HOGY SZERESS! Nem mások veszik el, hanem te adod oda! Óriási különbség! És csak az 
meri az életét adni a szeretetért, aki hisz abban, hogy hatalma van a halál felett. Nekem, 
Jézusnak pedig van hatalmam a mulandóság felett, és aki Bennem hisz, az nem lát halált 
sohasem. Én, Jézus legyőztem a világot, de nem az engedelmességgel, hanem a Mennyei 
Atyámba vetett HITHŰSÉGEMMEL! Minden körülmények között az Én Atyám akaratát 
teljesítettem, de nem azért, mert Ő megparancsolta Nekem, hanem azért, mert Én, teljes 
mértékben azonosítottam magam a Mennyei Atyámmal, vagyis az IRGALMAS 
SZERETETTEL. Én, Jézus tényleg legyőztem a világot, és ha győzelmi jelvényemet látni 
akarod, tekints fel a keresztemre, amit egymásnak engedelmeskedő hatalmasok ácsoltak 
Nekem, és látni fogod hatalmi jelvényemet is, a töviskoronát, ami tökéletesen kifejezi utolsó 
helyemet közöttetek. "Hát nem ezeket kellett elszenvednie az Emberfiának, hogy bemehessen 
az Atyja dicsőségébe?"  - mondottam akkor, és mondom most is azoknak, akik Engem 
akarnak követni. 
 
Valamit elhinni, az csupán a felszín. Valamiben hinni, az feloldódás. Ez az a HIT, amely, ha 
csak mustármagnyi is, már hegyeket képes mozgatni. Ez az a hit, melynek növekedése nem az 
Én hatalmamban van. Ezért dorgálhattam joggal tanítványaimat kishitűségük miatt. Ez az a 
hit, amelyet csak kemény gyakorlás által, életed, szíved, ha kell, darabonkénti odaadása által 
tudsz növelni. Ez az a hit, melynek másik neve: életelvesztés itt a földön. Csak az nyeri meg 
az ÉLETET, aki életét így el tudja veszíteni. 
 Ez az életelvesztés nem bűnök következménye, hanem a szeretet jelenlétének 
természetes következménye. 
 
Az emberi lélek nagyon sok élményt hordoz magában, melyeket szelleme különböző 
képekben vetít tudata elé. E képeknél nem az a fontos, hogy milyen az eredetük, hanem az, 
hogy mire használja fel őket az, akinek tudatában ezek megjelentek. Tehát nem azt kell 
kutatni, vajon Jézustól vannak, vagy sem, hanem arra kell törekedni, hogy növeljék szívedben 
azt a szeretetet, mely olyan áldozatokban nyilvánul meg, amit családod igényel. Ha valaki 
megérti azt, hogy az Általam kívánt életelvesztés nem más, mint másért élés, akkor nem fog 
mindig önmagába botlani, nem azon fog spekulálni, hogy jól tette-e azt, amit tett, hanem, ezt 
az ítéletet is Rám bízva, teszi tovább a másért élés áldozatát. 
 
Csak áldozatvállalások révén lesz mindenki teljes ember. Neked tudnod kell, hogy ez a földi 
élet sokkal inkább pokol, mint mennyország. Jól csak azok tudnak aludni itt a ti földeteken, 
akik vállalják a hétköznapi élet nehéz munkájának a rosszul fekvését is. Annak az élet-



elvesztésnek, melynek eredménye az élet megnyerése, éppen az a lényege, hogy mindenben 
teljességre kell törekedni, és nem kedélyes jó- érzések konzerválására. A kapkodó életben, 
bármennyire is akarnám, nem tudom létrehozni azt a szívbékét, mely nem jár sem fejfájással, 
sem keserűséggel. Ha csak egyetlen munkát végzel el, de azt jól és egészen elvégzed, akkor 
már nem éltél hiába a földön. De bármennyit vállalsz, ha nem valósítod meg vállalt 
ténykedéseidet, boldogtalan maradsz ezen és a másvilágon egyaránt. Fél emberekkel nem 
lehet egész-séget teremteni. Igenis, szürke kötelességekből álló élet az igazi az Én 
szememben. 
 
Soha és senkinél sem lehet számomra az lényeg, hogy ki hogyan érzi magát. Számomra csak 
az lehet fontos, hogy valaki vállaljai-e szeretetből az életelvesztésnek azt az áldozatát, amit 
vállalnia kell, vagy nem. Minden ezen múlik. Isten nem használható fel mulandó örömök 
oltárán olyan áldozatnak, amelyet csak cimborák szoktak meghozni egymásért. 
 Nagyon szeretlek. Azt az életemet, amelyet föláldozhattam azért, hogy kimutassam 
szeretetemet irántad, föláldoztam. Ennél többet nem tehetek. Most rajtad a sor. Neked kell 
megmutatnod, hogy ki is vagyok Én neked! Én már megmutattam, hogy te ki vagy nekem. 
Nézz a feszületre. Onnan leolvashatod szeretetemet. Örülnék, ha te is megmutatnád Nekem, 
hogy Én honnan olvashatom le Irántam való szeretetedet?! 
 
