
Isteni szeretet

Az emberek nem tudnak túlságosan is nagy szeretetemről, különben bizalommal jönnének Hozzám, 
mint Atyjukhoz, és párbeszédet folytatnának Velem. Nem tudják, hogy szeretetem teremtményei, és 
akkor is szeretem őket ha bűnössé lettek. Elkülönültnek érzik magukat Tőlem, és azok is maradnak 
mindaddig, amíg ezt önmaguk meg nem szüntetik azzal, hogy hittel kapcsolódnak Hozzám. 7648.

Elsősorban a szeretet hozza létre teremtményeim megistenülését. A szeretet egyesít Velem. Szeretet 
nélkül Rajtam kívüli, elkülönült lények maradtok szerencsétlen sorsotokban. Gondoljátok meg: 
minden szeretetteljes cselekedettel magát az örök Szeretetet vonjátok magatokhoz. De addig nem 
léphetek be szívetekbe, amíg az, ellentétes Isten lényével. 5963.

Higgyétek, hogy beszélek hozzátok és felvevő-edényként készítsétek fel magatokat 
szellemáramlatom befogadására, figyeljetek befelé, hogy hinni tudjatok. Szeretetben kell élnetek, és
így felkészítelek arra is, hogy bennetek lakhassak. Ekkor lehetek jelenvaló számotokra, és ha 
figyelmesen befelé hallgatóztok, úgy meghallhattok. 7829.

A szeretet az örökkévalóság világossága, ezért Én folyton csak a szeretet gyakorlására biztatlak, és 
amíg közvetlenül meg nem szólíthatlak, addig a lelkiismeret szaván keresztül teszem ezt. 7863.

Mindenkihez beszélek, akik vágyódnak szavaimra – és ezt, az ember önmagában érzi. Ez a 
lelkiismeret szava, amely állandóan tanácsot ad, óv és figyelmeztet teljesíteni ismert akaratomat, és 
felhagyni mindennel, ami ellenkezik Isten törvényével. 8546.

Az igazi megismerés senkitől sem lesz megvonva, aki komolyan törekszik, mert épp akaratom 
követését várom, amit minden ember megkap a belső hang, a lelkiismeret hangján keresztül, hogy 
mit tegyen, és mit hagyjon el. 8397.

Szavaim kezdetben a lelkiismeret halk szavaiként hangzanak fel bennetek. De ha egyedül Nekem 
adjátok át magatokat, hangomat is egyre határozottabban észlelhetitek, és bensőtök arra késztet, 
hogy beszélgessetek Velem gondolatban. Akkor majd válaszom is megérkezik, de ezt kezdetben 
nem ismeritek fel, csupán saját gondolatnak tekintitek. 8522.

Soha nincs démoni hatás ott, ahol Isten akaratát hirdetik, a szeretetet tanítják és kérik, vagy az isteni
bölcsességet közvetítik teljességgel. 2133. 

Ahol igaz a szeretet, a hit is hatalmas. A hatalmas, eleven szeretet pedig mindenre képes, és ekkor 
Szellemem úgy munkálkodik, hogy érvényesül a hit ereje. Az ember képes betegeket gyógyítani, 
megszüntetni a gyengeségi állapotokat, kiűzni az ördögöket. Tehát a testi szenvedéseket illetően 
szokatlan eredményei vannak. 5270.

Jelenlétem legbiztosabb jele a szeretet. A szeretet az Én tevékenységemet szavatolja, és teljesen 
mindegy, hogy Szellemem tevékenysége milyen formában jut kifejeződésre. 4470.

Aki tevékeny a szeretetben, az helyreállította kapcsolatát Velem, mert Magam vagyok a Szeretet, és 
aki éli a szeretetet, az Bennem marad és Én őbenne. A földi feladat teljesítése csak annyi, hogy 
visszaváltoztok ismét szeretetté. Erre adtam lehetőséget, amikor belétek rejtettem az isteni szeretet-
szikrát. 8510.

Szeretet-szellememből egy szellemi szikra (lényem egy része) van bennetek, ami állandóan 
kapcsolatban tud lenni Velem. Ezen keresztül sugárzik belétek szavam, mert lényem kisugárzása ez,



ami hathat rátok, ha felkészültök erre. Amíg elkülönültök Tőlem, ez a szellem-szikra csöndben van 
bennetek. 7681.

