
„Családod tagjaival kapcsolataid milyensége gyakran gátolja a Velem való kapcsolatod 
felszínre törését. Olyan ez, mint a tenger hullámzása, mely nem engedi felszínre azt a csendet, 
békés nyugalmat, mely felett viharzik. Pedig aránytalanul nagyobb és erősebb is a mélység 
nyugalma, mint a felszín háborgása. Így vagy te is Velem ilyenkor. Ez természetes. Nem kell 
törődnöd vele. A tenger hullámaival, viharaival is csak az törődik, aki a felszínen halad.” 
 
„Abban kell elsőnek lennetek, amiben a világ fiai szívesen átadják az elsőséget. Tehát nem 
más emberekkel kell küzdenetek, hanem magatokkal. Oly ár ellen kell erőt kifejtenetek, mely 
bennetek viharzik. Abban legyél első, amibe környezetedben mindenki szívesen beleegyezik. 
Sőt, besegít neked. Az üresen hagyott, a legutolsó helyet akard elfoglalni. Ez sohasem foglalt. 
Ez törvényszerű! Az első helyért mindig nagy a tülekedés, és e tülekedésben könnyen elvérzik 
a becsület, tisztesség, és főleg a szív tisztasága és békéje.” 
 
„A "belül zöldellő ág" még akkor is irigylésre méltó, ha külső viharok tépik, cibálják ágait.” 
 
„A vihar csak tépje ki azt, ami gyökértelen, és erősítse azt, amit erősítenie kell. A Gonosznak 
legnagyobb gondja éppen az, hogy az Engem szeretőknek minden javukra válik! Nektek 
pedig, akik Enyéim vagytok, ez az egyik legnagyobb erőforrásotok!” 
 
„Ahol Én irányíthatok, ott megteremtem az alázatnak azt a légkörét, amelyben a felszínen 
lehet ugyan vihar, de a mélyben mindig várja Enyéimet az Én békém. 
 A legerősebb tölgyet is kettétörheti egy nagy vihar. De a legnagyobb vihar sem tud mit 
kezdeni a kicsiny ibolyával. Az ibolya ismeri a törvényszerűség hatalmát, bele simul anélkül, 
hogy lázadna ellene. Így a vihar elmúltával nem megtépázottan, hanem még frissebben, még 
üdébb illatozással mosolyog a Nap felé.” 
 
„Szeretteim! Most sokkal közelebb vagyok hozzátok, mint amikor még földi vándor voltam. 
A földi életben azt elképzelni nem lehet, hogy az a szeretet, amely gyökereit nem a földi élet 
problémáiba eresztette, csupán annak viharait szenvedte, mennyire ki tud bontakozni itt, ahol 
már nincs vihar, nincs korlát, nincs zavaró körülmény, nincs elbizonytalanodás.” 
 
„A vihar nem kerülhető el! A különböző viharok megvalósítják azokat a megmérettetéseket, 
amelyek leleplezik az emberek benső világát.” 
 
„Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. E szavak el nem koptathatók! Kell, hogy ott 
csengjenek szívedben akkor is, ha csend vesz körül, akkor is, ha vihar dúl körülötted, vagy 
benned. Szeretlek! Ezt a hangomat semmi és senki el nem nyomhatja! E szavamban ERŐ 
rejlik! Teremtő, békét teremtő erő! 
 Megáldalak a SZERETET LELKÉVEL!" 
 
„Az Én szavaimnak teremtő és boldogító, békét teremtő és benső vihart lecsendesítő erejük 
van. E könyveket nemcsak megmutatni kellene, hanem TERJESZTENI is mindazoknak, akik 
apostoli munkát vállalnak a szeretni tanítás érdekében!” 
 
„Szándékom az, hogy megértessem veled: soha nem szenvedsz egyedül! Benned szenvedek 
akkor is, ha te erről nem tudsz. De boldogítani csak akkor tudlak, ha tudod, hogy a te 
szenvedésed az Enyém is! Ha ezt felismered, akkor le tudom csendesíteni szíved háborgó 
tengerét, bármilyen vihar korbácsolta azt fel!” 
 



