
Abban biztos lehetsz, hogy amikor újjászületik valaki, akkor az Én Lelkem által kap olyan 
beavatást, amely által más színben látja a világot. Ennek bekövetkezte részben függ tőled. Ezt 
a részt így fogalmazhatom: gyermeki Rám hagyatkozás mindabban, ami nem napi munkád 
elvégzését érinti. Tehát úgy kell tudnod várnod az újjászületésedet, mint aki mindig kész azt 
elfogadni, de ennek érdekében nem rendkívüliségek által teszed magad alkalmassá Felém, 
hanem a mindennapi élet apró bajainak elviselésében úgy hagyatkozol Rám, hogy semmit 
nem vársz Tőlem, bár tudod, hogy mindent Tőlem kaptál eddig is, és kapsz ezután is, akkor, 
amikor Én azt majd jónak látom. 
 
Eddigi tapasztalataid megtanítottak arra, hogy az életedet meghatározó döntéseid beláthatatlan 
következményekkel járnak. Márpedig a be nem látható következmények mindig óvatosságra 
intik az okos embert! Félj is az olyan döntéstől, amelynek következményét nem tudod kellően 
felmérni! Ez nem gyávaság! A vakmerő emberek nem bátor, hanem ostoba emberek! Az igazi 
bátorság abban mutatkozik meg, hogy az élet apró bajainak elviselését vállalja az, aki 
törekedett életében okosan dönteni. 
 
Sajnos, mivel a kicsiny áldozatok gyümölcse nem közvetlenül, hanem bizonyos folyamatok, 
időt igénylő események UTÁN következik be, ezért legtöbbször nem akarjátok vállalni azokat 
a kicsiny életáldozatokat, melyekkel nap mint nap szembesültök. Pedig ezeknek lenne 
gyümölcse a családok békéje, szomszédok, ismerősök, munkatársak, rokonok egymás iránti 
szeretetének kivirágzása. Aki, ahelyett, hogy nagy életáldozatok vállalásáról álmodozna, 
inkább a kicsiny önfeláldozásokat vállalja, annak szól ez a kijelentésem: Mivel a kevésben hű 
voltál, sokat bízok rád, menj be Urad örömébe /25; 21./. Valóban igaz, hogy nem a nagy 
tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviseléséhez kell a bátorság, az erő, melyet 
Én örömmel nyújtok mindazoknak, akik nem elégednek meg azzal, hogy álmodozásokkal 
sikerélményekhez jussanak, hanem bíznak abban, hogy lesz sikerélményük, éspedig 
maradandó sikerélményük, ha felvállalják a jelenben adódó felszólításokat önfegyelmezésre. 
Ez nem azt jelenti, hogy önfegyelem címén az úgynevezett béke kedvéért hallgass akkor is, ha 
szólnod kellene, hanem éppen ennek ellenkezőjét. Önfegyelemből vállalnod kell, hogy akár 
bántsanak is azért, mert hűséges akarsz maradni ahhoz a szívedben meglátott JÓ-hoz, mely 
lényegében Velem azonos. Ehhez nyújtom erőmet. 
 Megáldalak, hogy örömöd forrása mindig az legyen, amit evangéliumomban így 
fejeztem ki: "Annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben." /Lukács 10; 20./  
 
A be nem fejezett munkák félemberei mind pszichés emberek, vagyis lelkileg betegek. 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. Nagy igazság van e mondatban: Nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet 
apró bajainak elviseléséhez kell a bátorság. A félmunkák mögött félemberek vannak. A 
félemberek mindig gyáva emberek. Félnek félelmükkel szembesülni, mert tudják, hogy 
áldozattá kéne válniuk olyasmiben, ami nem látványos. Az ilyen emberek álmaikban 
igyekszenek sikerélményekhez jutni, de maguk is tudják, hogy önámításban élnek. - Kérlek, 



ne akarj ilyenek közé tartozni. Ha pedig úgy gondolod, hogy köztük vagy, mielőbb hagyj föl 
az ilyen életvitellel, még mielőtt teljes depresszióba juttat. 
 