Az önszeretet: CSÚCSÉRTÉK: (Mt. 22; 39). Viszont ennek megvalósítása a másokért történt 
életelvesztésben valósul meg.(Jn.12; 24-25). Ennek okos, napra lebontott megvalósítása a 
szeretetnek és bölcsességnek olyan harmóniáját igényli, amelyet Nálam nélkül meg nem 
valósíthattok (Jn.15; 5). Én is időigényes vagyok!  
 
Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke. Aki kapcsolatokat ápol, az Lelkem áldását hordja. Aki 
kapcsolatokat széttép, az kilép Lelkem hatóköréből. Én csak a szeretet körén belül vagyok 
mindenható. A szeretet körén kívül tehetetlen vagyok. Éppen ezért csak azt tudom 
boldogítani, aki vállalja az életelvesztést is Értem! 
 
Csak a mennyek országában van szeretet áldozat nélkül! A földi életben Én sem tudtam 
szeretni másképpen, csak úgy, hogy feláldoztam magamat. Tévedsz, ha azt hiszed, hogy ezt 
neked nem kell vállalnod. Bizony, boldogságodnak, benső békédnek ez az ára! Csak aki 
vállalja az életelvesztést, az remélheti, hogy megnyeri azt (Máté 10; 39)! 
 
Számodra nem lehet elirányító az, hogy kivel érzed jól magadat! Azt kell meglátnod, hogy mi 
a feladatod férjeddel, családoddal kapcsolatban! Isten ezt várja el tőled! Ehhez adja azt az 
erőt, amire szükséged van. A földi élet nem szórakozás, hanem olyan próbatételek sorozata, 
amelyre a kapott érdemjegy örökre meghatározza sorsodat! 
 A menekülés sehová sem vezet. Csak a szembesülés! Éretlen hozzáállás az élethez, ha 
valaki a kisebb ellenállás irányában akar fejlődni. Fejlődni csak a nehezebb, a legnehezebb 
ellenállás irányában lehet! Csak életelvesztés által van életmegnyerés! Olcsóbban nem megy! 
Benned megvan ehhez az erő, mert az Én erőm már a te erőd is! 
 

A boldogság szükségszerűen együtt jár bizonyos életelvesztéssel, tehát szükségszerűen 
figyelmen kívül hagyja mind az egészséget, mind a hosszú földi életet. Annak a gondolkodás-
átalakításnak, melyre oly nagy súlyt helyeztem tanításomban, a lényegéhez tartozik az, hogy 
sem a test állapota, sem az idő hossza nem játszhat semmiféle szerepet! 
 Félreértés elkerülése végett meg kell említenem, hogy a földi élethez természetesen 
hozzátartozik mind a test állapota, mind az életfolyamat hossza. Aki a valódi boldogságra, 
tehát arra törekszik, hogy Én benne otthonra találjak, az feltétlenül megtapasztalja azt, hogy a 



testi állapota és földi életének időtartama felzárkózik e törekvéséhez, ha valóban lakást akar 
biztosítani számomra önmagában! Mérhetetlenül nagyobb az Én szeretetem annál, semmint 
meg ne tennék mindent annak boldogságáért, aki Engem befogad! Ez az Én 
mindenhatóságom lényegéhez tartozik! 
 Nagyon fontos tehát a sorrend! Tehát aki befogad, annak rendeződik testi állapota, 
rendeződik földi élete úgy, hogy a legjobbnak éli meg azt. Akinek nem az Engem befogadás 
az EGYETLEN és LEGFONTOSABB törekvése, azzal nem tudok mit kezdeni! Ez jelenti azt, 
hogy vagy abszolút első vagyok valakinek életében, vagy nem is vagyok ott! 
 
Hozzám nem szertartások, hanem magatartások hoznak közelebb. Ha akár életelvesztés árán 
is a szolgáló szeretetet gyakorlod a külvilág felé, ha senkinek sohasem ártasz, ha segítesz, 
ahol módod nyílik rá, ha senkinek, semmilyen veled szemben elkövetett gonoszságát nem 
adod vissza, még gondolatban sem, akkor már fél lábbal Országomban vagy. 
 