„Szíved vágya szép és nemes, de fontos tudnod, hogy házat csak olyan alapra érdemes építeni, 
ami minden vihart el tud viselni. Tehát SZIKLÁRA! E szikla nem más, mint a jelen pillanat 
megszentelése. 
 Neked tehát az a legfontosabb feladatod, hogy a jelenben törekedj az Én kedvemben 
járni! Ez akkor történik meg, ha mindennap elvégzed azt a feladatot, amit el kell végezned! És 
jól végzed azt el!” 
 
„Minden kicsi magnak időre van szüksége ahhoz, hogy szárba szökkenjen, s még több időre, 
hogy gyümölcsöt teremjen. Ezen idők alatt sok vihart, jégverést, az ártó rágcsálókról nem is 
szólva, kell elszenvednie.” 
 

„A kiszolgáltatottság olyan, mint a rét virága. Kiszolgáltatott viharnak, napsugárnak 
egyaránt. Ha öntudatra ébredne, akkor sem tenne semmit, hogy változtasson helyzetén, mert 
tudná, hogy sem a viharról, sem a napsugárról nem neki kell gondoskodnia. Akiben tehát él a 
hit, abban él a bizalom is!”  
 
„A benső nyugalmat feltétlenül megtalálja az, aki Hozzám jön (Máté 11; 28)! De életed 
felületén soha nem lesz nyugalom. Amint a tenger a felszínen mindig hullámzik, sőt, néha 
tajtékzó vihar is tombol felületén, de a mélységben csend és béke honol, úgy a te földi 
életedben is, ha Én vagyok számodra a legfontosabb, akkor a mélységben az Én békémet 
hordozod, amely az ellentétek dinamikus harmóniáját szorgalmazza, míg a felszínen az 
ellentétek ütközése az, amit szenvedned kell. Az Én földi sorsom sem volt más! A tiéd sem 
lehet!” 
 
„Egy fa, ha öntudatra ébredne, s te elmondanád neki, hogy számára jó az, ha viharban van, 
mert akkor erősödik, bizonyára azt válaszolná, hogy ostobaságokat beszélsz, lennél csak az ő 
helyében, majd másképpen beszélnél. Akkor nem tudná bevenni, hogy jó neki a vihar, hanem 
csak azt, hogy az a jó, ha nincs vihar.  
Az is igaz, hogy a legnagyobb vihar sem tud mit kezdeni egy alázatos kis virággal, de bizony 
nagyon meg tudja tépázni még a legerősebb, legbüszkébb tölgyfákat is.” 
 
„Isten együtt él az ártatlanokkal! Az ártatlan ember olyan, mint a tenger! Felületén 
tombolhatnak viharok, tajtékozhatnak hullámok, de a mélyben csend és béke honol!” 
 
„A természetben a viharok fontosak! Edződni ezek nélkül nem lehet. A szeretetnek, hűségnek, 
megbocsátó irgalomnak valódiságát viharok nélkül felismerni nem lehet. Azt pedig el kell 
hinned és fogadnod, hogy erődön fölüli megpróbáltatást nem engedek rád. Ha mégis, akkor 
erődet növelem azzal, hogy olyan leszek neked, mint cirenei Simon volt Nekem a keresztúton. 
Tehát közösen cipeljük keresztedet!” 
 
„Az érzelmeket nem lehet konzerválni! A lelki békét azonban igen! Amint minden tenger ki 
van téve viharoknak, de a tenger legmélyén még a legnagyobb viharban is csend honol, úgy te 
a lelked mélyén biztosítani tudod az Én békémet. E hasonlatot tovább gondolva, ha a tenger 
mélyén földrengés vagy vulkánkitörés van, akkor ott is megszűnik a csend és nyugalom, úgy 
a te lelkedben is, ha eluralkodik rajtad az önzés szelleme, ez képes felborítani lelked békéjét. 
De Én mindig és mindenki lelkében le tudom csendesíteni a legviharosabb hullámokat is!” 
 
„Amit te borzalmas világnak mondasz, az a felszín! Mint a viharzó tenger esetében, a 
mélyben csend és béke honol. E borzalmas világban is a mélyben az Én győzelmem szilárd! 



Én valóban legyőztem a világot (János 16; 33)! Ez igaz minden felszíni háborgás és borzalom 
ellenére is!” 
 
„Belülről kell a Szent Szellemnek azt a kenetet, áldást rád sugároznia, amely olyan benső 
egységet tud teremteni benned, amit a külső meg nem értés viharai ki nem kezdhetnek, inkább 
megedzhetnek!” 
 
