
Valaki akkor lesz érett személy, ha egyértelműen képviseli ezt: SEMMINEK SINCS SEMMI 
ÉRTELME ÖNMAGÁBAN. Mindennek a CÉL ad értéket és értelmet. Nincsen közömbös 
lődörgés. Sokkal fontosabb az, amiért tesztek valamit, mint az, amit tesztek! Amiért tesztek, 
azért Én minősítelek benneteket. Amit tesztek, azért esetleg mások minősítenek benneteket.  
  Boldogok a tiszta szívűek, mert látják Istent! Az ehhez vezető útnak neve pedig: 
önfegyelem." 
 
Szereteteddel kell legyőznöd az imád ellen támadó kísértőt. Ez pedig úgy megy, hogy tudod: 
VÁRLAK. Várlak, és Én nagyon hálás vagyok. Együtt akarok örülni, és együtt akarok 
szomorkodni veled.  
  Az imádság kétségtelenül HIT kérdése is. De nem kell hozzá rendkívüli hit. A hit a 
szív szeme. 'Boldogok a tiszta szívűek, mert látják Istent.' - Nem vagy tiszta? - Nem baj. - 
Nem akarsz tiszta lenni? Ez baj!  
  Tisztátalanná sokféleképpen válhat valaki. Tisztává csak egyféleképpen. Csak annak a 
szíve válik tisztává, aki elhiszi, hogy ezt Én meg tudom tenni. Ahogy a leprás mondta: „ Ha 
akarod, megtisztíthatsz engem." Ilyen kijelentésre még soha sem mondtam, hogy nem 
akarom. Nem is tudnám mondani. 
  Hidd el, ahol Én megjelenek, ott minden tisztul. Annyiban tanulsz meg imádkozni, 
amennyiben nem akadsz fönn csip-csup bukdácsolásaidon, amennyiben irgalmas 
szeretetemnek megtisztító erejét engeded legalább tudatodig jutni. Vagyis arra kell rájönnöd, 
hogy nem az a fontos, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy. Nyugodj meg, másnak 
sincs értéke önmagában. Éppen ezért imádságod teszi értékessé életedet, s nem életed teszi 
értékessé az imádat.  Gondolj a farizeus és vámos imájára. 
  Imakapcsolatunkban sokkal nagyobb és hatásosabb az Én szerepem, mint a Tiéd. 
Neked csak el kell ezt hinned, Nekem viszont hordoznom kell téged. Imád nem miattad, 
hanem Miattam lesz értékké és tesz értékessé.  
 
Egy olyan hitet kívánok tőled, mely minden vonalon meghozza gyümölcsét gyógyulásban. 
Olyan hitet, mely éppen mert a szív szeme, tapasztalatilag igazolja ennek az állításomnak 
igazát: „Boldogok a  tiszta szívűek, mert látják Istent." /Mt. 5; 8./ 
 
A tiszta szív és a békességet, egységet teremtő szándék feltétlenül boldogítja azt, aki ezeket 
magában hordja (Máté 4; 8-9)! 
 
A Velem való kapcsolatod nagyobb valóság, mint amit érzékszerveiddel valaha is 
megtapasztalhatnál. A hited, vagyis a szíved szeme kell, hogy tiszta és nyitott legyen. A 
tisztaság nagyon fontos! "Boldogok a tiszta szívűek, mert látják Istent!" (Máté 5;8) A 
nyitottsággal viszont nagyon kell vigyáznod! Az okosság és az óvatosság az a két fegyver, 
amelynek mindig kéznél kell lenni ahhoz, hogy ne ki-, csupán felhasználni tudjanak az 
emberek! 
 

Bizonyos megszentelt helyek is csak ideig-óráig mentesek a gonosz befolyásától. Ezért 
elsősorban nem arra kell törekednetek, hogy a helyeket tisztítsátok meg az ártó erőktől, hanem 
arra, hogy szíveteket tisztítsátok. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők tisztátalan helyeken is 
látják Istent! Itt is áll az, hogy nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé kell tökéletesedni, 
tisztulni! 
 
A hála és köszönet már automatikusan erősíti hitedet és az Én békém ajándékával tölt el. 
 A hit annyira a szívnek a szeme, hogy a földi életben valóban boldogok a tiszta 
szívűek, mert amennyire a tükör által homályban látásban egyáltalán lehetséges, látják az 



Istent. E látás olyan hegyeket mozgató erőforrást tud megnyitni, amely a földi problémák 
keresztjét nemcsak elviselhetővé, de boldogítóvá is képes tenni (Máté 11; 28-30)! 
 
Azok a boldog tiszta szívűek, akik szándékukban egyértelműen döntöttek a nem-ártás, 
megbocsátás és segítő szolgálat mellett! Ezek az igazi TISZTÁNLÁTÓK! Ezek látnak 
legtöbbet az Istenből! 
 
Mindenki arra van teremtve, hogy földi életében felismerje azokat a magával hozott, esetleg 
magára szedett benső görcsöket, gubancokat, amelyek akadályai a szív tisztaságának. Csak a 
tiszta szívűek boldogok, mert ők látnak! Már itt a földön is valamiképpen látják Istent (Máté 
5; 8)! 
 
Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Kérdésedre tehát válaszom ez: csak akarnod kell, és 
máris tudsz tiszta szívvel szeretni. 
 
Minden reggel és minden este adj Nekem hálát a te Jézusodnak, mindenért. Amiért tiszta 
szívvel hálát tudsz adni, az már a tiéd, és attól soha többé nem kell félned! Bízz jobban 
Bennem, és bízz jobban magadban! Én vigyázok rád! 
 
 
 
 
 
 


