
Föltámadás - Mennybemenetel - Szentlélek. - Igen. Mindezekben már itt a földön is részben 
részesültök. De azok a sötét fellegek, melyek lelketek egén időnként tornyosulnak, gyakran 
feledtetik a felhők feletti Napot. E felhőknek ez a munkájuk. Ezért küzdenek. Ez a céljuk! 
Nektek pedig az egészséges nagyvonalúság. Egy olyan Hozzám igazodás, mely érthetővé 
teszi számotokra, hogy mit, és miért engedek meg.  
 
Én úgy szeretlek téged, amilyen vagy. Amíg nem arra teszed a hangsúlyt, hogy az Enyém 
vagy, hanem arra, hogy milyen vagy, addig a kételyek, mint különböző sűrűségű fellegek, 
elhomályosítják életed egét, s nem tudsz örülni zavartalanul Nekem, a feléd meleget és fényt 
sugárzó Napodnak! 
 
A másik eszköz, mely lelked békéjét feltétlenül segíteni képes, az az, hogy ne csak magadban, 
de körülményeidben is lásd meg szerető jelenlétem jeleit. Lásd meg minden tövis mellett a 
rózsát, s tudatosítsd magadban, hogy a legsötétebb felhő sem képes megszüntetni, csak kis 
időre esetleg eltakarni a Napot. 
 Nagyon szeretném veled megosztani örömömet, békémet. Sokkal többet foglalkozz 
Velem, mint magaddal. És főleg szeretetemmel, irgalmas jóságommal foglalkozz többet, mint 
botlásaiddal. 
 
Higgy nagyon Bennem! Hidd el, hogy benned vagyok, és érted vagyok benned. Én soha nem 
hagylak el. Akkor is ott vagyok életedben, amikor te hiányomat  érzed. Mélyebben vagyok 
benned, mint ameddig legfinomabb érzelmeid elérhetnének. Tudnod kell: nem a felhő a 
fontos, hanem a NAP. A felhők jönnek, mennek. A NAP marad! 
 Te, mint bolygó, csak olyan pályán keringhetsz, melynek Napja Én vagyok. Arra 
nagyon vigyázok, hogy e pályáról idegen erők le ne téríthessenek. Ne aggódj. Bízz jobban 
Bennem. Közös a sorsunk. Az Én békémet hordod magadban. Ezt senki sem veheti el tőled. 
Te pedig nem fogsz soha lemondani erről. Lelkem a lelked lelke. Arra rendeltelek, hogy 
maradandó gyümölcsöt teremj. Nem te választottál Engem, hanem Én választottalak téged. Ez 
azt jelenti, hogy az első lépést Én tettem meg feléd. Ezért bízhatsz bennem még akkor is, ha 
felhők takarják el a NAPODAT.  
 
Mérhetetlen szeretetem nagyon drukkol érted. Nem tágítok mellőled, belőled. Gyakorold a 
hálaadást. Ezzel tudod önmagadat rákényszeríteni arra, hogy ne félj a sötéttől, mert aki hálát 
tud adni, az ezt csak azáltal képes megtenni, mert benső szemeivel, a legsötétebb felhők 
közepette is, érzékel valamit a Nap valóságából. A hála olyan erőket tud felszabadítani az 
emberi szívben, mely erőknek van képességük arra, hogy a legnagyobb ködben is tájékozódni 
tudjon a lélek. 
 
Ha minden reggel azzal a tudattal indulsz el életutadon, hogy még hajad szálait is számon 
tartom, akkor fejlődésnek indult a bizalmad. Igen, mert a bizalom sem egy statikus állapot, 
hanem egy olyan fejlődő élet, amelynek táptalaja te vagy, Én pedig az az Erő vagyok, aki 
küldi a Nap melegét, s biztosítom az esőt permetező felhőket. Mindegyik  nélkülözhetetlen. 
Kell a táptalaj, és kell a Nap melege, és a jótékony eső is. Tehát a bizalom egy olyan fejlődő 
élet, amely részben mindig teljes, részben pedig mindig növekszik. Gondolj egy olyan 
pohárra, amely mindig tele van éltető nektárral, s közben folyton növekszik. 
 