"Mint tudod, nem azért jöttem közétek, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak 
akaratát, aki küldött Engem. (Jn 6; 38). Te sem azért születtél le a földre, hogy a magad 
akaratát tedd, hanem annak akaratát, aki küldött téged. Annak pedig, aki téged küldött, az az 
akarata, hogy tudd kivárni életedben azt a pillanatot, amikor nem az történik, hogy te 
használsz föl Engem, hanem az, hogy Én használlak föl téged. Ne feledd! Nekem több mint 
harminc évig kellett várnom, hogy ez Velem megtörténjen. 
 Jelenleg az a feladatod, hogy légy bátor! Tudnod kell, hogy nem a nagy tettekhez, 
hanem a mindennapi élet apró bajainak nyugodt, szeretetteljes, békés elviseléséhez kell a 
bátorság! Erre van most szükséged. Imádkozz, elmélkedj, írj, szolgálj, hallgass meg másokat, 
tanulj könyvekből, életből egyaránt! 
 Idegrendszered olyan, hogy könnyen elmosódik az álom és az ébrenlét közötti határ. 
Ez nem baj.  Baj akkor lenne, ha másoktól is meg akarnád követelni azt, hogy úgy lássanak, 
mint te, azt tartsák fontosnak, amit te fontosnak tartasz. Baj akkor lenne, ha nem számolnál 
eléggé azzal, hogy belőled csak egy van, és nem is lesz több. A baj akkor lenne, ha az 
evangéliumokban található tanításomtól el akarnál térni, hivatkozva különböző magán 
kinyilatkoztatásokra, beavatásokra.  
 
Drága Gyermekem! Örülnék, ha meg tudnám értetni veled azt, hogy nem a nagy tettek teszik 
kedvessé Előttem gyermekeim életét, hanem az a kedves ragaszkodás, amelyet a hétköznapi 
élet apró-cseprő bajaiban, örömeiben együtt tudnak tölteni velem. 
 A jelen megszentelésénél nagyobb tett nem létezik senki életében. A jelen 
megszentelése nem rendkívüliségek produkálásában áll, hanem abban, hogy az örökkévalóság 
mérlegén kell azt megélni. Ezt valamikor Isten jelenlétében való járásnak neveztétek. Most 
így mondjátok: " A Lélek vezetése alatt kell élni!"  
 Igen. Egy fohász, egy szeretetből vállalt áldozat, egy megbocsátó gesztus, egy 
megértő, simogató szó, egy határozott ellene-mondás a gonosznak, egy bűnbánatból 
kibuggyant könny, egy örömteli mosoly a megtapasztalt jó láttán, ezek mind-mind a 
legjobbak, a legfontosabbak, a legistenibb cselekedetek, amelyeknek forrása Én vagyok, 
gyümölcse pedig a ti boldogságotok, lelki békétek, melyet senki és semmi, még a halál sem 
tud elvenni tőletek. 
 
Ne arra várj, hogy majd egyszer valami nagyot kell tenned! A jelent szenteld meg! Nem a 
nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviseléséhez, feloldásához kell a 
bátorság, a bölcsesség, az Isten- és az önbecsülés! 
 
Míg evilági országban egyes kivételes esetek követelik szívetek bátorságát, addig az Isten 
országa ÁLLAPOTSZERŰ bátorságot kíván. Igen, mert az Isten országának vállalásához nem 
egyes esetekben és egyes nagy tettekkel kell tanúságot tenni, hanem a mindennapi élet apró 
bajainak elviselését kell bátor szívvel vállalni. Ez valóban bátorságot, Általam megerősített 
bátorságot kíván.  
 Ennek a bátorságnak részetekről a ti hitetek a forrása. A hit, mint minden erény, 
gyakorlás által növelhető. Lelkem mindig rendelkezésetekre áll. Bár be lenne mindig 
kapcsolva szívetek adó-vevő készüléke is (e bekapcsolt állapot a hitből élés)!  
 De nemcsak a napi gondok kívánnak bátor helytállást. Bátorság kell annak a szerepnek 
a vállalásához is, amely egy Általam ajándékozott karizma gyakorlásához kell. 
 



Ne nagy, rendkívüli dolgokra várj, mert nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró 
gondjainak szeretetben történt felvállalásához kell az igazi erő, bátorság, hit és bizalom. Ha 
nem leszel, mint gyermek, Lelkem nem tud téged újjászülni (Máté 18; 3)! 
 Nagyon szeretlek téged, és nagyon szeretem miattad is mindazokat, akiket te szeretsz. 
 
Elhivatottságod érzése jó forrásból ered. Arra viszont ügyelned kell, hogy nem a nagy 
tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak, nehézségeinek, problémáinak elviseléséhez 
kell a komoly felkészültség! Az igazi elhivatottság nem produkálni, hanem naponta Engem 
befogadni, Általam áldozatos szolgálatban szeretni akar! 
 
Aki naponta nem veszi föl keresztjét, és így nem követ Engem, az nem lehet az Én 
tanítványom! Ez nem azt jelenti, hogy Én valakit valami különleges önfeláldozó életre 
szólítok fel, hanem azt jelenti, hogy nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró 
nehézségeinek vállalására adom az erőmet. Aki nagy tetteket akar végrehajtani, s közben eljár 
fölötte az idő, az Tőlem nem várhat erőt! Az Én erőm éppen a napi gondok által elgyengült 
lélekben ébred fel, s fejti ki áldásos működését! 
 
