
Presztízs-kérdést csinál, szinte mindenki abból, hogy miben különb testvéreinél, barátainál. 
Mint tudod, Én nem törekedtem arra, hogy ezt belőletek kiirtsam. Nem. Igenis legyen 
bennetek törtető vágy.  De ez a törtetés ne olyan legyen, mint a vadak törtetése az őserdőkben, 
hanem olyan, mint az elvetett mag törtetése a napfény felé. 
 Abban kell elsőnek lennetek, amiben a világ fiai szívesen átadják az elsőséget. Tehát 
nem más emberekkel kell küzdenetek, hanem magatokkal. Oly ár ellen kell erőt kifejtenetek, 
mely bennetek viharzik. Abban legyél első, amibe környezetedben mindenki szívesen 
beleegyezik. Sőt, besegít neked. Az üresen hagyott, a legutolsó helyet akard elfoglalni. Ez 
sohasem foglalt. Ez törvényszerű! Az első helyért mindig nagy a tülekedés, és e tülekedésben 
könnyen elvérzik a becsület, tisztesség, és főleg a szív tisztasága és békéje. Óriási hordereje 
van hajdani kijelentésemnek: 'Ne álljatok ellen a gonosznak!' 
 
Szeretni annyit jelent, mint jót akarni, és akár siralomvölgynek, akár pokolnak nevezed a 
földet, e földre egyedül csak a szeretet juttat valamit abból a mennyországból, ahová 
vágyódnotok kell, ha emberek vagytok, ha emberré akartok lenni! 
 Egy vaskos anyagi példával próbálom megmagyarázni, hogy miért kell inkább 
ellenségeiteket szeretni. 
 A Nap az égen arra való, hogy fényt, meleget, tehát életlehetőséget juttasson a földre. 
E kérdés: miért kell inkább ellenségeinket szeretnünk?, pontosan olyan tartalmat hordoz, 
mintha azt kérdeznéd, hogy miért kell éppen a legsötétebb felhőket megszüntetnünk ahhoz, 
hogy a napfény eljusson a földre? A válasz világos! A sötétség elnyeli a Nap sugarait! Az 
ellenségeskedés elnyeli azt a szeretet-sugárzást, amely az ÉLETET jelenti a földön! Minden 
boldogtalanságnak forrása a szeretetlenség! 
 Nem arról van tehát szó, hogy legyenek ellenségek, mert csak ezáltal lehet érdemeket 
szerezni, hanem arról, hogy ne legyenek ellenségek, s ez csak azáltal érhető el, ha inkább 
azokat szeretitek, akik még azok, hogy azok is megszűnjenek. A szeretetlenség negatívum, 
hiány! A szeretet pozitívum, amely képes megszüntetni a hiányt! Minél többen lesznek, akik a 
széttört csontok összeforrásának fájdalmát vállalják, annál hamarább szűnik meg a széttört 
csontok által okozott fájdalom! 
 

Ha arra teszed a hangsúlyt, hogy élő kapcsolatba kerülj és maradj a téged boldogító 
módon létben-tartó Istennel, akkor Isten, mint GONDVISELŐ SZERETET, feltétlenül a 
körülményeidnek is az Istene lesz! De az mindenképpen alapigazság, hogy az egyedüllét nem 
rosszabb, mint a társas kapcsolat, illetve, a társsal élés nem jobb, mint az egyedüllét. Árnyéka 
mindenkinek van, és a másik ember árnyéka éppen akkor válik keserves tapasztalattá, amikor 
valaki legjobban vágyik a napfényre! Ezt nemcsak az elválások nagy száma igazolja, de 
minden házasságban élő, őszinte ember is.  

 
 

Gyermekem! Meg kell tanulnod, hogy a várakozás sok esetben gyümölcsözőbb életet 
produkál, mint a tevékeny sietség.  
 A Nap simogató melegével úgy tudja kibontani a virág szirmait, hogy virág és 
környezete ezáltal szebbé teszik a világot. Ha siettetni akarná valaki e kibontakozást 
harapófogóval, bizony mindent elrontana. 
 Napsugár szeretnék lenni életedben. Szeretetem melegével és simogató 
gondoskodással képes vagyok szebbé tenni a magad és környezeted életét. Sőt! Csak Én 
vagyok erre képes! De csak akkor, ha igyekszel türelmesnek, Bennem bízónak lenni, 
maradni." 

