
Adj hálát azért, hogy Hozzám tartozol. Hozzám, aki soha el nem hagy téged. A cselekvési 
területen pedig bízzál abban, hogy Én valóban hálás vagyok a te háládért, s meg fogod 
tapasztalni, hogy Engem nagylelkűségben felülmúlni nem lehet. 
 
Szeress hálát adni Nekem. Hidd el, van miért. A hálaadás olyan szemeket fog kinyitni 
lelkedben, melyek által még több erőforrásra lelsz. Engem hálaadással lehet legjobban levenni 
a lábamról. Ezen lehet mosolyogni, de hát így van. Isten gyengéje gyermekei hálálkodása. 
Utolérhetetlen, és felülmúlhatatlan vagyok a nagylelkűségben azokkal szemben, akik szívében 
újra és újra kinyílik a hála virága. Neked van akkora alázatod, és vagy annyira értelmes, hogy 
e hála-virágokat még akkor is ápolni tudod magadban, ha könnyeiddel kell  azokat időnként 
öntöznöd. 
 
Vedd rá magadat arra, hogy láss hálálkodni valót életedben. Aki Nekem hálát ad életéért, 
hitéért, ember voltáért, az önmagában lévő jelenlétemért, az hamarosan tapasztalni fogja, 
hogy Engem nem lehet felülmúlni nagylelkűségben. Minden szeretettől átitatott gondolat, 
mely tőled, tőletek Felém száll, csak halvány tükrözése annak a szeretetnek, melyet Én 
árasztok rád, rátok.  
 
Aki dicsőíti Istent, annak benső szemeket nyitok arra, hogy lássa, mennyire szeret az Isten. 
Aki engesztel, annak növekszik emberismerete, s megérti, hogy a földön senki sem külön 
sziget, mivel mindenki sorsa mindenki sorsával valamiképpen kapcsolatban van. Aki kér, az 
megtapasztalja, hogy gondom van reá, és aki hálálkodik, az hamarosan rájön, hogy Engem 
nagylelkűségben nem lehet felülmúlni. 
 
Én mindenkor megbocsátó, irgalmas és segítőkész vagyok azok iránt, akik hisznek Bennem és 
szeretni akarnak Engem. Tudod, hogy a napi kis számdadásokból tevődik össze a nagy 
számadás, és azt is tudod, hogy Engem nagylelkűségben nem lehet felülmúlni! 
 
Drága Gyermekem! Tele van a szíved aggódással, fájdalommal és rettegéssel tieid iránt. 
Szeretnélek megnyugtatni! 
 A Te áldozatos szereteted már eddig is sokat segített abban, hogy segíteni tudtam 
azokon, akik körületted élnek. Bízom benned! Nagyon szeretném, ha megtapasztalnád, hogy 
mennyire szívemen viselem tieid sorsát. Majd csak itt, az örökkévalóságban fogod látni, hogy 
egyetlen imád, egyetlen felajánlott áldozatod sem volt hiábavaló. És azok, akikért most 
aggódó szeretettel könyörögsz Hozzám, szintén majd itt látják meg, hogy ki is voltál te az ő 
számukra! Légy türelemmel! A te szereteted meghozza méltó gyümölcsét! Engem nem lehet 
nagylelkűségben felülmúlni! 
 Mindannyitokat nagyon szeretlek, és a te Irántam való szereteted óriási kegyelmeket 
indít el felétek! Csak bízzál, légy állhatatos, és megtapasztalod szeretetem erejét, erőmnek 
szeretetét! 
 Megáldalak a BIZALOM ÉS HŰSÉG LELKÉVEL! 
 
Bennem még soha senki nem csalódott! Te sem csalódhatsz, ha törekszel naponta kedvemben 
járni! Engem nagylelkűségben nem lehet felülmúlni! 
 
Nincs a földi életben szebb, mint az, amikor valaki embereken akar segíteni! Én élek minden 
rászorulóban, és Engem nem lehet nagylelkűségben felülmúlni! Amikor pedig azt éled meg, 
hogy te magad vagy rászoruló, akkor tudnod kell, hogy nemcsak segítsz Nekem, hanem 
hordozol is Engem. Aki pedig Engem hordoz, az az erőmet is hordozza, mert Én soha nem 
vagyok erőmön kívül! 



Drága Gyermekem! Nagyon örülök, hogy neked vágyad a gyógyulás, de még nagyobb 
vágyad az, hogy EGY légy Velem! Hát ezért remélheted, hogy megtapasztalod: Engem, 
Jézust nem lehet nagylelkűségben felülmúlni! 
 
Te ne megtéríteni akard környezetedet, hanem önzetlenül szeretni. Hidd el, hogy Istent 
nagylelkűségben nem lehet felülmúlni! 
 
Ha egyértelművé válik benned az, hogy csak Általam, Velem és Bennem lelheted meg szíved 
békéjét, akkor feltétlenül gondoskodni fogok rólad minden tekintetben. Képes leszel arra, 
hogy harmóniát találj, élj meg magadban. Nagylelkűségben Én, Jézus, felülmúlhatatlan 
vagyok! 
 
Bízzál, bízzál és újra mondom, bízzál! Istent nagylelkűségben nem lehet felülmúlni! Én, 
Jézus, azért is jöttem közétek, hogy ezt megértessem veletek! 
 

Ha helyes önismerettel rendelkezel, akkor belátod, hogy Istent nagylelkűségben nem 
lehet felülmúlni! Ez így lesz a jövőben is, ha elfogadod Tőlem, Jézustól azt az erőt, amely 
hűséged megőrzéséhez szükséges. 
 
Nagy öröm Számomra, amikor olyan szívek hangját hallom, mint a tiéd! Igen. Hálaadó imád olyan 
örömöt jelentenek számomra, annyira enyhíti Lelkem szomorúságát, hogy elmondhatom: Ha csak 
rád nézek, már nem jöttem hiába le közétek a földre! Már csak érted is érdemes volt vállalnom a 
kereszthalált! 
 Már a földi életedben is megtapasztalhatsz abból valamit, hogy Engem, a te Jézusodat, nem lehet 
nagylelkűségben felülmúlni! 
 
A szenvedőkben valóban Én, Jézus várom, hogy kimutassátok irántam való szereteteteket. 
Valóban boldog ember az, aki a szolgáló szeretetben látja földi élete értelmét! Hidd el, 
Engem, Jézust nem lehet nagylelkűségben felülmúlni! Neved föl van írva a mennyben! 
 
Örömmel tölt el hálaadásod. A hála és a köszönet felragyogtat valamit magad számára is 
lelked sugárzásából. A hála szavai olyan szemeket tudnak megnyitni benned, amelyekkel 
rálátsz a Tőlem kapott, örök értékű kincseidre. Így megértesz valamit abból, hogy Engem, 
Jézust nem lehet nagylelkűségben felülmúlni! 
 
 


