
Feltétlenül növelni akarom benned az Én erőmet! Nincs olyan nehézség, nincs olyan gond, 
amely nyugtalanná tehetne, ha törekszel átélni, hogy az istenszeretőknek minden javukra 
válik. Te igenis, istenszerető vagy! Szolgáló szereteted minden pillanatában csiszolod 
életednek azt a koronáját, amely egész lényedet át fogja ragyogni egy örökkévalóságon át. Ez 
nem üres beszéd! Az szól most hozzád, aki azért, hogy egyszer találkozni tudjon veled, 
vállalta azt a keserves kínszenvedést, amelynek súlyát a maga mélységében nem is értheti 
meg teremtett lélek. 
 
Az elfogadásnak módja pedig az, hogy tudj érte hálát adni.  Valójában meg is érdemli e 
betegség, hogy hálát adj érte, mert amikor vállaltad, akkor nagyon örültél annak, hogy 
aránylag ilyen könnyen biztosíthatod magadnak azt a benső gazdagodást, amely aztán egy 
örökkévalóságon át boldogítani fog téged. 
 Ma, amikor világotokban annyira elhatalmasodott az anyaghoz való kötöttség, a 
mulandó dolgok fölértékelése, óriási lelki energiákat képes fölszabadítani magában az, aki 
dicsőíteni tud Engem olyasmiért, amiért a világ fiai Engem káromolni szoktak. 
 
Gondolod, hogy ami eddig nem sikerült, az ezután sikerülni fog? Gondolod, hogy 
megváltoztathatod természetedet? Gondolod, hogy erre lenne szükséged? Vagy Nekem lenne 
erre szükségem? Nem. Bizony, nem. Az a lényeg, hogy az Enyém vagy! A többi nem érdekes. 
Az a rövid kis idő, ami még hátravan ahhoz, hogy színről színre találkozhass Velem, nagyon 
hamar elmúlik. Hidd el, már Én is alig várom! Akkor majd megérted, hogy benned is, mint 
minden gyermekemben, az az isteni természet a fontos, amelyet Én biztosítok számodra egy 
örökkévalóságon át! 
 
Ne kívánkozz arra, hogy bármilyen emberi kapcsolat érdekében lealacsonyodj! Maradj annak, 
aki vagy, s akkor, ha javadra válik, úgyis belesodródsz neked megfelelő párkapcsolatba, 
illetve lesz olyan, aki, ha még nem érte el azt a lelki érzékenységi fokot, amelyben te élsz, 
akkor majd igyekezni fog felkapaszkodni erre.  
 Te semmiképpen se tedd lejjebb a mércét! Nem te vagy az életidegen! Nélkülem az 
élet nem érdemli meg az élet nevet! Ezt jegyezd meg jól! Egy örökkévalóságon át hálás leszel 
Nekem ezért, ha ehhez tartod magad! 
 
Ha van hited, akkor hálás vagy Nekem nemcsak a pillanatnyi jóért, hanem a szenvedésekért 
is, mert ezek által csiszolódik ki lelkedben az a gyémánt, amely majd egy örökkévalóságon át 
ékesíthet téged. 
 
Üzenem, hogy mérhetetlenül szeretlek, és nagy gonddal vigyázok arra, hogy csak olyan 
események történjenek veled, amelyekért egy örökkévalóságon át hálás leszel majd.  
 Bizony nem üres frázis az, amikor arra kérlek benneteket, hogy bízzatok Bennem! Az 
a kimeríthetetlen energiaforrás, amelyet az Irántam megélt bizalom biztosít számotokra, 
bizony, minden emberi képzeletet felülmúl! 
 
Furcsa, de igaz, hogy amit ti a legrosszabbnak éltek meg, az gyakran az, amiért egy 
örökkévalóságon át hálásak lesztek Istennek! Messzire nézzen, aki élni akar!!! Nincsenek 
véletlenek. Isten a körülményeknek is az Istene. 
 
Hidd el, hogy szeretetem irántad kimondhatatlan! Egy örökkévalóságon át sem fog kimerülni 
ennek boldogító valósága! 
 