Hidd el, hogy a Velem való kapcsolatnál fontosabb senki számára nincs a világon! Ne 
úgynevezett nagy tettekről álmodozzatok, hanem arra legyen gondotok, hogy ahol, és akivel 
éltek, ott igyekezzetek minél többet érzékeltetni abból a mennyországból, amit szívetekben 
hordotok, ha Engem szerettek! Ami az öröm, a béke, a boldogság forrása minden ember 
számára, azt elolvashatod Lukács 10; 20-ban. 
 
Teljesen igazad van abban, hogy mindenkinek van egy nagy feladata az életben. De ez nem 
más, mint az önmegszentelődés. Úgy is lehet mondani, hogy senkinek sincs különleges 
feladata, még a római pápának sincs, mert neki sem lehet más, nagyobb a feladata, mint az 
önmegszentelődés. A relativitás miatt egy szomjan halni készülőnek világra szólóan nagy 
esemény, ha valaki vizet ad neki. Másnak ez nem jelent szinte semmit! 
 
Nem a nagy tettekben, hanem a mindennapi élet apró bajainak, problémáinak 
boncolgatásában kell alázatos szeretettel együttműködni Velem! 
 
Isten nem nagy tetteket vár tőled! Ennél többet! Téged vár! Nem a tetteid kellenek Nekünk, 
hanem te kellesz Nekünk! Tetteid, bármilyen méretűek, ha Isten iránti szeretetből valók, 
akkor sokat segítenek másoknak akkor is, ha ez nem látványos különösen. 
 Ha naponta felajánlod magadat Istennek, ha kéred életedre reggelenként áldásomat, ha 
köszöntöd és hívod őrangyalodat, hogy vigyázzon rád, akkor már megtetted a legtöbbet, a 
legnagyobbat, amit elvárunk tőled. 
 
A reggeli imáidban kell erre ráhangolnod magadat! Hidd el, hogy nem nagy tetteket kívánok 
Én senkitől! Fontosabb a hétköznapok szürkeségében vállalt szeretetáldozathoz való hűség. 
Aki ehhez tartja magát, azzal nagy dolgokat is véghez tudok vinni! De a döntő a hűség a 
kicsiben! 
 

Aki az Enyém, tehát akinek életében abszolút első helyen állok, az csakis munkatársam 
lehet, hiszen a reggeli imájában naponta adok neki tennivalókat a gyakorlati szeretet élése 
terén. 

De itt ne nagy világmegváltó tettekre gondoljatok, hanem az állhatatos, kitartó, 
tettekben megnyilvánuló, áldozatos 'hétköznapi' szeretetre, ami egyébként sokkal nehezebb, 
mint a 'világot megváltó nagy tettek'. Ha valaki ezt éli, erre teszi a hangsúlyt, az előbb-utóbb 



egyértelműen megkapja Tőlem a szerepét, de ezt nem kell keresgélni, nem kell kutatni, hanem 
szépen türelemmel ki kell várni.  
 

Nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviseléséhez kell a hit, 
remény, szeretet, tehát az igazi bátorság! 
 
Nagyon sok ember gyógyítani akar, s sokan ebbe betegszenek bele. Ha arra törekednétek, 
hogy vállalva a szürke hétköznapok egyhangú feladatainak elvégzését Irántam való 
szeretetből, akkor nagyot tudnék tenni veletek! 
 Az igazi bátorság nem a nagy tettekhez kell! Vállalni magadat ott, ahol vagy, abban a 
tudatban, hogy Én, Jézus, a szívedben élek, és nagyon szeretném, ha Velem éreznéd jól 
magadat. Ez méltó hozzád! Amíg bárkit Elém helyezel, addig nem tudok hozzád férkőzni. És 
mindaddig Elém helyezel valakit, amíg nem döbbensz rá, hogy boldogítani csak Én, Jézus 
tudlak téged akkor és azáltal, ha Értem teszed azt, amit reggeltől estig tenned kell. 
 Földi életed rövid villanása nem méltó hozzád! Te az örökkévalóság gyermeke vagy! 
Tehát az Enyém vagy! Ne másnak, hanem magadnak akard a legnagyobb jót, tehát azt, hogy 
Én, Jézus benned éljek! Ennek KÖVETKEZMÉNYE lesz az, hogy másnak is a legnagyobb 
jót teszed! 
 
Az időd drága! A szereteted még drágább! Minden reggel tisztán kell látnod, hogy mire 
használod fel idődet és szeretetedet, tehát az, hogy mit kell tenned, és amit tenned kell, 
hogyan kell tenned, az elinduló nap folyamán! Ennél többre nem érdemes vágyódnod, mert a 
benső béke, ami a boldogság másik neve, nem a nagy tettek által, hanem a mindennapi élet 
feladatainak megfelelő elvégzésében valósul meg. 
 Én, Jézus, mindig veled, benned vagyok! Soha, semmilyen körülmény el nem 
szakíthat Engem tőled. Örülj NEKEM! 
 
