
A problémák megoldásának útja az, ha valaki rászánja magát arra, hogy minél nagyobb 
békességben együtt éljen problémáival.  
 A földi élet valójában egy olyan probléma-erdő, melyből nincs kiút kifelé, csak befelé. 
Az ima, böjt, áldozatvállalások, és egyéb szeretet-cselekedetek mind azt segítik elő, hogy még 
a legmostohább körülmények is a lélek javát szolgálják. Számomra még a keresztre feszítés is 
javamra vált. /Lk 24; 26./ A te számodra sem lehet káros semmiféle szenvedés, ha hiszed, 
hogy te is Istent szerető vagy, és neked is javadra válik minden. Ha nem így lenne, akkor nem 
szeretnélek téged igazán. Márpedig nagyon szeretlek.  Ha a Mennyországban leszel majd, 
még akkor sem foglak tudni téged jobban szeretni, mint most. Neked viszont most kell bizo-
nyítanod, hogy Engem igazán szeretsz. Ezt pedig csak áldozatvállalással tudod megmutatni. 
 Megáldalak a türelem és erősség Lelkével." 
 
 
A PÁRBESZÉD-IMA számodra azért fontos, hogy felismerd belső elbizonytalanodásaidat, 
azok forrásait, s elsősorban dicsőítő imával nyitogasd szíved szemeit - ez a hit - a Tőlem feléd 
már eddig is bizonyított szeretetem meglátására. Meg kell látnod és meg kell tapasztalnod, 
hogy az Én erőm, a te erőd is, hogy nem az a fontos, te milyen vagy, hanem az, hogy az 
Enyém vagy. Tudomásul kell venned, hogy probléma-erdőben jársz, s ez nem baj akkor sem, 
ha neked úgy tűnik, hogy ennek soha sincs vége. Idealizmusod szárnyainak éppen problémáid 
biztosítják a rendszeres földre-szállást. Fel kell tudnod dolgozni magadban azt a tényt, hogy 
itt a földön csupán törekvés állapotában lehet lenni. A megvalósultság állapota: álom. A 
földre nem megvalósulni jöttél, hanem fölkészülni a megvalósulásra. Éppen a jóra való 
törekvéseid által. Ne csak beszélgess Velem. Nem csak gondolataimat akarom közölni veled. 
Szeretnélek arra az irgalmas szeretetre ránevelni, melyre képes vagy, de elracionalizálod. 
 
 
Te újjászülettél, és Én Lelkem által dolgozom benned! Idővel ki fognak tisztulni érzéseid, és 
rá fogsz látni arra a szerepre, amely az Én Lelkem erejét használja fel arra, hogy tedd szebbé 
belülről magadat és kívülről, magatartásoddal, környezeted életét! 
A bölcsességet mindennap kérd Istentől, hogy fantáziádat ne tudják ártó erők úgy 
befolyásolni, hogy tévútra kerülj! A józanság Lelke óvjon téged, és vezessen Felém minden 
olyan probléma-erdőben, amelyen nehezen tud áthatolni az Én létem világossága! Vedd 
magadnak a fáradságot arra, hogy tanulj! Tanulj Tőlem, aki szelíd és alázatos szívű vagyok, 
és akkor nyugalmat találsz minden körülményben lelkednek. A tanulás és az imádság az a 
sínpár, amelyen haladnia kell életed vonatának, ha boldogan, kisiklás nélkül, váltóátállítás 
nélkül, be akarsz futni a VÉGÁLLOMÁSRA! 
 Nagyon szeretlek! Ne félj vállalni sorsomat! 
 Megáldalak a BÖLCSESSÉG ÉS BÁTORSÁG LELKÉVEL!" 
 
 
A földi élet olyan probléma-erdő, amelyből végérvényesen kijutni nem lehet. Nincs is rá 
szükség. Amint a testi élet létfenntartásához nem lehet az egész életre szóló ételt egyszerre 
megenni, így a szellemi, lelki fejlődés érdekében sem lehet minden problémát egy csapásra 
megoldani. Mindig azzal a problémával kell megküzdened, amely éppen előtted áll. 
 
 
Az úttalanság nem más, mint céltévesztettség! Minden utazónak foglalkoznia kell, sokat kell 
foglalkoznia azzal a végállomással, ahová utazik. Neked akkor, amikor rászállni készültél e 
föld-bolygóra, már indulásod előtt elmondták, hogy végcélod, amely egyben a mindenkori 
boldogságod is, az, hogy megtanuld az örökkévalóság szemével nézni a mulandó dolgokat! 



Tehát e mérleget: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?!', gyakran kell alkalmaznod, ha 
probléma-erdőbe tévedsz! 
 
 
Drága Gyermekem! A földi életben nincs végleges megnyugvás. Nincs olyan, hogy ne 
találkoznál újra és újra a legkülönbözőbb problémákkal. Mindegy, hogy hány éves vagy, 
mindegy, hogy beteg vagy, vagy egészséges.  

Egész földi életetek egy bolyongás abban a probléma-erdőben, ami körülvesz 
benneteket. A fontos az, hogy hidd el, nem vagy egyedül soha! Azért élek benned, hogy ne 
tudjalak elhagyni, és azért vagyok benned boldogító módon, hogy tudjalak boldogítani.  

