T e r e m t é s 20
82. A szellemvilág gondolatainak töredéke sűrűsödött egykor anyaggá.
115. Minden rossz egy elrontott jó.
203. Amit ti testnek, anyagnak neveztek, az sűrített szellemi energia.
280. A jót, az Istent képesek vagytok birtokolni, de sohasem lesztek képesek kimeríteni. Még
pontosabban így fogalmazhatom ezt meg: ti képesek vagytok teljesen átadni magatokat Istennek, de
Isten csak annyiban adhatja át Magát nektek, amennyiben ezt el tudjátok viselni.
362. Senki sem képes a másik emberben megtalálni teljes önmagát, csak Bennem. Ez azért van így,
mert mindenkit a legnagyobb boldogságra, vagyis Önmagamra teremtettem.
486. Csak szellem van, amelynek létezik olyan lelkes megnyilvánulási módja, amit ti anyagnak,
földnek, pornak, sónak, vasnak, mésznek, tehát emberi testnek neveztek.
1223. Mindannyian örökkévalóságra vagytok teremtve, és a Föld semmi más, mint az ég felé
lendítő ugródeszka.
1238. Ti mindig és mindannyian reményből élő szellemi lények vagytok, akik tükör által
homályban látva vágyódtok a Fény után, mert lelketek mélyén tudjátok, hogy a Fény gyermekei
vagytok!
1382. A szeretet azáltal nő, ha osztogatod! Így magad is teremtővé válsz, társammá a teremtésben!
Így lesz benned és körülötted gazdagabb és szebb a világ!
1705. Ha Nélkülem is boldog lehetne bárki, akkor Isten nem Önmagára teremtett volna benneteket!
1810. A Földön csak akkor van számotokra gondviselő Isten, ha előbb ti vállaljátok, hogy
életetekben vigyáztok az Istenre!
1991. Csak halvány sejtéseitek lehetnek arról, hogy milyen a szellemvilág. Közületek bárki, még a
legtökéletesebb elme is, ennek a világnak tartalmát csak jelképekben, csak tükör által homályban
tudja érzékelni!
2356. Ha mint valami helyet érzékeltethetném a szellemvilágot, bár az elsősorban állapot, akkor
valamiképpen mindannyian bilokációban éltek, tehát egyszerre két helyen.
2703. Isten tervez, ember végez!
3554. Az anyagi részekből álló test nem „része” az embernek, mint ahogy a ruha sem „része” a
testnek. A szellem azért jelenik meg a Földön testbe öltözötten, mert úton van!
4074. Isten nem azért szeret téged, mert te jó és tökéletes vagy, hanem azért, mert Isten jó és
tökéletes!
4141. Te csak ültess! A növekedést az Isten adja (1Kor 3;6)!
4261. Az Isten azért teremtette a világot, hogy a benne élő ember ön- és Isten-ismeretre jutva
megélhesse önmagában az Istent.
4335. Azért létezel, mert boldogságomat meg akarom osztani veled!

4386. Jaj lenne mindenkinek, ha nem az irgalmas Isten, hanem az igazságos Isten döntene
sorsotokról. Bizony üres lenne a Mennyország!
………………………………………………………………………………...
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22. Aki igazán közeledik Hozzám, az egyre jobban kell hogy sugározzon Engem. Aki közeledik a
fényhez, az egyre jobban megvilágítódik, s egyre ragyogóbb lesz.
29. Engedj be magadba, hogy mindenkit szerethessek általad. Lényem a szeretés. Célom, hogy ezt
másoknak elmondjam. Csak abban él Lényem örömmel, akiben megvalósíthatom célom.
43. A Velem való találkozást mindenkinek lehetővé teszem. Amikor majd átlép valaki ebből az
életből abba a világba, melyre teremtődött, mely részéről bár letagadható a Földön, de meg nem
szüntethető, akkor az első mindig az, hogy Velem találkozik.
43. Mikor azt mondom, hogy sokan szeretnék a Velem való találkozást kikerülni, akkor ezt azért
mondom, mert mindenki, aki ide kerül, természetesen saját tudattartalmát hozza magával. Ezért
nem szeretnének találkozni Velem. Ez azt jelenti, hogy az emberek általában ismerik önmagukat, de
nem ismernek Engem.
156. Ne az legyen gondod, mi történik veled, hanem az, hogy mi történik benned Velem.
185. Menekülőkkel nem tudok lépést tartani. Csak küszködőkkel tudok együtt küzdeni.
247. Jézus név annyit jelent, hogy Isten, a Szabadító.
257. Foglalkozz Velem többet, mint önmagaddal. Így tudok majd Én többet foglalkozni veled.
296. Én senkit semmiképpen sem akarok és nem is fogok elítélni. Nem azért jöttem közétek, hogy
nektek rosszabb legyen, hanem azért, hogy jobb legyen. Egyáltalán nem fontos, hogy milyen vagy,
ha az Enyém vagy.
315. Az Én szabadságom véget ér ott, ahol a tiétek kezdődik.
610. Akkor vagyok Út, ha a szeretet bölcsessége és a bölcsesség szeretete sínpárján gördül életed
vonata.
904. Amint te nem létezhetsz odaadottságom nélkül, úgy Én sem létezhetek számodra
odaadottságod nélkül.
1023. A Szentlélek az egyetlen, aki képes kinyitni bárki személyét, és így tudja eggyé tenni a kettőt.
Így teszi eggyé az Atyát a Fiúval, és így tesz eggyé Engem veletek.
1204. Szívedben annyira tudod az Én békémet befogadni, amennyiben a körülötted élőkért áldozattá
tudsz válni.
1591. A probléma soha nem az, hogy Én hallom-e azt, amit te gondolsz vagy mondasz, hanem az,
hogy te hallod-e azt, amit naponta mondok neked! Mindennap szólok hozzád a lelkiismereteden
keresztül.
1599. Ha szerelmemet irántad teljes mértékben érzékeltetném veled földi életedben, akkor abba úgy
belepusztulnál, mint egy kaucsuk labda, amit bedobnak a Nap izzó lángtengerébe!

1822. Az Általam, számotokra elhozott és felkínált béke lényegéhez tartozik a rend. De az Én
békém nem a rend nyugalma (az a hatalmasok vágya), hanem a különbözőségek dinamikus
harmóniája (erőteljes összhangja)!
1831. Akiben nem élhetek, az lelki halott! 1860. Én csak azzal tudok együtt élni, aki átadja magát
Nekem.
2167. A megváltás Velem kezdődött, általatok folytatódik, és majd Velem fejeződik be. Veled
folytatódik akkor, ha vállalod a gondolkodás-átalakítást. Ennek feltétlenül az lesz a következménye,
hogy másokkal is akarsz erről beszélni.
2547. Én vagyok az a Fény, aki nem vet árnyékot, aki nem fejmosásra, hanem lábmosásra jött e
világra!
2601. Minden rádió ugyanazt a műsort adja, ha ugyanarra az állomásra van beállítva. Nektek, mint
vevőknek, Rám, mint adóra kell hangolódnotok.
2777. Minél inkább a jó szándékú szolgáló életre teszed a hangsúlyt, annál inkább lehetőséget adsz
Nekem, a te Jézusodnak arra, hogy az Én szándékom szerint formáljam lelkedet.
2878. Én, Jézus is csak Magamért vállaltam felelősséget, amikor emberként közöttetek éltem, de
értetek nem! És ez így lesz az idők végezetéig!
3008. Számodra Én vagyok az igazi „gyógyszer!” E gyógyszer „bevétele” már a te dolgod!
3233. Én, Jézus, azért testesültem meg, hogy ti értelmetek és akaratotok használata által Általam,
Velem és Bennem megistenüljetek.
3268. Hidd el, csak azt engedem meg számodra, ami javadra válik!
3462. Az a fájdalom, amelyet érzel tieid nemtörődömsége miatt, mint tudod, az Én fájdalmam
benned, tehát számodra kitüntetés! Adj hálát fájdalmaidért! Adj hálát, hogy szenvedésemben is
részesítelek. Nagyon természetes, hogy boldogságomnak is részesévé teszlek! Nem a halál után,
hanem már itt a Földön!
3661. Az tér meg, aki hallgat Rám, és nem az, aki azt akarja, hogy hallgassak rá.
3698. Én, Jézus, nem vágyaitokhoz, nem álmaitokhoz, hanem a napi feladataitok felvállalásához és
elvégzéséhez adom kegyelmemet, erőmet, segítségemet.
3778. Ahol módod van, ott tégy tanúságot arról, hogy Engem szeretsz, és arról, hogy ez biztosítja
benned azt a szívbékét, amelyet Én, Jézus, mindenkinek megígértem, és meg is adok, aki Hozzám
jön.
………………………………………………………………………………………….
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11. Azt értékelitek legkevésbé, ami legkevésbé nélkülözhető: tűz, víz, levegő!
25. Nem kisebb feladatot kívánok tőletek, mint azt, hogy itt a Földön tegyétek elviselhetővé az
emberi élet számára a poklot. A pokolnak ez a nótája: kiharcoltam az igazamat.

