A bűnbánat egyben a megbocsátás
ANGYAL – 1G.1

Isten mindig megbocsát a bűnbánó bűnösnek. …
Igazi bűnbánata csak annak van, aki ezután
másképpen kezd gondolkodni, mint eddig tette.
HANG – 3522

Nem vagy sohasem egyedül.
ANGYAL – 2G.1

Hidd el, nem vagy egyedül soha! Azért élek benned,
hogy ne tudjalak elhagyni, és azért vagyok benned
boldogító módon, hogy tudjalak boldogítani.
HANG – 2529

A mindennap mértéke legyen a böjtöd.
ANGYAL – 3G.1

A mérték megtalálásának elve nem vakfegyelmet és
vasszigort jelent. Csak az elegendőt, az éppen eleget.
Ezt keressétek meg! …
Legyetek szerények, mértékletesek!
HANG – 250

A saját utadon járj! Minden más tévelygés.
ANGYAL – 3G.1

El kell kezdened saját utadat járni úgy, hogy egyre
szorosabb kapcsolatba kerülj Velem, s ennek
arányában egyre jobban függetlenülni tudj
mindazoktól, akik nem akarják, hogy abszolút első
legyek az életükben.
HANG – 1925

Az akarás fal, nem lépcső.
ANGYAL – 3G.1

Minden görcsös kapaszkodás, minden erőszakos
próbálkozás zsákutcába torkoll előbb-utóbb.
HANG – 715

A hazugság félelem.
ANGYAL – 3L.1

A félelem nem más, mint egy természetellenes
magatartás nyomorúságos gyümölcse!
HANG – 1710

A szeretet külön van, a fény külön van.
Te a kettő közé vagy feszítve. Ez a Te utad.
ANGYAL – 4G.2

Te fényezel másokat. Jól teszed. Én fényezlek téged.
Higgyél az általad árasztó, békét és egészséget
közvetítő Lelkem fényének erejében.
Hidd el, ez benned és érted is működik!
HANG – 56

A szeretet fény nélkül semmi.
A fény szeretet nélkül semmi.
ANGYAL – 4G.2

Aki igazán közeledik Hozzám, az egyre jobban kell
hogy sugározzon Engem. Aki közeledik a fényhez, az
egyre jobban megvilágítódik, s egyre ragyogóbb lesz.
HANG – 22
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A szívtől a szájig egy arasz.
Tedd meg ezt az utat!
ANGYAL – 4G.1

Nektek szükségetek van arra, hogy szívetek háláját
valahogyan megfogalmazzátok, mert a
megfogalmazott hála nemcsak szavakból áll, hanem
olyan érzést táplál a hálálkodóban, hogy mások felé ne
a panaszkodás jellemezze, hanem az, hogy bátorítsa a
másikat a szeretetre.
HANG – 1926

A kérdezők kedvesebbek Ő előtte, mint a tudók.
ANGYAL – 4G.1

Örömöm határtalan, amikor olyan kérdezőnek lehetek
társa, aki komolyan gondolja azt a felszólításomat:
alakítsátok át gondolkodásotokat.
HANG – 2586

Ha magad elindítod, kapsz segítséget.
ANGYAL – 4L.1

Azt szoktátok mondani: „Segíts magadon,
s az Isten is megsegít.”
HANG – 678

Tett és anyag között pattan ki a szikra.
ANGYAL – 5G.1

Tedd Értem, a te Jézusodért, amit teszel, és tapasztalni
fogod, hogy Én, Jézus, mindent megteszek érted, amit
egy Isten megtehet gyermekéért!
HANG – 3090

Az út nem nehéz.
ANGYAL – 5G.1

Én vagyok az út! A senkinek nem ártás, a mindenkinek
megbocsátás és a szolgáló szeretés útja.
HANG – 4195

Ha megízleled a jobbat, elhagyod a rosszabbat.
Olthatatlan szomjúsággal fogod keresni.
ANGYAL – 6L.1

Az a szomjúság, amely az „egyre jobban, egyre
tovább” szintjén benned van, soha nem fog
megszűnni, csupán a Velem való színről színre
találkozás után már nem lesz gyötrő!
HANG – 3199

A teremtett a hiányt látja, a valóságot csak sejti.
Vezéreljen a sejtelem!
ANGYAL – 7G.3

Csak halvány sejtéseitek lehetnek arról,
hogy milyen a szellemvilág.
HANG – 1991

A félelem a gyengék menedéke.
ANGYAL – 7G.1

Aki fél, az valójában nem hisz Bennem. ...
Aki nem hisz Bennem, az tulajdonképpen
menekül önmaga elől.
HANG – 851, 646

Fogadd a szenvedést mint égi küldöttet,
de engedd az útjára, ha távozni akar!
ANGYAL – 7G.2

A szenvedés mulandó ugyan, de mindaddig megújul,
amíg valaki Istennek nem adja magát.
HANG – 3230

2

Az ima a szárnyatlanok szárnya.
ANGYAL – 7L.1

Imádkozni annyit jelent, mint Istenhez emelni a lelket.
HANG – 219

Az anyag Isten gyermeke.
ANGYAL – 8G.1

Csak szellem van, amelynek létezik olyan lelkes
megnyilvánulási módja, amit ti anyagnak, földnek,
pornak, sónak, vasnak, mésznek,
tehát emberi testnek neveztek.
HANG – 486

Az igaz kérdésre jön a válasz.
ANGYAL – 8G.2

Egy megtért ember, ha nem tudja, mint kell tennie,
akkor kérdezni fog, és akkor a hatékony tanácsot el
tudja fogadni Tőlem.
HANG – 2218

Ő keres téged. Te csak engedj! ...
Ehhez segíts mindenkit!
ANGYAL – 8L.1

Engedj be magadba, hogy mindenkit szerethessek
általad. … Lényem a szeretés. Célom, hogy ezt
másoknak elmondjam. Csak abban él Lényem
örömmel, akiben megvalósíthatom célom.
HANG – 29

A fény rajtad keresztül árad.
ANGYAL – 9G.1

Ha hiszed, hogy benned élek, akkor el kell hinned azt
is, hogy az Én világosságom nem csak a te
világosságod, hanem rajtad keresztül
mások felé is áradó világosság!
HANG – 3195

Minden tetted áldozat, ha nem magadnak teszed.
ANGYAL – 9G.2

Akkor van benned boldogító szeretet, ha nem
magaddal vagy elfoglalva, hanem azzal foglalkozol,
hogy hol és miként tudnál másokért élni!
HANG – 3449

Aki időben tesz, az halált nem ismer.
ANGYAL – 9G.3
Az időben tett, az az időtlen tett.
ANGYAL – 12G.3

A jelen megszentelése nem rendkívüliségek
megtételéből áll, hanem abból, hogy az örökkévalóság
mérlegén kell azt megélni.
HANG – 771

Az anyag képtelen a jóra és a rosszra,
mert lényege a tehetetlenség.
ANGYAL – 9L.1

Az anyagi részekből álló test nem „része” az
embernek, mint ahogy a ruha sem „része” a testnek.
HANG – 3554

Minden igaz tett szeretetből épül.
ANGYAL – 10G.1

Irántam való szeretetből kell tenned azt,
ami a napi feladatod.
HANG – 4044

3

Egyek vagytok a feladatban. Személy, sors,
esemény – csak habfodrok a tengeren.
ANGYAL – 11G.3

A tenger hullámzása nem engedi felszínre azt a
csendet, békés nyugalmat, mely felett viharzik. …
A tenger hullámaival, viharaival is csak az törődik,
aki a felszínen halad.
HANG – 56

Minden tetteddel helyettem cselekszel.
Vigyázz! El ne csúfíts! ...
Minden tettedben jelen lehetek, ha úgy teszel.
ANGYAL – 11L.3

Angyalaim is ott vannak életed minden mozzanatában.
Rajtuk keresztül is hatni akarok rád, és szeretni
akarlak téged. Fordulj hozzájuk többször!
HANG – 419

Úgy szeretni mindenkit. A legnagyobb kegy,
mert ez Ő benned.
ANGYAL – 12L.1

Csak aki ura önmagának, az lehet szerető szolgája
környezetének! És az mondhatja el önmagáról,
hogy befogadott Engem!
HANG – 1730

A szárny közvetítő, anyag és levegő között.
Ember vagy. A kar a szárnyad.
Ölelned kell tudni előbb, akkor fogsz repülni.
Másképp nem megy.
ANGYAL – 12L.3

Aki átölel Engem, Jézust, aki engedi, hogy Én, Jézus,
átöleljem őt, az már itt a Földön megízlel valamit
abból a kimondhatatlan mennyek országából,
amelyet önmagában hord!
HANG – 2811

Keresd a csodálkozókat. Ők fognak tanítani. …
A keresőnek adatik a tanító.
ANGYAL – 12L.1

Csak Rám figyelve, csak Engem tanulva és csak
Engem követve lehetséges életetekben annak a
szeretetnek a megtanulása és megélése, amely a
mulandóságból az örökéletre vezet. Ehhez pedig
közösség kell, jézusi közösség!
HANG – 4666

Félelmet ne ismerjen a szíved, mert az
a „Suttogó” otthona.
ANGYAL – 12L.2

A félelem rossz tanácsadó. Visszájára fordít mindent.
A jót ijesztővé torzítja, s vonzóvá a rosszat.
HANG – 387

Aki csodálkozni tud, akörül kinyílnak a csodák.
A legnagyobb csoda – az ember.
ANGYAL – 12L.1

Nem a csoda következménye a HIT, hanem a HIT
következménye a csoda.
HANG – 393

Új Hang születik, és ti lesztek a zendülése.
ANGYAL – 13G.3

Irántad megélt szerelmem visszhangja az benned, amit
érzel … Isten mindenkit arra teremtett, hogy
Saját szerelmét visszhangozza.
HANG – 3701

Ne a fejeddel rendezz, ne a szíveddel rendezz,
hanem alázattal. Mert Ő rendez mindent.
ANGYAL – 13L.3

Minden életnek Rendezője Én vagyok.
HANG – 603
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A magot nem oszthatod, de zárd a mélyre.
A földbe hullott mag képes fává nőni, gyümölcsöt
Sokszorosan fog újra kinőni. Azt oszthatod.
teremni Általam. Ti ne tudnátok?! Nem titok, hogy mit
A magnak le kell szállni – mélyre. Utána a föld
kell tennetek. A befelé figyelő lélek rálát
becsukódik sokáig – sokáig. ... Légy türelmes, mint a elégedetlenségeire, és szükségszerűen, mélyrehatóan
föld, amelyből vétettél és sokszorosan fogsz teremni.
dönteni fog az Út vállalása érdekében.
ANGYAL – 13L.3
HANG – 81
Te nemcsak teremtett vagy. Te építesz és
te rombolsz – elsősorban önmagadon.
ANGYAL – 13L.2

