
Nem szertartásokat, hanem magatartást 
kívánok Én tőletek. 

A szeretetnek olyan magatartását, 
amely által az enyéim Engem képviselnek 

ott, ahol élnek!

                                                                     HANG – 1576. Hi

Ha Velem átgondolod az elinduló napodat, 
és arra kéred áldásomat, hogy minden 
döntésed, minden lépésed Irántam való

szeretetből történjen, 
akkor feltétlenül jó úton jársz.

                                                                        HANG – 3104. Hi 

A párbeszéd-imához kell egy kicsi hit és kell
egy kicsi alázat. El kell hinned, hogy minden
olyan gondolat, szó, ami téged épít, buzdít és
vigasztal, az Tőlem, Jézustól, jön. Kell legyen
benned annyi alázat, hogy az ilyen gondolat-

okat, szavakat ne magadnak tulajdonítsd akkor
sem, ha te mondod azokat magadnak.

                                                                    HANG – 3197. Hi 

Az égiektől nemcsak kérhetsz, 
de szükséges is, hogy kérj segítséget.
De ne azt kérd, hogy a te akaratod 

szerint tegyenek, hanem azt, 
hogy a saját belátásuk szerint segítsenek téged.

                                                                        HANG – 3676. Hi

Az Univerzális/Egyetemes hit szerint
mindenkinek joga van önmagát 

embernek hinni, s joga van ahhoz, 
hogy őt más is emberként kezelje, 

s mindenkinek kötelessége, hogy másokat
embernek kezeljen még akkor is, ha az illető

embertelen életet él. 
                                                                        HANG – 3925. Hi

A hitet csak értelemmel lehet erősíteni,
különben babonává silányul! Hinni valakiben

annyit jelent, hogy annak, akiben hiszel,
odaadod az életedet! Az egyre tökéletesebb
odaadottság csak gyakorlás által lehetséges.

Ezért az élő hit növeléséhez nem elég
önmagában az imádság. 

                                                                    HANG – 4119. Hi

Úgy dolgozz, 
mintha örökké élnél a Földön, 

és úgy imádkozz,
 mintha már aznap meghalnál. 

                                                                       HANG – 4201. Hi      

Az ember benső világát nem a körülményei,
hanem a hite és a szeretete határozza meg!

                                                                       HANG – 4413. Hi 

Legyen rendszeres reggeli és esti imád! 
Ha reggel csak ennyit mondasz: 

„Jézusom! Veled és Érted!”, és így indítod
napodat, akkor már áldásommal indultál el. 
Ha este csak ennyit mondasz: „Jézusom! 
Hála Néked az elmúlt napért!”, akkor már

békén hajthatod álomra fejedet.
                                                                        HANG – 4606. Hi

Aki nem tudja vagy nem akarja 
fájdalmát kifejezni, 

az mérhetetlen gőgje által 
nem hisz az irgalmas Istenben!

                                                            HANG – 4742. Hi    
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