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Kedves Olvasók! 
 
 

Ezt az Önöknek szánt kötetet felajánlom 
mennyei Édesatyánknak, akinek végtelen 
bőkezűségéből fakad minden jó ajándék, adomány 
e földön. 

Amint érezni kezdtem, hogy az Ő örömös 
vagy fájó, de mindenképpen boldogságos 
lélekszirmai nyiladozni kezdenek a lelkemben, 
papírra vetettem azokat, s most ezek egybegyűjtött 
csokrát tarthatják Önök a kezükben. 
 
 
Istenünk áldását kérve szeretettel köszöntök 
minden kedves Olvasót: 
 

 

 

 
 

 

 
 

2017. augusztus 
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ÚJJÁSZÜLETÉS, ÚT, DÖNTÉS, VILÁG: 
 
 

Az Úr szívéből alágördülő vércsepp s a szemén 
megcsillanó könnycsepp nászából született, s születik 

újjá a világ. 
 

 
Amint egy újszülött csecsemőnek szüksége van a 

fokozott gondoskodásra kiszolgáltatottsága miatt, úgy 
van szüksége egy Jézusban újjászületett embernek 

kezdetben azokra az Isten-élményekre, amelyek 
megerősítik őt a későbbi megpróbáltatásokra, keresztek 

hordozására. 
 
 

A gyökeres megtérés nélküli életvitel-változtatás a 
legjobb szándék mellett is csupán színészkedés. Ruha, 

amely éppen akkor fog lehullani, amikor a legnagyobb 
szükség lenne rá. 

 
 

A földre való megszületéshez elegendő néhány hónap, 
óra, perc. Az örök életre való megszületéshez az egész 

földi életünk idejére szükség van. 
 
 

Aki önerejéből akarja elérni az újjászületés állapotát és 
megmaradni benne, az már ki is esett belőle. Ebben az 

állapotban minden kegyelem. 
 
 

Jézus a boldogság, és Ő maga a boldog ÉLETHEZ 
vezető ÚT is. Ez az IGAZSÁG. 
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Ha a földi vándorút alatt az ÚT tartalmára, tehát a 
szeretés megnyilvánulásaira tesszük a hangsúlyt, akkor 

az ÚT viszontagságai háttérbe szorulnak. 
 
 

Sok-sok útvesztő próbálja elveszejteni Jézust, az Utat 
életünkben, ha nem vagyunk elég éberek, okosak és 

óvatosak. 
 
 

Nem a „jó” körülmények teszik boldoggá az embert, 
hanem az a döntése, hogy bármilyen körülményt jónak 

fogad el a maga számára. 
 
 

Amíg benső függőségekben élünk, addig legfeljebb csak 
bizonyos cselekedeteink lehetnek szabadok, de a 

döntéseink nem. Pedig boldogságunk nem a 
cselekedeteinktől függ elsősorban, hanem azoktól a 

felelős döntéseinktől, melyek következtében cselekszünk. 
 
 

Nem a körülményeinknek, hanem a körülményeinkben 
hozott döntéseinknek a mérlegére kerülünk a halálunk 

óráján, és látni fogjuk, hogy könnyűnek vagy nem 
könnyűnek találtatásunk egyedül rajtunk állt. 

 
 

A szeretet megéléséhez mindig kedvező a széljárás: a 
Lélek szele akkor is efelé terel minket, mikor a 

körülmények ellenszele olykor kemény erőt fejt ki azért, 
hogy a szeretet ellen tegyünk. 

 
 

Ha siettetni akarjuk valakinek a lelki fejlődését, az 
olyan, mintha egy virág szirmait harapófogóval 
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próbálnánk szétfeszíteni, hogy gyorsabban nyíljon ki. A 
növényt is szétroncsoljuk, és a magunk lehetőségét is 

arra, hogy egykor gyönyörködjünk benne. 
 
 

A világ van annyira Istené, hogy az ember merjen 
egészséges módon részt venni benne. Ugyanakkor a 
világ nem annyira az Istené, hogy érdemes legyen 

nagyon belemenni, és teljesen beengedni magunkba. 
 
 

A világ egy színpad kell, hogy legyen számunkra, ahol 
az Istentől kapott szerepünket játsszuk el, nem pedig 

egy álarcosbál, melyben megjátsszuk magunkat. 
 
 

Olykor nehéz elfogadnunk azt, amit az Isten akar 
velünk, de annál mindenesetre sokkal könnyebb, mint 

ha nekünk kellene kitalálnunk a magunk számára, mi a 
jó nekünk valójában. 

 
 

Hajlunk arra, hogy magunk akarjuk meghatározni, 
ahogyan Istenért akarunk élni, s így egyfajta lombik-
keresztutat járunk. Éppen a legfontosabbat, az Ő szíve 
vágyát hagyjuk figyelmen kívül, s helyette a magunk 

hajlamait követjük. Így nem Isten gyermekeivé, hanem 
lombik-szentekké válunk. 

 
 

Minél én-központúbb valaki, annál inkább csak az van 
szeme előtt, amit ő tesz Istenért. S minél önzetlenebb 

valaki, annál jobban ámul el azon, amit Isten tesz érte. 
 
 

Elsősorban Istenért kell élnünk. És másodsorban is! 
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Ha nem Isten akaratának megtételével tápláljuk 
életünket, legfeljebb a testünk hízik, de a lelkünk sovány 

marad. 
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AJÁNDÉK, SZÉPSÉG, CSODA, CSEND: 
 
 

Jézus ajándékai nem luxus-ajándékok, hanem megtartó 
ajándékok: azért kapjuk őket, hogy hűségben ki tudjunk 

tartani Mellette, amíg színről színre nem jelenik meg 
nekünk. 

 
 

Az ember szépsége nem a külső, látható megjelenésében 
van, hanem az isteni eszmények iránti vonzalmában. 

Ezt természetesen látni is lehet. 
 
 

Amint a Nap fénye a prizmán áthaladva a szivárvány 
minden színét bontja ki magából, Jézus szeretetének 

fehér fénye is úgy válik minden egyes emberen keresztül 
a jóság, szépség, bölcsesség, megbocsátás, öröm és 

minden isteni tulajdonság színárnyalatává. 
 
 

A ruha csak jelzi, hogy az ember több mint test. De nem 
a ruha, hanem a Lélek teszi emberré az embert. 

 
 

A csodák csak annak jelentenek erőforrást, akiben 
csoda nélkül is benne élhet az Isten. 

 
 

Imádkozzunk azért, hogy életünkben Isten szeretetének 
minden jelét, megnyilvánulását csodaként lássuk meg. 

Olyan csodaként, melyet ámuló szemekkel veszünk 
észre, és örömteli szívvel ajándékozunk tovább. 
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A hit következménye a csoda és nem fordítva. Először el 
kell hinnünk, hogy Jézus a szerelmesünk, azután át 

fogjuk élni a csodát, hogy ez így is van. 
 
 

A magányban, vagyis az Istennel kettesben eltöltött idő 
akkor hozza meg gyümölcsét, amikor másokkal 

találkozunk. 
 