A Teremtő teremtményeit is beleveszi – „társként” –
teremtő munkájába.
HANG – 3330

Az ébredés egyetlen módja, hogy megszűnsz álmodni.
Amíg az álomra figyelsz, mind mélyebbre süllyedsz
az álomban, mert elfogadod ébrenlétnek. ... Minden
lépés Feléje egy ébredés. Minden lét, nemcsak a
tiétek – az mind álom. Ritkább, mind ritkább – de
álom. Egyetlen ébredés létezik: az Ő.
ANGYAL – 14G.1

Reggel nemcsak felébredned kell, hanem
ráébredned arra a feladatra, ami reád vár az
elkövetkezendő órákban. Ez a ráébredés adja meg
neked a Hozzám közeledés lehetőségét!
HANG – 1535

Véled, hogy van szükségtelen?
Ezért a szót „miért” töröld ki!
ANGYAL – 14G.2

Nincsenek véletlenek!
HANG – 1929

A megszokott takarja a hibát. Ha felfordítod, előbújik,
csupán mert nem megszokott. ... Az ellenségnek csak
addig van hatalma, amíg rejtett, mert mindenki
erősebb nála. Egy ereje van, a hazugság, a leplezés, a
megszokás, a langyosság.
ANGYAL – 14G.2

A „megszokás” csak akkor jó, ha a jobb felé képes
kinyitni valakit. Különben akadálya
a lelki fejlődésnek.
HANG – 3520

A kicsiny gyermek még gyenge, de parancs nélkül
eszik, parancs nélkül mosolyog, jól érzi magát.
A mosolyod a feladatod.
Azt parancs nélkül is meg tudod tenni.
ANGYAL – 14L.3

Ha törekszel megjátszani a mosolygást, akkor
valójában lelked igazi alaphelyzetét
igyekszel a felszínre hozni.
HANG – 4598

az Ő jele

a Te jeled

a megváltás jele

Én elhoztam nektek a megváltást, de átvenni
nektek kell a gondolkodás-átalakítás által. …
Akkor imádkozol jól, akkor emeled valóban
Hozzám lelkedet, ha a fejedben lévő, jónak ítélt
gondolatokat át tudod ültetni a szívedbe.
HANG – 2128, 1947

A Te jeled tükörképe
az Ő jelének. Együtt
a megváltás jele.
Így imádkozz, szíved alatt a kezed
– és jeled fölé épül a másik jel.
(Ha az alsó háromszög nem kész,
nem épülhet rá a fölső.)
ANGYAL – 14L.2
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Pici kis új több, mint minden régi. … A piciny új:
Isten országának magja benned. Áldott az a talaj,
mely befogadja a magot, és áldott az ő termése.
ANGYAL – 14L.4

Velem elérkezett hozzátok az Isten országa, vagyis a
szívbéke, melyet nem úgy adok Én nektek, amint a
világ adja saját békéjét. A világ bódít, Én boldogítok!
HANG – 1324

Csak egy út van számodra: adni és nem kapni.
Csak Őtőle kaphatsz egyedül. Mindenki másnak
segítened kell – és adni. Minden adatik, amire
szükséged lesz. Amíg hiánynak érzed,
addig kapni akarsz.
ANGYAL – 14L.4

A teljes élet birtoklása számotokra akkor válik
valósággá, ha azt, ami vagy, és azt, amid van, át tudod
adni a rászorulókon keresztül Nekem, hogy
megszázszorozva visszaadjam, és ajándékul
megkoronázzalak az örök élettel.
HANG – 4663

Meg kell részegednetek Istenben! Ez a bor jelképe.
Ez az Ő vére. Erény, jóság, jó szándék – ez mind
cserép. Üres cserép – az Ital nélkül.
ANGYAL – 15G.2

Én, Jézus, nem térdeplő tanítványaimnak nyújtottam
Magamat kenyérbe és borba öltözötten!
HANG – 1424

Aki a földön súlytalan, az úttalan. Az anyag, amit
magatokra vállaltok, az a súly. Ha fel bírnátok fogni a
súly vágyát a fény után, ha meg bírnátok sejteni a fény
vágyát a súly után, akkor megízlelnétek a mámort.
ANGYAL – 15G.4

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!
HANG - 1238

Mely pillanatról tudod, hogy nem az utolsó-e?
Ővele egy vagy – nincs többé halál.
ANGYAL – 15G.2

Aki Bennem, Jézusban hisz, az nem hal meg sohasem!
Tehát nincs halál az enyéim számára!
HANG – 3372

Minden erő ellenséged, ha nem szereted.
Nem szeretheted, ha nem ismered.
Eggyé válsz vele, nem lesz ellenséged.
ANGYAL – 15L.2

Mindaz, aki azt akarja a másik embernek, amit úgy
gondol, hogy Én is akarom, az jót akar, az szeret!
Ezt a magatartást kell megélned azokkal szemben,
akiket te ellenségnek nevezel.
HANG – 1098

Ami súlyt más helyett emelsz, az nem nyomhat le.
Az a súly nyom le, amit elmulasztasz emelni.
ANGYAL – 16G.2

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.
HANG – 115

Az erősnek a bűn: tanulság.
A gyöngének: kárhozat.
ANGYAL – 16G.2

Mindenkit arra szólítottam fel, hogy alakítsa át
gondolkodását (Márk 1;15-ben a bűnbánat szó eredeti
értelme: gondolkodás-átalakítás). …
Csak aki menekül attól, hogy
szembesüljönönmagával, az hordozza bűnei terhét,
szinte összenőve azzal, mint a csiga a házával.
HANG – 1536, 1900
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Egy bűn van csak: elfordulni Tőle.
Minden tett, minden gondolat nyitott virágként
álljon Előtte, akkor nincsen bűn.
ANGYAL – 16G.3

Légy nagyon nyitott Felém, és bízzál Bennem!
HANG – 2023

Szent erő raboskodik üvegbörtönben, és az embertől
elvétetik az éj nyugalma. (villanyégő)
ANGYAL – 16L.1

Nyugodtan oltsd el éjjelre a villanyt! A külső sötét
semmit nem jelent annak, akiben Én, a világ
Világossága benne vagyok!
HANG – 2433

Nemcsak teremtmény vagy, de részes az Ő erejében.
Önmagad teremtménye vagy. Aszerint ítélkezz! Te
hívtad létre a rosszat és a jót. Válaszd a jót és a rossz
eltűnik, mert nincs, aki teremtse.
ANGYAL – 17G.3

A szeretet azáltal nő, ha osztogatod! Így magad is
teremtővé válsz, társammá a teremtésben! Így lesz
benned és körülötted gazdagabb és szebb a világ!
HANG – 1382

Csodálatos tükör van benned. Mindent megmutat
az a tükör. Nyugszik benned és tükrözi Őt,
de csak akkor, ha csend van.
ANGYAL – 17G.3

Ti tükör által homályban láttok minden olyan
valóságot, mely nem közvetlen érzékszerveiteken
keresztül jut tudatotokba. Kétségtelen, fontos e
téren is a fejlődés, de a fejlődés csak akkor igazi,
ha Engem, mint Utat világít meg jobban,
s nem akkor, ha megmásít.
HANG – 71

Az idő a kezetekben születik, ha szívetekben van
a végtelen. Így mindenre lesz időtök.
ANGYAL – 17L.2

Az mindenképpen biztos, hogy olyan terved
megvalósításához, amely az Isten akaratával
összhangban van, lesz időd.
HANG – 4365

Balgatag eszköz, széttöri a végtelent és az ember
azt hiszi, hogy akkor többet kap. (óraszerkezet)
ANGYAL – 17L.1

Minden szétesettségnek az a gyökere, hogy nincs
időtök Velem foglalkozni! Minél több eszköz áll
rendelkezésetekre, hogy jól kihasználjátok az időt,
annál kevesebb időtök van a lényegre!
HANG – 1514

Ha szolgálsz, egy vagy Vele, s akkor szabad vagy.
Nincs súly, nincs idő, se mérték, se mennyiség.
ANGYAL – 18G.3

Amikor a lelkiismereteden keresztül szólok, akkor
feltétlenül érzed, hogy szabad vagy, s éppen ezért
lehet igazi szeretetnek nevezni azt az áldozatot,
amelyet lelkiismereted szavára vállalsz.
HANG – 1290

A Szent Erőt akkor érzed, ha árasztod. A Nap sohasem
láthatja sugarait, de holdjai visszaverik. Gondold meg,
hogy a Nap is csak hold! És mindenek az Ő fényét
verik vissza. Bennünk szemléli Önmagát.
ANGYAL – 18G.2

Engem, Jézust, akarj megtapasztalni, hogy belülről
kifelé, a lelkedből a környezeted felé tudjam
árasztani azt a fényt, amely az Isten szeretete!
HANG – 4784
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Ő küldi a bűnt, hogy látókká váljatok.
ANGYAL – 18L.2

A bűnbánat helyén való, de a bűntudat nem Tőlem
van! A bűn lelki betegség.
A bűnbánat gyógyító orvosság.
HANG – 1544

A csoda csak akkor jön, ha te nem vagy.
Ez a titok titka.
ANGYAL – 19L.3

A szolgáló szeretet adja meg azt az irányt, amely úton
feltétlenül egyre jobban eggyé válhatsz Velem,
a te Jézusoddal!
HANG – 4340

A Szentháromság tebenned van, ha hiszel.
Teremtő – az Atya. Teremtett világ – a Fiú.
És a híd – a Szentlélek. Valójában – Egy.
ANGYAL – 20G.4

Én, Jézus, és az Atyám egy vagyunk a Szentlélekben
annyira, hogy soha nem tudunk egymás nélkül lenni,
élni! Tehát az egész Szentháromság veszi magára a te
gondodat, ha egyszer hiszel Bennem,
és Rám bíztál valamit!
HANG – 2417

Ha Ő nagy benned, minden feladat kicsi,
kevés és könnyű.
ANGYAL – 20L.1

Ha a jelen pillanataiban élsz, könnyű a dolgod.
Ott veled vagyok. Mert az Én nevem: vagyok!
HANG – 4287

A legtisztább hang is hiábavaló,
ha nincs, aki hallja.
ANGYAL – 20L.1

Minden rádió ugyanazt a műsort adja, ha ugyanarra az
állomásra van beállítva. Nektek, mint vevőknek, Rám,
mint adóra kell hangolódnotok.
HANG – 2601