46. Minden ember olyan iskolába jár itt a Földön, ahol megtanulhatja, hogy bizonyos
következmények vállalása által válik mindenki egyre érettebbé.
56. A tenger hullámzása nem engedi felszínre azt a csendet, békés nyugalmat, mely fölött viharzik.
A tenger hullámaival, viharaival is csak az törődik, aki a felszínen halad.
148. A földi élet valójában egy olyan probléma-erdő, melyből nincs kiút kifelé, csak befelé. A
problémák megoldásának útja az, ha valaki rászánja magát arra, hogy minél nagyobb békességben
együtt éljen problémáival.
209. A szenvedés szeretet nélkül a pokol, a szeretet szenvedés nélkül a Mennyország, a kettő pedig
együtt a földi élet.
209. A jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó.
250. A mérték megtalálásának elve nem vakfegyelmet és vasszigort jelent. Csak az elegendőt, az
éppen eleget. Ezt keressétek meg! Ezért azt ajánlom, ti mindig minden esetben mérlegeljetek!
Legyetek szerények, mértékletesek!
575. Sokkal jobb a tévedés, mint az attól való félelem!
577. Ma nagyon sok ember menekül attól, hogy józanul gondolkodjék, mert nagyon kicsiny a hit az
emberek szívében. Hit nélkül pedig nehéz elviselni józanul a földi életet.
603. Aki Hozzám tartozik, annak a kevés is sok, aki pedig nem tartozik Hozzám, annak a sok is
kevés.
696. Azt, hogy mit esztek, erkölcsivé az a cselekedet, az a szándék teszi, amire az ételből nyert
energiát felhasználjátok. A lelketekben lévő szándék nem függvénye a gyomrotokban lévő ételnek.
771. A jelen megszentelése nem rendkívüliségek megtételéből áll, hanem abból, hogy az
örökkévalóság mérlegén kell azt megélni.
745. Minden találkozásnak az az Isten által elgondolt és megkívánt feladata, hogy közösen egyre
istenibbé váljatok. Tehát arra kellene törekednetek, hogy segítsétek egymást Hozzám, mivel senki
sem jut az Atyához, csak Énáltalam! (Jn 14;6).
1710. A félelem nem más, mint egy természetellenes magatartás nyomorúságos gyümölcse!
1770. Nem az alkalom szüli a tolvajt! Az alkalom leleplezi azt, hogy ki tolvaj és ki nem tolvaj.
1900. Csak aki menekül attól, hogy szembesüljön önmagával, az hordozza bűnei terhét, szinte
összenőve ezzel, mint a csiga a házával.
1963. Az élet nem olyan, mint amilyennek látod, hanem amilyennek látod, olyan!
1980. Ha valaki nem tud nem-et mondani, annak az igen-jét sem lehet komolyan venni!
1996. Aki az anyagiakra éhezik, az olyan étellel eteti magát, amelyből kivonták a tápszert.
Bármennyit eszik belőle, éhes marad!
2708. A földi élet mindenkinek kereszt. E kereszt nemcsak kisebbítés által válhat elviselhetővé,
hanem az erő növekedése által is! Ha erre rálátsz a szíveddel, vagyis elfogadsz Engem, akkor a

hálaadó, dicsőítő imáid hatására e kereszted meg is szűnik, illetve a Mennyország kulcsa lesz
számodra.
2880. Erkölcsi mérleg egyenlő a "karbantartott" lelkiismerettel.
3102. A történelmet az tanulja és az tanítja jól, aki a múltból tanulva a jelent egyre jobban meg
akarja szentelni, egyre szebbé akarja tenni.
3340. A holnap is és a holnapután is gondoskodni fog magáról, csak elégedjél meg a mai nap
gondjával. Ezzel akkor tudsz megelégedni, ha elhiszed, hogy a mai napod gondja elsősorban az Én
gondom a te életedben. Tehát tudatosítanod kell, hogy van Gondviselőd, tehát ma sem lehet
gondod!
3374. Csak az lát jól, aki a szívével lát! Tehát az, akinek életében a törekvésközpontja nem a világ
megváltoztatása, hanem az, hogy az Én, a te Jézusod szemével nézze a világot!
3474. Csak a sátán világa duruzsolja fületekbe, hogy ne legyetek megelégedve jó szándékotokkal.
Ne, mert ha megelégedtek, akkor bennetek megjelenik az az égi béke a Földön, amely az Általam,
Jézus által, elgondolt alkalmazkodásotok művészete, s szebb lesz nemcsak bennetek, de
körülöttetek is az élet!
3654. Mivel a Föld nem a mennyek országa, ezért a gondviselő Isten gondviselő szeretetét csak az
örökkévalóság szemüvegén át lehet felismerni.
4093. „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” E mondat olyan a Földön botorkáló embernek, mint a
hajósnak az iránytű, amelyet a fényév-távolságban lévő csillaghoz kell igazítania, ha biztosan be
akar jutni a pár kilométerre lévő kikötőbe.
4107. A földi élet lehetőség arra, hogy az önzetlen szeretet, az igazi életodaadás következtében
megvalósulhasson e kijelentésem: Aki elveszíti életét, megtalálja azt.
4201. Az adósság mindig jelzése annak, hogy Isten országát az anyagiak biztosításának
elhanyagolásával nem lehet megvalósítani. Az adósság egy olyan végszükséglethez nyúlás, amely
az anyagiak helytelen kezelésének vétkére is felhívja figyelmedet.
4336. A földi élet nem egy vidám, könnyed séta a boldog örökkévalóság felé, hanem a szenvedések
kohójában kitisztult önzetlen szeretet kialakításának ideje.
4398. Csak azt a fogadalmat helyeslem, amelyet valaki valami rossz ellen tesz, és nem azt, amit egy
jó mellett. Ennek magyarázata az, hogy minden jónál lehet jobb, s ezt a jobbat akadályozhatja a jó
mellett tett fogadalom.
4579. Mindenben van valami jó akkor is, ha az a jó nincs egyértelműen akkor, ott éppen kifejtve.
Mindaddig, amíg az igazadat akarod igazolni magad előtt és mások előtt is, erkölcsileg leállítod
magadban azt a fejlődést, amely a benső béke irányában lendíthetne előre.
4617. Óvakodnod kell a két nagy rablótól. A múlttal és a jövővel való foglalkozástól. E kettő
pontosan azt rabolja el tőled, ami a legfontosabb: a jelent!
4648. Az önuralom hiánya mindig azt mutatja, hogy magatok helyett másokon akartok uralkodni.

4708. Az él szabadságban, aki minden külső és benső kényszer ellenére képes gondolni, mondani és
tenni a meglátott jót.
4734. A Mennyország, vagyis a szeretet világa, és a pokol, vagyis a szeretetlenség világa között
nincs közvetlen átjárhatóság. A kapu ide is és oda is a földi világ. Itt van az a hely, ahol
befogadhatsz Engem, és itt van az a hely, ahol megtagadhatsz Engem.
4744. Nem a tévedésektől akarlak megóvni benneteket, hanem a rossz szándéktól! A szándék
kizárólag a ti kezetekben van! Felétek való kiszolgáltatottságom rajtatok, szándékotokon áll!
4744. Nem tudsz megfelelni szüleidnek, rokonaidnak és Nekem is. Nem, mert az Én akaratom nem
mindenben egyezik meg az ő akaratukkal. Én azt akarom, hogy Rám hallgass, hogy benned
élhessek, hogy általad is szebb lehessen a világ, ők pedig azt akarják, hogy rájuk hallgass, hogy
szebb legyen az ő életük.
4763. A Föld magában hordja lehetőségként a Mennyországot és a poklot is. Egyetlen eszköz arra,
hogy kiderüljön, mi van a szívekben, mi a szívetek szándéka.
…………………………………………………………………………………..
E m b e r 40 + 6
15. Aki nem őszinte önmagához, az nem megoldani igyekszik problémáit, hanem szőnyeg alá
söpörni. ... Legtöbb ember idegileg azért megy tönkre, mert nem őszinte önmagához.
35. Az emberi kapcsolatok mindig Tőlem jövő kapcsolatok, ha elbírják a nyilvánosságot.

89. Amiatt legyetek fájó gondban, hogy nem akartok elszántan isteni lények lenni.
109. A nyitottság, ha parttalanná válik, akkor több hátránnyal jár, mint előnnyel.
138. Tisztátalanná az embert az teszi, ami kijön a száján, és nem az, ami bemegy rajta.
150. Aki önmagán kívülinek gondolja a mennyek országát, az feltétlenül ott keresi élete megoldását,
ahol soha senki még meg nem találta.
260. Embernek lenni olyan nehéz, hogy eddig még igazán csak az Istennek sikerült. Igen. Nekem
sikerült.
276. Sorsod egy olyan kétfülű kosár, melynek egyik fülét Én, a másik fülét pedig te fogod. Így
megyünk együtt egy olyan kirakatokkal szegélyezett úton, melyen hol te, hol Én rakok kosárkádba
értékelendő anyagokat.
449. Hidd el, az ítélet nem Nálam, hanem a ti szívetekben van önmagatok iránt.
503. Csak abban és csak annyiban tudok bennetek élni, amennyiben vállaljátok azt a természetes
emberi életet, amely értelmileg örök távlatokban gondolkodik, akaratilag pedig a jelen pillanatot
szenteli meg azáltal, hogy azt a jót akarja másnak, amiről meggyőződött, hogy neki is jó.
549. Csak az áldozat tüze képes kioltani bennetek az önzés pokoli lángját, és csak az áldozatvállalás
által lehetsz te is azzá az emberré, akit Én örök boldogságra álmodtam.