 

Nem a külső síri csend, hanem a magunkban 
megteremtett benső, meleg lélekcsend tud lehetőséget 

adni arra, hogy Isten hangját meghalljuk. 
 
 

Sok ember azért érez leküzdhetetlen kényszert arra, 
hogy mások ráfigyeljenek és meghallgassák, mert még 

annyi csendet sem teremt életében, hogy önmagát 
meghallgassa. 
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ERŐ, BOLDOGSÁG, VÁGY, OTTHON: 
 
 

A világi, mulandó dolgokban való merészség legfeljebb 
az adrenalin-szintet emeli meg. A szeretetben megélt 

bátorság viszont, amely a rosszat jóval képes 
viszonozni, a lelki erőt növeli meg. 

 
 

A fizikai erő a testgyakorlás által növekszik, a lelki erő 
elcsendesedés és bizalom által. 

 
 

Sokszor túlbecsüljük kapott képességeinket, teremtő 
erőnket. Pedig nem teremtőknek teremtett minket a 

Felfedező, hanem felfedezőknek a Teremtő. 
 
 

Isten teremtő erővel ruházott fel minket, de ezt az erőt 
számtalan helytelen irányban és módon szoktuk 
felhasználni. Legtöbbször egyetlen dologra nem 

használjuk, éppen arra, amire kaptuk: Boldoggá kell 
teremtenünk magunkat. 

 
 

A fék, ha öntudatra ébredne, nem róná fel, hogy a sofőr 
rátapos, s általa meg tud állni egy veszélyes kanyar 

vagy lejtő előtt. Legyünk boldogok, ha Isten kicsi féknek 
használ bennünket, és – bár csikorgó fájdalom árán – 
valaki még időben ránk léphet élete veszélyes lejtőjén. 

 
 

Minél mélyebben érzi és éli át a szeretetet, fájdalmat 
bensőjében az ember, annál valószínűbb, hogy az 

Istentől ered és nem önző énjének terméke. 
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Aki sok pénzt gyűjt, az még nem találta meg a lelkében 
azt a kincset rejtő szántóföldet – azaz Jézust – akiért 

mindenét el akarja adni örömében. 
 
 

Érdekes módon nem csak anyagi dolgokat, hanem Isten 
áldásait is lehet bálványozni. Aki mindig csak 

szerelmese ruháját dicséri és ajándékait dicsőíti, az nem 
is igazán szerelmes. Istent csak a kifosztottság boldogító 

szenvedésében lehet önzetlenül, Önmagáért szeretni. 
 
 

Minél boldogítóbb felismerésekre jut az ember, annál 
boldogabb lesz ő maga. 

 
 

A földi élet egy olyan terület, ahol a boldogságunkat 
rendre leárnyékolja valami. Ezért is árnyék-világ ez a 
Föld. Itt a legnagyobb boldogság az, hogy az árnyék 

nélküli FÉNY gyermekeinek tudhatjuk magunkat. 
 
 

Mi mindnyájan élni akarunk, hogy boldogok legyünk. 
De a valóság az, hogy itt a földön még nem ÉLET van, 
hanem VAJÚDÁS. Az is szenved, aki vajúdik, és az is, 

aki életre akar születni. 
 
 

Azért születtünk a Földre, hogy felfedezzük magunkban 
az Ég utáni vágyunkat. 

 
 

Úgy hull vissza az emberi élet pillanata Isten szívére, 
mint a tűzből kipattant szikra a kiinduló helyére. A 

visszatérés annyira a lényeg, hogy a boldogságot nem 
is érdemes más irányban keresni. 
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A szív boldogsága annak a fénynek, annak a jónak a 
látásképessége, ami el van rejtve a lelki vakok, azaz a 

boldogtalanok előtt. 
 
 

Mi mindig összekeverjük a boldogságot azzal, ami nem-
szenvedés. 

 
 

Nem mi boldogítjuk Istent, de hozzátartozunk a 
boldogságához. 

 
 

Benső örömet csak benső Igazság képes adni. Olyan 
Valaki, aki belül él. Külső tárgy, esemény, ember soha. 

 
 

Mi soha nem lehetünk egymás számára Isten-pótlékok, 
de arra mindig törekednünk kell, hogy az Ő 

szeretetének, békéjének, örömének közvetítői legyünk 
egymás felé. 

 
 

A boldogság nem más, mint részesedés Isten Szívének 
kisugárzásából. 

 
 

Ha vágyainkat sem 
elfojtani, sem beteljesíteni nem akarjuk, hanem 

egyszerűen átadjuk Istennek az Ő céljai 
megvalósulására, akkor minden képzeletet felülmúló 

csodák megtapasztalásában lesz részünk. 
 
 

Egy örökkévalóságon át fog teljesülni az a vágyunk, 
amiről itt a földön szeretetből lemondtunk. 
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Ha az ember lemond a vágyairól Istenért, abba csupán 
elfáradni lehet, de a szívbéke kárpótolja és táplálja a 

lelkét. Ha viszont az ember kiharcolja a vágyait, abba 
csakis tönkremenni lehet, és nem kárpótolja semmi, 

hanem a pokol tüze táplálja lelkét. 
 
 

A föld nem arra való, hogy helyettesítse a 
mennyországot, hanem hogy tere és ideje legyen a 

mennyek utáni vágyaink kifejlődésének. 
 
 

Csak az lehet boldog, akinek minden vágya teljesül. 
Ennek útja az, hogy a nem-ártás, megbocsátás, segítés 

szentháromságos szeretet-életét tegyük MINDEN 
vágyunkká. 

 
 

Ha elveszítjük a kitartást az isteni, magasztos élet 
kalandjában, akkor a felszín olyan kalandokra fog 

csábítani, melyek halálos örvénybe sodorhatják a földi 
ember boldogság utáni vágyát. 

 
 

Bármilyen buzgalommal és lelkesedéssel is törekszünk 
valósítani szívünk-lelkünk nemes ambícióit, ezzel alig 
teszünk mást, mint hogy vágyainkat istenítjük. Isten 
akaratának megtétele kivétel nélkül együtt jár azzal, 

hogy akaratunknak neki kell feszülnie saját 
érzelmeinkkel szemben az Ő szándéka javára. 

 
 

A földön vágyainkban hordozzuk az életet és a 
szeretetet, az örökkévalóságban pedig ÉLNI fogjuk! 
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A bűn-terheinket adakozóbb szívvel tudjuk letenni Isten 
elé, mint vágy-terheinket. 

 
 

A lelki békénk nem azon múlik, hogy milyen vágyaink 
vannak, hanem azon, hogy mennyire tudjuk ráhangolni 

magunkat Isten vágyaira. 
 
 

A külső körülmények mindig csak keretei a 
lehetőségeknek, hogy növekedhessünk a szeretetben, de 

sohasem döntőek a boldogság szempontjából. 
 
 

Csak olyan helyre vagyok képes elmenni, ahol a szívem 
otthon tud maradni. 

 
 

Az válik otthonává az embernek, amivel sokat 
foglalkozik. Ha a világgal foglalkozik, akkor azt fogja 

otthonának érezni. Ha Jézussal, akkor Ő lesz soha véget 
nem érőn boldogító otthona. 