Ne benned legyen a csoda, hanem általad, mert nem
vagy virág, hanem Tavasz. A csoda a virágban
megjelenik. De ki tudja megfogni a Tavaszt?
Ha csoda vagy, virág vagy, egy a sok közül.
ANGYAL – 20L.3

Te az Én tavaszom egyik ragyogása vagy.
HANG – 1091

A Megváltó teste csak adásra adatott.
A Megváltó nem egy ember, hanem az ember.
ANGYAL – 21G.3

Embernek lenni olyan nehéz, hogy eddig még igazán
csak az Istennek sikerült. Igen. Nekem sikerült.
HANG – 260

Nem eldobni kell a régit. ... Ha nem ragaszkodtok
hozzá, másra fogjátok használni, mint eddig.
ANGYAL – 21G.2

Amíg valaki valamihez ragaszkodik, valamit
birtokolni akar, addig rabszolgája annak. E téren pedig
az ilyen rabszolga nem ember,
hanem nagyon ember alatti lény!
HANG – 842

Szellem – a teremtő. Lélek – a közvetítő.
Test – az anyag. A Szentháromság.
ANGYAL – 21G.1

A szellemvilág gondolatainak töredéke sűrűsödött
egykor anyaggá.
HANG – 82
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Minden forma kapu a végtelen rendszer felé. Kinek
Bár nem a forma a lényeg, hanem a tartalom, de
szeme van – szemen keresztül, kinek füle van – fülön kétségtelen, hogy nem mindegy, egy tartalmat milyen
keresztül. Mindenkinek más adatik, de az erő egy.
formába önt valaki. … Én vagyok az Alfa és az
ANGYAL – 21G.3
Ómega, a Kezdet és a Vég! A mindent összefogó Erő.
HANG – 222, 1562
Csak addig szenvedtek, míg föl nem ismeritek ŐT
mindenben. ... A szenvedés csak az állat irányítója.
Az út eleje a szenvedés vége.
ANGYAL – 21L.2

Sokat szenvedek amiatt, hogy végig kell várnom
mérhetetlen szenvedéseiteket, míg rá nem jöttök arra,
hogy életetek megoldása csak Nálam és Általam és
Velem lehetséges.
HANG – 103

A Nirvána ott van, ahol a kettő egy. Ahol a
Az üdvösséghez, tehát a szívbékéhez, boldogsághoz az
párhuzamosok találkoznak. Látszólag nyugalom –
újjászületés szükséges. … Aki elfogad Engem Urának
valójában tett. Látszólag csend – valójában minden
és Megszabadítójának, azt újjászüli a Szentlélek, és
hang együtt. Látszólag távol – valójában benned van.
így belé költözik a mennyek országa!
ANGYAL – 21L.4
HANG – 1417, 2122
Ha Őt szereted, mindent szeretsz. Ha nem szeretsz
eléggé, Őt nem szereted eléggé, mert minden az Ő
műve. Szeresd Őt a tökéletességben. Csodált Őt a
tökéletlenben, mert minden az Ő tükre!
ANGYAL – 21L.4

Isten mindenben és mindenkiben benne van
létbentartó módon.
HANG – 924

Az arany a leghaszontalanabb fém, mert semmire sem Semmiféle anyagnak, sem aranynak, sem gyémántnak
jó. Mi az értéke? A beléje vetett hit. Az ember a hitét
önmagában erkölcsi értéke nincs.
a föld szülöttébe veti. Átok tapad hozzá ezért.
HANG – 2654
ANGYAL – 22G.3
Az álmodó nem azt álmodja, hogy alszik, hanem,
hogy ébren van. ... Minden amit cselekesztek most:
álomcselekedet, álomgondolat.
ANGYAL – 22G.3

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.
HANG – 827

A földi fény a kényszerű égés. Az égi fény
az önkéntes égés: az áldozat.
ANGYAL – 23G.2

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.
HANG – 549

Ha felnőtt ember nő, az daganat vagy háj. Nem szép.
Felnőttetek. Az Újat kell megszülnötök, a Gyermeket!
Már ne magatokat növeljétek többé!
ANGYAL – 23L.3

Amint egy anya fél, mielőtt megszüli gyermekét, de
utána örül, mert valami új élet született a világra, úgy
benned, veled és általad valami új életszemlélet indul
el a Jézusi élet irányába.
HANG – 36
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Szép, ami a szükségesnél több. A test mozog – ez
szükséges, a tánc – az a „több”, s ha valóban tánc –
akkor szép. A hang szükséges – a dal a „több”. Az
ábrázolás szükséges – csak ami „több” annál, az a
szép. Az Új Világ csak a szépségből épülhet.
ANGYAL – 23L.4

Meg fogjátok látni angyalaimat, amint veletek és
értetek dolgoznak majd, hogy amit a gonoszság
tönkretett, az – mint tavasszal a megújult természet –,
abban a szépségben és jóságban mutatkozzék meg
újra, ami az Én elgondolásom, és a Tőlem kapott
szerep elfogadását mutassák meg nektek.
HANG – 597

Ahol tűz ég, ott különválik az igaz a hamistól. …
Az érc még nem használható. A fém hasznavehető.
A salak lábbal tapostatik.
A tűz mit gyújtasz kettéválasztja. ...
Gondozd a tüzet, őrizd, mással ne törődj!
ANGYAL – 23L.3

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.
HANG – 100

Ha hiszed, hogy van hangom, megszólalhatok. Ha
nem hiszed, néma vagyok. Ha hiszed, hogy te vagyok,
az leszek. Magasba vetett hit.
Alacsonyba is lehet hitet vetni, csak rajtad múlik.
ANGYAL – 23L.4

Őrangyalod mindig veled van, de a valós találkozás
csak akkor jöhet létre, ha nemcsak ő,
hanem te is akarod.
HANG – 3042

Tanítója, szellemi vezetője mindenkinek hitből van.
Aki hisz – annak van, s a hit az ő ereje. ...
Angyalaitok leszállnak hitetek útján,
mert a hit az a híd.
ANGYAL – 23L.2

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.
HANG – 751

Templom vagytok. ... A templom nem válogat, a
templom befogad. Gondolj üres templomokra!
Hogyan fázik abban az üres szentély!
Ne félj megnyitni a templomajtókat!
ANGYAL – 24G.2

Te az Én Lelkem temploma vagy! Köszönd ezt meg
többször! A hála és köszönet érzése még nagyobb
nyitottságot eredményez benned arra,
hogy jobban tudjak hatni rád!
HANG – 1628

Ahogy ti befogadtok, úgy fogad be titeket az Atya. ... Szívedben annyira tudod az Én békémet befogadni,
Az Atya kegyelmét nem adhatom általad, ha nem
amennyiben a körülötted élőkért áldozattá tudsz válni.
fogadod be a megváltatlan világot.
Azokért, akik segítenek helyes önismeretre jutni, és
ANGYAL – 24G.3
így nem akadályai, hanem szolgálói annak, hogy
Hozzám közelebb kerülj, hogy szíved békéje az Én
szívem békéje legyen.
HANG – 1204
Gyújtópont az ember. Valóban csupán egy pont:
A megváltás Velem kezdődött, általatok folytatódik, és
a megváltó pont. ... Kicsiny lény vagy a teremtésben, majd Velem fejeződik be. Veled folytatódik akkor, ha
mégis az Ő képe és azt tovább sugározod.
vállalod a gondolkodás-átalakítást. Ennek feltétlenül
ANGYAL – 24L.2
az lesz a következménye, hogy másokkal is akarsz
erről beszélni.
HANG - 2167
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A világ szívdobbanása a te szívdobbanásoddal egy. ... A test olyan "műszerfal", amelyen meg szoktak jelenni
A test piciny tükörképe a végtelennek.
a léleknek olyan elhatározásai, döntései, amelyek a
ANGYAL – 24L.2
szellemvilágból eredő forrásból táplálkoznak.
HANG – 2957
A sötétség nem nőhet, csak a fény gyengülhet. ... Ha
a szemed sugározni fog, akkor jó lesz minden.
Ne végy részt a sötétből, de add a világosat mindig
és mindenkor! Majd a sötét eltakarodik. …
Gyújtsd az embereket és ne búsulj a sötétségen!
ANGYAL – 25G.1

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!
HANG – 2809

Mit hibádnak vélsz, erényed lehet, ha felismered.
ANGYAL – 25G.1

Mivel minden rossz egy elrontott jó, ezért mindenben,
még a legnagyobb rosszban, a bűnben is, meg lehet
látni a jót! – Szinte minden embert a bűnei vittek
Istenhez, és nem az erényei!
HANG – 3347

Jaj azoknak, akik nem hiszik már, hogy van örök
kárhozat, és szükségük van a félelemre. Nem félnek
semmit. A félelem számukra támasz lenne.
Az örök kárhozat az, hogy nem tudják,
hogy benne vannak, hogy nem félnek.
ANGYAL – 25G.4

Bizony igaz, hogy örök kárhozat van! Ez az
életállapot, ez a lelkiállapot mindaddig lehetséges
mindenki számára, amíg egyszer végleg rá nem
döbben arra, hogy nem örök kárhozatra, hanem boldog
örökéletre teremtette őt a Szeretet, tehát az Isten. …
Van örök kárhozat, de nincs örök kárhozott.
HANG – 3076, 238

A csíra a mag halála. A földben lakók halálnak látják
csupán, mert nem látják a csírát, mely a föld fölött
van. Ne félj a haláltól, mert az nincs! Ha velem
cselekszel, halált nem ismersz.
ANGYAL – 25L.4

Felelős döntések által fejlődik bennetek az az
öntudatos élet, amely az örökélet
csíráját hordja magában.
HANG – 2077

A boldog ember nem bosszús és nem örül a más
kárának. A beteg gyűlöli az egészségeset. A
boldogtalan gyűlöli a boldogat. A részeg gyűlöli a
józant. A gyűlölet az félelem, tevékeny félelem,
szégyenérzés.
ANGYAL – 25L.3

Gyűlölni annyit jelent, mint a lehetőségek szerint
ártani, rosszat akarni másoknak. … Nektek igenis az a
feladatotok, hogy a haragot és gyűlöletet
szeretettel viszonozzátok.
HANG – 4636, 2113

Ne a rosszat javítsd, hanem a jót fokozd!
Az majd fölszívja a rosszat maga körül. ...
Ne a betegség ellen küzdj,
hanem az egészséget erősítsd!
ANGYAL – 25L.1