575. Az ember nem más, mint anyagban élő szellemi lény. Feladata az, hogy az anyagot
szellemiesítse. Olyan örök értékű gondolatokkal itassa át, amelyek képesek teljesen semlegesíteni
az anyagtól meghatározott önfenntartás ösztönét. Ennek útja, tartalma a szeretés.
658. Semmi sem lehet fontosabb számodra, mint a jelen megszentelése. Ezért jöttél le a Földre!
787. A testtel nem lehet kompromisszumot kötni. Vagy uralkodsz rajta, vagy ő uralkodik rajtad.
Nem a tested által vagy ember, hanem a tested ellenére is azzá kell lenned.
805. Önmagad miatt kell mindent megtenned tieidért, azokért az emberekért, akik a te országod lakói!

1175. Az önző ember önmagának a legnagyobb ellensége, mivel állandóan menekülnie kell
lelkiismeretének hangja elől!
1192. A nagy tervek és elgondolások helyett próbálj meg a napi problémákban összedolgozni
Velem, s meg fogod tapasztalni, hogy a jelen megszentelésénél fontosabb nincs a világon.
1237. Nagyon nehezen tanultok meg Értem élni! Mindig kiszélesített önmagatokért, tehát közvetlen
hozzátartozóitokért éltek, s ez nem más, mint az Általam helytelenített önzésnek egyik formája.
1299. Értéknek azt értékeld, aminek az örökkévalóság mérlegén is súlya van. Tehát a mulandóságot
eszköznek használd arra, hogy a célt, a Velem való élő kapcsolatot ápold!
1439. Alázatos az, aki vállal minden gyalázatot a felismert jó, igaz érdekében, s ugyanakkor nyitott
mindig a jobb felé. De jobb csak az lehet számára, ami egyben értelmes is.
1469. Jónak lenni jó, de nehéz. Rossznak lenni rossz, de könnyű. Sokan inkább a bódultságot
vállalják a boldogság helyett! Ezek a rövidlátó emberek. Hosszú távon a jóság a nyerő!
1540. Sorsodat sem kikerülni, sem megszüntetni nem tudod. Csupán arról lehet szó, hogy
menekülésben vagy szembesülésben éled meg azt. Ha menekülésben, akkor tudnod kell, hogy Én
senki után nem futok. Ha szembesülésben, akkor mindig számíthatsz Rám!
1626. Minden embernek földi szerepe a szeretni tanítás! Ennek feltétele az, hogy úgy szeressétek
egymást, ahogy Én szeretlek titeket. Tehát a bölcs óvatosság fegyelmezettsége mellett olyan
szeretetszolgálatot kell élned, amelyet nem használhatnak ki azok, akik nem akarnak fejlődni
lelkileg!
1910. Emberré az válik, aki még az embereket is Istenért szereti, s nem önmagukért. Igaz ember az,
aki nem arra törekszik, hogy neki legyen jó, hanem arra, hogy a másik ember találja meg egyre
jobban az Istent.
2328. Isten szemében az a szegény, aki gazdagnak tudja magát. A gazdag az, aki mindig a nála
gazdagabbakat figyelve azt éli meg, hogy neki nem adnia, hanem állandóan kapnia, szereznie kell.
Így tehát az önzés uralja az életét.
2332. Istennek nem az tetszik, ha valaki szegény, hanem az, ha szegényíti magát, tehát másért él.
2773. Minden kritikát végy komolyan, és fogadd el mindegyiket olyan vésőnek, amely faragni akar
téged.
2809. Bármilyen lehet körülötted a sötétség, ha te világítasz, akkor nem zavarhat az, hogy mi van a
fényen kívül! Magatokban kell állandósítani a fényt! Te a Fény gyermeke vagy!

3337. Senki nem nyithatja ki másnak a szívét belülről, csak ő maga. Emberi szívet kívülről csak
betörni lehet.
3594. A gőg, amely arra késztet, hogy mások fölött uralkodni akarj, mindig gyávaságon alapul! A
gőgös ember fél attól, hogy szembesüljön önmagával!
3597. Képességeidben Isten működik, de neked kell működtetned! 4217.Veled és érted mindent, de
helyetted semmit! Nem vagy bábu!
3698. Nem Bennem hisztek, hanem abban az elképzelésetekben, amit Rólam kialakított bennetek az
önző, uralkodni vágyó természetetek.
3783. Az, hogy vágyaid és képességeid nem fedik egymást, olyan alázatra akar nevelni téged, amely
szükséges ahhoz, hogy egyre jobban leoldódjanak rólad elfojtott hiúságod béklyói.
3784. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy
kiderüljenek a tettei.
3792. A kisebbségi érzés (amely szereti önmagát köpködni) másik neve: elfojtott hiúság! Ebből
valóban nem tudlak kiemelni téged mindaddig, amíg fontosnak akarod tudni magadat önmagadnak!
Ha erről lemondtál, máris meggyógyultál!
4112. „Ne mondd magad kicsinek! Nem vagy te olyan nagy!” A magukat köpködők mindig
gyanúsak. Lelkük mélyén azt szeretnék, ha mások cáfolnák az önmagukról mondott becsmérlő
kijelentéseiket. Tehát legtöbbször a lelkük mélyén meghúzódó hiúság, önteltség beszél belőlük.
4251. Beteges gondolat az „igazság” védelme. Egyetlen erkölcsi igazság létezik. Ez pedig az, hogy
szeressétek egymást. Ezt azért nem kell védeni, mert le sem lehet győzni! Ez akkor is „igazság”
marad, ha nem tartja be valaki.
4277. Ha valaki kérés nélkül is szeret tanácsot adni másnak, az uralkodni akar, és nem szolgálni.
4752. Te is egy örök ajándék vagy az egész világ számára, amelynek kibontása kettőnk soha véget
nem érő feladata.
541. Küldetésed nem kisebb, s nagyobb nem lehet, mint az, hogy általad Én éljek. Hidd el, ez nem
nehéz. Az Én igám édes, és az Én terhem sokkal könnyebb, mint azok a terhek, amelyeket ti
választotok ki magatoknak. Sokkal jobban szeretlek annál, semhogy túlfeszített megterhelést raknék
rád.
…………………….
12. Ti, emberek, szemüvegben jártok. Magatok által elgondolt és csinált, tehát torzító szemüvegben.
Bajaitok gyökere az, hogy a mulandó világban akartok jó helyet biztosítani magatoknak, s úgy
gondoljátok, hogy ez akkor sikerül, ha egyre jobban megismeritek és meghódítjátok a mulandóságot.
347. Te a magad számára jobban teszed, ha nem az igazság, hanem az irgalom lelkületét ápolod
magadban. De merj kiállni mások érdekében az igazságtalanság ellen akkor is, ha ebből pillanatnyilag
hátrányod származik. Ne az emberek véleménye legyen döntő számodra, hanem az Én véleményem.
380. Nem az tesz jót, aki sokat markol, hanem az, aki amit markolt, azt meg is emészti, s nem markol
addig, míg ez meg nem történt.
1938. Amikor szeretetről van szó, akkor arról van szó, hogy az enyéimet lehet felhasználni, de nem
szabad lehetőséget adni arra, hogy kihasználják őket. Az enyéim bárányok, de nem birkák!

2680. Aki az Én békémet elfogadja, az kiteszi magát annak, hogy bárányként fog élni a farkasok között.
Egy ilyen élethez nagy bátorság, nagy bölcsesség, nagy óvatosság, tehát önfegyelem kell. Éppen ezért
az Én békémet csak kevesen fogadják el. Bizony, szűk a kapu és keskeny az út, ami az életre vezet (Mt
7;14)!
2925. Nem arra születtél, hogy emberekhez alkalmazkodj, hanem arra, hogy az emberekkel
kapcsolatban okos és óvatos légy, s ugyanakkor Velem, a te Jézusoddal maradj mindig élő kapcsolatban.
... A szíved szemével – ami a hit – feltétlenül kapcsolatban maradhatsz Velem!

…………………………………………………………………………………….
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20

28. Nem véletlenül idetévedett embersors vagy csupán, hanem örök álmom fénye jelent meg veled e
sötét világban.
294. Fel kell tudnod dolgozni magadban azt a tényt, hogy itt a Földön csupán törekvés állapotában
lehet lenni. A megvalósultság állapota: álom. A Földre nem megvalósulni jöttél, hanem fölkészülni a
megvalósulásra. Éppen a jóra való törekvéseid által.
315. Az újraszületés csak azok számára szükséges, akik önzésük betegségéből csak a Földön
találnak maguknak életteret arra, hogy kilábaljanak belőle.
364. Ti a szellemvilág földi vándorai vagytok.
543. Minden ember számára az újraszületés, tehát rendre más testben megjelenés a földi térben
addig tart, amíg meg nem történik az az újjászületés, amely saját testben megy végbe.
707. A földi élet egy kegyetlen pénzváltó asztal, ahová azért jöttök, hogy kiegyenlítsétek azt a
számlát, amely csak itt, csak így, és csak most egyenlíthető ki legsikeresebben részetekről.
887. Amikor valaki újra megszületik, akkor mindaz, amit a szellemvilágban világosan látott,
kitörlődik tudatából, hogy a reá váró életben pártatlan tudjon lenni döntéseit illetően.
891. A Földre általában olyan elrontott élettel jöttök, amely életet az áldozatos szeretet által vagytok
képesek olyanná tenni, hogy Isten Lelke által újjászülessetek.