 
 

Ha Jézus otthonra talált a szívünkben, és mi otthonra 
találtunk az Ő Szívében, akkor a helyünkre kerültünk, 

függetlenül attól, hogy az „életben” megtaláltuk-e a 
helyünket vagy sem. 

 
 

Az égi honvágy érzése a legbiztosabb jele annak, hogy a 
szívünk hazatalált. 

 
 
 



14 

 

SZENVEDÉS, IRGALOM, SZABADSÁG, 
GYÓGYULÁS: 

 
 

Vannak olyan fájdalmak, melyek nem 
megsemmisítenek, hanem megtermékenyítenek. Az 
előbbiek abból fakadnak, hogy elmulasztottuk, az 
utóbbiak pedig abból, hogy befogadtuk az Isten 

szeretetét. 
 
 

A szenvedéssel nem foglalkozni kell elsősorban, hanem 
hálát kell adni érte. Ha így teszünk, akkor foglalkozunk 

vele a legjobban. 
 
 

Ha szenvedünk, az nem baj. Csak azért imádkozzunk, 
hogy az olyan szenvedést tartsa távol tőlünk Isten, 

amelyben elveszíthetjük Őt. 
 
 

Isten nem veszi el a nehézséget, nem veszi el a 
szomorúságot, a fájdalmat, a ’sivatagot’, de mindezeket 

elviselhetővé, sőt boldogítóvá teszi a Jelenléte által! 
 
 

A szenvedések, problémák biztosítják idealizmusunk 
szárnyainak a rendszeres földre szállást. 

 
 

A szenvedés hatalmas segítség ahhoz, hogy átmeneti 
állapotként tudjuk megélni a földi életet. 

 
 

A lelki sötétségben, lelki szárazságban nehezen, de 
hűséggel elmondott egyetlen ima jobban táplálja a 
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lelket, mint a szárnyaló érzelemben megtett akárhány 
hősies cselekedet. 

 
 

Minél távolabb érezzük Isten jelenlétét a felszínen, annál 
közelebb van hozzánk a mélyben. 

A felszínen maradáshoz az erőt a mélyben rejlő isteni 
kincsekben találjuk meg. 

 
 

Az elvben minden szenvedés vállalása képessé teszi az 
embert a gyakorlatban elé kerülő szenvedések nem-erő-

felett való megélésére. 
 

 
A szenvedéshez való hozzáállásunk az egyik 

legfontosabb mércéje annak, hogy mennyire képvisel 
számunkra mindenek felett való értéket az a tény, hogy 

Jézushoz tartozhatunk. 
 
 

A szenvedésben hozott szeretet melletti döntésnél 
nincsen nagyobb megszentelő ereje semminek sem. 

 
 

Amennyire szenvedjük a mulandóság ostorcsapásait, 
annyira hálásak lehetünk azért, hogy elmúlik. 

 
 

Amíg az ember nem talál rá Istenre, addig kerülőút az 
élete. Miután rátalált, onnantól kezdve pedig keresztút. 

 
 

Ez Jézus mindenkori helye, sorsa a világban: Feltűnés 
nélküli, szelíd jelenlét, hamis ünneplések és valódi 

kereszt-szögek középpontjaként. 
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A szeretet mindent képes elviselni, kivéve azt, hogy ő 
maga szeretetlenné váljék. 

 
 

A szenvedés lefarag rólunk mindent, amit boldogító 
tartalomként át nem vihetünk az örökkévalóságba. 

 
 

A lelki sötétség mélységének alján van egy nagyon szép 
pont: az isteni megtartatás és hordoztatás. 

 
 

Az önkéntes élet-odaadásunkkal tudjuk csak enyhíteni a 
földi élettel velejáró veszteségeink fájdalmát. 

 
 

Ha szenvedjük a vihart, gondoljunk rá, hogy bennünk 
van a vihart lecsendesítő erő is. 

 
 

Annál kevésbé érezzük saját szenvedésünket, minél 
többet engedünk magunkba Jézus szívének 

gyötrelméből. 
 
 

Jézus keresztje azt is jelenti nekünk, hogy nem csak 
rossz, de jó is a szenvedés. Jó, mert szükséges! S ami 

szükséges, az jó! Az CSAK JÓ lehet! Ez a látás a 
boldogság a földön. 

 
 

A szenvedések nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a 
halálunk után bajba ne kerüljön a lelkünk. 
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A kereszt súlya biztosítja azt a gravitációt, amely 
jótékonyan húz le és ment meg attól, hogy elszálljunk 

önmagunktól. 
 
 

Ha nem volna életünkben szenvedés, kivédhetetlen 
kísértéseknek válnánk áldozatává. A legtragikusabb 

annak a kísértésnek a gáncsa volna, hogy Isten nélkül is 
boldogulhatunk. Csak a szenvedésben képes a lélek 

igazán Istenbe kapaszkodni. A legértékesebb 
lehetőségtől lennénk megfosztva szenvedések nélkül. 

 
 

Ha a magunk elleni küzdelembe halunk bele, akkor 
annak a jutalma boldog örök élet. Ha a mások elleni 

harcba, akkor... 
 
 

A szenvedés rákényszerít minket, hogy magunkba 
húzzuk be figyelmünk erőit. Ez nem önzés, hanem 

létfontosságú tett. Ilyenkor értjük meg a legfontosabb 
igazságokat. 

 
 

A szenvedésben nem bódulatot keresni, hanem 
állhatatosan kitartani a bizalomban, a várakozásban 

Istenre: ez aztán a kilépés a javából a komfort-
zónánkból! Dicsőség csak ilyesmiért jár Isten 

Országában. 
 
 

A szenvedések arra is tanítanak, hogy elégedjünk meg 
képességeinkkel, lehetőségeinkkel, és ne vágyjunk 

nyugtalanul többre. Nem könnyű tanulmány! 
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Minden vihar természetéhez tartozik, hogy elvonul. A 
szenvedések vihara is előbb-utóbb lecsendesedik. Bár 
igaz, hogy a földi életben soha nem végleg. Ne féljünk 

hát! Isten karjainak biztonságában vagyunk! 
 
 

Talán nem is annyira maga a szenvedés húz le minket, 
mint annak múltat feledtető és jövőt lebénító hatása. 
Ilyenkor vagyunk csak igazán beszorítva a jelenbe!  

De ez a kényszer végül is jó gyümölcsöt hoz: a 
megsegítő, szenvedéseinkből megváltó Istennel csak a 

jelenben tudunk találkozni. 
 
 

Nincs olyan szenvedés a Földön, ami a lélek kárára 
lehetne, amiben ne rejtőzne ott a végtelen JÓSÁG 

lehetősége. 
 
 

Mindennapi kisebb-nagyobb szenvedéseink olyanok, 
mint a hasznos edzés-programok. Megerősítenek arra, 

hogy életünk komolyabb keresztjeit végzetes lelki 
sérülések nélkül tudjuk vállalni, megélni. 

 
 

A szenvedés mindig döntést provokál ki belőlünk: Isten 
mellett vagy ellen. Szenvedéseink minden mozzanatával 

azt a végső nagy döntést gyakoroljuk be, amelyet 
életünk utolsó pillanatában kell meghoznunk Isten 

mellett. 
 