Csak olyan döntéseket szabad hoznod, amelyek a halálod óráján boldogítani fognak. 
Megdöbbennél, ha tudnád, milyen közel van a halálod órája! 
 Drága Gyermek! Az ÉLET megnyerése feltétlenül életelvesztéssel jár! 
 Boldog csak az lehet, aki úgy talált otthont Nálam, hogy Én, Jézus, otthont találhattam 
nála. Mindaz, ami nem ezt célozza, nem ezt szorgalmazza, az csak hiúságok hiúsága! 
 

Amint az Isten szükségszerűen közösség, úgy az Isten képére teremtett ember sem 
képes személyiségét kibontani szellemi, emberi kapcsolatok nélkül. Egy újjászületett számára 
annál elviselhetőbb a földi élet, minél jobban arra törekszik, hogy Istennek odaadottakkal 
építse ki kapcsolatait. Így is mondhatom: Az okos életodaadás, amely a földön a felszínen 
életelvesztéssel jár, képesít arra, hogy egy örökkévalóságon át élvezni tudd Istennek 
odaadottságát irányodban.  

De ez nem valami sovány vigasz, mert már itt a földön, éppen az Istennek odaadottakkal 
kiépített odaadottságod, olyan benső hazataláltságot tud felszínre hozni benned, amelyben - 
amikor a Szentlélek jónak látja - egyre többet tapasztalhatsz meg abból, hogy Isten 
közvetlenül is tud szeretni téged olyan megtapasztalások által, amelyeket nem az emberi 
kapcsolataidban, hanem a magányodban, egyéniséged kidolgozásának műhelyén élhetsz át. 
Vagyis az imában. 
 
Én, Jézus, soha senkit nem kényszerítettem erőszakkal arra, hogy áldozattá váljék! De 
mindenkinek felhívtam a figyelmét arra, hogy az áldozattá válás feltétele annak, hogy 
Istennek tetsző életet éljetek! Amint igaz az, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek, úgy 
igaz az is, hogy Általam, Velem és Bennem, mindenre képesek vagytok e rövid kis földi 
életetek folyamán, ami szükséges ahhoz az élet elvesztéshez, amelynek következménye az a 
boldog ÉLET megnyerés, amely már itt a földön veszi kezdetét. De életelvesztés nélkül 
semmiképpen sincs életmegnyerés! 
 
Magadért kell tenned azt, hogy másokért élj! Az, aki ilyen formán vállalja az életelvesztést, az 
megnyeri azt. Ez a helyes önszeretet! 
 
Vajon kinek számára féltitek magatokat? Mindenkinek tudnia kell, hogy az életelvesztés nem 
spórolható meg senkinél. Ez vele jár a mulandóság állapotával. Az viszont, hogy kiért, miért veszíti 
el valaki az életét, megmutatja, hogy kinek milyen az értékrendje. 
 Az nem baj, ha valaki azért számol fel egy kapcsolatot, mert azt tapasztalja, hogy ez nem hozza 
őt Hozzám közelebb. De az már baj, ha maga sem tudja, hogy miért dönt egy kapcsolat 
felszámolása mellett. 



Minden adottságod, mely szeretni segít, lehetőség számodra, hogy Én jobban szolgáljak 
benned. Minden látszat ellenére is te jársz jól, ha Én szabadon működhetem általad. A látszat 
nem kevesebb, mint az élet elvesztésének, tehát a vértanúságnak egyik formája. De már 
kétezer évvel ezelőtt is megmondtam, hogy életet csak az nyer, ki életet veszni hagy. 
Érdemes. Mert a megnyert élet örök, s amit veszni vállalsz, az akkor is elvész, ha nem 
vállalod. Nem rizikót vállal, aki Engem választ, hanem a biztos GYŐZTEST. Mert Isten plusz 
egy fő, ez abszolút többség. 
 
Az említett betegség nem az akarás által csökken, illetve szűnik meg, hanem olyan passzivitás 
által, mely vállalja, hogy együtt éljen ezzel. Itt is áll az, hogy aki vállalja az élet elvesztését, 
az megnyeri azt. 
 
Kérned kell Tőlem a bölcsesség adományát, hogy feladatodat mindig fontosabbnak tartsd, 
mint egészségi állapotodat. Sem az egészség, sem a betegség nem lehet csúcsérték 
számotokra. A csúcsérték az a feladat, melyet Lelkem felkínál neked megvalósításra. Minden 
reggel azzal kellene kezdened a napodat, hogy megbeszéld Velem az elinduló napra Tőlem 
megkívánt, s általad elvégzendő feladatodat. Csak annak lehet szívet megnyugtató esti imája, 
aki a napját reggel Velem megbeszélte. Nyugodt álma éjszaka csak azoknak lehet, akik 
engedik magukat nyugtalanítani nappal, az Én sürgető szeretetem által. Az ÉLET 
megnyerésének nem kevesebb az ára, mint az élet elvesztése. 
 