Jelenthet felhőt, mely árnyékot vet, jelenthet fájdalmat, szomorúságot, mely jobb lenne, ha 
nem lenne, de nem jelenthet elkeseredést, és főleg nem jelentheti a szeretet csökkentését 
szívedben az, ha közvetlen környezetedben értetlenséggel találkozol, mikor HANGOM 
hangzik benned, mikor HANGOM hallatod. 



Amit láttál, az valóban erősíteni akarja benned azt a látást, amely majd akkor fog erőforrássá 
válni számodra, amikor besötétül életed fölött az ég. Akkor is tudnod kell, hogy a felhők felett 
ragyog az ég, és a te mennyei Atyád ura a körülményeidnek is! 
 Tehát nemcsak Isten szeretetét tolmácsolja neked az akkori jelenség, hanem erőforrást 
is nyújt arra, hogy abban a világban, amelyben most oly sok a depresszióra, elkeseredésre 
okot adó esemény, legyen olyan erőd, amelyet másokkal is meg kell osztanod, hogy ne csak a 
negatív látás erősödjék és terjedjen. 
 
Azok az égi jelek, amelyeket láttál arra hívják fel figyelmedet, hogy a földi élet tárgyai, 
eseményei mögött meg kell tudnod látnod az ég üzeneteit. Minden, ami körülvesz, egyben 
üzenetet is hordoz! Üzennek a mezők, az erdők, a fák, a virágok, a felhők, a csillagok, üzen 
minden esemény, akár közvetlenül érint, akár hírként jut el hozzád! Amíg szerető szíved van, 
addig mindenből, egészségből, betegségből, jó és rossz hírből ki tudod olvasni az Én 
üzeneteimet. Röviden: Tanulj meg a dolgok mögé látni! 
 
Csak akkor, ha lelkedben eljutottál oda, hogy számodra a jelen megszentelésénél fontosabb 
nem lehet, csak akkor van Nekem lehetőségem arra, hogy a jövőt illetően bizalmat, reményt, 
erőt, bátorítást öntsek szívedbe! Amíg a földi vágyak elfedik a jelen megszentelésének 
fontosságát, addig úgy vagyok veletek, mint azzal az emberrel, aki akkor akar napsugárban 
fürdeni, amikor felhők takarják el a Napot. Egyszerűen képtelenség! 
 
Az már világos előtted, hogy semmi olyat nem engedek meg, ami károtokra válna. Az a 
sötétség, amely körülvesz benneteket, feltétlenül fontos, hogy a ti életetek, mint a világ 
világossága, értelmet kapjon. A világosságnak csak akkor és ott van értelme a földön, ahol 
sötétség van! 
 A megpróbáltatások pontosan azt akarják kinyilvánítani, hogy a világosság akkor is 
világosság, ha a sötétség nem akarja befogadni azt! 
 Ne aggódj! Akkor kéne aggódnod, ha körülöttetek látszatra megszűnne a sötétség! 
Igen, mert a föld nem mennyország! A mélyben csak akkor van helyén minden, ha a felszínen 
vihar tombol. Persze, időszakos viharszünetek lehetnek, de végleg soha el nem fognak múlni 
enyéim felett azok a viharfelhők, amelyek időnként kitombolják magukat. A Föld ilyen! De 
bízzatok! A Győztes oldalán álltok! 
 

Szeressétek a hálaadó imákat! Ezek olyan benső szemeket tisztító csodákra képesek, 
amelyek örömmel tudnak eltölteni benneteket már a földön is, és így, ha nem is csökken 
életetekben a problémaerdő, de egyre jobban fogjátok látni azokat a megoldásokat, amelyek 
gondfelhőitek elvékonyodását segítik elő! Egyre jobban meg fogjátok érteni, hogy akinek 
Gondviselője van, annak nyomasztó gondjai nem lehetnek. 
 