 

A szenvedésnek nincs objektív értéke. Önmagában nem 
jó. Mindenki csak önmaga számára tudja 

megfogalmazni azt a kincset, amit saját szenvedésében 
megtalált. 
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Az áldások, melyek a türelemmel viselt, kihordott 
szenvedéseinkből származnak, messze értékesebbek, 

mint amennyibe kerülnek. 
 
 

Az arany csillogásának, a gyémánt ragyogásának sok-
sok keserves, nehéz bányász-munka a feltétele. Lelkünk 

ragyogásának sincsen kisebb ára: a szenvedések 
mélységéből kell felhoznunk, és sok-sok türelemmel, 
kitartással, fáradsággal kell kimunkálnunk. De az 

eredmény mindenért kárpótol! 
 
 

A szenvedés nem csak börtön, hanem szárnyakat is ad. 
A szeretet szárnyaira emel minket. 

 
 

A szívünkben lévő mennyország kárpótol a külső 
életünk pokláért. 

 
 

A földön a szolgáló szeretet fénye az egyetlen valóság. A 
többi mind árnyjáték. 

 
 

A legkönnyebben abban a pillanatban válik képessé az 
ember az irgalomra a másik ember felé, mihelyt mélyen 
átéli azt, hogy ő maga mennyire rászorul az irgalomra. 

 
 

A lelki élet ruhái a szeretet-cselekedetek, a szeretet-
szolgálatok. Amint a testi életnek nélkülözhetetlenül 

szüksége van anyagból készült ruhára, úgy a lelki élet 
sem lehet meg lelki ruha nélkül, amely melegíti, befedi a 

lélek életét. Az ember benső szemeivel mindenkor 
megláthatja azokat a szeretetszolgálati lehetőségeket, 
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amiket Isten nyújt minden nap az embernek arra, hogy 
lelkének se kelljen dideregnie, nélkülöznie. 

 
 

Meg lehet mondani az igazságot úgy is, hogy az nagyon 
fáj. De minek, ha egyszer meg lehet mondani úgy is, 

hogy az enyhítse a lelki sebet. 
 
 

Az igazi bátorság nem a nagy tettekhez, hanem a 
hétköznapi élet szürke, apró feladatainak, 

küzdelmeinek, örömeinek, bánatainak, 
kedvtelenségeinek és fáradékonyságának 

felvállalásához kell. 
 
 

Istenért nem lehet művészetek, sport, tudomány stb. 
által élni. Őérte élni kizárólag a mindennapok 
áldozatait vállaló, hűséges, keresztre szegezett 

szeretettel lehet. 
 
 

Teljesen mindegy, hogy életünk nyilvánosság előtt vagy 
rejtekben játszódik-e; hogy alkotásaink ismertek 

lesznek-e a világban, vagy fiókba zárva maradnak. Az 
igazi érték ugyanis – bárhol is van – sosem vész el, s 

Jézus ígérete szerint egyszer napvilágra kerül. 
 

 
A bő esztendőket azért kapjuk, hogy legyen miből 

táplálkozni, amikor beköszöntenek a szűk esztendők.  
A szűk esztendőket pedig azért, hogy amikor 

beköszöntenek a bő esztendők, akkor az életük szűk 
esztendejében lévőket táplálni tudjuk együtt érző 

szeretetünkkel. 
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Olyanok vagyunk itt a földön, mint a kismadarak: 
Riadtan csipegetjük föl azt a keveset, ami elénk adatik. 
Ha pedig a bőség tárul elénk, akkor riadtan keressük 

azt a keveset, ami éppen a mi számunkra 
megemészthető. 

 
 

Jézus testi kereszthalála mit sem ért volna, ha nem adta 
volna vele a szívét. Mi gyakran hozunk olyan 

áldozatokat, melyeket nem a szívünk, hanem érdekeink 
vagy félelmeink mozgatnak. 

 
 

Amely valóságnak az életünkben oltárt építünk, arra rá 
is tesszük magunkat. S amely oltárra rátesszük 
magunkat, azon fogunk elégni. Egyedül az Isten 

szeretetének az oltára az, amelyen dicsőségesen lehet 
elégni. 

 
 

Jézus nem a prédikációival tette a legnagyobb jót 
nekünk, hanem azzal, ahogy a kereszten 

magatehetetlenül függött. Akkor és ott volt a 
legdicsőségesebb. Sosem azok a sajnálatra méltók, akik 
Őérte szenvednek, hanem akik megtagadják azt, hogy 

Vele együtt szenvedjenek az Ő keresztjén. 
 
 

A szeretet nem lenni akar, hanem adni és az adásban 
elveszni akar. Egyedül az ilyen szeretet tudja meghatni 

az Istent. Semmi más! 
 
 

Isten olyannyira szeret minket, hogy nem csak Ő maga 
jött el meghalni értünk, hanem minket is arra küld el, 

hogy meghaljunk másokért. 
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A csillagokban, tengerekben, hegyormokon és virágzó 
réteken jelenlevő Isten szépsége eltörpül a rászoruló 

emberi szívekben való jelenléte mellett. 
 
 

Ha szívünk imádságos csöndjéből a szeretetre éhező, 
rászoruló emberek felé mozdulunk, akkor „ki-be járunk 

és legelőt találunk”. 
 
 

Egy pohár vizet adni egy szomjan halni készülőnek 
semmivel nem kisebb cselekedet, mint ezreket jóllakatni. 
S előfordul, hogy a szomjan halni készülő éppen az, aki 

ezreket lakat jól. 
 
 

Az ember szinte bármit megtehet. Csak bárhogyan 
boldog nem lehet. 

 
 

Óriási dolog segítőnek, cirenei Simonnak lenni. De még 
nagyobb dolog az, amikor a szeretet által megszűnhet 
egy olyan kereszt, melynek hordozásához addig egy 

cirenei Simon kellett. 
 
 

Vagy önszántunkból, vagy betegségek sorozatán 
keresztül, de meg kell tanulnunk, hogy olyan 

szabadságra lettünk teremtve, melyet csak az Istenhez-
kötöttség által valósíthatunk meg. 

 
 

Az ember megélheti éppen az „azt teszek, amit akarok” 
szabadságát, de azt már nem teheti meg, hogy ne 

kelljen megélnie tettei következményét. 
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Az „azt teszek, amit akarok” benső szabadság értéke 
nulla. Az „azt teszek, amit Isten kíván” erkölcsi értéke 

pedig a boldog örök élet. 
 
 

Isten gondviselő kegyelme számunkra, mellyel megóv 
az elbizakodottság kísértésétől, hogy a rászorulókon 

való segítés mellett a rászorultság megélése is komoly 
feladatunk a földön. 

 
 

Az időben megvalósuló rossz és jó közötti választás 
formai szabadsága az Isten Országában a JÓ 

megélésének tartalmi szabadságában oldódik fel. 
 
 

Egyedül Jézus kezét el nem engedve vagyunk képesek 
elengedni minden mást. 