Hibáiddal kapcsolatban ne arra tedd a hangsúlyt, hogy
egy-egy hibádat kijavítsd. Ne, mert akkor az a hibád,
amelyet elfojtottál magadban, egy újabb formában
ismét meg fog jelenni.
A hangsúlyt az egész-ségre kell tenned!
HANG – 1450
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A kis madár kidobja fészkéből a romlott tojást. Nem
sajnálja, mert hasztalanul melegíti. Az ember csírátlan
tojáson ül. ... Tudd: amíg a madár kotlik,
addig nem tojik újat.
ANGYAL – 25L.3

Amilyen fát ültetsz, olyan gyümölcsöt fogsz arról
szüretelni. A jó fának jó, a rossz fának rossz
gyümölcse terem! Egyikről sem a fa tehet.
Az tehet róla, aki ültette!
HANG – 1141

Minden orvos tévelyeg, aki betegséget szüntet.
Az Ő ereje, ha lábrakél, leküzdi azt.
ANGYAL – 25L.1

Betegség ellen fölvenni a harcot, egyet jelent azzal,
hogy megpróbálni megszüntetni az önismeret egyik
leghatékonyabb eszközét.
HANG – 1581

Ne az íz változzon hanem az ízlelő. … Amire
szükséged van, az ízlik, ha egész vagy és nem beteg.
Ne új ízt keress, hanem légy egész!
ANGYAL – 26G.2

Én, Jézus, arra szólítottalak fel benneteket, hogy ne a
körülményeitek megváltoztatásától várjátok
bajaitokból a kijutást, hanem gondolkodásotok
megváltoztatása által.
HANG – 4428

A gyermek, ha játszik, önfeledt. Elfelejti énjét. …
A gyermek, aki magában nem tud játszani, halott.
ANGYAL – 26L.4

A Fény Birodalma az önfeledt Istenre találtság öröme.
HANG – 3400

A két-ség nem egység. A kettőben ne tartózkodj!
Hagyd el a régit és nem lesz kétséged. Az újat is el
fogod hagyni, mert minden csak héj, üres héj.
Mindent el kell hagyni!
ANGYAL – 26L.4

Ami rombol, elkeserít és kétségbe ejt,
az soha nem Tőlem jön. …
Ami mulandó, az csak eszköz, és nem cél.
HANG – 2827, 2838

A félelem előre jelez, a fájdalom utólag jelez a hibára.
A kettő egy. A te törvényed az öröm.
ANGYAL – 26L.1

Aki valóban hisz Bennem, az tudja, hogy nincs
mitől félnie, mert Én, Jézus, békét, harmóniát, derűt
és örömet sugárzok általa a környezetére.
HANG – 3226

A régi születésben anya és gyermek – egy, s ha
megszületnek – ketté válnak. Mi kettő vagyunk,
ha megszületünk – eggyé válunk.
Ez a rejtély. Fel nem foghatod.
ANGYAL – 26L.4

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.
HANG – 1023

Szülőnek hiszed magadat – s Ő szült téged.
ANGYAL – 27L.3

Ti mindannyian az Én gyermekeim vagytok!
HANG – 4640

A nagy zenekar minden tagja külön játszik.
De a szimfónia egy. Egyszer a hegedű vezet,
egyszer a mélyhegedű. ... A karmester is szolgál
a szimfónia szellemének.
ANGYAL – 27L.2

Az Én békém nem a rend nyugalma (az a hatalmasok
vágya ), hanem a különbözőségek erőteljes,
mozgásban megnyilvánuló összhangja!
HANG – 1822
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A teremtett ember kezdet és vég között van. A teremtő
ember a vég és kezdet között van. Kezdet és vég
között van az idő. Vég és kezdet között van az öröklét.
ANGYAL – 28G.3

Aki örökkévalóságban gondolkodik, annak mindig
van ideje arra, ami kapcsolatban van az
örökkévalósággal.
HANG – 780

A keskeny út kapuja Omega – Alfa.
Aki testtel – az időben – áthaladni óhajt, az a halálba
lép. Aki szellemben – időtlenül –, az az öröklétbe lép.
ANGYAL – 28G.3

Bár valóban szűk a kapu és keskeny az út, de ez
csalhatatlanul az életre vezet. Értékét nem is az adja,
hogy hányan járják ezt az utat, hanem az,
hogy ez az út Velem azonos.
HANG – 399

Elmúlt a pillanat – új kezdődik. Közte nincs idő. Ott
van az öröklét a kettő között. Ajtó van az öröklétre.
Nem a kezdetnél – a végnél nyílik.
ANGYAL – 28G.4

Nem győzöm hangsúlyozni a földi élet mulandóságát!
Minden pillanat búcsúzás a Földön! Csak a Velem
való kapcsolat örök!
HANG – 1490

Az Atya meglöki a pillanatot, és az új pillanat nem a
régi. Minden pillanat halálakor beléphetsz az
öröklétbe, a teremtő világba
és onnan lökheted a pillanatot te.
ANGYAL – 28G.4

A földi élet pillanata olyan, mint a tűzből kipattant
szikra. Visszahull kiinduló helyére. A jelen annyira
pillanat, s a visszatérés annyira a lényeg, hogy nem is
érdemes más irányba tájolódni annak,
aki boldog akar lenni.
HANG – 488

Az öröklét mindenki szeme előtt van és nem látják.
Nyitott az ajtó, de olyan keskeny az út, hogy oda a
született be nem léphet.
ANGYAL – 28G.4

A szűk kapu és a keskeny út, mely a boldogság útja,
mindenkinek rendelkezésére áll. Az a tény, hogy ez
keveseknek osztályrésze, ez nem a Gonosz hatalmát
jelzi, hanem a ti hitetlenségeteket.
HANG – 1752

Ez a titok a legnagyobb: Minden pillanat – a pillanat
pillanata is – ajtó. Nincs szent pillanat, mert minden
pillanat szent. Így éltek az „örök”-ben és a „lét”-ben,
mert az öröklét a kettő együtt.
ANGYAL – 28G.4

Azon gondolkozz, hogy mit kell tenned a jelenben,
amely vissza nem térhet, és amelyről tudnod kell,
hogy bármely pillanatban meghalhatsz.
Minden jelen pillanat egyben utolsó pillanat is,
s így kell megszentelned.
HANG – 805

Nincs börtön többé, ha van rés, mely kifelé vezet.
Ez a rés a Megváltás.
ANGYAL – 28G.1

Nem a tiltás által, hanem a nyitás által lesz szabad
valaki! Isten lényegéhez a nyitottság tartozik. A
teremtés, a megváltás, a Lélek eljövetele mind Isten
nyitottságának egy-egy megnyilvánulása!
HANG – 2390

Minden mozdulat a teremtés mása lehet. ... Ha az
ember eggyé válik az Indítóval, akkor a mozdulat
neve: Megváltás. Minden mozdulaté.
ANGYAL – 28L.3

Meg kell látnotok, be kell látnotok, hogy bármi
történik veletek, az csak javatokra válhat, ha bennetek
élhetek! Ez a megváltás lényege!
HANG – 1507
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Ha visszatér a mozdulat az Indítóhoz, akkor
megszületik az öröm az emberben.
ANGYAL – 28L.4

Örömötöket pedig soha senki sem veheti el tőletek, ha
az az öröm azonos azzal, ami az Én szívemet is átjárja.
Azért jöttem a Földre, hogy fájdalmaitokat
csökkentsem, és hogy örömötök teljes legyen.
Nem vagyok szűkmarkú!
HANG – 44

Az az alma, a tudásé. Az nem ennivaló. Az ember
megette. Magának tartotta az isteni tudást. ... Nem a
tudás a hiba, de az, hogy magunknak tartottuk.
ANGYAL – 28L.1

A szellemvilág kincsei azáltal gyarapodnak, ha
továbbadjátok. Tanulni és tanítani! Látni és láttatni!
HANG – 1478

A tudás is áldás, ha adod. Minden áldás, ha adsz. Adni
Gyakran örömöm és vigasztalásom vagy Nekem.
csak Általa adhatunk. Eggyé válunk az okkal és ez az Bárcsak jobban észrevennéd, hogy minden örömödnek
öröm. A jó mozdulat Általa indul és Hozzá tér vissza.
és vigasztalásodnak Én vagyok igazi forrása!
ANGYAL – 28L.2
HANG – 38
Ez az öröm: Elindul… odaadja az örömet magából,
s újra visszatér, mint egy lélegzet. A szívben van a
kezdet és a vég. Az öröm az Új Világ levegője.
ANGYAL – 28L.4

Aki szeret, annak lehet, hogy üres a zsebe, de szíve
mindig tele van olyan értékekkel, melyek segíteni
képesek. Egy jó szó, ha szívből jön, eljut annak
szívéig, akihez címezve van. S a dolgok mindig a
szívben oldódnak meg. Vagy a szívben, vagy sehol.
HANG – 162

Végtelen az öröm. Annyit kapsz belőle, amennyit
adni bírsz. Nincs határa, csak a te képességednek.
Nincs határa az örömnek – se eleje, se vége,
mert az öröm örök.
ANGYAL – 28L.2

Az enyéim csomagjai olyan öröm-erőket tartalmaznak,
melyek képesek a bánat idején szárnyakat növeszteni,
s ha törik az ág, még magasabbra repülhetnek általa.
Ezen öröm megőrzésének és felhasználhatóságának
titka pedig a továbbadás.
HANG – 95

A remény is csak attól függ, mire irányítod. Ha
Őbenne reménykedsz, nem csalódsz. Mert Ő ad
mindent. Reménytelen csak az istentelen lehet.
ANGYAL – 28L.2

Aki még nem tört le minden olyan antennát lelkéről,
mely fogni képes az Én jelenlétem valóságát, annak
reménykedni még akkor sem nehéz, ha teljes sötétség
veszi is körül. Igen, mert aki hisz Bennem,
az a Napnak gyermeke.
HANG – 165

Neked nem reménykednek kell – reményt adni kell!
Nemcsak hinned kell – hanem hitet adni! Ne csak
szeress – szeretetre taníts! Nehogy téged szeressenek!
Nehogy benned reménykedjenek!
Nehogy benned higgyenek!
ANGYAL – 28L.2

Az egészen biztos, hogy hatékonyan szeretni
tanítani csak szeretettel lehet. A szeretet pedig olyan
jóakarat, amely akkor is teszi azt, amit tennie kell, ha
nehézségekbe ütközik. A szeretni tanítást tedd
életállapottá a magad számára.
HANG – 2804
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A teremtett világ az Ő teste. Lehet Őbenne rossz? ...
Nincs rossz, csak a fel nem ismert feladat.
Ha nem teszed meg, elpusztít.
ANGYAL – 29G.1

Mivel minden rossz egy elrontott jó, ezért tudnod kell,
hogy nincs a világon olyan jó, amit ti emberek el ne
tudnátok rontani. … Ne az elrontott jó, hanem a
meglátott jó legyen életed iránya.
HANG – 2864, 4678