Csak az ÉN békém biztosíthat biztos lelki, szellemi fejlődést minden földön élő embernek. Az 
Én békémnek pedig az a lényege, hogy vállalja a mulandó élet elvesztését abban a biztos 
tudatban, hogy csak az marad meg örökre, amit szeretetben másnak odaadott. Ennek az 
életformának kidolgozása az, amiért leszülettél a földre. 
 
A földi élet nem arra való, hogy szerető társak egymásra találásának legyen a gyülekező 
helye. Nem. A Földön a szeretet másik neve: ÁLDOZAT. Ez meg nem változtatható! Ez azt 
jelenti, hogy aki meg akarja nyerni, menteni életét, annak vállalnia kell az élet elvesztésének 
útját! De ezen az úton az Én jelenlétem feltétlenül biztosítja számodra azt a szívbékét, amit az 
egész világ sem képes megadni senkinek, de el sem veheti senkitől, amíg Velem akar együtt 
élni valaki. 
 
Kellenek Istent megtapasztalások. Kell Lélekkeresztség! Kell újjászületés! Csak az 
újjászületés vethet véget az újraszületésnek! Saját testedben újjászületni! Ez minden 
reinkarnációnak a célja! Ezért kell könyörögni (Lk. 11; 13), ezért kell böjtölni (Ap. csel. 13; 
2-3), ezért kell vállalni az élet elvesztését. (Mt. 10; 39). 
 
Nekem nem az a fontos, hogy egy feladat, melynek elvégzésére képesek vagytok, 
elvégződjék, hanem az, hogy érett, mérlegelni tudó és akaró, kockázatokat vállaló, még az 
élet elvesztésének kockázatát is Értem vállaló, felelős lelkekké váljatok. Olyanokká, akik nem 
arra várnak, hogy kívülről világos utasítást kapjanak, hanem hisznek Bennem, bíznak 
Bennem, Bennem, aki Lelkem által belülről, a józan ész által, vagy annak ellenére, de 
szándékban Értem és Engem vállalva lépnek a szellemi, lelki fejlődés útjára. 
 
Bizony, bele kell törődnötök abba, hogy vannak időszakok, amikor csak morzsák jutnak a 
mulandóan boldogító érzésekből. Ilyen időszak az egész földi életre is kiterjedhet! Ezen nem 
változtatni kell, hanem tanulni belőle olyan önismeretet, amely alázatossá tehet és nagyobb 
teret adhat Lelkemnek arra, hogy bennetek hatékonyabban működni tudjon. Igen. Örök 



értékek felé csak a mulandó értékek feláldozása árán képes fordulni a legtöbb emberi szív. A 
nagybetűvel írt ÉLET megnyerése bizony a kisbetűvel írt élet elvesztésével jár! 
 
Amíg nem tanulod meg, hogy Értem el kell veszítened az életedet, addig semmit nem értettél 
meg abból, amiért a földre jöttél! Az élet elvesztésének útja pedig nem kevesebb, mint az, 
hogy meg kell tanulnotok FELADATOKBAN gondolkodni, és nem személyekben! Amikor e 
szót mondom: személyekben, akkor nemcsak másokra gondolok, hanem önmagatokra is. 
Vagyis, hogy ne az legyen az érdekes, te ki vagy, hanem az, hogy mi a feladatod! 
 
Ha megkérdeznéd kalkuttai Teréz anyát, ha megkérdeznéd azokat, akik önmagukat átlépve 
másokért élnek, tehát ha megkérdeznéd azokat, akik vállalták a mulandó élet elvesztését, azok 
véget nem érően tudnának beszélni arról, hogy mit is jelent újjászületni, boldognak lenni! 
 
Amint egy beteg orvos is tud gyógyítani, úgy olyanok is tudnak tanítani, akik azt, amit 
tanítanak, talán nem veszik komolyan. Az újjászületés nem tartozik tehát a tanítás 
lényegéhez! Az újjászületés lényegéhez az az alázat tartozik, amely a nyitottságnak, a 
tanulékonyságnak és a meglátott jóért vállalt mulandó, földi élet elvesztésének ötvözete áll! 
 
Az élet elvesztésének, aminek fontosságát annyira hangsúlyoztam, hogy enélkül nem is 
lehetséges a boldog örökélet megnyerése, az az útja, hogy azoknak tegyétek szebbé az életét, 
akikkel együtt éltek! 
 
Mindaz, aki a mulandóság miatt kesereg, nem értett meg semmit az Én tanításomból. Én, 
Jézus, egyik legfontosabb mondanivalómnak éppen azt tartottam, hogy az igazi élet 
megnyerése csak annak lehet valóság, aki vállalja a mulandó élet elvesztését! 
 