 
 

Leválni és ragaszkodni egyaránt meg kell tanulnunk. 
Leválni az emberekről, és ragaszkodni a szabadsághoz, 

ami nem más, mint minden külső és belső kényszer 
ellenére tenni a meglátott jót velük kapcsolatban. 

 
 

Mindennek alapja az élő kapcsolat Istennel. Hogy 
fárasztó folyamatosan felfelé emelni Hozzá a szívünket? 
Erről Ő már előre gondoskodott: a szívizom az egyetlen, 

amely sosem fárad el. 
 
 

A boldog élet receptje a négy evangéliumban található 
meg, és aki nem eszerint akarja rendezni életét, az 
akkor is nyomorultul beteg, ha a teste kicsattan az 

egészségtől. Aki pedig Isten lélektörvénye szerint él, az 
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akkor is emberségében egészséges, ha a teste nem ezt 
mutatja. 

 
 
Jézus nem azért gyógyított, mert értékeli a mulandó test 

reparálását, hanem mert ezzel akarta igazolni, hogy 
érdemes Rá hallgatni, miszerint az egyetlen lényeges 

dolog a gondolkodás-átalakítás az Isten iránti bizalom 
irányában. 

 
 

A Földön lelkileg teljesen egészségesnek lenni: ez fából 
vaskarika. A Föld nem ennek a helye. Ez olyan lenne, 

mintha az iskolába csupa professzor járna, vagy a 
kórházban nem lennének betegek, csak orvosok. 

Teljesen értelmetlen lenne az ilyen élet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

TANÍTÁS, ALÁZAT, ÉRTELEM, ISTEN: 
 
 

Csak olyan tanulmányoknak van értelme, amelyek nem 
csak a fejben, hanem a szívben is rendet akarnak 

teremteni. 
 
 

Csak a matematikában, de nem Isten világában több a 
kettő az egynél. A kettő akkor tölti be Istentől kapott 

szerepét, ha egyként mutat az EGYRE. 
 
 

A jézusi tanításban való tudatlanság olyan rés, melyen 
az ördög könnyűszerrel bepréseli magát életünkbe. 

 
 

Jézus tanítása a léleknek szól, nem az érdeklődésnek. 
 
 

Általunk is megjelenhet az Ige a világban, de csak 
akkor, ha szeretjük az Igét, és úgy figyelünk rá, mint 

Mária. 
 
 

A földre elsősorban nem boldognak lenni jöttünk, 
hanem adást, lemondást tanulni. Ha itt a földön 

elmulasztjuk a tanulást a boldogságra törekvésünk 
miatt, akkor az örökkévalóságban boldogság helyett 

kemény pótvizsgák sorozata vár ránk. 
 
 

Az, hogy az ember a munkája, az alkotása, a művei 
által mit ad másoknak, szinte eltörpül ahhoz képest, 

hogy önmaga által mit ad a világnak. 
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Az Úr előtt a név semmit nem számít, egyedül az, hogy a 
jellemünk által mennyire tettük naggyá az Ő nevét 

életünkben. 
 
 

A katedrálisok falai gigantikus méretükkel negatíve 
hirdetik ezt: a kicsi a szép. Életünk templomfalai is 
sokszor negatíve hirdetik: az egyszerű az Istennek 

tetsző. 
 
 

Ha nem tökéletesek akarunk lenni, hanem egyszerűek, 
akkor tökéletesedni is fogunk Isten szándéka szerint. 

 
 

Aki külsőleg túl sok jóban részesíti magát, az belül 
észrevétlenül koldussá válik. 

 
 

Minden képességünk, adottságunk az Istenhez-
kapcsoltság tükrében válik értékessé vagy 

haszontalanná. 
 
 

Minden megaláztatást, szenvedést örömmel tud átölelni 
az ember, ha ismeri a kicsiség hatalmát. 

 
 

Istent felhasználni hatalmi célokra nem lehet, mert Ő 
egyetlen hatalmat hirdetett: a kicsiség, szegénység, 

kiszolgáltatottság hatalmát. 
 
 

Isten szemének egyetlen szomorú, szemrehányó 
pillantása megsemmisíti életünk összes sikerét, 

emberektől kapott elismerését. 
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Csak akkor tudja az ember megtartania magát kicsinek, 
ha Jézus – a legnagyobb – benne él. 

 
 

Az embernek itt a földön meg kell tapasztalnia önmaga 
mélységeit, hogy azután egy örökkévalóságon át élni 

tudja az Isten magasságait. 
 
 

Az ember rövid távon lehet vesztes a viharban. Hosszú 
távon pedig – Jézus már győzött. 

 
 

Összes bölcs, gyönyörű szavunk Istenről alig ér valamit, 
ha életünk nem tükrözi Azt, Akiről beszélünk. 

 
 

A hiúságot nem lehet megszüntetni úgy, hogy az ember 
kielégülést keres neki. Amint tüzet eloltani sem lehet 
úgy, hogy rádobunk egy-két hasábot. Csak az alázat 

elszánt tanulásával lehet mérsékelni, majd meg is 
szüntetni önzésünk vágyának mohó lángjait.  

 
 

Amíg népszerűek vagyunk, addig nem barátok, csak 
csodáló emberek vesznek körül minket, és nem tudjuk 

leküzdeni a tőlük elválasztó szomorú távolságot.  
Ha magunkban vesszük a lemondás bátorságát az 
elismertség fontosságáról, akkor ismernek ránk és 

ismernek meg az igaz barátok minket. 
 
 

Nem csak a közutakon tudnak halálos baleseteket 
okozni már a legkisebb mennyiségű alkoholt 

elfogyasztók, hanem a lelki életben is hatalmas 
sérülésekkel járó ütközések, csalódások történnek 
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azokban az emberi kapcsolatokban, melyekben egyik 
vagy mindkét fél lelki bódítószert használ az isteni 

szeretet helyett. Csak a józanság tud egy gyékényen 
árulni a boldogsággal. A bódultság soha. 

 
 

Aki értelme helyett az érzelmeinek adja át az irányítást 
élete fölött, az olyan, mint a kocsis, aki a lovak közé 

dobja a gyeplőt. Lehet, hogy gyorsabban rohannak a 
lovak, de üzembiztosan a vesztükbe rohannak. 

 
 
Nagyon sok módszert és praktikát találtak ki már arra, 

hogy hogyan maradhat szellemileg életben az ember. 
Pedig egyetlen eszköz létezik csak erre: ha felismeri, 

hogy minden dologban – a legapróbbtól a legnagyobbig 
– mennyire szüksége van Istenre. 

 
 

Állapotszerűen egy erőnket meghaladó világban kell 
élnünk itt a földön. De csak így van lehetőségünk 

állapotszerűen Istenbe kapaszkodni. 
 
 

Önmagunk és a bennünk élő Isten a válasz és megoldás 
mindenre. Nincs olyan kérdés, amelyre szívünk ne 

ismerné a választ. 
 
 

Aki nem engedi, hogy Jézus töviskoronájának tüskéi a 
homlokába fúródjanak, annak önmaga természetének 

tövisei fogják megnehezíteni saját és mások életét. 
 