A földi életben mindannyian problémaerdőben jártok. Amikor azt tapasztaljátok, hogy túl sok 
és sűrű bozót vesz körül benneteket, amikor azt tapasztaljátok, hogy a fák lombjai, a felhők 
sötétje borul rátok, s ezt nem tudja áttörni a Nap sugara, akkor jusson eszetekbe, hogy a Fényt 
ne kívülről várjátok! A FÉNY Én, Jézus vagyok. Én vagyok a világ világossága! Tehát a 
FÉNY bennetek van! Hidd el, hogy nemcsak benned élek, de érted élek benned! Boldogító 
módon élek benned! Neked viszont feladatod az, hogy olyan gondolatokat erőltess magadra, 
halljál ki, kényszeríts ki magadból, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak téged. Az 
ilyen gondolatoknak mindig Én, Jézus vagyok a FORRÁSA! 
 
Előtted egyetlen pillanatra sem lehet vitás, hogy nem földi jólét céljából jöttél le a földre, hanem 
azért, hogy az ártó szellemek támadásai ellenére is igazolni tudd, te a győztes oldalán állsz! A te 



számodra ezek nem üres szavak, hanem nagyon is élő valóság: hinni a Napban akkor is, amikor 
reménytelenül sötét felhők takarják az eget. Hinni abban, hogy a legboldogtalanabb 
körülményekben is a boldog örök élet gyermeke vagy. Hinni abban, hogy a másért élés nemcsak 
annyit jelent, hogy valakin látható módon segíteni tudsz, hanem annyit is, hogy számára, sőt többek 
számára, nem tudottan, látatlanban, magadra vetted lelki keresztjük terhét, részben kiürítetted 
szenvedéseik kelyhét. 
 Ez olyan szerep, amely keveseknek adatik meg a földön. Neked megadatott! 
 
Ti tudjátok, hogy a felhő a Napot csak beárnyékolni tudja, de megszüntetni nem! 
 
A földi élet mulandóságában az örök boldogság ragyogása úgy el tud tűnni, mint a Nap az 
égen, amikor azt eltakarja a felhő. 
 Ilyenkor, a te lelki állapotodban számodra nem marad más hátra, mint a HŰSÉG! 
Hinned kell abban, hogy csak átmeneti lehet a felhő látszat-győzelme a Nap felett. Hinned 
kell abban, hogy a Velem, Jézusoddal való kapcsolatod bizonyos értelemben érzelem feletti! 
Olyankor, amikor valaki nagyon közel kerül Hozzám, akkor annyira Magamhoz ölelem őt, 
hogy ez az ölelés, legalább is egy időre, minden földi, érzelmi szálat elszakít, és csak a hit, 
vagyis a szívnek vaksi szemével él meg az Engem valóban szerető lélek némi erkölcsi 
bizonyosságot (de ez a némi, ez halálosan komoly bizonyosság!) afelől, hogy EGY Velem. 
 Ne feledd! Benned vagyok, érted vagyok benned akkor is, ha ezt nem, sőt ennek 
ellenkezőjét tapasztalod. 
 
A türelmetlenségednek, keserűségednek, félelmednek nincs, nem is lehet komoly alapja. 
Azért nem lehet, mert van hited, és így tudhatod, hogy Én, Jézus élek benned! De nemcsak 
benned élek, hanem érted élek benned! Nemcsak tudom, hogy vagy, hanem azért vagy, mert 
Magamra teremtettelek téged az Atyával és a Szentlélekkel, s így számodra már nem az a 
lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! 
 Bármilyen felhők tornyosulnak is fölötted, tudnod kell, hogy benned a mennyek 
országa van! Érts meg! Be van írva a neved a mennyben! Ennél nagyobb jó sem földi, sem égi 
lényt nem érhet! 
 
A földi élet vándorútján sokszor takarják borongós felhők a Napot. De a felhők mögött 
mindig ott az éltető Nap! El kell hinned, hogy mindenkor a megfelelő időben fog rád 
ragyogni! 
 Azt szoktátok mondani, hogy az lenne a baj, ha nem lenne baj. Ez így igaz! Még így is 
nehéz hozzászoktatni magatokat ahhoz, hogy a ti hazátok a mennyben van! 
 
 