Vágyaid, álmaid, fantáziálásod pontosan azt takarják el szemed elől, ami a legnagyobb 
realitások közé tartozik. Ez pedig az, hogy a cél ugyan az egyre tökéletesebb önszeretet, de az 
út ehhez a másért-élés, ami elsősorban nem élvezet, hanem áldozat! Az ÉLET megnyerésének 
ára az élet elvesztése. Látom, mosolyogsz ezen. Ez így helyes. Örülnöd is kell ennek, mert 
igazán vállalnod kell, hogy azt a pici én-t feláldozd azért a nagy ÉLETÉRT, mely Velem 
azonos! 
 

Nem hiszitek el azt sem, hogy bárányként küldelek benneteket a farkasok közé, és azt 
sem, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket. Nem hiszitek el, hogy mindenkit, még 
magatokat is "gyűlölnötök" kell Értem! Nem hiszitek el sem a hetvenhétszer-hétszer 
megbocsátást, sem a gonosznak ellene nem állást. Nem hiszitek el, hogy az Élet 
megnyeréséhez az út az élet elvesztésén vezet keresztül, és azt sem, hogy szolgája, 
rabszolgája legyen az a másiknak, aki első akar lenni közöttetek. Nem hiszitek el, hogy 
mosnotok kell egymás lábát, és nem hiszitek el, hogy vigyáznotok kell Rám, ha nem akartok 
Engem és magatokat kárhoztató módon elveszíteni. Nem hiszitek el, hogy ti egymásnak 
testvérei vagytok, s ne nevezzétek magatokat sem atyának, sem úrnak, mert egy a ti Atyátok 
és uratok! 
 

Annak tudomásulvétele, hogy rászorultok másokra, legalább annyira fontos, mint az, 
hogy rátok szorulnak mások. Az élet megnyerésének ára nem kevesebb, mint az élet 
elvesztése, és ez az időráfordításban mutatkozik meg legvilágosabban. 
 



Az Én, Jézus, kijelentésem, mely szerint az ÉLET megnyeréséhez elválaszthatatlanul 
hozzátartozik a földi élet elvesztésének gyakorlati megvalósulása, megvalósítása, örökké 
érvényes marad! 
 
A földi élet soha senkinek nem lehet mennyország sem Erdélyben, sem másutt! Csupán arról 
lehet szó, hogy különböző helyeken, különböző okok miatt fáj valakinek a lelke! 
 Azt ajánlom tehát, hogy vállald a szeretet áldozatát, akár a földi élet elvesztéséig is ott, 
ahol élsz, egyetértésben férjeddel, családoddal. 
 
Hidd el, hogy Bennem, Jézusban, tehát az önzetlen szeretet szolgálatban, tehát a mindent 
odaadás vállalásában, tehát a mulandó élet elvesztésének vállalásában, mindig meg fogod 
látni azt a szeretetet, amely a gondviselő Isten részéről átölel téged. 
 
A mulandó élet elvesztése az adás világának, tehát a mennyek országának földi vetülete. 
 
A Biblia csak annyiban használható a lelkek épülésére, amennyiben a kereszthordozáshoz 
nyújt erőt. Annak a keresztednek hordozásához, amelyet a saját természeted (ez a kereszted 
függőleges ága) és körülményeid (ez a kereszted vízszintes ága) ácsolnak számodra. E 
kereszttől nem megszabadulni kell, hanem e kereszten kell áldozattá válnia annak, aki az 
Általam, Jézus által említett ÉLET megnyerését, az élet elvesztésétől tettem függővé (Máté 
10; 39, 16; 25, Márk 8; 35, Lukács 9; 24, 17; 33, János 12; 25). 
 
A földi élet nagyon rövid. Ebben a rövid életben kell magadnak örök kincseket gyűjteni. Ez 
semmiképpen sem a szeretetre vágyás útján történik, hanem az élet elvesztésének útján 
valósul meg. 'Aki meg akarja találni életét, elveszíti, aki azonban elveszíti értem életét, az 
megtalálja (Mt 10; 39)'. 
 
Az Én szándékom szerint az él önmegtagadó életet, aki az Általam bemutatott élet 
megéléséért vállal minden áldozatot. 
 Az jár a helyes úton, aki naponta többször is fölteszi magának a kérdést: Jézus most 
ezt gondolná, ezt mondaná, ezt tenné? Akinek ez vérévé tud válni, az olyan állapotszerű 
önmegtagadásban él, olyan életét elvesztést valósít meg, mely magatartásnak tettem ezt az 
ígéretet: ' Aki elveszíti életét, megnyeri azt.' 
 