 
 



Amint a kis magnak földből és napsugárból kell kidolgoznia illatozó szirmait, amint a kagyló 
a tenger mélyén kemény és keserves munkával formálja ki a számotokra értékes gyöngyöt, 
úgy neked sem adok kész téglákat lelked fejlődése érdekében, mert neked mondanék ellent, 
ha a te munkádat vállalnám Magamra. 
 Utazásaid, emberi kapcsolataid olyan tapasztalatok megszerzéséhez juttatnak, 
melyeket sehogy másképpen meg nem szerezhetsz magadnak. E tapasztalatok nélkül pedig 
közel sem tudnál megfelelni annak a feladatnak, melyet Lelkem kiosztott neked. 
 Lelked fejlődése azáltal van biztosítva, hogy amit teszel, azt Értem teszed. Ha 
gyakrabban tudatosítod ezt magadban, akkor arra is lesz gondod, hogy amit teszel, azt jól 
csináld. Ezzel meg is tetted a magad részét. A többi az Én dolgom." 
 
Légy türelmes. A fejlődést nem szabad azáltal siettetni, hogy erőlteti valaki. A virág nem attól 
nő gyorsabban, hogy húzza valaki, hanem attól, hogy öntözi, és napsugárban fürdeti gazdája. 
Képességeidnek gazdája te vagy. Öntözd képességeidet verejtékes munkával, s fürdesd meg 
szíved szeretetének melegével. Így fejlődik a leggyorsabban. 
 
Betegséged, vagy inkább így mondom: az az állapotod, melyben most vagy, nagyon is 
sorsszerű. Nem olyan értelemben, hogy büntetésként kellene vállalnod, hanem azért, mert 
szükséged van olyan tanulásra, megtapasztalásokra, melyeket csak ebben az állapotodban 
vagy képes elsajátítani. Két dologra hívom fel figyelmedet. Mindkét dolog szorosan 
összefügg. 
  Az egyik a türelem. Ennek nagyon fontos szerepe van életedben. Az Általam beléd 
oltott szívszeretet, csak így tud megfelelő ütemben növekedni benned. A türelem a te 
életedben olyan, mint a rét virágainak a napsugár. Sem helyettesíteni nem lehet, sem pedig 
felpörgetni nem lehet intenzitását, ha azt akarjátok, hogy a virág, saját ritmusának 
megfelelően fejlődjék. 
 A másik, a remény, a bizalom. Míg az első inkább passzivitás, mely a jelenre 
koncentrál, addig e második, nagy, benső aktivitást tud létrehozni, azáltal, hogy a jövő felé 
tekint. Jövődet tehát, türelmeddel jeleníted meg. Így függ össze a kettő. 
 
A teljes Rám-hagyatkozás alapja: kettőnk kapcsolata. Én vagyok a szőlőtő, te a szőlővessző. 
Én vagyok a Nap, te a napsugár. Én vagyok a Forrás, te a kis patak. Én vagyok az Út, te ennek 
az útnak vándora. Elég tehát annyit elhinned, hogy számomra többet érsz a verebeknél!  
 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. 
 
Az Isten-szeretéshez jóakarat kell. Tehát tiszta szándék bizonyos áldozatok elvállalására. 
Amilyen mértékben ez van, olyan mértékben gyógyulnak a kapott sebek, szépülnek a szív-
kertek virágai. A napsugár önmagában nem elég. Kell a termékeny föld ahhoz, hogy a jó mag 
jó gyümölcsöt hozzon. Isten csak Napot, esőt ad. A föld milyensége a ti dolgotok. Ez a ti 
felelősségetek. Tehát tanulékonyság, szorgalom, áldozatvállalás, reménykedés, élő hit. Ezt 
Isten nem vállalhatja fel helyettetek. 
 
Mostani tudatotoknak talán még jobban megfelelne az a hasonlat, ha azt mondanám, hogy 
Atyám a Nap, Én vagyok a Napsugár, melynek Fénye és Meleg a SZENTLÉLEK, ti pedig 



ennek a Napsugárnak, mely hullámzásnak is, részecskéknek is felfogható, valamiképpen 
megélői, élvezői lehettek, míg le nem váltok Rólam, illetve, ha visszatértek Hozzám! Földre-
jöttömnek egyik értelme éppen az volt, hogy emberi szinten elmondjam és megmutassam 
nektek, hogyan lehet eljutni Hozzám és hogyan lehet megmaradni Bennem. 
 
