Soha nem jó erőltetni a párkapcsolatokat.
Ha valaki a lényegre, tehát arra tette a
hangsúlyt, hogy Bennem növekedjék,
akkor Én feltétlenül gondoskodni fogok arról,
hogy mindig kapjon
megfelelő társat ennek érdekében.
HANG – 2203. Pá

Minden párkapcsolat – kivéve az Istennel
kialakított kapcsolatot –, a mulandóság
területére tartozik csupán! Az pedig, ami a
mulandóság jegyét hordozza magán, képtelen
boldogítani azt, aki örök értékek megélésére
teremtődött!

Minden párkapcsolatnak célja és feladata, hogy
tükrök legyetek egymásnak. E téren az első
kísértés az, hogy minden olyan vonásotokat,
amelyek nem kedveznek hiúságotoknak, a
tükörnek tulajdonítjátok. Ha legyőzöd e
kísértést, akkor jön az a lépés, hogy a valós
helyzetből kiindulva hogyan tudsz közelebb
kerülni Hozzám. HANG – 2381. Pá

Isten nem arra teremtett benneteket, hogy
egymást boldoggá tegyétek, hanem arra, hogy
segítsétek egymást Felém, Jézus felé, aki
egyedüli boldogítótok.
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Bizony nagyon komoly keresztet kell viselned
részeg párod mellett. Ami fájdalmat ilyenkor
átélsz, az az Én, a te Jézusod fájdalma
benned. ... E szenvedéseink el fognak múlni! ...
Egyszer ő is szabaddá válik, s békében lesz
Velem, önmagával és mindenkivel. Kell, hogy
neked is erőt adjon ez a remény!

Bár lehet nagyon fontos a párkapcsolat,
de nem tartozik a lényeghez. A lényeghez az
tartozik, hogy a hittől átjárt józan eszedre
hallgatva élő kapcsolatban légy mindenkor
Istennel. Ez a lényeg!
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Egy házasságban a párkapcsolat
mérhetetlenül fontosabb, mint
a szülő-gyermek vérkapcsolata.
Ez utóbbi ideiglenes. A párkapcsolat
Isten szándéka szerint sírig tartó!

Szíved békéje nem függhet a másik
részeges állapotától, gonoszságától.
Egyedül a Velem való élő kapcsolatodtól
függ az, hogy keresztedet gyümölcstermő
módon tudd cipelni.
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A szerelem a teljes odaadottságnak egy
szúrólángszerű megnyilvánulása az iránt az
ideál iránt, akit magadban hordozol.
Ezt vetíted ki arra, akiről azt mondod, hogy
szerelmes lettél belé. Ez az érzés fájóan
boldogít, és boldogítóan fáj. Ezért ez nem is
lehet normális állapot.
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Társad helyett te nem tudsz megtérni!
Bizony ez mindenki számára annyira
„magánügy”, hogy ezt még az Isten
sem tudja megtenni senki helyett!
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