Valamikor ezt mondtam nektek: ‘Aki elveszíti életét, megmenti azt.'  Ezt mondom ma is. Az 
élet elvesztésének másik neve: másért élés.  
 
Eszköz minden, ami mulandó, így az ember testi egészsége is. Eszköz arra, hogy az örök 
boldogság érdekében akár föláldozható is legyen. Ezt annak idején így fejeztem ki: " Aki 
elveszíti életét, megnyeri azt." Nyilván a mulandó életre gondoltam, mikor elveszítést 
mondtam, s nyerőnek csak azt az életet gondolhattam, melynek örökélet a neve. 
 
Meg kellett volna már tanulnod, hogy olyan szeretetben tudj élni tieiddel, amely szeretet 
egyben tanúságtétel is Mellettem. Vagyis olyan megértő szívvel kellene rendelkezned, amely 
az Én békémet sugározza azok felé, akik benső békétlenségük miatt különböző 
narkotikumokba menekülnek. Nagyon fontos volna találnom megfelelő munkatársakat, akik 
GYAKORLATBAN kívánnák bemutatni e kijelentésem időszerűségét és igazságát: "Aki 
elveszíti életét, az megtalálja azt." (Máté 10; 39.) 
 



Vannak olyan kellemes kellemetlenségek, amelyeket te kísértéseknek nevezel. És vannak 
olyan kellemetlen kellemességek, amelyeket Én mások szolgálatában végzett 
áldozatvállalásnak nevezek. Aki erre teszi a hangsúlyt, az feltétlenül megtapasztalja e 
kijelentésemet: "Aki elveszíti életét, megnyeri azt!" (Lk. 9; 24). 
 Most nem mondok többet. Nagyon szeretlek, úgy, ahogy vagy! A másokért élés az útja 
annak, hogy nyomorúságaid leoldódjanak rólad. 
 
Nagyon szeretlek! Nem tudok nélküled élni! Ezért életednek arról a területéről, amelyről nem 
szoríthatsz ki, tehát meglétedből, soha nem tágítok. De kénytelen vagyok engedni annak, aki 
ki akar szorítani a boldogsága területéről. Vagyis, kénytelen vagyok megtapasztaltatni azt, 
hogy lehetetlenség boldoggá lenni úgy, ahogy Én nem akarom, illetve, Én azért nem akarom, 
hogy úgy legyél boldog, ahogy te akarod, mert tudom, hogy az lehetetlenség. Csak aki 
elveszíti életét, az tudja megtalálni azt (Mt. 10; 39). Csak aki életének középpontjában 
vagyok, annak vagyok benne az életében. 
 
Megismétlem azt, amit kétezer évvel ezelőtt sokszor és sokféle módon mondtam el 
hallgatóimnak: Aki meg akarja menteni életét, el fogja azt veszíteni. De aki elveszíti életét 
ÉRETTEM ÉS AZ EVANGÉLIUMÉRT, az nyeri azt meg! (Márk 8; 35). 
  
Isten országának keresése elsősorban nem imákból áll, hanem abból, hogy igyekezzetek 
optimálisan megtalálni a szeretetnek azt a megnyilvánulását, amely megszenteli a jelent! Ez 
egy kicsit mindig a másikra figyelés! Ez is benne van abban a csomagban, amit valamikor így 
fejeztem ki: "Aki elveszíti életét, megnyeri azt (Máté 10; 39)!" 
 Ne feledd! Mindig van adni valód! Ha valaki azokra figyel, akik körülötte vannak, 
akkor tudni fogja, hogy semmi más dolga nincs, mint az, hogy lehetőségeihez képest tegye 
meg másokért az, amit megtehet! Aki többet akar tenni másokért, mint amit tehet, az önmagát 
emészti, éspedig feleslegesen!  
 

A földön szinte minden arra való, hogy gyógyuljatok lelkileg. Érdekes módon a test 
ebbe előbb-utóbb belepusztul! Ezt is jelenti e mondatom: 'Aki elveszíti életét, megnyeri azt!' 
 

Szegényeket szolgálni, ez az egyik legegyértelműbb kívánságom, amely kiolvasható az 
evangéliumaimból. Az ilyen vállalkozásban tisztán és csorbítatlanul megvalósul az, amit 
valamikor így fogalmaztam meg: "Amit egynek tettetek, Nekem tettétek!" 
 Kivétel nélkül, minden földi halandónak ezt kellene megcéloznia! Aki nem ezt teszi, 
az nem ismeri sem az Atyát, sem Engem! Lelkem leghőbb vágya az, hogy az Én 
odaadottságom bennetek saját odaadottságotokká váljék! 
 Tehát csak áldásomat tudom adni az olyan gondolatra, elhatározásra, amelynek 
lényegéhez tartozik az olyan odaadottság, amiről ezt mondottam: 'Aki elveszíti életét Értem és 
az örömhírért, megnyeri azt az örökéletre!'  

