
A hajatok szálait is számon tartó Isten minden ember életét egyénileg kíséri figyelemmel. 
Hiszen egy veréb sem eshet le Atyám tudta nélkül a földre, és az ember a verébnél sokkal 
drágább az Isten számára. Ezért olyan helyzetet, ami nem ad lehetőséget a szellem 
fejlődésére, Isten nem enged meg számotokra. Mert nem a múlandó test a lényeg, hanem a 
testet megelevenítő szellem.                                          
 
Csak az Engem, Jézust befogadó ember nevezhető embernek. Mindenki más embertelen ember. 
Csak az emberre és nem az embertelen emberre vonatkozik az, hogy többet ér a verebeknél (Máté 
10; 30-31). Gondviselője csak annak tudok lenni, aki befogad Engem! Az fogadott be Engem, aki a 
reggeli imáiban Velem beszéli meg az elinduló napot, és az esti imáiban előttem ad számot magának 
arról, hogy mit valósított meg abból, amit reggel Velem megbeszélt. 
 
Mint tudod, Én, Jézus, nem a mulandó javak biztosítására, hanem azokról való lemondásra kértem 
azokat, akik boldogok akarnak lenni. Miért mertem ezt kérni? Azért, mert ígéretet tettem arra, hogy 
az, aki befogad Engem szívébe, az természetesnek fogja tartani azt, hogy ő többet ér a verebeknél, s 
így mennyei Atyám az ő Gondviselője lesz. Az logikus, hogy akinek van gondviselője, annak nem 
lehet gondja még akkor sem, ha az illető gondviselő, esendő ember. Hát még akkor, ha maga a 
mindenható Isten valakinek a Gondviselője. Márpedig Isten feltétlenül Gondviselője övéinek! 
 
Ha elhiszed szavaimat: 'Többet értek ti a verebeknél!', akkor el tudod fogadni azt is, hogy 
számodra is az 'Isten országának és annak igazságának a keresése' a legfontosabb, s a többit 
mindig megkapod hozzá. De ha nem ezt teszed, akkor bármennyi is lesz a pénzed, csak a 
bódulat irányában tudsz előbbre lépni, és így elmentél a lényeg mellett. 
 
A Bennem való hit számotokra az az erőforrás, amely benneteket átsegít az élet legerősebb 
viharán is. Sokkal többet értek a verebeknél! 
 
Nektek még a hajatok szálait is számon tartja Atyátok. Csak azt kell elfogadnotok, hogy 
többet értek, mint a verebek. Aki ezt elfogadja, annak el kell kezdenie gondolkodását 
ráirányítani azokra az értékekre, melyek miatt többet ér, mint a verebek. 
  
Az az Isten, aki egy egész népet negyven évig tudott etetni, itatni, ruházni pusztai vándorlás 
közben, az nyílván bárkit képes ellátni ilyesmivel, ha az Ő kedvéért vándorol az illető. Neked 
nem kell mást tenned, mint minden nap azt tenni, amit azon a napon a benned élő Lélek 
mond. Vagyis lelkiismereted szerint gondolkodni, szólni és cselekedni. Ilyen egyszerű. Isten 
öngólt rúgna önmagának, ha nem gondoskodna övéiről, Enyéimről, akikről azt állítottam, 
hogy többet érnek a verebeknél és a mezők virágainál. 
 
Hozzám térni nem annyit jelent, hogy biztosítani segítségemmel a mulandó élet feltételeit. 
Nem! Ennek ellenkezőjét jelenti. Lemondani a mulandó élet feltételeinek kereséséről annak 
érdekében, hogy az örök értékek birtokába kerüljetek. Aki ezt megteszi, az azt fogja 
tapasztalni, hogy a mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, és ti az Ő szemében többet 
értek a verebeknél. De a sorrendet megváltoztatni nem lehet. Pontosan azért megy tönkre a ti 
világotok, mert nem hisztek Nekem. Ti úgy gondoljátok, hogy a többi mind megszerzése után, 
RÁADÁSKÉNT fogjátok megkapni az Isten országát, s nem hiszitek el, hogy az Isten 
országáért folytatott munkáért fogjátok RÁADÁSKÉNT megkapni azt, amire mulandó, földi 
életetekben szükségetek van. Megmondom, hogy mi lesz a vége annak, hogy a többi mind 
megszerzése után remélitek RÁADÁSKÉNT az Isten országát. El fogjátok veszíteni, sőt már 
el is veszítettétek az Isten országát, de el fogjátok veszíteni a többi mindet is. Tehát 
MINDENT elveszítetek az általatok gyakorolt sorrenddel. 



 
A teljes Rám-hagyatkozás alapja: kettőnk kapcsolata. Én vagyok a szőlőtő, te a szőlővessző. 
Én vagyok a Nap, te a napsugár. Én vagyok a Forrás, te a kis patak. Én vagyok az Út, te ennek 
az útnak vándora. Elég tehát annyit elhinned, hogy számomra többet érsz a verebeknél!  
 