A te szereteted Irántam akkor nyilvánul meg, amikor képes vagy Értem áldozatot is hozni, 
mégpedig olyankor, amikor ehhez semmi kedved nincsen! 
 Nekem semmi kedvem nem volt keresztre feszíttetni magamat (Máté 26; 39), de 
Atyám iránti szeretetből ezt is megtettem (János 18; 11). Ez valóban az Én szeretetem volt 
Atyám iránt! 
 A földi élet nem mennyország! Itt a hangsúlyt arra kell tennetek, hogy szerettek 
Engem. Aki ezt teszi rövid földi élete folyamán, és ezt állapotszerűen vállalja, tehát felvállalja 
Irántam való szeretetből akkor is tenni a jót, amikor érzelmi sivárságot él át, az egy 
örökkévalóságon át élvezni fogja az Én szeretetem érzékelhető átélését! 
 
Örülök, hogy eddigi életedben felismerted szeretetem állandó sugárzását feléd. Én hűséges 
vagyok! Örülök örömödnek, szenvedem szenvedéseidet. Légy továbbra is hűséges társam 
földi életed minden napján, hogy hűséges társad lehessek egy örökkévalóságon át! 
 
Áldott Gyermekem! Imáid és áldozataid annyira létérdeke a világnak, hogy ezt földi mércével 
mérni nem is lehet! Azok közé az Én választottaim közé tartozol, akiknek neve nemcsak be 
van írva a mennyben az élet könyvébe, hanem aki magad is neveket írsz e könyvbe! Sok, sok 
ezer és ezer nevet, akiket nem is ismersz, de akik egy örökkévalóságon át hálásak lesznek 
neked is életük jobbra fordulásáért! 
 

A földi élet soha nem lesz mennyország. A földi élet csak egy villanás! Egy 
örökkévalóság fog rendelkezésedre állni ahhoz, hogy az Én, a te Jézusod, boldogító 
szeretetében fürödj olyan mérhetetlen boldogságban, amelyről álmodni sem vagy képes.  

Gondolj csak bele: Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel, minden kívánságodat 
teljesíteni fogjuk, egy örökkévalóságon át!   
 Hidd el, hogy benned élek, és az Én békém, erőm, mindig rendelkezésedre áll. Bízz 
jobban abban, hogy érted élek benned, és kimondhatatlan szeretetemben mindent, ami veled 
történik, javadra fordítom! 
 Velem járod életed útját, tehát a legjobb úton haladsz! 
 
Aki átölel Engem, Jézust, aki engedi, hogy Én, Jézus, átöleljem őt, az már itt a földön 
megízlel valamit abból a kimondhatatlan mennyek országából, amelyet önmagában hord, és 
amely őt egy örökkévalóságon át, hordozni fogja! 
 
Neked át kell esned egy megpróbáltatáson. Arra kell törekedned, hogy a hangsúlyt ne arra 
tedd, amit veled tesznek, hanem arra, hogy az Enyém, a te Jézusodé vagy! Ezt a 
megpróbáltatást vállaltad már születésed előtt, s így akkor jársz legjobban, ha mással kötöd le 
magadat, főleg dicsőítő imákkal, de lehet egyéb szeretet-szolgálatokkal is, s így a téged 
támadó ártó erők egyre jobban fognak gyengülni, míg végül rájönnek, hogy maguknak 
ártanak, ha téged támadnak! 
 Nagyon szeretlek! E szeretetem legyőzhetetlen! Egy örökkévalóságon át fogunk örülni 
egymásnak! 
 
Aki Engem, Jézust, befogad életébe, az naponta foglalkozik evangéliumaimmal, tehát 
tanításommal, és a gyakorlatban soha nem akar senkinek ártani, mindig mindenkinek meg 
akar bocsátani, és segíteni akar ott, ahol erre lehetőséget kap. 
 Ha elfogadjátok szavaimat, akkor mindannyian, egy örökkévalóságon át boldogságban 
fogtok élni egymással és Velem, Jézussal abban az Istenben, aki maga a SZERETET! 
 