 

Aki Jézushoz tartozik, az látszatra mindent elveszíthet, 
de a valóságban mindent megnyer. Aki nem tartozik 
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Hozzá, az látszatra mindent megnyerhet, a valóságban 
viszont mindent elveszít. 

 
 

Amit eddig megéltünk, és ami még előttünk áll, az mind 
eltörpül ahhoz képest, hogy az Isten bennünk él! 

 
 

Ha Istenhez tartozunk, akkor sorsunk, helyzetünk sosem 
lehet kilátástalan, csupán beláthatatlan. 

 
 

Isten mindenkitől függetlenül is, és mindenki által is 
létezik a számunkra. Egyedüllétünkben az előbbit, 

emberi kapcsolatainkban az utóbbit tapasztalhatjuk 
meg. 

 
 

Az egész világmindenség is kevés ahhoz, hogy elég 
legyen annak, aki nem tartozik Istenhez. S az egész 

világmindenség is kevés ahhoz, hogy ártson annak, aki 
Hozzá tartozik. 

 
 

Istenhez tartozni csak nehezen és boldogan lehet. Ne 
akarjunk az emberekhez se könnyen és boldogtalanul 

tartozni. 
 
 

Nem az a kérdés, hogy mi méltók vagyunk-e Istenhez, 
hanem az, hogy mi méltónak tartjuk-e az Istent, hogy 

mindenek feletti első helyet foglaljon el életünkben. 
 
 

Isten egyáltalán nem egyformán szeret mindenkit. 
Minden egyes embert úgy, ahogy soha senki mást. 
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Amikor az ember óvatlanul beszél legbensőbb dolgairól 
másoknak, akkor olyan, mintha meztelenül járkálna a 
városban: önmagára szégyent, másokra botránkozást 

hoz. Csak a bölcsességgel párosult önfegyelem ereje 
által vagyunk képesek magamutogató, ön-központú 

keresztényekből Isten-központú keresztényekké válni. 
 
 

Minél szentebb dolog romlik el életünkben, annál 
pokolibb lesz az életünk. 
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BŰN, GONDVISELÉS, SZERETET, SZERELEM: 
 
 

A természetnek fontos elemei a felhők, melyek nem 
jelentenek szennyezettséget a levegő számára. A 
bűnbánat felhői hullatják a legértékesebb eső-

könnyeket.   
 
 

A szeretet soha nem választ szét, az mindig összeköt. De 
van olyan, hogy Isten kénytelen egy időre elválasztani 

embereket egymástól, mint a jó pedagógus az 
iskolában, aki szétülteti vagy sarokba állítja a 

rosszalkodó kisdiákokat a javulás érdekében, mert ha 
nem tenné, akkor csak ártanának egymásnak. 

 
 

A bűn nem csak akkor pusztít és árt, amikor valaki 
elköveti, hanem akkor is, amikor meggondolatlanul 

kiteregeti. A meggyőződés nélkül - hogy senkinek sem 
árt vele, de mindenkinek használ - nem lelkileg hasznos, 

hanem kártékony lesz az igazság ilyen formájú 
felfedése, és képes romba dönteni Isten legszebb tervét 

is, aki azért adott bölcsességet nekünk, hogy az Ő 
végtelenül tapintatos szeretetének porcelánboltjában ne 

elefántok legyünk, hanem irgalmának hűséges 
kiszolgálói. 

 
 

Nincsen büntető Isten, csak szerető Isten van.   
De minden bűn önmagában hordoz olyan áldatlan 

csírákat, melyek – ha akarjuk, ha nem – az idő vonalán 
feltétlenül kibontakoznak és fájdalmas következmények 

formájában nyilvánulnak meg. 
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Testi immun-rendszerünkhöz hasonlóan, amely szinte 
pillanatonként küzd meg a szervezetünkbe behatoló 

káros parányokkal, szellemi lelkünknek is 
állapotszerűen kell felismernie és hatástalanítania a 

kísértés legapróbb támadó fertőző csíráját is. 
 
 

Ha a földön nincs erőnk visszautasítani a bűnt, a 
túlvilági életben nem lesz erőnk visszautasítani a poklot. 

 
 

A véteknél is van nagyobb vétek: ha túl keveset vagy túl 
sokat foglalkozunk a vétekkel. 

 
 

Isten Igéjének igazsága könnyedén töri össze azokat a 
pszichikai búvóhelyeket, melyeket pillanatnyi előnyök 

érdekében tákolunk össze magunknak. 
 
 

Ha ki akarunk segíteni valakit a mélységből, azt nem 
tehetjük meg anélkül, hogy valamit meg ne 

tapasztalnánk az ő mélységének valóságából. 
 
 

Jézus halálát mindenütt mutogatjuk, de életét sajnos 
nem mindig lehet könnyen észrevenni ott, ahol élünk. 

 
 

Isten nem vétkezik mulasztással. Ha mi gondját viseljük 
az életünkben, Ő a gondunkat viseli egyetlen 

sóhajtásunk nélkül is. 
 
 

Hol Jézus hordoz minket a karjaiban, hol nekünk kell Őt 
hordoznunk. 
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Ha a nehéz szakaszokon kitartunk hűségben, akkor 
utána egy darabon a karjában visz az Isten. 

 
 

Jézus már kifizette a legnagyobb részét annak a 
számlának, amihez nekünk már csak hozzá kell 

járulnunk a magunk kevesével. 
 

 
A Gondviselő Isten oltalma alatt gondban lenni – ez 

valóban komoly gondot jelent. 
 
 

A gravitáció a fizikai elszállásunkat akadályozza meg, a 
lelki terhek a helytelen irányú lelki „elszállástól” 

védenek bennünket. 
 
 

Az elvetett isteni mag szárba szökkenésének sokszor a 
saját vetéseink az akadályai. 

 
 

Akkor is egyedül marad és elpusztul a búzaszem, ha 
nem hull a talajba, és akkor is, ha a talajba hullva nem 

törekszik a napfény felé. 
 
 

A szeretet legnagyobb kiáradása és az elárultatás 
együtt járnak. 

 
 

A mély szeretet és a mély seb elválaszthatatlanok. A 
legnagyobb szeretet és a legnagyobb seb összetartozik. 

Ez a Golgota. 
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Aki nem Istentől, hanem emberektől várja a szeretetet, 
annak a közelében dideregve fázik az önmagát adni 

akaró Isten. 
 
 

Ha nem arra használjuk legtöbb energiánkat, hogy az 
Isten egyedül is elég legyen a számunkra, akkor erőnk a 
mulandó dolgokért való munkálkodásban forgácsolódik 

szét. 
 
 

Akinek az Isten szeretete elég, annak az egész világ 
szolgájává tud válni. Még maga az Isten is. (Lk 12; 37) 

 
 

Istenem, Te vagy az egyetlen, akit úgy szerethetek, hogy 
nem kell kilépnem önmagamból, nem kell elhagynom 

magamat. 
 
 

Megkötözöttségeinket szeretetnek kereszteljük el, 
uralkodni vágyásunkat a segítés ideológiájának 

köntösébe bújtatjuk el. 
Csak az a szeretet valódi és igaz, amely a másik ember 

szabadságát éppúgy szereti, mint a sajátját. 
  