Átalakító vagy. A fa „többlete” a gyümölcs. A
gyümölcs húsát megeszed. Megölöd a gyümölcsöt és
átalakítod emberré. A föld „többlete” meghal benned
és újjászületik. Magadba fogadod a rosszat és alkotsz
belőle jót, mert nincs rossz, csak átalakulatlan erő.
ANGYAL – 29G.4

Az emberré válás útja az ezotéria! Belülről lehet csak
megtérni! Belülről kell úgy átalakulni, hogy az képes
legyen átalakítani a rajtatok kívüli világot is.
HANG – 2713

Függöny húzódik közéd és az örök Igazság közé.
És így nem ismerheted föl, mert homályban vagy.
„Én” a függöny neve. Ha félrehúzod, Ő leszel.
ANGYAL – 29G.2

Áldásom olyan, mint a tavaszi Nap ragyogása. Ahol
kitárt ablakra talál, ott bearanyozza a szobákat. Ahol
zárt, lefüggönyözött ablakokra lel, ott is jelen van, és
várakozik mindaddig, amíg be nem bocsátják.
HANG – 1602

Az ember jogar Isten kezében.
A jogar az összekötő fent és lent között.
ANGYAL – 29G.4

Bár a földi élet lehetőséget ad arra, hogy
széttépődjenek az eget és Földet összekötő szeretet
szálai, de arra is, hogy erősödjenek, szépüljenek,
tisztuljanak ezek a szálak. A ti részetekről mindent
meg kell tennetek, hogy örök kapcsolatban maradjatok
Istennel, a Szeretettel!
HANG – 751

Ő egy, de két keze van: Súly az egyik – hit a másik.
Az anyag csak a bal kézre hallgat, a szellem csak a
jobb kézre. Az ember a csoda.
Általa teljes a kör és az ölelés.
ANGYAL – 29L.4

Isten nem darabolható, mint a világ anyagi léte. Isten
nem függetleníthető az anyagi világtól, mivel Ő tartja
azt létben. Amint a te gondolatod sem függetleníthető
tőled, a gondolkodótól! … A szellem világában a te
napi küzdelmeid, hűséges próbálkozásaid is égi
otthont építenek örökéleted számára.
HANG – 4186, 1251

Az önzés súly. Az Ő bal keze. Embernek súly –
állatnak emelés. Mert minden jó a maga helyén.
ANGYAL – 29L.2

Az önző ember az önzés tárgyától várja élete
boldogulását. Ha az önzés nem válik szenvedéllyé,
általában könnyebben kezelhető magatartásmód. A
józan ész, a hibák belátása ilyenkor csodákra képes.
HANG – 4675

Hinni csak tettel lehet, tenni csak hittel. A hit nem
lehet nagyobb, mint a tett. A tett nem lehet nagyobb,
mint a hit, mert ők egyek.
ANGYAL – 30G.2

Ha valakit megsimogatsz szeretettel, akkor ettől
jobban érzi magát az illető. Ha ehhez társul még az is,
hogy szíved szeretetét élő hittel összekapcsolod a
benned élő Isten szeretetével, akkor ez bizony karizma
(simogatását megtisztítom, fölerősítem annak javára,
aki éppen e kézrátétel boldog részese).
HANG – 278
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Ha teljes vagy – és teljesíted, amire elhívattál, nincs
vak erő, mert az erők benned és általad tevőkké
válnak. Különben rombolnak.
ANGYAL – 30G.1

Te teljes vagy a magad területén. Nemcsak nem tud
téged senki kiegészíteni, de nincs is erre szükség!
Amit neked tenned kell boldogságod érdekében, abban
sem segíteni, sem akadályozni téged senki nem tud.
HANG – 576

Mi alulról halál – felülről élet. Te is halott vagy és élsz
örökké. A többi idő és látszat. Hullámverés, pici halál
milliárdjai: ez az élet. Sejtek meghalnak… újak
születnek. Emberek meghalnak… újak születnek.
ANGYAL – 30J.3

Ha mint valami helyet érzékeltethetném a
szellemvilágot (bár az elsősorban állapot), akkor
valamiképpen mindannyian bilokációban éltek,
tehát egyszerre két helyen.
HANG – 2356

Minden átmenet próba. Ne féld a sötétet elhagyni,
mert a gyökér – örökké a sötétben – egy marad
a virággal, a gyümölccsel!
ANGYAL – 30L.4

Minden félelem gyökere a halálfélelem. Nem elég
megbarátkozni a halálfélelemmel, de egyenesen várni
és vágyni is kell arra a pillanatra, amit ti halálnak
neveztek, mivel ez lesz az a pillanat, amikor a
végtelen Szeretettel színről színre találkozhattok.
HANG – 2648

Egyenes nincs. Még a sugár sem egyenes. Minden kör. Fénynek jöttem e sötét világba. Mindaz, aki fényben
Higgyétek, a végtelen kör kis részén mozogtok. S a
akar élni, az Hozzám jön, Velem foglalkozik, Rólam
végtelen nagy kör kis része egyenes. Ezt ész fel nem
érdeklődik, Velem és Rólam beszélget, olvas, ír,
foghatja. Minden körök központja Ő. Minél szűkebb
tanúságot tesz, tehát Engem állít életének
a kör, annál erősebb az Ő közelléte.
középpontjába.
De minden kör szükséges.
Ez munka, kemény szellemi, lelki munka!
ANGYAL – 30L.4
HANG – 724
Az anyagban az eredményt – mert a tér-időben lassúbb
az átalakulás – később fogod észrevenni.
De megvalósul biztosan magától.
Kényszerül az anyag átalakulni, ha te változol.
ANGYAL – 30L.3

Aki belülről, a Velem való kapcsolat rendezésénél,
tehát a gondolkodásának átalakításával kezd hozzá
élete boldoggá tevéséhez, az legtöbbször olyan testi
egészségre jut, amiről nem is álmodott!
De fordítva nem megy!
HANG – 2176

Mi növénynek a növés, állatnak a mozgás, embernek
az adás. Az adás nem gyümölcs, hanem növekedés.
Előkészület. Ha nem adtok mindig – elsorvadtok.
A gyümölcs az Új Világ.
ANGYAL – 31H.4

A szeretet az adás boldogságában nyilvánul
meg! Minél többet adsz, annál boldogabb leszel, és
minél boldogabb leszel, annál többet fogsz adni, mert
megéled azt a csodát, hogy aki az életéből Nekem ad
valamit, azt Én megszázszorozva adom vissza neki!
HANG – 4764

Az állat feladata „önmaga”. Csak annak örül,
ami az övé: az ő levegője, az ő étele, az ő gyermeke.
Ha jól van, mindennek örül.
Egy körben él, melynek neve: „önmaga”.
ANGYAL – 31L.1

Az állat döntési szabadsága az ösztönvilágába van
zárva, ami a faj- és létfenntartás megvalósításában
teljesedik ki, és ezt átlépni nem tudja.
HANG – 4764
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Az ember mértéke és öröme, amit kiáraszt a körön túl.
Ez mérhetetlen. Az állat éhes, jóllakik – elég. Az
ember telített, kiárasztja – sosem elég. Az öröme
mérhetetlen. Ez az Öröklét titka.
ANGYAL – 31L.3

Az a szeretet boldogít, amit magadban kialakítasz,
magadból kiárasztasz, és az Én áldásom erejével
állandósítasz.
HANG – 1533

Ha minden örvend körülöttetek, akkor helyes
Örömöd forrását nem kívülről kell várnod, mivel Én,
a mérték. És ez lehetséges. Ha ebben nem hisztek, úgy
Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel benned élek!
Benne nem hisztek. Ő mindenkor színültig tölt titeket, Tehát lelkierőd és örömöd forrása számodra mindig
mert az Ő irgalma végtelen.
kimeríthetetlenül rendelkezésedre áll!
ANGYAL – 31L.3
HANG – 4502
Elrontott gyermekkor. Kész játék, kész tudás,
kész étel, kész tapasztalat – ezt kapja a gyermek és
megcsömörlik. Elsorvad a tudásszomj, teremtésvágy –
minden, ami emberré teszi.
ANGYAL – 31L.1

Korotokban éppen azok a gyermekek válnak
garázdálkodó botrányokozókká, akiknek
gyermekkorukban minden meg volt engedve, akik
nem tanulták meg, hogy hol ér véget szabadságuk
határa. Ezek a gyermekek a neveletlenek.
HANG – 220

Sose pótolj, sose tanácsolj, ne rágd meg az ételt! …
Állíts próbák elé, feladatok elé! Csábíts, csalj magad
után! Ne vezess, ne fogd a kezet! Még meg is lökheted
kissé a bizonytalant, s megerősödik benne a biztonság.
ANGYAL – 31L.4

A jó nevelés alapfeltétele az önálló,
felelősségvállalásra, karó nélkül is egyenesen
maradásra nevelés. Az nevel jól, aki lehetőséget ad
neveltjének arra, hogy saját kárán, keserves
tapasztalatok árán megtanulja
az önnevelés nem könnyű mesterségét.
HANG – 246

Ha pedig hallani akarsz Engem, hát figyelj
Annyi szín, annyi zaj éri az embert! Valami újat kell
lelkiismereted szavára. Én szólok hozzád e benső
mutatni, ami a leghangosabb hangnál is erősebb, pedig
mikrofonodon keresztül. Velem csak az nem
halkabb. Arra fognak figyelni. …
találkozik, aki nem akar találkozni, csak az nem hall,
Ha figyelsz, a kövek is megszólalnak.
aki nem akar hallani Engem.
ANGYAL – 31L.4
HANG – 409

A földet nem emelheted a vízbe. A vizet nem
emelheted a levegőbe. Mindennek helye van. Nem
emelni kell, nem lehúzni kell, hanem összekötni.
ANGYAL – 32G.2

Amint a hegymászók összekötik egymással magukat –
hogyha az egyik megbillen, akkor a többi segítse őt
visszabillenni –, úgy kell nektek is a Szentlélek által
szőtt szálakkal egymásba kapaszkodnotok, hogy
hűségesek tudjatok maradni egymáshoz
és Hozzám az Úton!
HANG – 3103

Ami a növénynek a nedv, az az embernek a
kedv.Kedvetlen – száraz… Mindig legyetek kedvesek!
Ez valóban rajtatok múlik.
ANGYAL – 33G.2

Kedvességed által kell örömforrásává válnod mások
számára, ha hiszed, hogy benned élek.
HANG – 642
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Mindig az előbbi érzés jó, az utóbbi gondolkodás.
Mindig az előbbire hallgass! A fej hátul marad.
ANGYAL – 33L.3