„Neked Bennem kell megtalálnod azt az erőforrást, amely képessé tesz téged arra, hogy 
irányításomat követni tudd, és az Én békémet őrizni tudd magadban akkor is, ha vihar tombol 
körülötted. 
 A lényeg soha nem az, ami körülötted van, hanem az, ami benned van! Minden 
probléma megoldását belülről kifelé kell elindítani.”  
 
„Az már világos előtted, hogy semmi olyat nem engedek meg, ami károtokra válna. Az a 
sötétség, amely körülvesz benneteket, feltétlenül fontos, hogy a ti életetek, mint a világ 
világossága, értelmet kapjon. A világosságnak csak akkor és ott van értelme a földön, ahol 
sötétség van! 
 A megpróbáltatások pontosan azt akarják kinyilvánítani, hogy a világosság akkor is 
világosság, ha a sötétség nem akarja befogadni azt! 
 Ne aggódj! Akkor kéne aggódnod, ha körülöttetek látszatra megszűnne a sötétség! 
Igen, mert a föld nem mennyország! A mélyben csak akkor van helyén minden, ha a felszínen 
vihar tombol. Persze, időszakos viharszünetek lehetnek, de végleg soha el nem fognak múlni 
enyéim felett azok a viharfelhők, amelyek időnként kitombolják magukat. A Föld ilyen! De 
bízzatok! A Győztes oldalán álltok! 
 Ne féltsétek magatokat! Ami Istentől van, az feltétlenül megmarad! Aminek pedig a 
szerepe befejeződött, annak távoznia kell a színpadról! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
mindig készen kell lennetek a megújulásra.” 
 
„Aki nem Rám építi életét, az feltétlenül olyan talajra épít, amely alkalmatlan arra, hogy az 
élet kikerülhetetlen viharaiban biztosíthatná a lélek nyugalmát.” 
 
„Ha egy fának, virágnak nincs gyökere, akkor bizony ezek különböző viharok játékszerévé 
válnak. Azok a kicsi és nagy viharok, amelyek mindig jellemzői a földi életnek, hisz a földi 
élet nem lehet mennyország, többek között arra valók, hogy önismeretre juttassanak 
benneteket. Így is mondhatnám: rákényszerítenek benneteket arra, hogy vizsgáljátok meg 
gyökereiteket. Csak az Én életembe oltott élet rendelkezik olyan erő- és életforrással, amely a 
szívbékét biztosítani tudja.” 
 
„Benned akkor is valóság lehet az Én jelenlétem, tehát az Isten Országa, ha testeden és 
körülötted pokol az élet. Bármilyen nagy a vihar, a tenger mélyét nem tudja fölkorbácsolni. 
Ott csend és béke honol. Ez csak akkor szűnne meg, ha vulkán törne fel a tengerből. A te 
lelked mélyén, éppen azért, mert Én, Jézus, ott vagyok, mindig jelen van az égi béke! Csak ne 
engedd, hogy a zúgolódással, hitetlenséggel, gyűlölködéssel vulkán törjön föl benned.” 
 
„Minden vihar természetéhez tartozik az, hogy elvonul! Minden vihar, legyen az anyagi, vagy 
erkölcsi, lelki, vagy érzelmi, helyét tévesztő tényezők következménye. A helyretalálás csak 
akkor válik lehetővé, ha az irány, a cél, a szándék, a nyugalom megteremtése. Nem az 
ellenállás által történik a győzelem, hanem az Irántam való bizalom erősítése által! Az, aki 
lelkében Belém kapaszkodik, már eleve a Győztes oldalán áll akkor is, ha rövidtávon 
vesztesnek tűnik a vitában, a viharban! Az utolsó szó mindig a GYŐZELEMÉ!” 