A földi élet dimenziói képtelenek keretbe fogni irántad való szeretetemet! Ezért nem csip-
csup földi, hanem végtelenbe nyúló, egyre növekvő és soha meg nem szűnő égi boldogságra 
hívlak, és ennek foglalóját már itt és most a földi életben is, mint piciny sugarát a mérhetetlen 
napsugárnak, éreztetem veled szívedben. 
 

A kiszolgáltatottság olyan, mint a rét virága. Kiszolgáltatott viharnak, napsugárnak 
egyaránt. Ha öntudatra ébredne, akkor sem tenne semmit, hogy változtasson helyzetén, mert 
tudná, hogy sem a viharról, sem a napsugárról nem neki kell gondoskodnia. Akiben tehát él a 
hit, abban él a bizalom is!  
 
Mindaddig, amíg valaki a jövőtől várja azt, ami lelkének békéjét biztosítani képes, nem tudok 
neki érdemben segíteni! Nem, mert Én sem a múltnak, sem a jövőnek, hanem egyedül a 
jelennek vagyok Istene az Atyával és a Szentlélekkel együtt! 
 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! 
 
Annak nincs értelme, hogy bárki is fogóval próbálja szétfeszíteni egy virág szirmait. Ez a 
szerep a napsugár dolga! Ha valaki nem nyílik ki a napsugár-szeretet hatására, akkor sem 
szabad erőltetni, mert az erőltetés mindig roncsol. 
 
Ha egy virág megkérdezné, hogy hol tart fejlődésében, vajon mit lehetne mondani neki? Csak 
ezt: 'Ott, ahol most vagy!' Ha azt kérdezné, hogy szedett-e össze annyit a napsugárból és a 
táptalajból, amennyit össze kellett szednie, akkor a válasz csak ez lehetne: 'Neked kell ezt 
tudnod!' 
 Senki helyett nem tarthatok lelkiismeretvizsgálatot. Csupán segíteni tudok ebben. 
Üljünk le közösen és jelenlétem tudatában vizsgáld meg eddigi életedet. Vizsgáld meg, hogy 
mit tettél, hogyan tetted azt, amit tettél?! Ha ezt teszed, akkor feltétlenül rá fogsz jönni arra, 
hogy ezt a vizsgálatot rendszeresítened, és ezt a rendszeresítést állandósítanod kell! Te Isten 
kertjének nemcsak egyedülállóan nemes virága vagy, hanem furcsa módon e virág gondozója 
is. Ezért kell rendszeressé tenned azt az önvizsgálatot, ami nemcsak felméri azt, hogy hol 
tartasz, hanem választ ad a hogyan tovább-ra is! 
 
A külső sötét semmit nem jelent annak, akiben Én, a világ világossága benne vagyok! Mint 
ahogy a legragyogóbb napsugár sem jelent semmit annak, aki szívében nem vagyok jelen, 
tehát aki sötétséget hord magában. 
 Egyedül tőled függ, hogy hiszel, vagy nem hiszel az Én boldogító, győzelmet jelentő 
jelenlétemben. 
 
Én, Jézus, ugyanaz vagyok mindenkiben, aki engedi, hogy átitassam magammal, de ti, akik 
átitatódtok Velem, nem vagytok ugyanazok, s így válik sokszínű virággá Isten kertje, bár 
ugyanabból a "földből" és ugyanabból a "napsugárból" szövi életét mindegyik "virág"! 
 



A SZERETET olyan élet, amelynek alapja a másikra figyelés! Ha figyelni, hallgatni tudsz 
azokra, akikről tudod, hogy jót akarnak neked, akkor ez a viselkedésed, magatartásod olyan, 
mint a virágnak a napsugár. Ettől szépül, ettől illatozik, ettől nő fölfelé! 
 A te szeretetben kibontakozó életed is ilyen. A figyelem és a fegyelem! Ezek teremtik 
meg számodra az Én, a te Jézusod, boldogító jelenlétét! 
 