Kilátástalan helyzet nincs! Ha volna, akkor Isten nem lehetne az övéi számára sem végleges 
megoldás! Pedig az!  
 Bennem úgy jelent meg az Isten közöttetek, ahogy egyáltalán egy emberben 
megjelenhet (János 14; 9). Nekem, mint embernek, nem kudarc volt a keresztre feszítésem, 
hanem kinyilvánítása annak, hogy még a halál sem teheti kilátástalanná annak helyzetét, aki 
üldözőiért, kivégzőiért még a kereszten is imádkozni tud (Lukács 23; 34). 
 Az ima a kulcsa minden kilátástalan helyzet megoldásának! Nem imaszövegek gépies 
elmondására gondolok! Az imádkozik, aki lelkét, szellemét Istenhez emeli! Aki ezt teszi, 
lehet, hogy így kezdi imáját:" Atyám! Ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár (Máté 26; 39)." 
De a befejezés mindig ez: "Ne igyam ki a kelyhet, amelyet Atyám adott nekem?" (János 18; 
11). Ez tehát azt jelenti, hogy a feltornyosuló nehézségek látása helyett ARRA lát rá, aki még 
hajunk szálait is számon tartja. 
 Minden imának kell, hogy legyen olyan következménye, amely élteti az imádkozóban 
azt az önértékelést, hogy többet ér a verebeknél (Máté 6; 26). Aki idáig eljut, márpedig idáig 
az imában minden normálisan gondolkodó ember képes eljutni, az már nincs is kilátástalan 
helyzetben! 
 
Az a mennyei Atya, aki még hajad szálait is számon tartja, az ne adna meg mindent neked, 
amire benső békédnek szüksége van?! Legalább azt hidd el, hogy Isten szemében többet érsz 
a verebeknél! Ha ezt sem tudod elhinni, akkor nézz a feszületre! Nagy árat fizettem érted! 
Ennyit érsz Isten szemében! 
 
Ami pedig az anyagi problémákat illeti, ezek szolgálják azokat, akik átadták magukat Nekem, 
és uralkodnak azokon, akik szolgáivá váltak ennek! Aki az anyagiakra éhezik, az olyan étellel 
eteti magát, amelyből kivonták a tápszert. Bármennyit eszik belőle, éhes marad! 
 Az az Isten, aki egy egész népet negyven éven keresztül a pusztában etetett, itatott, 
ruházott, az ne gondoskodna azokról, akik az Ő kedvében járnak?! Ne gondoskodna 
gyermekeiről? Csak annyit kell elhinnetek, hogy többet értek a verebeknél! 
 Az viszont, aki nem Isten kedvében jár, az keresse és kérje attól az anyagi biztosítékot, 
akinek kedvében jár! 
 

Feladat nélküli szellemi lény nem létezik! Mint ahogy nincs feladat nélküli Isten, úgy 
nincs feladat nélküli ember sem. 

Feladatod mindenkor a jelen megszentelése! Tehát annak tudatosítása, hogy Én benned 
élek, és nemcsak érted, hanem másokért is élek benned. Rászoruló mindig van körülötted! 
Minden rászorulóban jelen vagyok, hogy szeress, és Én mindig látom azt, amire neked 
szükséged van, tehát szeretetem mindig teszi azt, amit tennie lehetséges a te érdekedben. 
Ehhez részedről nem kell más, mint elfogadnod azt, hogy többet érsz a verebeknél (Máté 6; 
25-34). Ennyi önbizalmad feltétlenül kell, hogy legyen, ha elhiszed azt, hogy Én létezem!  
 
Csak azok élete kilátástalan, akik nem hiszik el, hogy többet érnek a verebeknél. Akik nem 
hiszik el, hogy mindennap van olyan feladatuk, amelyet Isten vár el tőlük, s amely feladat 
éppen ezért feltétlenül megvalósítható, az nem hiszi el komolyan, hogy többet ér a 
verebeknél, a mező virágainál! Ha komolyan átgondolod Máté evangéliumából a hatodik 



fejezetben található 25-től 34-ig bezárólag leírtakat, akkor megérted, hogy miért írtam a fenti 
sorokat. 
 
Nagyon szeretlek, de ez nem téged, hanem Engem boldogít. Ha te is kezdesz nagyon szeretni 
Engem, Jézust, akkor ez fog téged boldogítani. Engem szeretni nem komplikált dolog. Csak el 
kell hinned, hogy az örökkévalóság gyermeke vagy. Csak el kell hinned, hogy az a rövid kis 
csip-csup földi élet nem érdemli meg azt a sok törődést, amit rápazaroltok! Csak el kell 
hinned, hogy aki tudja: van Gondviselője, annak nem lehet komoly semmiféle földi gond! 
Csak el kell hinni, hogy többet érsz a verebeknél (Máté 6; 25-34). 
 