 
Aki úgy szerelmesedik bele egy emberbe, hogy előbb 
nem szerelmesedett bele az Istenbe, az mérhetetlen 

csalódást készít elő a maga számára. 
 
 

Csak az a szerelem nem múlik el soha, amely nem egy 
benső hiány külső beteljesüléseként születik meg, hanem 

egy benső beteljesülés külső megnyilvánulásaként. 
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A nőiesség vagy férfiasság nem alkat, természet vagy 
külső-belső adottságok kérdése, hanem kisugárzás. 

Minél élőbb, közvetlenebb, boldogabb kapcsolatban él 
az ember Istennel, annál nőiesebb lesz a nő és férfiasabb 
a férfi. Erre tehát nem kell, és nem is lehet direkt módon 

törekedni, mert ez természetes következménye az 
Istenben élés harmóniájának. 

 
 

Ha valakinek a nőiessége nem benső Isten-
kapcsolatából forrásozik, akkor ő olyan, mint a 

művirág, ami csak mutogatni tudja magát, de nincs 
benne élet. Illata csak akkor van, ha kívülről locsolnak 

rá illatot. Az igazi nőiesség belülről, a bennünk élő 
Istenből kapja éltető erejét. Ha ez nincs, akkor csupán 

külső adottságoktól kap olyan cicomát, amely által 
ideig-óráig kelletni tudja magát. Az a nő, akit 

szívszeretetének melege éltet, olyan, mint a virág: 
belülről pompázik, illatozik, ÉL! 

 
 

Ha valaki nem találja meg a boldogságát Istenben, 
mint egyedüli Boldogítóban, akkor semmilyen társ 

mellett nem fogja azt megtalálni. 
 
 

Földi érzelmek valódi boldogságot képtelenek hordozni 
kiszámíthatatlan, esetleges, töredékes és mulandó 

voltuk miatt. 
 
 

Addig éljük meg áldozatnak a lemondásokat, amíg rá 
nem találunk arra a Szerelmesre a szívünkben, akiért 

semmi lemondást nem találunk túl nagynak. 
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Egyedül Istenbe lehet szerelmes az ember anélkül, hogy 
elveszítené a józan eszét. 

 
 

A szeretet mindig MI, az ÉN feladása nélkül. 
 
 

A Te végtelen szereteted egyetlen cseppjének is 
mindenható ereje van. 

 
 

Volt már olyan, hogy életed mélypontja ünneppé 
változott? Meg tudtad keresni és találni a mélypontban 

az ünnepet? Ha igen, akkor megtaláltad a mindent 
átváltoztató, megváltó, mindenható Szeretetet. 
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SZEGÉNYSÉG, VALÓSÁG, ÁRNYÉK, ÁLDOZAT: 
 
 

Minél egyszerűbb és szegényesebb külsőleg az életünk, 
annál jobb, mert annál kevesebb dolog takarja el 

előlünk Istent. 
 
 

A szegénység vagy gazdagság nem az anyagi helyzettől 
függ, hanem a látás irányától. Attól, hogy az ember a 
nálánál szegényebbek vagy a gazdagabbak felé néz. 

 
 

Nem csak a mesében nyeri el jutalmát a jó, és büntetését 
a rossz. A valóságban még inkább. 

 
 

A földi talaj nem stabil és a földi légkör nem steril. Ezért 
jó az égi erkölcs szilárd talapzatán állva a mennyei 

szféra angyali tisztaságát belélegezni. 
 
 

Jézus követőinek nem szép álomvilágban, hanem jó 
szándékvilágban kell élniük. 

 
 

Szövögetjük a boldog élet álmait, de többnyire alig 
valósítunk meg valamit belőle. Isten is szövi a maga 

terveit, de Ő hiánytalanul meg is valósítja az összeset. 
 
 

Bármilyen sivár a valóság, tápszer van benne. 
Bármilyen nehéz a szenvedés, gyógyszer van benne. S 
bármilyen színesek álmaink, csak ópium van benne, 

mely se nem táplál, se nem gyógyít, csak mérgezi 
életünket. 
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Rajtunk kívül csak körülmények vannak, de élet – azaz 
megoldás – csak bennünk. 

 
 

A mulandó dolgokkal kapcsolatos jövőbeli tervezgetés – 
homok alapú álmodozás. A jelenben való törekvés az 

Istennel való kapcsolatunk kiépítésére, ápolására, 
mélyítésére – szikla alapú otthon. 

 
 

Milyen jó az Isten, hogy semmi, de semmi nem dől el 
kívül. Amennyiben valami látszatra mégis a 
körülményeken múlik, az soha nem lényegi! 

 
 

Amikor valaki ráirányítja bántó szavainak, szeretetlen 
viselkedésének fegyverét egy másik emberre, az abban 

a pillanatban már el is sült –önmaga felé. 
 
 

Az Istennel csak a valóságban lehet találkozni. Abban a 
valóságban, amely itt a földön ki van téve mind a 

rózsaszín felhők, mind a sötét árnyak támadásának. 
 
 

A földi életben helye van a bonyolultságnak is. De ez a 
bonyolultság soha nem öncélú, hanem az 

egyszerűségből kibomló és oda visszavezető valóság. 
 
 

Az Isten szeretetének végtelen fényében a legnagyobb 
földi sötétség is csupán árnyék. 
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A gyertya fénye nem képes beragyogni a körülötte lévő 
sötétet, de a legnagyobb sötét sem tudja még pislákoló 

világát sem megszüntetni. 
Ugyanígy az ember nem tudja megváltoztatni a világ 
erkölcsi arculatát, de az a képessége megvan, hogy a 

körülötte lévő sötétség ne tudja kioltani a saját erkölcsi 
világosságát. 

 
 

Sokszor nem tehetjük meg életünk során, hogy kivágunk 
egy utunkban álló fát, de azt mindig megtehetjük, hogy 

kilépünk az árnyékából Jézus világosságára. 
 
 

Embernek lenni olyan nehéz, hogy eddig még igazán 
csak az Istennek sikerült. 

 
 

A meglátott jót nem erőltetni kell, hanem erőfeszítést 
kell tenni felé. 

 
 

Tehetünk apró kirándulásokat a mennyország 
megsejtésére meditációink, belső imáink által, de a 

földön az igazi szeretet nem ezekben, hanem az 
áldozatvállalásainkban mutatja meg erejét. 

 
 

Végül is az a lényeg, hogy felszínre hozzuk a jót. Nem az 
a fontos, hogy milyen áron. De való igaz, hogy minél 

nagyobb áron, annál értékesebb és mélyebb szeretetről 
teszünk tanúságot Isten iránt. 
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A szeretet a Földön öröm és áldozat! Ami nem jár 
áldozattal az életünkben, azt vizsgáljuk meg, hogy 

milyen helyet tölt be a szívünkben. 
 
 

Ne csak süteménnyel, borral ajándékozzuk meg 
egymást, hanem áldozattal, imával és könnyekkel, 

melyeket senki sem lát, csak az Isten. 
 