Ezért mondottam e levelem elején, hogy először is hinned kell, hogy benned élek! Ez az 
alap. Ez a kiindulás, és ez a folytatás is. Ha dolgozol, veled dolgozom. Ha pihensz, veled 
pihenek. Ha bosszankodsz, várom, hogy lecsillapodj. Mindig megoszthatod Velem, 
Jézusoddal, az örömödet és bánatodat egyaránt. 
 Akkor tudok eredményesen foglalkozni veled, ha te igyekszel több időt szánni Rám. 
Főleg reggel, az elinduláskor! Ha tudod, hiszed, hogy veled vagyok, akkor ez már önmagában 
megoldás számodra. Kérd reggelenként áldásomat, s meg fogod tapasztalni ennek jótékony 
hatását. 
 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
 
 
Amikor arra kérlek, hogy ne ringasd magadat álomban, akkor azt kérem tőled, hogy ne 
várakozásra tedd a hangsúlyt, hanem arra, ami a teendőd. Ha Isten iránti szeretetből teszed azt 
reggeltől estig, amit tenned kell, akkor biztos lehetsz abban, hogy Isten a körülményeidnek is 
az Istene, és mindig az fog történni veled, ami Velem, Jézussal egyre szorosabban kapcsol 
téged össze. 
 A földi élet probléma-erdőjéből csak az és csak akkor talál kiutat, aki belül, lelkében 
végleg elhatározta, hogy elfogad Engem, Jézust, urának, megszabadítójának. Ennek a 
döntésnek egyik oldala az, hogy elfogadj így Engem. A másik oldala pedig az, hogy add át 
magadat Nekem! Így válik benned az élő hit Isten erejévé! 
 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 
 
 
Ti nem vagytok gépek, automaták, nem vagytok beállíthatók úgy, hogy aztán már minden 
magától menjen! Élet van bennetek! Olyan élet, amelyet az Én Lelkem akar éltetni, irányítani, 
vezetni útvesztőkön, problémaerdőkön át afelé az egyetlen út felé, amelyet Magammal 
azonosítottam, amikor azt mondtam: Én vagyok az ÚT (János 14;5)! 
 Senkinek sem adhatok olyan életreceptet, amely olyan, mint valami kanalas orvosság. 
Csak be kell venni, és már el is indul a gyógyulás. Ilyen nincs a szabadságra, tehát szeretetre 
teremtett szellemi lények világában! Itt csak arról lehet szó, hogy Velem, az Én tanításommal 
foglalkozva keressétek annak módját, hogy hogyan tudnátok egyre jobban EGY lenni Velem! 
 Minden istenadta szellemi életnek az imádság a kulcsa. Életetek olyan, mint az 
imáitok. Ha tudtok Rám koncentrálni az imában, akkor tudtok rákoncentrálni azokra a 
feladatokra, amelyek naponta előttetek állnak és arra várnak, hogy megoldjátok azokat, vagy 
legalább törekedjetek arra, hogy tartalmasan teljék el az előttetek álló nap. 
 
 
Aki lehetővé teszi Nekem, hogy irányítsam, tehát az, aki párbeszédimában gyakran társalog 
Velem, az képes arra, hogy a legnehezebben átlátható problémaerdőből is kitaláljon aránylag 
sérülésmentesen! 



 
 
Az a problémaerdő, amelyen jársz, csak akkor válik átlátszóvá számodra, ha van türelmed 
megvárni az erdőre virradó hajnalt! Tehát nem a te erőfeszítésed eredménye lesz ez az 
átlátszóság, hanem a NAP feljötte. Amíg ez meg nem történik, addig állíts be magadnak olyan 
reggeli imára szánt időt, amelyben csak az előtted álló napra koncentrálva, a reggeli imáidban, 
a mit és hogyan kérdésekre igyekezz napra koncentráltan válaszolni. 
 
 

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. 
 
 
Amikor valaki problémaerdőbe téved, akkor természetes, hogy nem képes az egész erdőt 
egyszerre megszüntetni. Az a problémaerdő pedig, amelyet ti földi életnek neveztek, 
semmiképpen sem szüntethető meg egyszerre. Ki sem lehet jönni belőle, mert mindenki ezt 
magával cipeli! Az élet keresztjének két összetevője van. Maga az emberi természet, és a 
körülmények. E keresztről leszállni nem lehet! 
 Bármit teszel, természetedet magaddal hordozod. Bárhová mész, mindenütt vannak 
körülmények. Ezek soha nincsenek szinkronban egymással a földön. 
 Mivel a földi élet maga a problémaerdő, ezért abból kimenni nem lehet, de lehet föléje 
emelkedni. Ezt indítja el az első gomb jól begombolása, vagyis Isteneddel történő élő 
kapcsolatod megteremtése. E 'teremtés' Isten részéről már megtörtént, mert te most is Általa 
VAGY! A te részedről akkor történik meg e 'teremtés', ha személyes döntéssel befogadod 
Istent életedbe, mint ABSZOLÚT ELSŐT! Vagyis nincs második, illetve mindig azt kell 
tenned, amit Ő akar. Ő pedig mindig azt akarja, ami a te szíved békéjét célozza meg. 
 Meg kell tanulnod, hogy a földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. 
Amint ezt tanulgatod, csodálkozva fogod tapasztalni, hogy bizonyos értelemben 'élvezet' is. 
Vagyis azt, hogy jónak lenni jobb, mint nem jónak lenni! 
 
 
Tudnod kell továbbá, hogy nem a vágyaidhoz, nem az álmaidhoz, hanem a napi feladataidhoz 
adja Isten számodra a kegyelmét. 
 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! De e FORRÁSBÓL 
neked kell merítened. Ezt Én, Jézus, helyetted meg nem tehetem. Nem, mert nem bábu vagy, 
hanem partnerem ahhoz, hogy boldogítani tudjalak. 
 