1417. Az üdvösséghez, tehát a szívbékéhez, boldogsághoz az újjászületés szükséges. 2122. Aki
elfogad Engem Urának és Megszabadítójának, azt újjászüli a Szentlélek, és így belé költözik a
mennyek országa!
1773. Mindenkinek az a kavics fáj, ami a cipőjében van. Mindenki egy olyan kaviccsal jött le a
Földre, ami az övé, és ezt a kavicsot kell gyönggyé formálnia mindenkinek, amint a kagylóban
gyönggyé formálódik a belé került homokszem! A kagylóban lévő kis élet nagyon megszenvedi ezt!
1918. A Földre mindenki azért született, mert születése előtt nem volt megfelelő párkapcsolata
Velem! Tehát minden földi embernek egyedül a földi élet az a létezési terület, ahol a kapcsolatát ki
tudja és ki kell Velem alakítania.
2132. Újjászületett emberként a Fény gyermeke vagy!
2253. Az újjászületés olyan, mint amikor a kiscsirke kijön a tojásból. Kell ehhez saját erejének
próbálkozása, de az a világ, ami várja, nem tőle van, hanem Tőlem!

2878. Mindenki azért született a Földre, hogy önmagán belül felismerje a boldogító Istent. Ha ez
megtörtént, akkor megtörténik az az újjászületés, amelyről azt mondtam, hogy ez feltétlen feltétele
annak, hogy valaki az örök boldogság megélője legyen (Jn 3;3)!
639. Újjászületésed akkor történik meg, ha magadba engeded a szabadság lelkét, tehát azt az erőmet,
aki minden megkötözöttséget képes leoldani az Enyéimről, és képes megszüntetni minden
hiszékenységet annak érdekében, hogy a hit és Belém vetett bizalom egészséges fejlődésnek induljon.
3002. Az önzéssel és a felelősség áthárításával már születésetek előtt megkötöztétek magatokat. Ez
a ti "eredeti bűnötök"!
828. Lelketek kegyelmi állapota nem a felvállalt szereptől függ, hanem attól, hogy milyen
odaadottsággal élitek meg azt. Ha egy utcaseprő jól seper, akkor sokkal magasabb szintű lélek, mint
akármelyik főpap, guru, fakír vagy próféta, akik szerepükben önmaguknak tetszelegnek.
3080. Csak az utad sorsszerű. Az ezen történő járásod hogyanja azonban mindenkor tőled függ!
4214. A Föld bolygóra nem önszántukból születnek általában a szellemi lények. Nem, mert azt, amit
itt rontottak el, azt a Földön tudják csak jóvá tenni. Más bolygón csupán „finomításokról” lehet szó.
4433. Minden szellemi lény magában hordja időtlen világának lenyomatát. Minden olyan
problémában, amellyel jelen életedben birkóznod kell, előző életedben fel nem dolgozott, meg nem
bánt, jóvá nem tett, elmulasztott döntésed köszön vissza.
…………………………………………………………………………………..
Halál
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14. Most döntöd el, hogy halálod órája milyen lesz. Azt, hogy mikor lesz, abba nincs sok
beleszólásod. Azt, hogy milyen lesz, abba nincs sok beleszólásom. A halálnak Ura, az életnek
Szolgálója vagyok.
105. Mivel minden ember sorsként vállalja születésekor a meghalást, ezért inkább örülnie kéne a
halálnak érkezésekor, és nem keseregni miatta.
105. A halállal senkinek sem lehet rosszabb a sorsa, mint előtte volt. Csak jobb lehet. Jobb még
akkor is, ha elkárhozik. Igen, mert legalább önismeretre jut, mivel előbb-utóbb megunja, hogy
meneküljön önmaga elől.
142. A halál mindazoknak nyereség, akik nem maguk idézték azt elő tudatosan maguknak.
188. Valaki egy hídról beleesik a folyóba. Nem tehet róla. Fuldoklik. Nem akar meghalni. De eljut
arra a pontra, hogy azt éli meg: jobb neki, ha megadja magát a halálnak, mint az, hogy tovább
fuldokoljon. Ekkor hal meg.
268. A halál csak azoknak büntetés, akik még nem haltak meg.
303. Hidd el, minden döntésetek és cselekedetetek annyit érnek, amennyire a halálotok óráján majd
értékelni tudjátok azokat.
480. Amikor megszülettél, akkor egy olyan iskolába iratkoztál be, melyben a legfőbb tantárgy: a
halálra készülés!

827. Amit ti halálnak neveztek, az valójában egy nagy felébredés. És amint az álomból felébredve
folytatni kell életetek útját, éppen így, a nagy felébredés után is ez fog történni.
1059. Csak az halad jó úton, aki rendszeresen gondol a halálra, és arra törekszik, hogy az
örökkévalóság szemüvegén át nézze a mulandóságot. Az ilyen ember áldásomat hordozza.
1631. Nincs elmúlás! Csak átváltozás, csak megváltozás van (Jn 11;26).
1786. Meg kellene tanulnotok, hogy a hosszú élet nem jobb, mint a rövid élet, és a rövid élet nem
rosszabb, mint a hosszú élet! Amint a repülőgépet a szakértők olyan kifutópályára helyezik, ami
neki megfelel, ugyanígy a földi élet kifutó pályája pontosan megfelel annak az életnek, amelynek
Hozzám kell szállnia.
2256. Akit te a halál angyalának nevezel, az tulajdonképpen a te őrangyalod! Ő mindent megtesz a
te földi életedben érted, hogy a vele való színről színre történő találkozás az örök boldogságod
kiteljesedésének folytatását jelentse!
2443. Amíg úgy látom, hogy szüksége van környezetednek a te szeretetedre, és arra, hogy ők is
növekedjenek az irántad való szeretetben, addig a Földön kell maradnod.
2648. A halál olyan ébredés, amely feltétlenül kifizethető számlát nyújt be mindenkinek. Ha
fájdalmak várnak rád, akkor ez fog megnyugtatni: megérdemeltem, mivel magam akartam ezt! Ha
örök fénybe öltözöl, akkor ezt fogod mondani: minden kegyelem!
3166. A halálon inneni élet a halál utáni élethez mérten olyan, mint az alvó állapot az ébrenléthez
viszonyítva. A halál utáni élet egy igazi ébredés ahhoz képest, amit a Földön ébrenlétben éltek.
4299. Aki pedig már elment, egy olyan fénybe került, amely tökéletes önismeretre juttatja őt, és ez
fogja meghatározni további sorsát.
4434. Természetesen pokol nemcsak a Földön van! Az, aki a földi életében poklot hord magában, a
halála után a pokol fogja őt magában hordani! Isten nem oka, hanem feltétele a pokolnak.
4719. A halál után a megholtak, tehát az örökké élők, feltétlenül azt választják, ami számukra a
legmegfelelőbb! A halál után mindenki maga dönti el, hogy mi a legjobb a számára! Még az
elkárhozottak is „jobban érzik magukat a pokolban”, mint éreznék magukat a Mennyországban!
4763. Előttem fogtok számot adni, hogy teremtő fényemben felismerjétek saját árnyékotokat. De
akkor sem Én ítéllek meg benneteket, hanem az Ige, amit szóltam. Saját cselekedeteitek tükrében
fogjátok meglátni valódi önmagatokat, és megy mindenki oda, ahová való!
………………………………………………………………………………………..
Hit és vallás
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219. Imádkozni annyit jelent, mint Istenhez emelni a lelket.
379. A Rám figyelő, szívből jövő imáidra azért van szükségem, hogy áldásként vissza tudjam
hullatni rád.
393. Nem a csoda következménye a hit, hanem a hit következménye a csoda.