 

Szeretetünknek végső erőfeszítést kell tennie abban a 
zavaros világban, ahol napjainkban végső támadásba 

lendült a Gonosz. 
 
 

Sokszor igen csak szednünk kell a „lelki lábainkat”, hogy 
ne a csüggedés, hanem a hitünk érjen be a Célba. 

 
 

Soha ne csüggedjünk el: a földi élet próbaideje 
próbálkozásokra való, nem állapotok rögzítésére. 

 
 

Nem kell külön keresnünk az önmegtagadás, az aszkézis 
alkalmait. Ha szorosan Jézus mellett élünk, akkor 
minden egyes perc magában hordozza, sőt meg is 

valósítja ennek lehetőségét. 
 
 

Akit Isten szeret, annak a poklot is szelíden adja. 
 
 

Hol bársonyos mély melegséggel, hol a Kezéből 
villámként kitörő fénysugárral, de Isten mindig 

simogat. Soha nem büntet. 
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BÉKE, HÁLA, SZÁMADÁS, ÖRÖK ÉLET: 
 
 

A benső béke a boldogság legbelsőbb csírája. Csíra 
létezhet önmagában, de kifejlettségi állapot – virágba 

borulás – nem létezhet csíra nélkül. 
 
 

Jézus békéje csak harc által tud megszületni a 
szívünkben. De ebbe a harcba nem hal bele senki, 

csupán azok az önző vágyak, melyek az ember 
boldogságára akarnak törni. 

 
 

Kevés provokálóbb dolog van a földön, mint Jézus 
békéje. Az ugyanis nem egyszerű nyugalom, hanem a 

félelemnélküliségnek, tehát a benső bátorságnak olyan 
megnyilvánulása, amely a hatalmasokban, az 

önzőkben, az uralkodni akarókban félelmet kelt. 
 
 

Az élet felszínének nem az a szerepe, hogy nyugalom 
legyen rajta. De a mélység békéje vigyáz arra, hogy az 
a kis lélekvesztő, amit emberi életnek nevezünk, s amely 

néha oly ijesztően bukdácsol a felszín hullámain, ne 
törjön össze és ne vesszen el végleg. 

 
 

A világ embere a jó érzéseket, élvezeteket keresi, és azt is 
többnyire csak a maga számára. Isten embere a 

szívbékét keresi, és nem csak önmaga, hanem mások 
számára is! 

 
 

Minden rosszban sokkal nagyobb láthatatlan jó 
rejtőzik, mint amennyi látható hátránya mutatkozik. 
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A hála-ima olyan „kegyelmi vegyületet” állít elő az 
emberben, amely megenyhíti a nehezet, feloldja a 

sötétet, örömet fakaszt a szívben, és benső szemeket 
nyitogat annak meglátására, hogy: minden kegyelem. 

 
 

A földi élet olyan, mint mikor a kiscsirke a körülzárt 
udvarban tipeg. A halál olyan, mint mikor jön a Gazda, 

a kiscsirkét a tenyerére veszi, felemeli, s a kiscsirke 
ráébred arra, hogy ő valójában sas, s boldogan kezd 

körözni a végtelen kék ég ragyogó napfényében. 
 
 

Az önző élettengődésbe úgy pusztul bele az ember, hogy 
halált lel, míg a szeretetbe úgy hal bele, hogy életet 

talál. 
 
 

Nem csak erősségeinket, hanem gyengeségeinket is 
azért kapjuk, hogy mások lelki üdvén fáradozzunk 

általuk. 
 
 

A másokért élés az egyetlen biztosítéka annak, hogy 
halálunk óráján minden egyes napunk boldogítóan 

lépjen elő a múlt homályából. 
 
 

Jézus azért hozta el nekünk, élte elénk és kínálta fel a 
saját tudatossági szintjét, hogy életünk legyen. A saját 

tudatosságába mindenki belehal. 
 
 

A mindenkori körülményeinket úgy kell felhasználnunk, 
hogy amikor Isten elé állunk, örülni tudjunk a 

pillanatok sorozatában meghozott döntéseinknek. 
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Ha a mulandóságnak élünk, akkor csak életünk 
hajójának szűk kabinjával akarjuk beérni, és nem 

veszünk tudomást Isten szeretetének tengeréről, mely e 
hajót ringatja. 

 
 

Van, amikor az ember képes járni a vízen. De a földi élet 
mégsem ennek a természetes helye. A mulandóság 

világát sokkal jobban jellemzi a mély vízben való úszás 
– olykor kéklő ajakkal – és a küzdelem a habokkal, 

hullámokkal. 
 
 

Végtelen bölcsessége minden igyekezetét latba kell 
vetnie az Istennek, hogy kiábrándítson minket a 

mulandóság igézetéből. Sokszor még így sem sikerül 
Neki. 

 
 
A mulandóság előbb-utóbb mindannyiunkat maga alá 
gyűr. Itt a földön ő az úr. Ha felvesszük vele a harcot, 

csakis veszíthetünk. 
 
 

Ha az örökkévalóság igézete nem nyerheti meg a szívet, 
akkor a mulandóság káprázata fogja tönkretenni a 

lelket. 
 
 

Az örök élet perspektívája nélkül a legnemesebb emberi 
eszme is lefelé kezd el silányulni. 

 
 

A mulandóság árjában az maradandó egyedül, amit az 
örök élet számára, mint alapot megvetettünk. 
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Ez a földi élet olyan, mint egy különös kaleidoszkóp: 
elég egy apró lelki mozdulat, s az ember máris a sötét, 
kusza fonákját látja. S elég egy apró égi kegyelem, és 

felvillannak a mennyország színei. 
 
 

Ahogyan a fizikai világban a fekete lyuk elnyel minden 
fényt, úgy az örökkévalóság lelki-szellemi világában a 

szeretet fénye elnyel minden rosszat, sötétet. 
 
 

Az anyagvilág külső világ. A lélek élete benső világ. Az 
Isten Országa egyszerre benső és külső világ, egy 

belülről kifelé megvalósuló, beteljesedő, csodálatos örök 
világ. 

 
 

A túlvilág itt van a szívünkben, ha lebontjuk körüle az 
evilág anyagi hatalomból szőtt vaskos függönyét. 

 
 

Egyedül az örökkévalóság méltó az emberhez. A földi 
élet nem embernek való élet. Ezért aztán el is múlik. 

 
 

Az örökkévalóság ne szólam legyen életünkben, hanem 
mérleg. 

 
 

Boldog az az ember, aki földi életében nem 
megvalósulásra törekszik, hanem felkészülni a 

megvalósulásra. 
 
 

Oly picike a földi élet, és mégis örök sorsok dőlnek el itt! 
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A földi élet az alapozás, az örök életünk 
megalapozásának helye és ideje. Az alapozás nem 

tarthat örökké! Egyszer fel kell építeni a csodálatos 
házat! S a legcsodálatosabb az, amikor meglátjuk, hogy 

ezt a házat nem is magunknak kell felépíteni, hanem 
készen vár ránk! 

 
 

Minden mulandó, egyedül az nem, hogy kié a szívünk! 
 
 

A szeretet mindig képes a feltámadásra! 