Szeretetem hatást próbál gyakorolni az emberre azzal, hogy szeretet-szellemem szikráját adom 
társul melléje. Ha ő megengedi, ez befolyást gyakorol rá. E szikrán keresztül állandó kapcsolatban 
állhat Velem, de erre nincs kényszerítve. A szeretet-szikra garantálja a Velem való egyesülését, 
feltéve, hogy az ember akarata nem ellenkezik nyíltan Velem. 6269.

Minden a szeretet! S erre minden ember képes, mivel mindenkibe egy szikrát helyeztem el 
önmagamból, hogy visszavezessem a halál állapotából az életbe. 7149.

A szeretet-szikra sem gyakorol kényszerítő hatást az ember akaratára, csak halk ösztönzéssel 
próbálja úgy befolyásolni, hogy tevékeny legyen a szeretetben. Aki követi ezt az ösztönzést, láng 
gyullad szívében, ami világosságot terjeszt, erőt közvetít, hogy meg tudjon változni. Tehát minden 
embernek lehetősége van, hogy földi életében erőt és világosságot teremtsen magának. 6941.

Szeretetre valamennyien képesek vagytok. Más kérdés, hogy erre készségesek vagytok-e. Ezt 
mindenki maga határozza el. A szellem-szikra, ami az Én részem – s bár igen nagy az ereje 
bennetek –, nem kényszerít arra, hogy megváltoztassátok lényeteket, hanem csak megkönnyíti a 
változást. Tehát nem lehetetlen, hogy a rövid földi élet alatt szeretetté változtassátok lényeteket. 
7984.

Mert bár a Belőlem való szeretet-erő nem ismer korlátokat, egy bezárt szívbe mégsem tud 
belesugározni. A szív pedig mindaddig zárva marad, amíg készséges nem lesz a szeretetre. Mert 
szeretetre, a társul adott Szeretet- vagy Szellem-szikrával lesz képes. 8674.

Amint gondolataitokban kapcsolatba kerültök Velem, biztosan benső ösztönzést éreztek szeretetből 
induló cselekvésekre. Úgy jelentkezem, hogy figyelmeztetlek a szeretetre, mert veletek csak azzal 
tudok teljes kapcsolatba lépni. Tehát elsőként szeretet-cselekedetre próbállak indítani, közvetlenül a 
benső hang útján, de lehet külső figyelmeztetés és utalás is, vagy szavam hirdetője által. 4455.

Mindent megtehetek. Csak szeretetem és bölcsességem határozza meg, hogy mikor nyilvánuljon 
meg hatalmam, és ti akaratotokkal és szeretetetekkel valóban meghatározhatjátok az Én akaratomat 
és szeretetemet. Kényszeríthettek, amit fölöttébb szívesen megengedek, mert a szeretet sohasem 
terhes, hanem mindig csak boldogító. 8786.

Legnagyobb gondom, az ember akaratának megváltozása, hogy megengedje irgalmasságom 
közbenyúlását, amikor elbukik a lélek, és már nem tud egyedül felemelkedni. Ekkor segítséget 
tapasztal, amit ugyan nem érdemelt meg, de vissza sem utasítja. Ekkor kegyelemből üdvözülhet, 
mert az irgalmas Szeretet lehajol a szerencsétlenhez. 6352.

Szeretetben élve magatokhoz vontok, és egyesültök Velem, az örökkévaló világosság és erő 
ősforrásával. Ennek alapján már korlátlanul vehettek magatokba világosságot, erőt, ismeretet és 
hatalmat. De előbb cselekvő szeretetben egyesülhettek Velem, csak ekkor lehetek jelenvaló 
bennetek szellemben is. 3740.

Földi küldetésre ajánlkozott egy magas fényszellem, amit azonban Én – az örök Szeretet – 
hajtottam végre Benne. Mert a szeretet vitte végbe a Megváltás Művét, a szeretet törölte el a 
bűnadósságot, a szeretet hozott menekülést a bűnből és a halálból. De nektek még érthetetlen a 
"szeretet" fogalma, mert még nem alakítottátok át magatokat szeretetté. 7001.



Amint belső lényetek szeretetre való átalakítását tanítják, rögtön felismerhető az isteni eredet, és 
tudhatjátok, hogy ilyen tanítást csak a Menny követei közvetítenek. Mert a szeretettel váltja meg 
magát az ember, a szeretet teszi hasonlóvá Istenhez – Aki maga a Szeretet –, és így szabadul meg 
Isten ellenfelétől. 2904.