Kivétel nélkül minden ember rendelkezik olyan
képességgel, amely segítségével a szellemvilág lakói
sugallatokkal láthatnak el benneteket. … Az ég
angyalai belülről, sugallatokkal, késztetésekkel
próbálják befolyásolni döntéseiteket.
HANG – 2475, 1871

Ha a testtől függsz – csak test vagy.
Ha függsz a lélektől – csak lelkes test vagy.
Ha a szellemtől függsz – csak ember vagy.
Ha Tőle függsz – minden vagy.
ANGYAL – 33L.2

Ha tehát Hozzám tartozol, akkor egy vagy Velem,
mert ugyanaz a Lélek éltet téged is, mint Engem. …
Tudnod kell magadról, hogy semmi vagy Nélkülem,
és minden vagy Velem!
HANG – 672, 2668

A sugárzás anyaggá válik – az anyag sugárzássá.
A teremtésben minden a kettőből van: erő és anyag.
Külső sötétség a kettő önmagában. A Teremtő minden
teremtett mélyén pihen.
ANGYAL – 34G.4

Isten, a teremtett lét anyaggá sűrítése által lehetővé
tette boldogtalanná vált szellemi lényei számára is az
újrakezdést. … Ő mindenben, ami van, létbentartó
módon jelen van.
HANG – 3878, 3603

A mindenség minden csillaga csak sejt.
Az Ember a Szellem.
ANGYAL – 34L.4

Az ember nem más, mint anyagban élő szellemi lény.
Feladata az, hogy az anyagot szellemiesítse.
HANG – 575

Az ösztön – Isten szava az állathoz.
ANGYAL – 34L.2

Az állat minden életmegnyilvánulása két ösztönre
vezethető vissza. Az ön- és a fajfenntartás ösztönére.
Éppen azért nincs örök életük, mert nincs értelme
létüknek, amikor e két ösztön felbomlik.
HANG – 304

A mosoly a Megváltás példája. Jelkép. A teremtő erő
Lelked mélyén inkább vagy mosolygásra teremtve,
emeli az anyagot. Ez rajtad múlik. … Mindenki
mint komorságra. Ha tehát törekszel megjátszani a
tanulja, próbálja meg a mosolyt!
mosolygást, akkor valójában lelked igazi alaphelyzetét
ANGYAL – 35GL.4
igyekszel a felszínre hozni.
HANG – 4598
A mosoly – jelkép. Uralom az anyag fölött. …
Az Angyal a mosolyban lakik, és nem tud sírni,
mert nincs min. … A mosoly minden kicsi sejt imája.
ANGYAL – 35GL.4

Sok szívben felragyogna a fény, ha lenne valaki, aki
rájuk tud mosolyogni, s tud hallgatni, hogy ők
beszéljenek. … Aki lelkének épségét tartja a
legfontosabbnak, az testi egészségben, testi
betegségben egyaránt a jó utat választotta!
HANG – 631, 4618

Ha felfognátok az Ő akaratát, nem kívánnátok a
magatokét. Az Ő akarata a Teljesség.
Teljesítsük az Ő akaratát!
ANGYAL – 35L.3

Én, Jézus, mindenben a teljességre törekszem. E
törekvésemet ti az idő tengelyén folyamatban
észlelitek. Ennek a bennetek végbemenő
törekvésemnek a másik neve: szeretetben fejlődés!
HANG – 2635
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Minden tetted, minden feladatod igazi áldozat legyen!
Csak a legszebb, legteljesebb, mit létrehozni képes
vagy, méltó az Ő zsámolya elé.
ANGYAL – 36G.4

Úgy dolgozz, mintha örökké élnél a Földön.
HANG – 4201

Ha önmagadban hiszel, Benne hiszel. Ne tévelyegj
hát! Nincs kettő, csak egy. …
Nincs megvetett anyag, minden az Ő teste.
ANGYAL – 36G.1

Mindenki azért született a Földre, hogy önmagán
belül felismerje a boldogító Istent.
HANG – 2878

Bárkitől, bárhonnan ér „kritika”, az hiányjelzés
számodra. Nem tükre annak, mire vagy képtelen,
hanem tükre, mire vagy képes. Minden hiányjelzés
emeljen, mert a lehetőségeid tágulnak általa.
ANGYAL – 36G.2

Minden kritikát végy komolyan, és fogadd el
mindegyiket olyan vésőnek, amely faragni akar téged.
HANG – 2773

Saját tüzed nincs. Egy tűz van. S amit kiérdemelsz,
az a tiéd. Amennyit tovább tudsz adni,
annyi a sajátod. … Nincs sajátod.
Semmi vagy és minden. Választhatsz!
ANGYAL – 36G.3

A szeretet mindig növekszik, ha tovább adják. És nem
abban növekszik, aki kapta, hanem abban, aki adja.
HANG – 424

A feladat megtétele önmagunk növelése. Ha
önmagunkat növeljük, többet tudunk adni. Mennél
nagyobb a feladat, annál nagyobbat növel.
ANGYAL – 36L.1

Életfeladatod az, hogy engedd magadban működni
Lelkemet, aki rugalmassá, hajlékonnyá, és bizonyos
határokon belül alkalmazkodóbbá akar formálni téged
Isten dicsőségére és mindazok lelki javára,
akikkel kapcsolatba kerülsz.
HANG – 540

Idézd a teljességet benned és teljes leszel. A hiányod
pótlása már nem a te dolgod.
ANGYAL – 36L.3

Minél jobban hiszed és éled, hogy benned élek, és
érted élek benned, annál tisztultabb ünneppé tudom
tenni hétköznapjaidat!
HANG – 1098

Fejjel ne tervezzetek! Fejjel kivitelezzetek! A terv az
Atyánál van – minden terv. Kiterveled mit fogsz tenni
-fejjel- és az időt idő előtt rászabadítod a tennivalóra.
Mert a fej és az idő – egy.
ANGYAL – 37G.3

Isten tervez, ember végez! Minden azon múlik,
hogy vállalod vagy nem vállalod
a gondolkodásod átalakítását.
HANG – 2703

A tisztaság: minden a helyén. … Legyetek ti is a saját
A szemetet, a piszkot, a körülmény határozza meg.
helyeteken, úgy kívül, mint belül! Ne a hely
Önmagában szemét, piszok nincs. Minden tiszta a
változtasson titeket – ti változtassátok meg a helyet! maga helyén. … A lényeg nem az, ami van, hanem az,
Ez a tisztaság.
ahogyan hozzááll valaki ahhoz, ami van.
ANGYAL – 37L.3
HANG – 671, 87
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Valami nincs a helyén, valamit takar önmaga előtt. Ez
minden betegségek oka: palástolt tisztátlanság.
ANGYAL – 37L.3

Nem elnyomnod kell gondjaidat, hanem átadni
Nekem megsemmisítésre!
HANG – 3340

A tett nem pótlás. Pótolni nem lehet. A segítés nem
pótlás. Ragaszthatsz-e gyümölcsöt a fára? Ő nem
ragaszt, de növel. Az Ő keze közel, s az te vagy.
Neki segíts és megváltod a világot!
ANGYAL – 38L.4

Mikor valakiben szenvedek (Én minden rászorulóban
szenvedek), akkor a te jóságod, vigaszod, megértésed
a szenvedők iránt Engem segít. Bármi jót bárkinek
tettétek, Nekem tettétek (Máté 25;40)!
HANG – 2120

Az ember hivatása:
összekötő középként,
az anyagot a szellemmel
egyesítse.

Szellemi emberré csak akkor válhatsz, ha nem
magaddal, hanem Velem leszel elfoglalva.
HANG – 1533

ANGYAL – 38L.4

Hajtsd le a fejed Előtte, de emeld föl mindenki más
előtt! Mester csak úgy leszel, ha teszel.
ANGYAL – 39G.2

Alázatos az, aki mindent vállalva pillanatnyi
meggyőződéséért, nyitott Felém a Tőlem felkínált
esetleges jobb elfogadására. … Azt szoktátok
mondani, hogy a gyakorlat teszi a mestert. Ez így igaz.
HANG – 130, 222

Utódok vagytok. Mind! Jézusok. Helyette vagytok,
tesztek, éltek, lesztek.
Ő az Ok, az Út, az Igazság és az Élet.
ANGYAL – 40Kar.4

Lelkem, Aki a kapcsolatok Lelke, nemcsak Isten
benső közösségi világát képes eggyé tenni, de képes
benneteket is ebbe az egységbe belevonni úgy, hogy
ezáltal véget nem érően képesek lesztek megistenülni,
anélkül, hogy teremtményi voltotokat valaha is
megtagadhatnátok.
HANG – 2608

Csak ott fáj, az a táj, ahol kell változnotok.
ANGYAL – 40Kar.3

A testi bajok mindig lelki problémákat jeleznek.
HANG – 4090

A sötét csak árnyék lehet, mit vet az anyag,
hová nem hat a fény. A fény is anyag, ha az anyag
határt szab neki. Az új Fény áthat mindenen.
ANGYAL – 40L.3

Higgyétek el, hogy minden élet forrása a fény, nem
pedig a sötétség! Vagyis tegyetek tanúságot arról,
hogy Hozzám, a megtestesült Istenhez, tartoztok.
HANG – 4753

Nehéz a lét. De ki nem vét, annak szárny a súly.
ANGYAL – 41.4

Ha majd arra teszed a hangsúlyt, hogy nehézségeiddel
megpróbálj nemcsak élni, de szeretettel élni, akkor
csodálkozva fogod tapasztalni azt az átváltozást,
amely gondjaidban végbemegy.
HANG – 521
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Haljatok meg Vele! Ez a feladat fele.
A tisztség másik fele, hogy éljetek Általa!
ANGYAL – 41.4

"Aki elveszíti életét, megnyeri azt." Nyilván a
mulandó életre gondoltam, mikor elveszítést mondtam,
s nyerőnek csak azt az életet gondolhattam,
melynek örökélet a neve.
HANG – 396

Három nap az idő: múlt, jelen, jövő. A sír körül állnak,
s abban nincs más, mint lepel. A lepel lehullt, a halál
kimúlt. Az öröklét kigyúlt.
ANGYAL – 41.4

Én, Jézus, legyőztem a halált. Ti mindannyian
halálra ítélten az örökélet várományosai vagytok.
HANG – 2888

A magot maggá mi teszi? A lepel? Ki nem kel soha.
Csupán Ő általa. Általa vagytok magok. S Ő az, ki
nőni fog általatok. Ez a szent titok.
ANGYAL – 42.4