 
„Ha valaki hajóval a tengerre száll, bármilyen nyugodt, sima is a tenger, a hajós tudja, hogy 
igazán nyugalom mindig csak a mélyben van. A felszín néha nagy hullámokat tud vetni, s 
bizony van olyan, hogy még a legbátrabb és leghitetlenebb hajós is, Istenhez fordul a vihar 
idején. 
 Az a kis 'lélekvesztő', amelyet a földön emberi életnek szoktatok nevezni, bizony 
gyakran nagy viharoknak van kitéve a 'felszínen'. Béke, csend, nyugalom, csak a mélyben 
van! Igen, ott nincs kibúvó, nincs menekülés, csak szembesülés. Minden újraszületésnek 
célja, értelme az elmélyülés vállalása. 
 Te vállaltad, hogy kis életcsónakod kormányosa a Szentlélek legyen! Ez döntő! Te 
együtt utazol a viharnak is parancsolni tudó Istennel! De ez nem jelenti azt, hogy elég, ha 
karba tett kézzel szemléled a vihart. Nem. Neked mindent meg kell tenned, hogy méltó légy 
ahhoz a Szentlélekhez, Útitársadhoz, aki elvárja tőled, hogy tedd meg azt, amit neked kell 
megtenned. Amiben biztos lehetsz, az az, hogy Útitársad ereje a te erőd is. Tehát soha nem 
vagy magadra hagyottan kitéve semmiféle értelmi, érzelmi, akarati viharnak!” 
 
„Betegség, 'megszállottság', különböző kellemetlenségek, ezek mind-mind nemcsak ismertek 
Előttem, a ti Jézusotok előtt, de értelemmel föl nem fogható értéket biztosítanak a világ előtt 
álló megpróbáltatások viharában. 
 Tehát nemcsak adósságtörlesztésről van szó. Szó van arról a tanúságtevésről, amely a 
jövőben egyértelművé teszi mások számára is azt, hogy a Győztes oldalán álltok!” 
 
„Minden olyan kép, szobor, tárgy, amely által élő kapcsolatot tudsz teremteni Velem, a te 
Jézusoddal, csodálatos erővel rendelkezik! Tehát nem önmagában, hanem a te hited, illetve 
azok hite által van rosszat elűző hatalma a szent tárgyaknak, akik ezek által növekedni tudnak 
a hitben, reményben és szeretetben. Az Én, a te Jézusodnak szívét ábrázoló képek arra hívják 
fel minden jó szándékú ember figyelmét, hogy az Én szívem mindenki számára kincsesbánya, 
otthon, erőforrás, békés kikötő a legnagyobb viharban is!” 
 

„A boldog örök életet csak az nyerheti el, aki nem arra teszi a hangsúlyt, hogy azt, ami 
úgyis mulandó, főszerephez juttassa. E mérleg: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?', mindig 
kéznél kell, hogy legyen ahhoz, hogy valaki bizton remélhesse a hazataláltság soha véget nem 
érő örömét. A reményből élés csak akkor méltó az emberhez, ha ennek horgonya nem 
mulandóságba kapaszkodik! Remény nélküli élés pedig nincs. Vagy szikla, vagy homok az 
alapja annak az életháznak, amelynek megépítése mindenki számára kötelező.  A 'vihar' 
mindegyik alap számára feltétlenül ki fog törni, és senki ki nem kerülheti, hogy jöjjön a 
hömpölygő áradat! (Máté: 7; 25-27)” 
 
„Az nem baj, legalábbis nem a legnagyobb baj, hogy körülöttetek pokol van. A baj akkor 
kezdődik, amikor valaki engedi, hogy beléje hatoljon a körülötte lévő pokol. Az nem baj, 
hogy egy hajót viharzó tenger hullámai döngetik. A baj akkor kezdődik, ha a viharzó tenger 
vize kezd beszivárogni a hajótestbe, s kezdi elsüllyeszteni azt.” 
 
„Ha reggeli imádban kéred áldásomat az elinduló napodra, és többször is eszedbe jut 
napközben, hogy áldásomban részesültél, és ez az áldás ölel át téged, akkor szívedet 
megnyugvással tudom eltölteni akkor is, ha körülötted tombol a vihar. Ha esti imádban a 
hálára teszed a hangsúlyt, akkor szintén tudok nyugodt álmot biztosítani számodra.” 
 



„Családi viharok csak az IGAZSÁG rendjében törhetnek ki. Az IRGALOM RENDJE nem 
ismer ilyen viharokat! Mindaddig, amíg nem az igazságodat akarod védelmezni, hanem 
irgalmasságot akarsz gyakorolni, te nem lehetsz oka semmiféle családi viharnak! 
 Az IGAZSÁG nem valami, hanem VALAKI! Tehát Én, Jézus vagyok! Én pedig ezt 
mondottam: Irgalmasságot akarok (Máté: 9; 13 és 12; 7)!” 
 
„A Bennem való hit számotokra az az erőforrás, amely benneteket átsegít az élet legerősebb 
viharán is.” 