Te egy újjászületett lélek vagy! Éppen ezért soha nem fogod tudni kimondani, hogy 
most már teljesen, és egészen tökéletesen szereted az Istent. De ez nem baj! Egy virág, egy fa, 
ha olyan csodavirág, -fa lenne, hogy koncentrálni is tudna, nem arra koncentrálna, hogy 
hogyan nő! Megelégedne azzal, hogy hálás a napsugárért, az esőért, a földért, amelybe 
eresztheti gyökereit. Meg lenne elégedve azzal, hogy van gazdája, kertésze! Te vagy e 
csodavirág, csodafa, és Én, Jézus, vagyok a Gazda, s angyalaim azok a kertészek, akik 
állapotszerűen vigyázzák életedet!  

 
 

Bizony nagyon furcsa dolgokat fogok most neked mondani halálommal kapcsolatban. 
Amikor a kereszten azt mondtam bűnbánatot tartó testvéremnek: 'Még ma velem leszel a 
paradicsomban', akkor így is mondhattam volna: Még ma velem leszel az időtlenségben. 
Mondhattam volna, csak éppen értelmetlen lett volna azoknak, akik hallották hangomat. 
 Azt mindannyian tudjátok, hogy Én tudtam, honnan jöttem közétek, és azt is tudtam, 
hogy hová megyek vissza. Amint a napsugár, mely bemegy szobátokba, de kapcsolata nem 
szűnik meg a Nappal, úgy lettem Én ember, bár nem szűntem meg EGY LENNI AZ 
ATYÁVAL. Amint a Nap sugarát füsttel, porral szennyezni, elhomályosítani lehet, de akkor 
sem szűnik meg kapcsolata a Nappal, így az Én lényem sem szűnt meg egy lenni az Atyával 
akkor sem, mikor emberré lettem. 
 A visszamenés Bennem nem távolsági, nem térbeli ügy volt, hanem olyan 
dimenzionális, melyet egyszerűen nem lehet tér-idő dimenzióban érzékeltetni. Nem fér bele. 
Egészen más. 
 Tehát aki a kereszten mellettem bűnbánatot tartott, az Valóban a halálom pillanatában 
olyan dimenzióba került, mely csak számotokra érthetetlen, de ezt nem is lehet 
megmagyarázni. Ez nem baj, mert nincs is rá szükségetek. 
 Én tehát sohasem hagytam el az Atyát, mint ahogy a napsugár sohasem hagyja el, nem 
is hagyhatja el a Napot. Amikor azt mondtam: 'Istenem. Istenem, miért hagytál el engem!?', 
akkor olyasmi történt, - az előbbi hasonlattal élve, - mintha a napsugár azt mondaná, miután 
füstöt, port fújtak rá: Nap-atyám, miért hagytál el engem? - Nyilván a Nap nem hagyhatja el 
sugarát, és a sugár sem hagyhatja el a Napot. De igenis, a napsugarat el lehet ködösíteni. Volt, 
amikor az Én emberségem ezt tette Velem, Velem, aki akkor is az Atyánál voltam, mikor nem 
úgy tűnt azoknak, akik csak a füsttel, porral szennyezett sugarat, emberségemet szemlélhették. 
 Tehát mindig az Atyánál voltam, de volt olyan emberi állapotom, mely ezt számomra 
sem tehette láthatóvá. Emberi állapotom nem láttathatta meg egész lényemet semmikor 
másokkal. De számomra a színről színre látás többször is átélhetővé vált annyiban, 
amennyiben a test elviselhető képessége ezt lehetővé tette, mikor küldetésem maradéktalan 
teljesítéséhez erre szükségem volt. Nemcsak Én, de sok misztikus lélek is részesült ilyen 
élményben már itt a földön. Ti csak egy Tábor-hegyi jelenetről tudtok. De ez nem jelenti azt, 
hogy nem volt több. 
 Gyermekem! Jó, ha valaki érteni akar. De tudnotok kell, hogy mindaddig, míg tükör 
által homályban láttok, addig meg kell elégednetek olyan látással, melyre szükségetek van, 
hogy szeretetben növekedjetek. Olyan ismeretek, melyek nem ezt szorgalmazzák, szintén 
kutathatók, de nem baj, ha nem tisztulnak ki. Nem is érdemes sok időt pazarolni rájuk. 
 Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL." 