475. Istennek nincs szüksége sem papokra, sem hívekre. Az embereknek van szükségük Istenre,
Akihez ma könnyebben kerülnek közvetítő nélkül, mint a mai úgynevezett főközvetítőkkel.
636. A gonosz nem ellensége annyira önmagának, hogy sokáig elviselné azt, ha őmiatta dicsőít
valaki Engemet és Atyámat.
708. Nem az a megtért ember, aki önmagáról állítja, hogy megtért, hanem az, akiről a környezete
állapítja ezt meg.
751. A hit az az aranyhíd, amelyen keresztül erő árad felétek innen, ebből a világból. A szeretet már
ennek a világnak a megjelenülése a Földön. Nektek szükségetek van erőre, tehát hitre.
851. Aki fél, az valójában nem hisz Bennem. 646. Aki nem hisz Bennem, az tulajdonképpen
menekül önmaga elől.
1424. Én, Jézus, nem térdeplő tanítványaimnak nyújtottam Magamat kenyérbe és borba öltözötten!
Mióta egyházam hatalmi egyház lett szolgáló egyház helyett, egyenesen szégyellem Magam
helyettetek is, hogy mit csináltatok Belőlem!
1567. "Őrangyalom, angyali seregek, jöjjetek segítségemre, hogy Jézus tudjon zavartalanul élni
bennem!" Ha ezeket mondod, akkor béke költözik szívedbe, éspedig az Én békém!
1576. Nem szertartásokat, hanem magatartást kívánok Én tőletek. A szeretetnek olyan magatartását,
amely által az enyéim Engem képviselnek ott, ahol élnek!
3104. Ha Velem átgondolod az elinduló napodat, és arra kéred áldásomat, hogy minden döntésed,
minden lépésed Irántam való szeretetből történjen, akkor feltétlenül jó úton jársz.
3197. 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 gondolatokat, szavakat ne magadnak tulajdonítsd akkor sem, ha te
mondod azokat magadnak. Ennyi az egész!
3676. 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.
3925. 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.
4119. 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.
4201. Úgy dolgozz, mintha örökké élnél a Földön, és úgy imádkozz, mintha már aznap meghalnál.
4413. Az ember benső világát nem a körülményei, hanem a hite és a szeretete határozza meg!
4606. 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.

4742. Aki nem tudja vagy nem akarja fájdalmát kifejezni, az mérhetetlen gőgje által nem hisz az
irgalmas Istenben!
………………………………………………………………………………….
Körülmények
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29. Keresztedről le nem szállhatsz, mert természeted és körülményeid gerendáiból épül.
37. A lényeg nem az, ami van, hanem az, ahogyan hozzááll valaki ahhoz, ami van.
115. Ha valaki tudatosan hanyagolta el, hogy elsajátítson bizonyos ismereteket, melyek további
életében majd fontos szerepet kaphatnak, hát annak bizony terhet fog jelenteni a bűnösen
elmulasztott ismeretek hiányából származó rossz következmény.
158. Körülményeidet ne zúgolódásra, hanem önismeret-szerzésre használd fel!
327. A körülmény csak a szemetet határozza meg. Szemét önmagában nem létezik. Minden szemét
addig, míg nincs megfelelő helyen. 2834. Ha valaki azt gondolja, hogy őt a környezete határozza
meg, akkor az bizony „szemét-ember”.
334. Csak azok számára vagyok a körülményeknek is Istene, akik önmagukban már megtaláltak
Engem. Fordítva nem megy. Aki Engem, mint békét Teremtőt, önmagán kívül, a külső
körülményekben akar elsődlegesen megtalálni, az sem kívül, sem belül nem fog Rám találni.
425. Ha körülményeid megváltoztatásától reméled boldogságodat, ezt a Sátántól kell kérned. De
előre figyelmeztetlek, kegyetlenebb boldogtalanság vár akkor rád, semmint elképzelhetnéd.
814. Nem a körülmények függvénye az emberi szív békéje, hanem az Istennel való élő kapcsolat
hűséges ápolása tehet bárkit és bárhol boldoggá. A világ afelett arat győzelmet, aki úgy hiszi, hogy a
körülményektől függ boldogsága.
970. Ne tegyél tükröt mások elé. Életed maga legyen a tükör.
1492. Minden körülmény tükör! E tükörben kell meglátnia mindenkinek azt, hogy miképpen
változtassa meg gondolkodását. Gondolkodását, és nem a körülményeit! Az önismeret erre való!
2120. Neked a másik tükör, amely által fel tudod mérni, hogy hol tartasz türelemben, irgalomban,
reménykedésben, tehát a szeretetben. Csak ezután következhet az, hogy őt megértsd!
2575. Számodra ne legyen fontos szempont, hogy hol tart ma az emberiség. Csak az legyen a
fontos, hogy te hol tartasz Velem kapcsolatban.
2751. Számodra a legfontosabb az, amit szakszerűen tenned kell, s minden más akkor azonos Isten
akaratával, ha legnagyobb mértékben nem a te törekvésednek következménye, hanem körülményeid
hatására vállalod.
3292. Számodra ne legyen soha az a legfőbb szempont, hogy veled mit csinálnak! A döntő az, hogy
te mit teszel másokkal.
3536. Mások magatartása soha nem való másra, csak arra, hogy egyre tisztultabb önismeretre
jussatok, s így nyitottabbakká váljatok a helyes istenismeret kialakítására.

3549. Körülményeid, amelyeket nem te határozol meg a Földön, olyan tükrök, amelyek segítségével
rá tudsz látni hiányosságaidra.
3551. Kereszted mindenkor a saját természetednek és körülményeidnek összeférhetetlensége. Ezért
kell egyszer körülményeidet végleg elhagynod, míg önmagadat végleg soha nem hagyhatod el!
3683. Még ha a politizálás alatt azt érted is, hogy meg kell próbálnotok olyanná alakítani
körülményeiteket, amilyen körülményben könnyebb Engem képviselni, akkor is azt kell
mondanom, hogy tévedésben vagytok. Engem mindig az adott körülményekhez mérten kell teljes
szívvel követnetek.
3775. Amikor valaki lelkileg nagyon szenvedi hiányát valaminek, olyankor a kísértő be tud törni a
lelkébe. Az, aki teljesen átadja magát Nekem, aki valóban elfogad Engem, semmiben nem
szenvedhet hiányt!
4218. 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.
………………………………………………………………………………………..
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25. Amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, azt ne tedd másnak. Amit akarsz, hogy veled tegyenek,
azt tedd mással.
33. Csak elvben kell szeretni mindenkit. Gyakorlatban csak azt, akivel éppen kapcsolatban vagy.
82. Soha nem lehet semmi fontosabb, mint az Általam felkínált szeretet elfogadása, megértése és
terjesztése. Tudnotok kell, hogy Én csak belülről vagyok képes fényesíteni.
100. Szíved szeretete olyan kell legyen, mint a kályha melege. Nem a kályha dönti el, hogy kit és
hogyan melegítsen. Természetes, hogy különböző anyagok különböző módon alakulnak melegére.
Nem azért kell szeretnetek valakit, mert jó, hanem azért, mert ti jók vagytok.
471. Gyakorlatban legföljebb tíz, tizenöt embert lehet csak szeretni. Egyszerűen nincs többre
lehetőség.
181. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni.
100. Csak az a szeretet termékeny, melynek házastársa az igazság.
176. A szeretetnek mindig a másért végzett szolgálat mutatja meg valódiságát.
226. Ott kell megtalálnod szeretetből áldozattá válásodat, ahol éppen jelenleg vagy.
178. Az igazi szeretet akkor nyilatkozik meg, mikor valaki észreveszi azokat a rászorulókat, akiken
segíteni kell, s meg is tesz mindent értük, amit megtehet.
211. Helyesen szeretni csak annyiban tud valaki, amennyiben szabad attól, akit gyakorlatilag
szeretnie kell.
259. Helyesen az szereti önmagát, aki mindig szolgálni akar másokat Irántam való szeretetből, tehát
úgy, hogy nem engedi megkötöztetni magát azokkal, akiket szolgál. Az önszeretet tehát az igazi
szeretet.

365. Közvetlenül Engem szeretni nem lehet, csak közvetve, embereken keresztül. Közvetlenül csak
elmondani tudjátok Nekem, hogy szerettek Engem.
380. Nektek sem azért kell szeretni bárkit is, mert jó, hanem azért, mert ezzel tesztek tanúságot
arról, hogy ti jók akartok lenni.
399. Akkor vagy Hozzám nagyon közel, mikor nem magaddal törődsz, hanem azokkal, akikről
látod, hogy rászorulnak segítségedre, segítségemre általad. A szolgáló szeretet tud Engem legjobban
érzékeltetni a ti világotokban.
469. A szeretet mindig szentesíti az eszközt.
549. A szeretet a Földön lényegében nem élvezet, hanem áldozat! Te is azért jöttél le a Földre, mert
szükséged volt arra, hogy vállald életed áldozatát, és nem azért jöttél, hogy menekülj előle.
715. A szabadságod addig tart, ameddig a felelősséged.
777. Mindenkit szeretned kell, de legnehezebb azokat, akikkel együtt éltek. Akit nem nehéz
szeretni, azt nem is lehet érdemszerzően szeretni.
851. Aki fél, az valójában nem hisz Bennem, s így nem is szerethet helyesen sem Engem, sem
embertársát, sem önmagát!
1023. Bármilyen áldozatot vállalj annak érdekében, hogy másoknak ne okozz szenvedést.
1102. Nem az a szeretet boldogít, amit kaptok, hanem az, amit magatokban hordoztok.
1245. A szeretet nem bárgyúság, hanem szilárd kitartás a jónak meglátott feladat vállalásában.
1416. Tudj megfeledkezni önmagadról, és tudj örülni annak, hogy szeretni minden körülmények
között lehet!
1682. Az az ember, aki megtért, tudja, hogy a szeretet nem más, mint jóakarat mindenki iránt. Ha
nem ezt éli, akkor bűnben él.
1730. Csak aki ura önmagának, az lehet szerető szolgája környezetének! És az mondhatja el
önmagáról, hogy befogadott Engem!
1842. Az természetes, hogy az erkölcsileg rossz cselekedetet rossznak kell minősítened. Megítélni
tehát lehet, sőt kell is mindenki cselekedetét! Csupán az elítélés nem megengedett!
1994. Az a szabad, aki minden külső és belső kényszer ellenére képes tenni az általa meglátott és
belátott jót! Tehát az, akit nem határoz meg Istenen, tehát lelkiismeretén, tehát meggyőződésén
kívül senki és semmi! Helyesen csak az tud szeretni, aki szabad.
2082. Okos az, aki az önszeretetet éli meg csúcsértéknek. Isten szemében pedig okos az, aki az
önszeretetet önzetlenségben éli meg csúcsértéknek. Amint a főparancsban hallhatod: Szeresd
felebarátodat, mint önmagadat!
2328. Aki azokat látja, akik nála szegényebbek, annak szívében uralkodóvá válik az, hogy van
adnivalója, és kell is adnia, vagyis ki kell mutatnia gyakorlatilag is szeretetét, tehát szegényítenie
kell magát. A gazdag tehát Isten előtt az, aki szegénynek tudja magát.

