
Én képes vagyok lecsendesíteni a szívek hullámverését, ha ezt valaki őszinte hittel kéri 
Tőlem. Csak azt ne akarjátok, hogy ezt a földi életet, mely annyira átmeneti hidacska, annyira 
nyomorúságos siralomvölgy, olyanná próbáljam tenni, mintha ez lenne az örök hazátok. Nem. 
A ti hazátok a mennyben van. Ott, ahol már nincs könny, és nincs semmiféle benső 
nyugtalanság. Hidd el, még így is nehéz sok embernek elhagyni ezt a mulandó, félreértésekkel 
fölhasogatott életet. 
 
Itt, a boldogság országában, ahol már nincs könny és fájdalom, csak várakozás, itt van egy 
olyan hiányosság, mely a földi életben teljesen ismeretlen. Lehet áldozattá válásnak is 
nevezni, lehet érdemszerzésnek is nevezni, lehet olyan irigylésre méltó adottságnak is 
nevezni, mely miatt az itteniek szinte drukkolnak, hogy ti a földön ne ellene, hanem vele 
akarjátok megszentelni magatokat. 
 A te jelen életed tehát nagyon értékes a mi szemünkben, ha az idődet imával töltöd ki. 
Ez az ima legyen hálaadó és kérő ima egyaránt. A hálaadó imák által egyre jobban át tudod 
érteni, hogy mennyire szeret téged az Isten, a kérő ima pedig eléd idézi azokat a szeretteidet, 
akikkel ezáltal még jobban kapcsolatban tudsz maradni. 
 
Hidd el, hogy Én mindenkinél jobban szeretem gyermekeidet és téged sem szeret úgy senki, 
mint Én! Te annak örülj, hogy be van írva a neved a mennybe! Annak örülj, hogy életed kis 
hajója a felé a nagy kikötő felé tart, ahol már nincs könny és fájdalom, és ahol Én letörlöm 
minden könnyedet! Annak örülj, hogy amíg nem találkozunk szemtől szembe, addig van 
lehetőséged arra, hogy imádkozz és szeress úgy, ahogy erre lehetőséged van. Gyermekeidet 
ne akard már nevelni! Szeretni akard őket! Ne nyugtalanítson az, hogy gyermekeid élete nem 
úgy alakult, ahogy te szeretted volna! A nyugtalanság nem segít sem téged, sem őket! Amiről 
nem tehetsz, azért nem felelsz! Amiről pedig tehetsz, és nem jól tetted, azt már régen 
megbocsátottam neked! Bízz hát jobban az Én mérhetetlen szeretetem, irgalmam 
valóságában! 
 
Örülj, hogy ő már elhagyhatta a szenvedések földjét, és ott él, ahol már nincs könny és 
fájdalom, ahol a szeretet, öröm és béke jár át mindent! 
 
Amikor meditálsz, ráérezhetsz annak a világnak valóságára, amely világ vár reád ott, ahol már 
nincs könny és fájdalom, nincs lehetőség arra, hogy ami jó, szép és nemes, semmivé váljon. 
Amikor meditálsz, akkor valóban 'kirándulást' teszel valódi otthonod felé! 
 
Halálra készülni jöttetek a földre, és nem arra, hogy itt, feledve felelősségeteket, jól érezzétek 
magatokat! Én, Jézus, soha és senkinek nem mondtam, hogy boldogok azok, akik jól érzik 
magukat. De bizony mondtam, hogy vannak akik sírva, szomorkodva boldogok, mert tudják, 
hogy a földi élet egy nagy adósságtörlesztés! Az a tudat pedig, hogy egyre kevesebb az 
adósságod, nemcsak megkönnyebbülést eredményez, de vágyakat is ébreszt arra az utolsó 
órára, amely után már nincs adósság, nincs könny és fájdalom, csak örökkön örökké öröm a 
Szentlélekben. Tehát megállapodottan biztosítva lesz az a szívbéke, amely már itt és most 
örömöd forrása lehet, ha magadban felleled. A földön minden napodnak elsődleges feladata 
az, hogy ezt a szívbékét fölleld magadban, mert ott van, csak látnod kell.! A HIT a szív 
szeme. Csak az a boldog, aki szívével látni tud befelé, s felleli önmagában az Én békémet, s 
meglátja szívével kifelé, hogy gondja nem lehet, mert van GONDVISELŐJE! 
 
 
 



Az örök élet gyermeke vagy, és szerető szívek várnak rád egy olyan világban, amelyben már 
nincs könny és fájdalom, nincs gond és szenvedés, csak szeretet, öröm és béke a 
Szentlélekben. Az általad hallott harangszó a szívedben harangozott, és jelezte, hogy az örök 
Fénynek, a végtelen Boldogságnak, a boldog Végtelenségnek a gyermeke vagy! 
 
Eljöttem közétek egy csodálatos világból. Egy olyan világból, ahol nincs könny és fájdalom, 
ahol mindenki örül a másiknak, ahol mindenki arra törekszik, hogy a másik még boldogabb 
legyen, még nagyobb öröm és vidámság járja át. Abból a világból jöttem, ahol nincs betegség, 
nincs anyagi gond, nincs sem gyűlölet, sem félreértés. Ahol senki nem fél soha senkitől és 
semmitől. Ahol nem ismerik a jónak elmúlását, és ahol mindig, minden csodálatos virágba-
borulást él át. Ahol nincs öregedés, és aggódás. Nincsenek megélhetési-, gyermeknevelési 
problémák, nincsenek házastársi feszültségek.  
Eljöttem, hogy elmondjam nektek, mi vár rátok rövid idő múltán. 
 
Édesanyád már ott van, ahol nincs könny és fájdalom, ahol a hit már látássá, a remény 
birtoklássá, és a szeretet soha el nem múló, boldog életté tapasztalható. 
 
Isten tündöklő világából küldöm üzenetemet. Egy olyan világból, ahol már nincs könny, fájdalom, 
ahol megnyugszik a lélek. Végtelen békességben, harmóniában, izzó, sistergő szeretetben élünk mi 
itt, a hazataláltak. A megnyugodtak, a mindent birtoklók. Bizony, amíg a földön éltem, nyugtalan 
volt a szívem. Szükségszerűen nyugtalan. 
 
A te szívbékédet nem az biztosítja, hogy mire vagy képes, hanem az, ha elhiszed azt, hogy Én, 
azért mentem el a földről, hogy helyet készítsek enyéimnek, tehát neked is abban a csoda-
világban, ahol már nincs könny és fájdalom, ahol csak szeretet, öröm és béke van a 
Szentlélekben. Ugyanakkor itt is maradtam különböző megjelenési formában, s ezek egyike 
az, hogy benned., éspedig érted élek benned (Jn 14; 23). 
 