Elvben tehát az egyik legoptimálisabb formát választja saját lelkének boldogsága, 
üdvössége érdekében az, aki a szegények szolgálatába, szolgálatára áll! 
 
Azok, akik életszerűen tudják, hogy haláluk órájára kell készülniük, általában mindig a 
legjobban élik meg azt a jelent, amelyet Istentől azért kaptak, hogy haláluk órájára 
készüljenek fel. Mert ez a lényeg! Mindenki végkifejletre született! Aki elveszíti életét, 
megnyeri azt! Az Emberfia nem azért jött a földre, hogy mindenütt szebb legyen a föld, 
hanem azért, hogy mindazok, aki hisznek Benne, ne gondolkodjanak a mulandóság 
igézetében, hanem mindent e kérdés alapján értékeljenek: mi ez az örökkévalósághoz képest? 



Aki ezt teszi, az természetesen legtöbbet tesz azért, hogy erkölcsileg szebb legyen a földi élet 
is! 
 
Nem ijesztgetésnek mondtam, hanem bíztatásnak azt, hogy aki elveszíti életét, megnyeri azt. 
Földi életeteket úgyis el kell 'veszítenetek’! Csak annak elvesztésére hívtam fel figyelmeteket 
e mondattal, amit, ha tetszik, ha nem, előbb-utóbb úgyis el kell hagynotok. Ezekről a mulandó 
javakról jobb előbb, mint utóbb lemondani. Igen, mert aki Értem le tud mondani azokról a 
mulandó értékekről, amelyeket úgyis elhagy, az feltétlenül meg fogja tapasztalni ígéretemet: 
'száz annyit kap már itt a földön, és ehhez még megkapja hozzá a boldog örök életet is (Márk 
10; 29-30 és Máté 19; 29)'. 
 
A földi életnek értelmet csak a hitből élés ad! Az a hitből élés, amely képes elfogadni e 
kijelentésemet: Aki elveszíti életét, megnyeri azt (Mt 16; 25)! 
 
A földi életben a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. Aki ezt megérti, az megért 
valamit ebből a kijelentésemből: 'Ki elveszíti életét, megnyeri azt (Lukács 17; 33)!' Ne feledd: 
az örökkévalóság gyermeke vagy! 
 
Én, Jézus a körülményeknek is az Istene vagyok! Erődön fölüli nehézségekbe nem foglak 
soha engedni! Vagy növelem az erődet, vagy csökkentem a nehézségeidet. De mindezt csak 
akkor tudom megtenni, ha valóban vállalod azt a hitvalló életet, ami mások előtt is igazolja 
azt, hogy számodra Én, Jézus vagyok a legfontosabb! A benső békét, tehát a Földön elérhető 
legnagyobb boldogságot csak az élheti át, aki komolyan veszi e szavaimat: ‘Aki elveszíti 
életét Értem, megtalálja azt (Máté 10; 39)!' 
 
Ha valaki életét adja barátaiért, és ez az ő részéről emberáldozat, akkor ez a legnagyobb 
szeretet kifejezése (János 15; 13)! 
 Ha megváltói tett alatt azt érted, hogy valaki életáldozata révén új, jobb felismerésre 
jutottál, akkor ez az áldozattá vált szeretet következménye benned! Ha azt érted megváltói 
tetten, hogy valaki életáldozatával helyetted valamit megtett, akkor tévedésben vagy. Ilyen 
megváltói tett nincs!  
 Én értetek és miattatok áldoztam fel életemet, hogy jobb, szebb, boldogítóbb belátásra 
jussatok, s ennek következtében Tőlem erőt nyerve, azt az új látást életté tudjátok váltani. De 
helyettetek semmit nem tettem meg! Nem vagytok bábuk a kezemben, hanem élő, érző 
partnereket keresek a szeretet országának elfogadására, megélésére, felajánlására mások 
számára.  
 
Fogadjatok be magatokba! Soha ne árts senkinek, mindig bocsáss meg mindenkinek és segíts 
ott, ahol rászorulóval találkozol. Mindezt okosan tedd! Ne légy birka, de igenis légy 
BÁRÁNY! Úgy küldelek téged is a farkasok közé, ahogy Én mentem! Légy okos és óvatos! 
De szeress!!!  
 Új parancsot adok nektek: Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket 
(János 13; 34)! Nincs nagyobb szeretet annál, mint mikor valaki életét adja embertestvéreiért!  
 Életet adni! Darabonként, napról napra, óráról órára, percről percre! Életet vinni a 
haldokló világba, fényt a sötétbe, szívmeleget a jéggé dermedt közömbösségbe! Felébreszteni 
az alvókat, felrázni a csüggedőket, biztatni, lelkesíteni mindenkit azzal, hogy Én legyőztem a 
világot! A győztes oldalán áll az, akiben Én élhetek!  
 