2346. A helyes szeretet mindig igazságban nyilvánul meg, és az igazságot mindig szeretetben
képviseli. Erre csak az képes, aki nincs megkötözve embertársaival.
2607. 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.
2846. "Segíteni szeretnék másokon!" – ez legyen a slusszkulcs életed motorjához.
3082. 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.
3210. 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!
3292. Amikor azt tapasztalod, hogy téged nem szeretnek, olyankor adj hálát Istennek, mert ilyenkor
van lehetőséged igazán arra, hogy önzetlenül tudj szeretni!
3780. 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!
4620. 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!
4640. 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.
4734. 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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100. A megbocsátás nem az, ha valaki le akarja venni annak vállairól a terhet, aki rosszat tett. Nem!
Amint tettei következményein csak akkor és annak tudok segíteni, aki rossz tettét megbánta, úgy ti
se akarjatok segíteni azoknak, akik nem hajlandók bűnbánatot tartani.
212. A megbocsátás nem egyenlő az elfelejtéssel. Aki elfelejtésre törekszik, az menekül, és elfojtani
igyekszik valós vagy vélt sebeit. A megbocsátás magja a megértés. Meg kell tudni érteni azt, aki
megbántott. Nem helyeselni tettét, de megérteni.
212. Tudnod kell, hogy mindig mindenkinek mindenben bizonyos értelemben igaza van. Tehát még
a Sátánt is meg lehet érteni. Természetesen senkinek sem szabad igazat adni, semmi olyat nem
szabad helyeselni, ami helytelen. Megbocsátás megértés nélkül: fából vaskarika.

287. Én nem csak hirdettem, de éltem és tanítottam is azt a megbocsátást, mely az irgalom
rendjének alapszabálya.
449. Nálam irgalomra csak az talál, aki irgalmas. Nem olyan értelemben, hogy Én annak
irgalmazok, aki máshoz irgalmas, hanem olyan értelemben, hogy csak azt minősíthetem
irgalmasnak, aki magát is irgalmasnak tudja minősíteni.
471. Neked lehetnek ellenségeid, de te sohasem lehetsz ellensége senkinek.
1795. Az bocsát meg, aki vállalja, hogy az igazság rendjéből átlép az irgalom rendjébe!
1119. Az irgalom rendje akkor valóság, ha így beszélsz: „Meg tudom bocsátani Istennek, hogy nem
vagyok olyan, mint szeretném. Meg tudom bocsátani magamnak, hogy olyan vagyok, amilyen nem
szeretnék lenni. És meg tudom bocsátani másoknak, hogy ők olyanok, amilyenek! Ez a
tisztítóhely!”
1529. Aki nem tudja szeretni ellenségét, tehát nem tud neki megbocsátani, nem tud neki jót akarni,
az saját magát teszi boldogtalanná, mert képtelen együtt jelen lenni a szívbéke és a gyűlölet. Tehát
éppen az ellensége kívánságát valósítja meg önmagán, vagyis árt önmagának!
1544. A bűnbánat helyén való, de a bűntudat nem Tőlem van! A bűn lelki betegség. A bűnbánat
gyógyító orvosság. A bűntudat ostobaság. Ostoba ember az, aki betegségéből kigyógyulva azon
sopánkodik, hogy korábban beteg volt!
1795. Aki megbocsát, az elsősorban önmagának akar jót! Béke csak annak a szívében talál otthonra,
ahol mások rosszakaratának hatására valaki lemond arról, hogy viszont-rosszakarattal válaszoljon.
1968. Az irgalmas szív nem ostoba szív! Nem arra való, hogy mások élősködjenek rajta, hanem
arra, hogy mások szembesüljenek Velem, mint az egyetlen erkölcsi igazsággal! Én pedig úgy
vagyok az egyetlen erkölcsi igazság, hogy szeretetem nem képes hazug emberekkel egy gyékényen
árulni!
2111. Isten országában nincs jog. Isten minden bűnbánónak megbocsát. Irgalmasságot akarok és
nem áldozatbemutatásokat!
2375. Meg kell tanulnod kilépni az igazság rendjéből, és megtalálni helyedet az irgalom rendjében.
Boldogságodnak ez az ára!
2415. Az az alázatos, aki úgy tud képviselni öntudatosan valamit, hogy azzal nem a jogi igazság
rendjét képviseli, hanem az irgalomnak azt a rendjét, amely akkor is létezik, ha a bűnös nem kér
bocsánatot attól, akit szeretetlenül megbántott.
2513. A földi és az örök boldogságotok alapja nem a jogi igazságban, hanem az erkölcsi igazságban,
tehát az irgalom rendjében található.
2817. A régi bűnök emlékének fájdalma jó és üdvös akkor, ha növeszti benned – mintegy
jóvátételként – az áldozatos szeretet vállalását. Azt viszont nem szabad megengedned, hogy
bűntudattá nője ki magát. A múlt árnyéka soha nem törheti meg azt az égi fényt, amelyet magadban
hordozol!

3351. A Szentlélek elleni bűn nem más, mint a rosszban megátalkodottság állapota! Aki ebben a
bűnben van, természetesen nem kaphat erre bocsánatot. Nem is akarhat irgalmat önmaga számára az
ilyen lélek, mert ha akarna, akkor már nem volna megátalkodott.
3745. Megbocsátani nem nehéz. Elszakadni, már nehezebb. Azért nem nehéz megbocsátani, mert
csak ennyit kell tudnod kimondani: „Fizessen meg neked Isten úgy, ahogy Ő jónak látja!”
4734. Én csak azokat a bűnöket tudom megbocsátani, amelyekért bocsánatot kértek, vagyis
megbántok. Ez azért van így, mert a bűnből kilépni csak belülről kifelé lehet.
…………………………………………………………………………………
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457. Betegségedből van kiút. Nem küzdened kell ellene, hanem hálát kell adnod érte. Tudom, hogy
ez nagyon furcsán hangzik számodra, de pszichikailag csak akkor tudsz ráhangolódni arra a
fiziológiai rezgésszámra, mely képes helyreállítani benned a megbillent egyensúlyt, ha hitben
érleled magadban azt a meggyőződést, hogy Én csak olyat engedek meg számodra, ami feltétlenül
javadra válik.
533. Csak az fog szolgálni benneteket, aminek uralmát megszüntettétek magatok felett!
963. Minden betegségnek elsődleges célja nem a gyógyulás, hanem a megtérés. A megtérésnek az a
formája, amelyet pályamódosításnak lehet nevezni, feltétlenül célja minden betegségnek.
1421. A földi ember számára a test egy olyan műszerfal, amely jelzi azt, hogy a lélek hol és hogyan
sérült meg. A test annyira múlékony jószág, hogy nem is képes betegségeket hordozni. Csupán arról
van szó, hogy a lélek sérülései nyilvánulhatnak meg rajta.
1421. Amikor azt látjátok, hogy egy jó embernek valami testi baja van, akkor nem arról van szó,
hogy ő ártott valakinek, hanem arról, hogy őt bántották vagy bántják, és ezt nem tudja lelkileg
feldolgozni.
1792. Ha tehát valaki azért imádkozik, hogy egy beteg meggyógyuljon, s közben a kapott vagy
szerzett tudományát alkalmazza a betegen, az kérhet ezért pénzt.
1874. Semmiféle kapcsolat nincs az egészség, a boldogság és a hosszú élet között! A Földre senki
nem születik azért, hogy egészséges legyen, sem azért, hogy hosszú életű legyen. Mindenki azért
születik le a Földre, hogy boldog legyen, illetve azért, hogy lelkileg meggyógyuljon.
2215. A szenvedéssel úgy lehet megtanulni együtt élni, hogy árukapcsolásként hozzákapcsolod az
Én szenvedéseimhez. Tehát amikor te szenvedsz, ha Hozzám kapcsoltad, ha Nekem felajánlottad,
akkor együtt szenvedünk, tehát átélheted azt a kitüntetést, hogy részesülhetsz az Én
szenvedéseimben. Ez valóban kitüntetés!
2291. Aki nem az egészségével foglalkozik, hanem Velem, annak Én mindig biztosítom azt az
egészséget, amire szüksége van ahhoz, hogy szívében az Én békémet ápolni tudja!
2874. Nem egészségre születtetek a Földre, hanem szeretetre!
2975. Ahhoz, hogy valaki Általam gyógyítson, nem kell mást tennie, mint imában azt kell kérnie,
hogy Isten akarata szerint induljon el az a gyógyulási folyamat, amelyre a betegnek szüksége van