Hidd el, Nekem, Jézusnak, is nagy szükségem van
rád! Igen. Nemcsak az igaz, hogy ti Nálam nélkül
semmit sem tehettek, hanem igaz az is, hogy Én,
Jézus, nélkületek tehetetlen vagyok.
HANG – 3518

Halál és születés egy pár. Nem a halál s az élet. Itt
téved a lélek, ha fél, mert az élet él örökké.
ANGYAL – 43.4

Minden test már születésekor azzal a gyógyíthatatlan
betegséggel jön világra, hogy meg kell halnia,
fel kell bomlania.
HANG – 310

Mi kívül – elmerül. Mi belül – teljesül.
S lesz Új Ég s Új Föld között: Ember.
ANGYAL – 46.4

Az emberek pedig azért vannak e Földön, hogy
önmagukban kialakítsák a szolgáló szeretet világát.
Az új ég és új Föld ezekkel az emberekkel
lesz összhangban.
HANG – 464

Új Beszéd ízét hozom. Mit Ő adott, azt átadom. Az a
Szó való, adható, mit Ő adott. Tékozol, ki többet szól.
A Szó a Tett. Emel, ha jó, ha hazug, temet.
ANGYAL – 47.5

Egy-egy jó szó, egy csendes ráfigyelés valakire, egy
kis bátorítás sokszor olyan lavinát indíthat el, amely
idővel ezrek és ezrek életét képes megváltoztatni! …
A hazugság egy olyan tudatos elferdítése a
valóságnak, amelynek következményei
szinte beláthatatlanok!
HANG – 4045, 3974

Az Új Világ hozzátok kiált – születésért.
ANGYAL – 50.5

Új világot akarok teremteni benned! Erre kell neked
Számomra lehetőséget biztosítanod.
HANG – 609

Mi mindannyian csak képek vagyunk. Angyal, ember,
állat, virág, kő – csak kép. Minden Ő.
ANGYAL – 50.5

Isteni mivoltomnál fogva benne vagyok minden
létezőben létbentartó módon.
HANG – 4229
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Mi súlytalan – mérhetetlen.
Mi tértelen – megfoghatatlan.
Elfér kicsiny helyen, és ez a végtelen.
ANGYAL – 52.5

A tér, az nem valami, hanem az anyag tulajdonsága.
Ti akkor beszéltek térről, amikor egy anyag helyét
meg akarjátok határozni. Ilyenkor mindig egy másik
anyagra kell hivatkoznotok. A világegyetem ilyen
értelemben végtelen.
HANG – 3690

Az Új nyelv Új füleket szül. Ti hang vagytok, hangadók. Még nincs, ki hallja a hangot. A hang rezeg,
s az anyag, az ős sár megremeg. Így lesznek Új fülek.
ANGYAL – 52.5

Légy hangadója a Hang-nak. … Mindenkinek van
lelkiismerete, és az Isten szól mindenkinek a
lelkiismeretén keresztül, akár van füle a hallásra,
akár nincs! Isten mindenkit ellát megfelelő
benső fülekkel a hallásra.
HANG – 1128, 2413

Ruhátok Eléje terítsétek! Az egyetlen ruhát, az „én”-t.
Fényöltözetet csak meztelen vehet Tőle. Már nem
szamárháton közeledik a Fény, mely vakít. Új Fény,
mely árnyékot nem terem többé. Mert az Új Anyag
átlátszó lesz – örökkön örökké.
ANGYAL – 55.5

Második eljövetelem lényege pontosan az, hogy
kikerülhetetlenül meglássátok, hogy mi van a
szívetekben. Előttem fogtok erről számot adni, hogy
teremtő fényemben felismerjétek saját árnyékotokat.
HANG – 4736

Ő új áldozatot kér tőletek. Amit Ő kér, már nem a vér,
hanem a tér és az idő, mert túl lakik Ő. Ti ne Vele,
hanem Ő legyetek!
ANGYAL – 56.5

A Szentlélek eggyé tesz titeket Velem.
Egy és ugyanaz vagyunk! Aki ezt megéli,
arra lehet azt mondani, hogy újjászületett.
HANG – 559

Ostyát szátokba ne vegyetek! Ti magatok legyetek
azok! Titeket egyenek a gazok, és búzává válnak, akár
az igazak. Különbséget ne tegyetek!
Ti csak adjátok magatokat!
ANGYAL – 56.5

Tanulj Értem áldozatot hozni, hogy a szívedben
élő tiszta szándék ne csak Felém, hanem
embertársaid felé is valóság legyen!
HANG – 4659

Vessétek el a magot! Magvetők vagytok és magok.
Önmagát veti a magvető.
ANGYAL – 56.5

Nékem adatott minden hatalom a Földön és a
mennyben! És Én annyit adok ebből nektek,
amennyire szükségetek van ahhoz, hogy az Én
békémnek hordozói és hirdetői legyetek.
HANG – 740

Nincs nagy és kicsi. A legkisebb adó akkora, mint a
Nap, és az örökkévaló, mert ad.
ANGYAL – 58.5

Az adás az ember természetének lényege, mivel az
ember Istenre van teremtve, s az Isten maga az adás.
HANG – 2572

Valahol ver Isten szíve, s mi mindannyian remegünk
vele. E finom rezgés durvára talál. Kiegészül a sor,
nincs több halál. Az Ő szíve ver, mi adjuk tovább. Ti
is adjátok tovább, mindig tovább!
ANGYAL – 58.5

Ott vagyok a szívedben, és Én, Jézus, vagyok az, Aki
nemcsak téged építelek, buzdítalak és vigasztallak,
hanem az a vágyam, hogy általad, veled és benned is
tudjak így hatni másokra.
HANG – 2606
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Ki önmagának kér, az sugárnyelő, ki nem – az tevő.
ANGYAL – 59.5

Az önszeretet lényege a másért élés, míg az önzés
lényege a mások kihasználása.
HANG – 3178

Az Angyal nem száll – az Angyal hat.
Az ember nem áll – az ember ad. …
Az Ő szívéből indulók, azok az adni tudók.
ANGYAL – 59, 61.5

A jézusi szeretet tartalma az, amikor valaki
odaajándékozza magát, cselekedeteit
a szeretet tárgyának.
HANG – 4780

Az adás az egyetlen út, melyen lejut a fény.
Adjátok oda a magatokét, önmagatokat!
ANGYAL – 64.5

Én, Jézus, a mindentadás világából jöttem közétek,
és a mindentadás hatalmát adtam át nektek.
A „mind” senkinél, tehát nálad sem lehet más,
mint te önmagad!
HANG – 4047

Az Új Test szava a szabad. Magva az ad. Az Ige az ad.
Minden test vetület. Oka a hét rezdület.
Minden lét csak tünet.
ANGYAL – 66.5

A mulandó élet elvesztése az adás világának, tehát a
mennyek országának földi vetülete.
HANG – 4047

Aki Istent hisz – tévelyeg. Ne higgyétek – éljétek!
Nyílik a harmadik szemetek. A tény, hogy a
Legfelsőbb Lény egy veletek, még csak lehet. Nem
egy még a rezdület.
ANGYAL – 69.5

Nagyon természetes, hogy egy vagyok veled a
Szentlélek által! Örülj annak, hogy
kegyelmi módon benned élek!
HANG – 2443

Ne féljetek! Éljetek! Ne féljetek, ha a héj megreped.
Mi nem szolgál többé, az mehet. A héj nem fáj. Ne
fájjon nektek sem a burok – hisz a csíra él!
Öntözzétek a magot!
ANGYAL – 71.5

Az Én csíraszerű életem csak együttműködésetek
révén tud kibontakozni bennetek.
HANG – 70

Ne féljetek! Nincs kitől. Csak önmagatok elől ki ne
térjetek! Bennetek van a szent, a csodálatos szó, a
mindenható: a lehet. Minden lehet! Minden lehet, ha
annyi a hitetek, mint egy mustármag.
A langyos meleg utálatos Előtte.
ANGYAL – 72.5

Akinek csak akkora a hite, mint egy mustármag, az
olyan erőt hordoz magában, hogy hegyekkel tud
dobálózni (Máté 17;20). Tudják ezt a sötét lelkek,
jobban, mint ti, akiknek ez birtokában van!
Ezért nem kell félnetek tőlük.
Ti a Győztes oldalán álltok!
HANG – 597.

Ha feszül a húr, ha peng, ha remeg, a tiszta hang
szülője lehet. … Mi a hang, ti a húr, s Ő az Úr.
ANGYAL – 72.5

Részetekről az a tökéletes, természetes állapot, hogy
egy húron pendüljetek Velem.
HANG – 284
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Az új elem ég s föld között a megismerés: az Értelem.
Az értelmet használni sok mindenre lehet. Jól
Alul „pokol”, s a temető. Felül a Menny, s ott honol használni csak egy dologra lehet: arra, hogy közelebb
Ő. Közötte fekszik a Csecsemő, az eggyé tevő. –
kerüljetek szeretetben Hozzám.
ANGYAL – 73.5
Jól semmi másra nem lehet használni.
HANG – 402
Így jöhet az Új, az örök. Talán fölött – a lehet. Teher
A Fény mindig Én vagyok, és való igaz, hogy ahhoz
fölött – a tehet. Tér és idő helyett, mit átsző a képzelet
közeledem, akiben szeretet ég, és minél tisztább
– az örök való. Vallások sokasága helyett – az ok és valakiben a szeretet, annál közelebb kerülhetek hozzá,
a tett, mely eggyé csak úgy lehet,
míg végül olyan lelki egységet alkotunk, amilyen
ha kigyúl a Fény, a lehet.
egyek vagyunk az Atyával!
ANGYAL – 74.5
HANG – 1671
Egyetlen súly a szabad, az önként vállalt feladat.
Annyi a kegyelem, amennyi a vállalt feladat, az
önként vállalt, szabad. A kegyelem nem adomány,
nem könyörület. A kegyelem tény, nem önkény.
Felelet, korona, melyet hordoz a tiszta tett.
ANGYAL – 75.5

Minden kegyelem, vagyis minden, ami van, történik,
Isten által neked felkínált eszköz arra, hogy növekedj a
szeretetben. … A kegyelem csak annyiban tud hatni
rátok, amennyiben ráhangoltak, felkészültek,
nyitottak vagytok rá!
HANG – 3821, 2090

Ki kényszerből tesz, ki kényszerből igaz, rabszolga az.
A lét, ha teher, a lét, ha nyom,
szégyenbélyeg a homlokon.
ANGYAL – 75.5

Az él szabadságban, aki minden külső és benső
kényszer ellenére képes gondolni, mondani
és tenni a meglátott jót.
HANG – 4708

