A helyes szeretet
mindig igazságban nyilvánul meg,
és az igazságot mindig szeretetben képviseli.
Erre csak az képes,
aki nincs megkötözve embertársaival.

Neked nem arra kell törekedned,
hogy mások higgyenek Bennem,
hanem arra, hogy általad tapasztalják meg
az emberek az Én jóságomat, szeretetemet.
Főleg a megbocsátó és irgalmas szeretet az,
amit szeretnék általad másokkal megismertetni.
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"Segíteni szeretnék másokon!"
– ez legyen a slusszkulcs életed motorjához.
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Ami pedig a tetoválást és a különböző
karikák hordását illeti, akár fülben, nyakban,
orrban, ezek idegenek Tőlem mindaddig,
amíg nem a szeretni tanítást célozzák meg.
E nélkül az ilyesmi nem más, mint
a benső üresség külső álcázása.
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Az igazi szeretet nem érzelem.
Az igazi szeretet jót akarás!
Az szeret helyesen, aki akkor is jót akar,
ha jól érzi magát,
és akkor is, ha nem érzi jól magát.
A helyes szeretet feltétlenül önzetlen, tehát
elsősorban nem élvezet, hanem áldozat!

Amikor azt tapasztalod,
hogy téged nem szeretnek,
olyankor adj hálát Istennek,
mert ilyenkor van lehetőséged igazán arra,
hogy önzetlenül tudj szeretni!
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Te Jézusé vagy. Jézus a te Jézusod lett!
Ezt pecsételte le a megkeresztelkedésed.
Mivel a tiéd, vigyázz Reá, és akkor Ő,
egészen biztos, hogy vigyázni fog rád egész
életedben! Ő mérhetetlenül szeret téged.
Te is szeresd Őt úgy,
ahogy csak képes vagy erre!

Ha valóban jót akarsz magadnak, meg kell
találnod vagy létre kell hoznod azt a közösséget, ahol minden benned felmerülő kérdésre
értelmet megnyugtató választ tudsz kapni.
Ez a helyes önszeretet. E szavaim: „Nektek
megadatott, hogy megismerjétek az Isten
országának titkait” (Lk 8;10), örök érvényűek!
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Az veszi magára az Én igámat, aki akkor is
szeret, amikor őt nem szeretik.
Akkor is jót akar, amikor neki nem akarnak jót.
Akkor is megbocsát,
amikor igazságtalanul bántják.
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A szeretet világa nem a jog világa, ahol az
ismeret hiánya nem mentesít benneteket
döntéseitek büntető következményeitől.
A szeretet világában mindig a szándék
a döntő, mert az minden esetben
tudatosság következménye.
Véletlenül nem lehet se jót, se rosszat tenni.
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