testi egészsége érdekében. Ha ezt akár egyedül, de főleg legalább ketten egyetértve élő hittel kérik,
feltétlenül meghallgatásra talál imájuk.
3305. A boldogság mindig attól függ, hogy Velem, Jézussal, milyen a szeretet-kapcsolata valakinek,
és nem attól, hogy milyen az egészségi állapota.
3340. Nem elnyomnod kell gondjaidat, hanem átadni Nekem megsemmisítésre!
3354. A testi fájdalmak elsősorban nem arra valók, hogy küzdjetek ellenük, hanem arra, hogy
tanuljatok belőlük. A fájdalmak csökkentése nagyon is helyénvaló, de a hangsúlyt arra kellene
tennetek, hogy tanítsanak benneteket. Ha ez nem volna lényeges feladatuk, akkor a végtelenül
szerető Isten soha és senkinek és semmiféle fájdalmat meg nem engedne!
3355. A karmikus eredetű nehézségeknek legjobb orvossága az, ha megtanultok ezekkel együtt élni.
Ha szívbékére törekedve (Rám hagyatkozva) vállalod ezt a keresztedet, akkor nemcsak csökken, de
meg is szűnik ez a „tartozásod”!
3537. Gyógyíthatatlan betegség nincs, de gyógyíthatatlan beteg van. Bármilyen betegségben
szenved valaki, ha akarja, ráléphet a gyógyulás útjára. Aki nem akar erre az útra rálépni, az
gyógyíthatatlan marad.
3618. Egy probléma – legyen az bármilyen súlyos – csak akkor nyer feloldást lelkileg bárkinél, ha
az illető értelemmel is alátámasztható okok alapján hálát is tud adni a tragikus eseményekért.
3909. Testi egészséged olyan mértékben fog növekedni, amilyen mértékben növekedni fogsz az
önzetlen szeretetben, s amilyen mértékben komolyan veszed azt, hogy csak azért felelsz, ami a
feladatod, és a feladatod mindig az, amire képes vagy.
3909. Nem a testi betegséged gyógyulása által leszel boldog, hanem a boldoggá levésed által leszel
testileg is egyre egészségesebb.
4077. Szeretettel kérlek, tartsd sokkal nagyobb értéken lelked szépségét, épségét, mint tested
pillanatnyi állapotát! Ha erre törekszel, akkor tested is meg fogja kapni, el fogja érni mindig azt az
egészségi állapotot, amire szüksége van ahhoz, hogy szolgálni tudja lelked nyugalmát.
…………………………………………………………………………………
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239. Amíg ki nem növöd azt az ostobaságot, hogy boldogságod másoktól függ, addig Én, a
mindenható Isten sem tudok neked eleget tenni.
242. A szeretetből hozott áldozat a boldogság útja.
340. Nem az a boldog, akit szeretnek, hanem az, aki szeret.
512. Sem boldog, sem boldogtalan nem lehet senki más hibájából.
575. A boldogság = a jó birtoklása az elvesztés félelme nélkül! Tehát, akiben mint Szeretet élhetek,
az a boldog. A földi életben minden folyamat, tehát az a boldog, aki arra törekszik, hogy Velem
legyen egy!

811. Csak az tud erővel és tiszta tűzzel tanúságot tenni Mellettem, aki megtapasztalta azt, hogy
igazán csak az Isten tud boldogítani.
2779. A boldogság nem egészség – betegség kérdése, hanem látás kérdése.
2849. Az irgalom rendjében a szeretet igazságban, az igazság pedig szeretetben nyilvánul meg.
Ezek mérlege teszi teljessé azt az örök életet, amelyben zavartalan boldogság vár reád!
2859. Boldog csak az tud lenni, akinek gondolkodása nem ellenkezik az Én gondolataimmal.
2873. Csak Istenben lehet boldog minden szellemi lény, mivel mindenki Istenre teremtődött!
3174. A boldogság minden embernek – legyen az gyermek vagy felnőtt –, természetes létállapota!
Tehát a benső béke az, ami a Földön elérhető legnagyobb boldogság.
3243. Add te is falat kenyérként magadat Értem másoknak, s szívbékédet akkor is élni tudod, ha az
egész pokol igyekszik zavart kelteni körülötted! Igen, mert a te szívbékéd az Én ajándékom!
3359. Boldogságod nem attól függ, hogy milyen betegséged van, hanem attól, hogy azokat a
lehetőségeket, amelyek rendelkezésedre állnak, mennyire itatod át szíved szeretetével! Ez a lényeg!
3374. A szívbéke, tehát a boldogság, nem a halál után kezdődik. Ott csak egyértelműen láthatóvá
válik! Itt és most kell ezt magadban hordanod, vagyis elhinned, hogy Isten benned boldogító módon
van jelen!
3401. Nem attól lesz valaki boldog, hogy képes-e megtenni azt, amit szeretne, hanem attól, hogy
képes-e elfogadni azt, hogy megtegye azt, amit az Isten szeretne.
3462. Előbb-utóbb minden szellemi lény ráébred arra, hogy csak Általam, Velem és Bennem lehet
boldog. Amint nem lehet harapófogóval siettetni a virágbimbó kinyílását, úgy nem lehet „kívülről”
siettetni egy lélek fejlődését sem! Nagyon komolyan kell venned és elfogadnod, hogy mindenki
csak önmagáért felel.
3620. Nem az a boldog, aki jól érzi magát, hanem az, aki a lelkiismerete szerint cselekszik.
3645. Boldog az, aki megteszi azt, amit meg kell tennie. Boldog az, aki tudja, hogy soha nem kell
megtennie azt, amire nem képes. Segítségemet nem vágyaitok megvalósításához, hanem
feladataitok elvégzéséhez adom!
4203. Boldogságot csak örök, soha véget nem érő kincs tud teremteni az emberben. Ez pedig nem
más, mint az Istennel megélt békés kapcsolat.
4451. A legtöbb embert éppen az teszi boldogtalanná, hogy vágyai, kívánságai nincsenek
összhangban képességeivel és lehetőségeivel. Ne bonyolítsátok a dolgokat! A boldog élet nagyon
egyszerű!
………………………………………………………………………………………..
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239. Senkinél sem lett úgy, hogy a házasság és a gyermek boldogít. Vagy Én boldogítok, vagy
senki.

277. Csak az tud jól szeretni, aki belül szabad attól, aki felé szeretetét ki kell mutatnia. Még
házastársak kapcsolatában is nélkülözhetetlen az a benső szabadság, mely külön-külön felelőssé
teszi mindegyiket a Velem való kapcsolatában.
362. Az Értem élést más ember megnehezíteni tudja, de megkönnyíteni nem. Azért tudja
megnehezíteni, mert képesek vagytok akadályozni egymást a helyes önismeret megszerzésében. És
azért nem tudjátok könnyíteni e téren egymást, mert az önismeretre jutás fáradalmait senki sem
kerülheti el.
412. Nem megoldás veszekedni senkivel, aki részeges. De minden esetben meg kell kérdezni tőle,
miután kijózanodott, hogy jó-e ez neki. A szeretet gyakran szembesíti embertársát azzal, amitől
menekülni akar, csak szembesülnie ne kelljen hibájával, szeretetlenségével, tehát a megtérés
szükségességével.
436. A párkapcsolat nem lehet cél-program, csak eszköz jellegű lehetőség, kiváló arra, hogy valaki
Hozzám közelebb kerüljön. Ha valaki nem erre használja fel párkapcsolatát, az nem értett meg
semmit abból, amire az Isten őt teremtette.
448. A szerelmeseknek mondom: Ne egymástól várják saját boldogságukat, hanem Tőlem várja
mindegyik, akkor meg fogják találni egymásban azt. De ha egymástól várják, akkor pokollá teszik
egymás életét.
546. Egymásra hangoltan kell mindegyikteknek megtalálni saját boldogságát, és senki sem lehet
sem boldog, sem boldogtalan a másik helyett. De a másik miatt sem, annak ellenére, hogy egymásra
hangoltan lehettek csak boldogok. Mindenki önmaga miatt lehet boldog a másikért!
575. Nem egymásért kell élnetek, hanem egymással Értem.
745. A legtöbb párkapcsolatot az önzés rontja el. Ennek megnyilvánulása az az uralomvágy, amely
birtokolni akarja a másikat, és nem arra használni, hogy Hozzám közelebb kerüljenek mindketten.
776. Ne kívánkozz arra, hogy bármilyen emberi kapcsolat érdekében lealacsonyodj! Maradj annak,
aki vagy, s akkor, ha javadra válik, úgyis belesodródsz neked megfelelő párkapcsolatba, illetve lesz
olyan, aki – ha még nem érte el azt a lelki érzékenységi fokot, amelyben te élsz –, akkor majd
igyekezni fog felkapaszkodni erre.
881. Mindig azt a legnehezebb szeretni, akivel együtt kell élnetek. Igen, mert annak árnyéka
vetítődik rá a másikra. Az árnyék pedig akkor is árnyék, ha a legízletesebb gyümölcsöt termő fának
az árnyéka. Ti pedig Fényre vagytok teremtve, tehát minden árnyék leárnyékolja boldogságotokat!
1095. Kapcsolatokon javítani nem lehet. Kapcsolatokat csak elfogadni lehet annak érdekében, hogy
ki-ki önmagán javítson.
1231. Akinek sok barátja van, az pszichikailag alkalmatlanná teszi magát arra, hogy elmélyült
párkapcsolatot tudjon kialakítani. Akinek sok barátja van, annak egy sincs! Ez lélektani törvény!
1560. Egy házasságban az a normális, az az Istennek tetsző, ha a házastársak sokkal közelebb tudják
egymáshoz magukat, mint gyermekeikhez!