Átok a „kell”, megváltás a „lehet”. A választott
Nincs szó semmiféle eleve elrendelésről, de igenis szó
választ, a választott tehet. A választott az, ki mehetne
van egy olyan sorsvonalról, amelyet választottál, és
és marad, ki fekhetne és arat, ki szem nélkül lát, ki
amelyre szabad döntéseid által fűzöd föl magadat.
vehetne és ad. Lehull a lakat. Szabad a tér, a tértelen.
HANG – 621
A felismerés, a szabad: az Értelem.
ANGYAL – 75.5
A rabszolga vergődik. Régi kötelek kötik. A kötél
magától lehull, ha egy a jó szolga és az Úr.
Az Értelem elvágja a kötelet.
ANGYAL – 75.5

Komoly szabadságharcot kell vállalnia mindenkinek a
megkötözöttségei ellen, ha valaki boldog akar lenni.
De ha tudod, hogy Isten plusz egy fő mindig abszolút
többség, akkor nincs mitől tartanod!
HANG – 3001

Krisztus testvér megszületett. Az Új Krisztus fény
mindenek felett. … Az Új Krisztus eljövend, ha egy
lesz a föld s az Angyal benned.
ANGYAL – 75, 76.5

A Fényt ne kívülről várjátok! A Fény Én, Jézus
vagyok. Én vagyok a világ Világossága!
Tehát a Fény bennetek van!
HANG – 3887

Az ember Istent nem lel, mert egy Vele. Az Egység a
csoda. … A nagy törvény, hogy mindenki a
felettesében benne foglaltatik.
ANGYAL – 76, 77.5

Ha Hozzám tartozol, akkor egy vagy Velem, mert
ugyanaz a Lélek éltet téged is, mint Engem.
HANG – 672
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Ha a föld savát kezedbe veszed s felemeled, a só
valóban nem emelkedik. Ha a só feloldatik, véredben
kering, így emelkedik a Negyedikig. A só íze örök. El
nem tűnik, ha feloldatik. A só üdvözül, ha vérré
válhatik. El nem tűnik, éltet és telít.
ANGYAL – 77.5

Emelkedés csakis a lélek kiteljesedése útján, s a
szellem kifényesedése által lehetséges. Megtérni az
anyagból a szellembe - az irány ez. … Küldetésed
tehát tanulás, átszellemiesítése mindennek,
amivel találkozol.
HANG – 250, 633

Az anyag a Fényben feloldatik. Az Új Anyag a
Az anyag önmagában nem létező valóság. Mindig
Fényanyag. Oldd fel magad! Éned elveszik, Vér lesz, valaminek hordozója! Ha Engem hordoz, akkor az új
mely mindent telít, mindent megold. Ha feloldod
égre és új Földre előremutatóan hirdeti nektek, hogy
magad, üdvözül az anyag, benned, általad, s a Szellem
az anyag nem akadály, hanem eszköz az Isten- és
hat. Add oda magad!
emberszeretet kibontakozására.
ANGYAL – 77.5
HANG – 1531
A föld nem a só, nem a fű, nem a ló, nem a gondoló,
hanem az anyagba öltöztető, az átváltoztató, a Fényt
védő, beburkoló. Így lesz a fénytan még nem látó
szemeknek elviselhető.
ANGYAL – 78.5

Minél mélyebbre fúrod szellemedet az anyagba
ágyazottságodba, annál jobban a Fénnyel találkozol
magadban. Mivel Önmagamra teremtettelek,
ezért a Fény gyermeke vagy.
HANG – 611

Nem kell többé a seb! Figyeljetek! Gyógyuljon a seb! Arra törekedj, hogy istengyermekségednek, a Velem,
A Megváltás titka ez. Nem kell átszúrni a Szívet, mert Jézussal – mint a szőlővessző a szőlőtőkével –, benső
az Ő szíve s a tiétek egy. Legyetek egy Vele!
egységet, azonosságot hordozó életednek tudatos
Jézus, testvér!
felvállalására tedd a hangsúlyt!
ANGYAL – 78.5
HANG – 3172
Ne Őt szeresd – szeress mindeneket! Ez az isteni
Vedd észre a jelenben azokat a lehetőségeket, amelyek
szeretet. Ez a hiány, mely üti a sebet, mindig új sebet.
adódnak arra, hogy szíved, szívünk (ha szeretsz,
De szívetek már egy Vele, így begyógyul a seb.
akkor e kettő egy) szeretete kiáradjon.
Higgyétek, nincs könnyebb, mint az isteni szeretet.
HANG – 2437
ANGYAL – 78.5
A születés és halál között van egy sík, ami megcsalja
szemeteket. Születés, halál csak rezdület. Az élet nem
könyörület. Az élet örök. ANGYAL – 79.5

Ne feledd: az örökkévalóság gyermeke vagy!
HANG – 4423

Ő már testvér lehet, rokon, a földi legfelsőbb fokon.
ANGYAL – 80.5

Csak az válik „belülről” is javadra, ha vállalsz Engem,
Jézust, „belülről”, tehát úgy, mint barát a barátját,
testvér a testvérét, sőt tovább megyek, mint jegyes a
jegyesét! Ekkor válik minden „kívülről” is javadra.
HANG – 3187

A tan valóban étek, valóban kenyér. Annak, ki tőletek Mivel minden ember hivatása a szeretni tanítás, ezért
kér, annak adjatok. Ki nem kér, annak adjatok sót,
ezt szem előtt tartva kell megválasztani, alkalmazni az
szomjaztató szót. S ki elátkozott, az fényleni fog.
erre legmegfelelőbb eszközöket.
ANGYAL – 80.5
HANG – 958
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A Szentháromság titka ez: Szerelmes, szerelem,
szerető. A három egy, és mégis külön levő.
Az örök tevő az Ige, az Igen. A tan: Ő van.
ANGYAL – 82.5

Az a közösség, amelyet ti Szentháromságnak
neveztek, valójában a számotokra felfoghatatlan
abszolút közösség, mert hármasságának tartalmában
abszolút azonosság, míg szerepében különbség!
HANG – 3895

Ti vagytok a tő, és Ő az örök sarjadó Erő. Így születik Boldogságodat jelentő gyümölcstermő csak Általam,
meg a csoda, az örökké termő fa. A sár, a pocsolya alul
Velem és Bennem lehetsz! … Igyekezz állapottá
marad, belőle nő a tő, felszívja a sarat. A sár
nemesíteni a Velem való kapcsolatodat, és arra
emelkedik a fény felé, a fény anyagba öltözik.
törekedj, hogy abban az életben, amelyben élni
A teremtés termést hozott:
kényszerülsz, a szeretet növekedjen benned.
Megfogható fényt – fénylő anyagot.
HANG – 2498, 2073
ANGYAL – 83.5
A szenvedés nem tanít, nem emel. A szenvedés nem
kell. A szenvedéstől ne várjatok semmi gyümölcsöt,
semmi jót! A szenvedés betölti a nyitott sebet. A seb a
bűn, s a szenvedés a felelet.
A seb űr, mit betölt a gyógyulás.
ANGYAL – 84.5

Ha hitben már feloldódott benned szenvedésed
értelmetlensége, akkor ezek a szenvedések már
nem is szenvedések, hanem eszközök arra,
hogy jobban közel kerülj Hozzám!
HANG – 2114

Az érzelem felemeltetik. A lengés sűrűsödik. Mi emeli
Boldogan elfogadom a te önátadásodat! Gyakran
fel? A vágy? – Nem. A hit? – az csak a „lehet”.
újítsd meg e felajánlásodat, mert ahányszor ezt teszed,
Az erő, mi emel: az odaadás, a felajánlás.
egyre tündöklőbbé csiszolod ezzel koronádat,
ANGYAL – 86.5
örökéletednek azt a koronáját, amely Nálam reád vár!
HANG – 1941
A gondolat anyag. Lehúzó súly, támolygó, vak, kígyó, Mikor egy kis fogaskerék nem akar hozzákapcsolódni
mely önfarkába kap. Ezért jele a kerék. … A kerék
a nagy fogaskerékhez, az egész gépezet megáll. …
csak akkor szabad, ha rész, ha szolgál, ha ura az
Talán mondanom sem kell, hogy a nagy fogaskerék a
Egész. Ha nem magában forog. Ez a titok.
Gondviselés. A kis fogaskerék pedig ti vagytok, akik
ANGYAL – 86.5
változtathattok gondolkodástokon.
HANG – 2732
A negyedik rezdület hasson át titeket! Égjetek! De ne
égessetek! Csak gyújtsatok! Mindig gyújtsátok a tüzet!
Ha ég az Ég, az elég.
Abban minden elég, mi elégtelen.
ANGYAL – 86.5

Azoknak, akiket a Szentlélek tüze éget,
feladatuk, hogy gyújtsanak is!
HANG – 4492

Megmarad a folt nélküli szűz anyag: Mária. Fején
csillagkorona. Lába alatt a Hold. Köntöse a Napnak
sugara. A teremtés mosolya. A víz felett lebegő csoda.
Az anyagban: szűz, s a Fényben: anyag.
ANGYAL – 87.5

Anyámat, Máriát, gyakran ábrázolják úgy, hogy
lábával a kígyó fejét tapossa. Ő valóban a Napba
öltözött asszony, a Béke Királynéja!
HANG – 3891
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Kezdetben volt a Csend. A Csendben benn született a
Hang. A Hang a Szeretet. A Hang az Úr fia. Az Úr a
Csend. A csendben bent pihent a Hang. De testté lett.
Megszületett. A Szeretet az első vetület.
ANGYAL – 88.5

Az Ige testesült meg Bennem!
HANG – 572

A test nem más, mint anyaggá lett szeretet.
Ő a tevő. A Hang a lendület. A teremtés vetület.
Anyaga az isteni szeretet.
ANGYAL – 88.5

Isten valóban nem adta föl a szellemi lényeit boldogító
szándékát. A teremtett lét anyaggá sűrítése által
lehetővé tette, boldogtalanná vált szellemi lényei
számára is az újrakezdést.
HANG – 3878

A repedt cserép, a rossz edény, az üres fazék
elvettetett, eltöretett. Legyetek új edény, melyben
helyet lel, örök életet lehel az isteni szeretet. A
hibátlan kehely is vetület.
ANGYAL – 88.5

Tőlem, Lelkemtől származik az új bor. De az új tömlő
az a ti állapotszerű vágyatok, hogy megszabaduljatok
megkötözöttségeitektől.
HANG – 584

A Csend az Úr. A Hang a Fiú, a hallható Csend.
ANGYAL – 88.5

Erőm, szeretetem rendelkezésedre áll, ha olyan Csend
vár Engem benned, melyben Én megszólalhatok.
HANG – 368
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