Minden ember használhatná erőmet, és véghezvihetné ugyanazt, amit Én a Földön, de ezt csakis 
úgy teheti, ha eltölti a szeretet. Ekkor nem Én adok erőt neki, hanem szeretetteljes tevékenységével 
magáévá teszi azt, és ez hatalmazza fel. Akkor már visszatér az ős-állapotba, tehát nem jogtalanul 
vett el valamit, hanem ismét azzá vált, ami kezdetben volt, teli fénnyel és erővel. 5358.

Tégy mindig jót, és megtalálod Bennem jutalmadat, mert minden jótettel közelebb húzol magadhoz.
És ugyanezt kötöm a szívedre, ha korlátlan mennyiségben akarsz isteni kegyelmeket szerezni 
magadnak. Csak kapcsolnod kell minden egyes jótetthez a szeretetet is. Csak a szeretetben született 
jótettnek van Nálam tekintélye. 437.

Senkinek nincs eleven hite, akiben nincs szeretet, és senki sem talál magában szeretetet, aki ezt jó 
tettekben nem juttatja kifejezésre. Mert a szeretet olyan erő, amely szeretetteljes tevékenységekre 
ösztönöz. 6876.

A szeretet mindig boldogítani akar. Ezért szeretetem nem nyugszik addig, míg be nem fejeztétek a 
Hozzám való visszatérés útját. Ennek a visszatérésnek egy egészen rövid állomása a földi élet. 
Magam tanítalak lelkiismereteden keresztül, a Szellem hangján, amely mint szikra izzik minden 
ember szívében, és amelyet csak a szeretetből induló tettek lobbanthatnak lángra. 8341.

Az örök szeretet titka az, hogy alapelem, erő, isteni ős-szubsztancia, tehát az isteni erő összessége. 
Mintegy anyagszerű valami, szellemi formában, tehát egy lény anyaga, Akit csak tiszta szellemként 
kell elgondolni, tehát nem tulajdonságként birtokolja a szeretetet, hanem maga a tiszta Szeretet. 
3183.

A világosság, ami belülről sugározza át az embert, a szeretet gyakorlásával nyerhető el, mert ekkor 
éled fel benne az isteni szellem. Mert a szeretettel Magam kapcsolódok össze az emberrel, Én 
tevékenykedek benne. Ekkor Jézus Krisztushoz hasonló úton van, hogy átszellemítse magát a 
szeretettel, az örök Istenséghez akar hasonlítani, és bizonyos mértékben képmása akar lenni. 3228.

Ha mégis elhagyatva érzitek magatokat ez azért van, mert nem nyitjátok meg magatokat annak az 
erőáramlásnak, amelyik állandóan Belőlem árad felétek. Fordítsátok Felém szíveteket, és akarjatok 
befogadni. Meneküljetek karjaimba gondjaitokkal, szükségetekkel, mint a gyerekek, és kérjétek, 
hogy vegyem le ezeket rólatok, vagy segítsek viselni. Szeretetem mindig kész erre. 3382.

Szavam elfogadása attól a szeretetfoktól függ, ami szavaim felismerésére teszi képessé az embert. 
Ezért szavamat mindig csak ott fogadják be szívükbe, ahol már felgyulladt a szeretet. Ekkor már 
nem lehet szavaim szellemi kényszeréről beszélni. De ahol hiányos a szeretet, ott nem bizonyíték 
erejű szavam, hogy elfogadják azt. 8598.

Nekem valóban minden lehetséges, de csak a gyermeki szeretet, és a határtalan bizalom indít arra, 
hogy hozzájuttassam az embert ahhoz, amit kér. 4936.

Igazi életet csak a szeretet hoz létre, és a gyermeket arra készteti, hogy gondolkodjon a hit 
tanításain. Csak ekkor keresi az Atyát, s így engedem, hogy megtaláljon Engem. A szellem-szikra 
mindjobban Hozzám hajtja az embert, benső késztetést érez a Velem való kapcsolatra. Belülről 
hajtja valami imára, és a szeretetből való cselekvésre. Ez a kettő eredményezi az egyesülést. 7597.



Bármit is tesztek, mindig akaratotok és szeretetetek kap értékelést, nem a cselekedet önmagában. 
2398.

Gondoljatok kevesebbet magatokra, és embertársatok sorsát viseljétek szíveteken. Boldogítsatok 
embereket, sugározzatok bensőséges szeretetet, mert egyedül ez az isteni szeretet, amikor a 
megkívánó, birtokba vevő szeretet önzetlen, adakozó, boldogítani akaró szeretetté válik. Ez az a 
szeretet, amely bennünket is mindörökké összeköt. 8032.
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