1575. Minden párkapcsolat kétélű kard! Operálni, gyilkolni egyaránt lehet vele! A földi életben
mindig csalódással jár, ha valaki kívülről vár segítséget! Csupán az önismeret terén lehet
felhasználni a párkapcsolatot pozitív értelemben. Minden más önámítás e téren!
1798. Egy párkapcsolat akkor számíthat arra, hogy időtálló legyen, ha nem erőltetik, hanem
belesodródnak azok, akiket érint. Aki siettetni akarja az ilyen kapcsolat létrejöttét, az olyan, mint
mikor valaki fogóval akarja szétfeszíteni a bimbót, hogy gyorsabban történjen a virágba borulás!
Pontosan azt teszi tönkre, amit akart!
1915. Az Én áldásomat csak az a párkapcsolat hordozza, amely vagy Belőlem, vagy Belém nő!
1918. A párkapcsolat mindig tükör! Egyetlen olyan párkapcsolat van, amelynek minőségén
fáradoznotok kell egész életetek folyamán. Ez pedig a Velem való párkapcsolat.
2160. Nagyon fontos, hogy minden párkapcsolat átvilágított kapcsolat legyen! Akkor átvilágított az
ilyen kapcsolat, ha ez az átvilágítás Általam, Velem és Bennem történik, mivel Én vagyok az élet
világossága!
2179. Csak annak a párkapcsolatnak van reménye a jövőt illetően, amelyben mindkét fél a jelenben
már Általam, Velem és Bennem igyekszik megtalálni élete értelmét. Tehát a jövőben csak az
remélhet, aki a jelenben hordozza áldásomat!
2203. 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.
2381. 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.
2893. 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!
3098. Isten nem arra teremtett benneteket, hogy egymást boldoggá tegyétek, hanem arra, hogy
segítsétek egymást Felém, Jézus felé, aki egyedüli boldogítótok.
3501. 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!
3851. 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!
3889. Egy házasságban a párkapcsolat mérhetetlenül fontosabb, mint a szülő-gyermek
vérkapcsolata. Ez utóbbi ideiglenes. A párkapcsolat Isten szándéka szerint sírig tartó!
4076. Szíved békéje nem függhet a másik részeges állapotától, gonoszságától. Egyedül a Velem
való élő kapcsolatodtól függ az, hogy keresztedet gyümölcstermő módon tudd cipelni.

4336. 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.
4556. 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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103. Minden gyermek akkor érzi igazán, hogy valóban jó helyen van, ha Hozzám akarja kapcsolni
az, akire rábíztam. Nagy tévedésben van az a szülő, aki azt hiszi, hogy birtokolhat gyermeket, mint
egy tárgyat, mert az övé. Nem az övé! Minden gyermek az Enyém! Csupán kölcsönben van a
szülőknél, akiket akkor választott, mikor még tudta, hogy mi a teendője.
189. Ne akarj gyermekeid helyett élni, csupán Értem velük. Ne az ő kedvüket keresd, hanem az Én
kedvemet velük kapcsolatban is.
194. A szülő-gyermek kötelék valójában rablánc. Amint a köldökzsinór elvágása nélkül elpusztul az
új élet, úgy e rablánc elvágása nélkül két élet képes elpusztulni: a régi és az új. Szülő, gyermek
boldogsága egyaránt belepusztul.
220. Egy gyermeket nemcsak nevelni, de „idomítani” is kell. Segíteni kell őket arra, hogy mielőbb
kiépüljenek bennük azok az egészséges gátlások, melyek által felismerhetik tevékenységük
lehetőségeinek határait.
220. Nagyon helytelen pedagógiai elv az, hogy nem szabad a gyermeket bántani. Aki ezt képviseli,
az kikapcsolja értelmes eszét a szeretetéből. Az a szülő, aki szabadjára engedi az éretlen gyermek
felelőtlen viselkedését, az nagyon rosszul szereti gyermekét.
246. Nem jól nevel az a szülő, akire gyermeke mindig számít. Mint ahogy nem jól szeret az a
gyermek, aki szüleiért él, akire szülei mindig számítanak. A jó nevelés alapfeltétele az önálló,
felelősségvállalásra, karó nélkül is egyenesen maradásra nevelés.
246. Az nevel jól, aki lehetőséget ad neveltjének arra, hogy saját kárán, keserves tapasztalatok árán
megtanulja az önnevelés nem könnyű mesterségét.
269. Gyermekeidről is tudnod kell, hogy elsősorban az Enyémek ők. Ezért nem “a számukra
legjobb módon kell segítened őket”, hanem a számodra legjobb módon. Ami a te lelkedet
gazdagítja, azt kell tenned – szinte függetlenül attól, hogy ők ezt hogyan fogadják. Önmagadért
felelsz, és nem értük.
340. Amíg meg vagy kötözve gyermekeddel, addig nem is tudod helyesen szeretni őt, mert helyesen
az szeret, aki úgy szeret, mint Én. Tehát gyermekeddel kapcsolatban sem lehet feladatod az, hogy
elveszítsd szíved nyugalmát, és az sem, hogy megszerezd az ő szíve nyugalmát.
549. Te azért kaptad gyermekedet, mert ő választott téged arra, hogy addig, míg fel nem nő, a te
nevelésed alatt álljon. De az ő boldogsága sem függ attól, hogy te a kapott feladatot hogyan
teljesíted. Meg kell értened, hogy kivétel nélkül mindenki a maga boldogságának kovácsa.

639. Egy gyermekkel nem lehet kompromisszumot kötni. Vagy ő uralkodik rajtatok, vagy ti
uralkodtok rajta.
755. Szüleidnek is szükségük volt arra a körülményre, amelyet a te gyarlóságod is alakított. Az
érdes kövek mindegyikének szüksége van a másik érdességére, hogy csiszolódjanak.
777. Gyermeked azért választott téged, mert neked pontosan ő tud olyan lehetőséget adni, amiben
feloldhatod karmikus megkötözöttségedet, melyet ha nem teszel, akkor ő ugyan ezzel nem veszít,
természetesen nem is nyer, de te veszítesz!
777. Nem azért vagy, hogy gyermekedért élj! A világon még senkit nem tett boldoggá az, hogy
gyermekéért élhet. Értem kell élned, akár gyermeked ellenében is! A Tőlem kapott tanítás szerint
kell élned, vagyis Engem, mint Utat kell vállalnod, ha meg akarsz felelni annak a szerepnek, amiért
a Földre születtél.
1560. Elsősorban nem a szülőnek kell ragaszkodnia a gyermekhez, hanem a gyermeknek a szülőhöz
mindaddig, amíg a gyermek a szülei kenyerét eszi. Boldog az a szülő, aki időben el tudja engedni
gyermekét, és boldog az a gyermek, aki időben el tudja engedni szüleit, hogy házastársához
ragaszkodjék!
1698. A felelősségre nevelés lényeges eszköze a felelősségrevonás!
3312. Az Isten téged nem gyermekedre, hanem Önmagára teremtett, és csak Benne találhatsz rá
szíved békéjére, mint ahogy gyermeked is csak Benne lehet boldog. Az Istent, Aki Önmagára
teremtett benneteket, Általam, Velem és Bennem, Jézusban, mutatta be, és ajánlotta oda Magát
nektek.
3494. Gyermekeidet és mindenkit a világon akkor szeretsz helyesen, ha Isten akaratát akarod
közvetíteni feléjük. Ennek az akaratnak a felismerését pedig minden megkötözöttség ködösíteni
próbálja.
4045. Egy-egy jó szó, egy csendes ráfigyelés valakire, egy kis bátorítás sokszor olyan lavinát
indíthat el, amely idővel ezrek és ezrek életét képes megváltoztatni!
4471. Az önnevelés minden nevelés alapja! Ez az a „rezonáló doboz”, amely ha hiányzik, a húrok
hangja csak cincogás!
_______________________________________________