Neked arra kell törekedned, hogy Én, Jézus, jól érezzem magamat benned. Ez akkor válik 
valósággá, ha átveszed Tőlem, Jézustól, az Én békémet. E békének elfogadása nem kíván 
valami különleges produkciót! Egyszerűen annyit kell tenned, hogy reggel Velem kell 
elindulnod életed útján, és amit gondolnod, szólnod, tenned kell, azt Értem kell tenned. Tehát 
tömören: tiszta szándék, és egyértelmű cél. Ilyen egyszerű! Tehát nem nagy tettek vállalásáról 
kell álmodoznod, hanem Velem és Értem, vállalnod kell a hétköznapi élet szürkeségét abban a 
tudatban, hogy Én, Jézus, nemcsak benned vagyok, de érted vagyok benned. Boldogító 
módon vagyok benned! Ennyi az egész. A többi az Én dolgom! 
 

Feltétlenül jól kell 'éreznie' magát annak, akiben él az a meggyőződés, hogy Bennem 
hazatalált. Igen, mert átél valamit abból, hogy Isten előbb szerette őt, előbb kereste őt, mint ő 
Istent. Az elveszett bárány bégetése nem amiatt szűnik meg, mert valami nagy tettet hajtott 
végre, hanem amiatt, mert Én, a Jó Pásztor rátaláltam. Imáitokban nem mellékes hát, 
megéltek-e valamit abból, hogy egymásra találtunk." 
 
Jó, ha tudod: nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró gondjainak, problémáinak 
elviseléséhez kell az erő, a bátorság! Ezt Én, Jézus, mindenkor biztosítom számodra! 
 
Nem a nagy tetteket kívánom Én, Jézus, tőled sem, hanem azt, hogy a szürke napjaidat szíved 
szeretetével, Irántam való szeretettel aranyozd be. Ennek módja nagyon egyszerű. Irántam 
való szeretetből tenned kell azt, ami a napi feladatod. Reggeli és esti imával karold át, öleld át 
napjaidat, s hidd el, hogy Én, Jézus, jól érzem magamat a te szívedben! 
 



Bizony igaz, hogy nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró-cseprő 
bajainak-örömeinek felvállalásához kell az igazi bátorság. Ehhez kell az az élő hit, amely 
olyan békét teremthet benned, amelyet a világ és te, még annyi tevékenységed sem tud neked 
megadni. Igaz, elvenni sem tudja senki tőled az Én békémet, ha meg vagy Velem elégedve! 
Nekem, éppen azért, mert mérhetetlenül szeretlek, az okoz örömet, ha te örülsz Nekem, és 
nem az, ha soha nem vagy magaddal, körülményeiddel, megelégedve. 
 Ha azt veszed észre, hogy nem tetted meg azt, amit megtehettél volna szereteted 
növekedéséért, akkor sincs okod elkeseredésre, nincs okod szomorkodni! A földi élet az 
állandó újrakezdés világa. Ez azt jelenti számodra, hogy mindenkor boldogan élhetsz az 
újrakezdés reményével, mert Bennem nem lehet csalódni! 
 
Ne feledd: Nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró eseményeinek 
felvállalásához, szeretetből történő megvalósításához kell az igazi bátorság! Az ilyen bátorság 
csak azok szívében tud állandósulni, akiket a hittől átjárt józan ész vezérel, akik hisznek 
abban, hogy a GYŐZTES oldalán állnak! 
 
Egyetlen fontos feladatod van! Naponta tenni az Isten akaratát! Ennél fontosabb feladat nem 
létezik! Isten akaratának meglátása nem komplikált dolog. Nem kell hozzá más, mint minden 
reggel rá kell szánnod pár percet arra, hogy Velem, a te Jézusoddal megbeszéld napi 
teendőidet. Hidd el, hogy egy mosogatás és egy beteg gyógyítása között erkölcsi értelemben, 
tehát a boldogságot illetően semmi különbség nincsen! Sőt, ha valaki jobb szándékkal 
mosogat, mint más beteget gyógyít, akkor a mosogatás messze fölötte áll mindenféle 
gyógyításnak!   Nem a 'nagy tettek' viszik előbbre a lélek ügyét, hanem az a szeretet, amely a 
szürke hétköznapok apró áldozatai felvállalásában teljesíti Isten akaratát! 
 
Az igazi bátorság nem a nagy tettek felvállalásához kell, hanem a szürke hétköznapok apró 
bajainak szeretetteljes kezeléséhez! 
 
 
  
 