Amikor azt mondottam, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét 
adja embertársáért, ekkor Én nem állapotszerű vértanúságra gondoltam! Állapotszerű 
vértanúságot csak Értem szabad vállalni! Mert egyedül csak Én tudlak boldogítani! 
 A jelenben megtalált boldogsága csak annak van, akinek leghőbb vágya az, hogy élete 
legboldogabb órája a halála órája legyen! Ezt azt jelenti, hogy vagy abszolút első vagyok 
valakinek életében, vagy nem is vagyok ott! 
 

Drága Gyermekem! Hidd el, hogy a megváltói szenvedés abban az értelemben, 
amelyben elterjedt, egy nagyon gonosz dolog, és semmi közöm hozzá! 
 Amennyire Én a földi életet ismerem, bizonyos vagyok abban, hogy feltétlenül bántani 
fogják azokat, akik engedik, hogy bennük éljek!(János 15; 20) Ezt a szenvedést kell vállalnia 
annak, aki életét Nekem ajánlja! 
 Szeretném, ha megértenél! Nekem nem a szenvedésetek kell, hanem az életetek! Elég 
baj az, hogy a földön ennek törvényszerű következménye az, hogy emiatt szenvednie kell az 
Én barátaimnak, gyermekeimnek, tanítványaimnak! Elég baj! A föld pontosan ezért nem lesz 
soha mennyország, mert a földön nem lehet meg a szeretet szenvedés nélkül. Sajnos, pokol 
nagyon is lehet a föld, vagyis, lehet szenvedés szeretet nélkül! A Mennyország tehát a 
szenvedés nélküli szeretés! Aki erre törekszik a földön, az elveszíti a mennyországot, és csak 
narkotikumokkal képes élni a földön. Aki vállalja a szeretettel együtt járó szenvedést, az bár 
valamit megél a pokol gyötrelmeiből, de még többet a mennyország édes erejéből. 
 
Az az életvállalás, amit elétek éltem a földön, azt igazolja, hogy nem üres fecsegés, amit 
tanítottam, hanem ennek vállalása már itt a földön is mennyországot teremt bennetek. 
 Senki nem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért (János 15; 3). Nézz a 
keresztre, s megértesz valamit abból, amit eddig mondottam. Az a szőlőtő vagyok, akinek 
szőlőveszői között vagy te is! Ha életedben megtalálhatók a Lélek gyümölcsei (Gal 5; 22-23), 
akkor mindent megtettél barátodért is. E gyümölcsök tőlem vannak, és kínálják magukat 
annak, akiben ezekre igény van. Te csak azt teheted, hogy életeddel ezeket a gyümölcsöket 
felmutatva, lehetővé teszed számára azt, hogy igényt támasszon önmagában a megtérésre, 
vagyis a gondolkodás-átalakításra. 
 Mérhetetlenül szeretek, és megáldalak a Lélek gyümölcseinek érleléséhez szükséges 
ERŐMMEL!" 
 
Azért mondom, hogy úgy szeresd, mintha Engem szeretnél, mert akkor van legnagyobb 
lehetősége arra, hogy saját lelkében is akarjon Velem találkozni. Csak akkor ébreszthetsz 
vágyat benne Irántam, ha a benned lévő jelenlétem vonzóvá tesz Engem az ő számára.  
 Drága Gyermekem! Én, Jézus, valóban benned élek! Tehát képes vagy arra, amire 
kérlek. Képes vagy akkor is, ha erre rámegy egész földi életed. Valamikor Magamra gondolva 
mondottam, hogy nincs nagyobb szeretete senkinek annál, mint aki életét adja másokért 
(János 15; 13). Ezt most rád vonatkoztatva is mondom. Ezt a nagyobb szeretetet várom és 
óhajtom tőled! Nagyon-nagyon szeretlek! 
 
Drága Gyermekem! Amikor a kereszthalálomat vállaltam, érted is vállaltam. Érted is 
odaadtam az életemet, hogy örök jel lehessek az életedben, amely arról tanúskodik, hogy 
senki sem szereti jobban barátait, mint aki életét adja értük. Az Én életem, az én halálom 
hirdesse számodra azt az örök igazságot, hogy a SZERETET mindenek fölött áll! E 
SZERETET megtanulására, megélésére hívlak téged is, hogy egyszer úgy gyönyörködhessek 
a te földi életedben, amint gyönyörködött Mennyei Atyám az Én földi életemben. 
 