Anyagi problémáitokkal nem tudok mit kezdeni, mert nem azért jöttem közétek, hogy 
megfelelő anyagi feltételeket biztosítsak számotokra, hanem azért, hogy tekinteteteket 
lelketek felé irányítsam, s elmondja és megmutassam nektek azt, hogy soha nem lehet anyagi 
gondja annak, aki elhiszi, hogy többet ér a verebeknél, ha egyszer az Isten országát és annak 
igazságát keresi (Máté 25-34)! 
 

Ha csak annyit hiszel el magadról, hogy számomra, Jézus számára, többet érsz, mint a 
verebek, akkor már ráléptél a szívbékét biztosító útra (Máté 10; 29-31)! 
 
Te az örökkévalóság gyermeke vagy! Feltétlenül fontos, hogy ezt elégnek tartsd a magad 
számára. 
 Hidd el, hogy a te Jézusod, elég bölcs és erős ahhoz, hogy jó szándékú szívednek 
mindig megadjam azt, amire, akire szükséged van! Hidd el, hogy Én, a te Jézusod, nemcsak 
tudok rólad, hanem mindent megteszek érted! Mindent, ami az örökkévalóságban is érték lesz 
számodra. Én, Jézus, nem akárhogyan szeretlek téged! A földi lét szűk keret ahhoz, hogy ezt 
az irántad való szerelmemet át tudjam adni neked! Ehhez egy örökkévalóság kell! Ez vár 
reád! Higgy ebben! Bízz jobban abban, hogy mérhetetlenül többet érsz Számomra a 
verebeknél, akikről azt mondotta Atyám, hogy egy sem esik le az Ő tudta nélkül! Bízzál 
abban, hogy te valóban a Győztes oldalán állsz! Bízzál abban, hogy mindent megadok neked, 
amire szükséged van! Többet meg minek is kívánhatnál? 
 Amikor majd színről színre fogunk találkozni, s az már nincs nagyon messze, s Én, 
Jézus, már alig várom, akkor majd látni fogod, és megérted, hogy mennyire érdemes volt 
Engem választanod a földi életedben! Amíg ez el nem jön, addig hitedre vagyok utalva! 
 Kimondhatatlanul szeretlek, és megáldalak az 
                ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 
 
Szeretni tanítani csak az képes, aki tud szeretni is. Aki pedig szeret, abban él az Isten. Akiben 
pedig él az Isten, tehát szeretni tanít, az az Isten országát és annak igazságát keresi, s így 
számára a körülményeknek is Istene az Isten. Csak annyit kell elhinnie, hogy többet ér a 
verebeknél (Máté 6; 26). 
 Sem a társ-kapcsolat kialakításban, sem a munkahely megnyugtató rendezésében a 
komoly megtérés ki nem kerülhető! Ez az a bizonyos 1-es, amelyet a nullák elé kell írni 
ahhoz, hogy értékről lehessen beszélni. 
 
Tudod, hogy még hajad szálai is számon vannak tartva! Tudod, hogy többet érsz a verebeknél. 
Tudod, hogy Isten benned is boldogító módon van jelen! Tudod, hogy csak a te szándékodtól, 
tehát belső látásod irányától függ a benső békéd. Ennél többet nem kell tudnod ahhoz, hogy 
elviselj mindent, amit elviselni enged a Gondviselés! 
 



A tükör által homályban látás is LÁTÁS! E látás szíved nyitott szemét tételezi fel. 
Vannak olyan alapfények, melyekre rendszeresen rá kell látnod, hogy el ne tévedj az értelmi 
homály útvesztőiben. Ilyen alapfények: Többet érsz, mint a verebek! Mi ez az 
örökkévalósághoz képest?! Isten, plusz egy fő, abszolút többség! Hajad szálait is számon 
tartom! Isten nem úgy szeret téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon. Ha 
még valakit úgy szeretne, mint téged, akkor kettő lenne belőled. Egyetlenem vagy! 

Mi a teendőd? Mivel a föld nem mennyország, nem színről színre látás, ezért a tükör 
által, homályban látást biztosító alapfények segítségével, melyekből csak párat soroltam fel, s 
te megfogalmazhatsz még jó néhányat, tisztítanod, finomítanod, erősítened kell HITEDET! 

Hitedet úgy kell erősítened, hogy reggel tudatosan Velem indulj el, és napközben Értem 
élj. E törekvésed az a bizonyos KÜZDELEM, ami a földi élet értelme. 

Kimondhatatlanul szeretlek! Nemcsak benned élek, de érted élek benned!!! 
 
Az a MEGVÁLTOTT, aki a szív szemével rálát arra, hogy ő csak jól járhat, ha Isten 
gyermekének tudhatja magát. Az a MEGVÁLTOTT, aki egyre jobban megéli azt, hogy többet 
ér a verebeknél! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