Gondolkodás-átalakítás nélkül nincs élet-átalakítás! Ha nem oka, hanem elszenvedője vagy a 
családi veszekedéseknek, akkor te az Én sorsomból részesülsz, s ezt inkább vedd 
kitüntetésnek, mint büntetésnek, mivel Én, a te Jézusod, egy örökkévalóságon át részesíteni 
fogom békémben, örömömben, boldogságomban azokat, akik vállalták a földön azt, hogy 
ártatlanul részesülnek szenvedékeny sorsomban. 
 Te ne megtéríteni akard környezetedet, hanem önzetlenül szeretni. Hidd el, hogy Istent 
nagylelkűségben nem lehet felülmúlni! 
 

Amint az Isten szükségszerűen közösség, úgy az Isten képére teremtett ember sem 
képes személyiségét kibontani szellemi, emberi kapcsolatok nélkül. Egy újjászületett számára 
annál elviselhetőbb a földi élet, minél jobban arra törekszik, hogy Istennek odaadottakkal 
építse ki kapcsolatait. Így is mondhatom: Az okos életodaadás, amely a földön a felszínen 
életelvesztéssel jár, képesít arra, hogy egy örökkévalóságon át élvezni tudd Istennek 
odaadottságát irányodban.  

De ez nem valami sovány vigasz, mert már itt a földön, éppen az Istennek odaadottakkal 
kiépített odaadottságod, olyan benső hazataláltságot tud felszínre hozni benned, amelyben - 
amikor a Szentlélek jónak látja - egyre többet tapasztalhatsz meg abból, hogy Isten 
közvetlenül is tud szeretni téged olyan megtapasztalások által, amelyeket nem az emberi 
kapcsolataidban, hanem a magányodban, egyéniséged kidolgozásának műhelyén élhetsz át. 
Vagyis az imában. 
 
Higgyétek már el, hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel, kimondhatatlan 
boldogságban, egy örökkévalóságon át akarunk élni értetek! De már a földön is szeretnénk 
ebből valamit megéreztetni veletek! Már itt a földön is szívbékét élhet át az, aki éppen az 
adott körülményeiben, tehát jóban-rosszban vállalja azt, hogy Értünk éljen! 
 
Azt semmiképpen sem szabhatja meg neked senki, hogy mikor menj templomba! Ha valakinek joga 
van ahhoz, hogy megtiltsa nagyapád látogatását, akkor ezt tudomásul kell venned. Úgyis eljön az 
idő, amikor egy egész örökkévalóságon át együtt lehetsz majd vele! 
 
Szenvedésem láttán természetes, hogy megrendültél. Könnyeid az irántam való részvételedet 
jelezték. Az, aki sírni tud szenvedésem hatására, biztos lehet abban, hogy egy 
örökkévalóságon át örülni fog Velem együtt annak, hogy Általam, Velem és Bennem, 
megtalálta igazi, boldog otthonát! 
 
A múlandó földi élet szenvedései nem mérhetők ahhoz a csodálatos boldogsághoz, amelynek 
csíráját már most magadban hordod, és amely egy örökkévalóságon át fog egyre jobban 
kibontakozni benned. Igen! A Velem való élő kapcsolat nemcsak boldogságot ad, de egyre 
növekvő boldogságot jelent számotokra. Ezt az élő HIT biztosítja, mint szívbékét, mint a 
hazataláltság örömét. Ezt a színről színre látás pedig olyan tapasztalati valósággá teszi, amiről 
a Földön még álmodni sem lehet. 
 

Én, Jézus nem is tudok mást tenni, mint áldani. Békét adni, felemelni, vigasztalni, 
hazavezetni és megbocsátani. Ölelni, simogatni, megérteni, terhet átvállalni, sebeket 
bekötözni, megetetni, könnyeket felszárítani, utat mutatni, meglátogatni, eligazítani. 
Megszépíteni, értelmet adni, vonzóvá tenni, biztonságot adni, támaszt nyújtani, megsegíteni 
és elétek szaladni, átölelni és csókolni a könnytől ázott orcátokat egy örökkévalóságon át. Ez 
az Én, a ti Jézusotok valódi öröme, amelynek tüze minden pillanatban értetek lobog. 
Megáldalak LELKEM MINDEN AJÁNDÉKÁVAL, mert te is egy örök ajándék vagy az 
egész világ számára, amelynek kibontása kettőnk soha véget nem érő feladata.  


