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A megoldás ÉN vagyok 

Térjetek meg, alakítsátok át gondolkodásotokat! (Mk 1,15)  

A régiből semmit ne vigyetek magatokkal az útra! (Beszélgetés az 
Angyallal) 

Annak vagyok Én a megoldás, aki fel tudja adni az önmagáról alkotott 
téves elképzeléseit, evilági értékrendjét, eddigi látásmódját – mondja Jézus. Át 
tudja adni önmagát Jézusnak. A korábban gondolt legnagyobb értékét, 
önmagát kell odaajándékoznia. Ez a feltétele annak, hogy Jézus is odaadhassa 
magát nekünk, a mindent, a teljességet. 
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Előszó 

Az Örömhír Gyermekei Közösség csütörtöki alkalmaira úgy készülünk, 
hogy a Dombi Feri bácsi által leírt 43 Hang-könyvből hozunk leveleket. 
Mindenki olyan levelet választ, ami éppen neki szól és látásmódja szerint 
alátámasztható Jézus tanításával. Ezt a látásmódunkat folyamatosan fejlesztjük 
a közösségi tanulás által. Hisszük, hogy Jézus ott van az alkalmakon, hiszen 
megmondta: „mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott 
vagyok közöttük” (Mt 18,20). 

Mivel folyamatosan úgy alakítjuk a gondolkodásunkat, hogy az 
megfeleljen Jézus erkölcsi értékrendjének, már fel tudunk fedezni olyan 
állításokat a Hangban, amelyeket Jézus tanításával meg tudunk cáfolni. Ezt a 
gyűjteményt azért hoztuk létre, hogy azokat a részeket írjuk össze a levelekből, 
amelyek viszont Jézustól származnak. A levelekhez hozzátettünk 
mondatrészeket, átfogalmaztunk néhány mondatot, és elhagytuk azokat, 
melyek nincsenek összhangban Jézussal. Ezeket a változtatásokat nem jelöltük 
írásban. A leveleket a számuk alapján azonosítottuk, néhány esetben a kötet 
számát is megadtuk. A leveleket témák szerint csoportosítottuk. 

Ajánljuk ezt a könyvet mindazoknak, akik szeretnék megismerni azt a 
csodát, ami Jézus földi élete után 2000 évvel megtörtént: az Isten megszólalt az 
ő gyermekeiben! Az idézett levelek mindegyike párbeszédima Jézussal. 
Mindenki folytathat párbeszédimát Vele, mert mindenki közvetlenül, Hozzá van 
bekötve. Azonban ennek feltétele Jézus állapotszerű tanulása a négy 
evangéliumból (Máté, Márk, Lukács, János), a Hang-könyvek és ezen 
válogatásuk, valamint Az Angyal válaszol című könyv alapján. Csak így tudjuk 
Jézus szavát elválasztani a többi szellemi lény sugallatától. Ebben segít ez a 
gyűjtemény. 

Köszönöm az Úrnak, hogy megajándékozott a lehetőséggel, hogy a 
tanításával foglalkozhatom. Köszönöm testvéreimnek a levelekben adott 
ajándékokat. Köszönöm Tóth Kata testvéremnek a levelek téma szerinti 
csoportosítását, Szabó János és Galambos Róbert testvéremnek a lektorálást. A 
munka elkezdődött, és hiszem, hogy több hasonló kötet fog még napvilágot 
látni, mert Isten a Szent Szellemet nem mértékkel adja, ahogyan a tanítását 
sem. 

Budapest, 2015. március 3.    Biró László  
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1 Gondolkodás-átalakítás 

Aki befogad Engem, az vállalja a gondolkodás-átalakítást. 

A gondolkodás-átalakítás tehát kettős tartalmat hordoz. Az egyik a benső 
látás megváltoztatása, a másik pedig az e munka következményeiért vállalt 
felelősség vállalása. Szinte kivétel nélkül minden ember e szellemi munka fel 
nem vállalása miatt nyugtalan, békétlen, boldogtalan. Ez azt jelenti, hogy a 
benső mulasztással vétkezés miatt, gondolkodásotok átalakításának fel nem 
vállalása miatt (bármennyire is megvalósul ez a gondolkodásátalakulás úgy, 
hogy másoktól kész téglákat építetek be magatokba!), nem tudjátok átvenni 
Tőlem azt a békét, amely benső megnyugvást tudna adni lelketeknek. Azért van 
ez így, mert az ember lelkivilága nem egy olyan ház, amelynek elég, ha a tégláit 
összerakjátok, hanem egy olyan belülről kiinduló, kibontakozó, állandóan 
fejlődő organizmus, mint egy virág, amelyre nem lehet kívülről ráfesteni a 
színeket, ráfújni az illatot. Ha valahol mégis ez történik, ott művirágról, és nem 
élő virágról van szó. (3122.) 

A tékozló fiú apjában tehát azt akartam tudomásotokra juttatni, hogy 
nincs büntető Isten. Csak szerető Isten van. Meg kell mondanom, hogy az 
Általam elétek festett atya-képet Istenről a mai napig sem fogadtátok el. Inkább 
kitaláltátok a megváltó és kiengesztelő kereszthalálom gondolatát, csak ne 
kelljen olyan gondolkodás-átalakítást végeznetek, melyet természetszerűen 
követnie kell olyan magatartásnak, mely az Általam bemutatott ÚT vállalásával 
egyenlő. (5/366.) 

Nekem nem az a fontos, hogy egy feladat, melynek elvégzésére képesek 
vagytok, elvégződjék, hanem az, hogy érett, mérlegelni tudó és akaró, 
kockázatokat vállaló, még az élet elvesztésének kockázatát is Értem vállaló, 
felelős lelkekké váljatok. Olyanokká, akik nem arra várnak, hogy kívülről világos 
utasítást kapjanak, hanem hisznek Bennem, bíznak Bennem. Bennem, aki 
Lelkem által belülről, a józan ész által, vagy annak ellenére, de szándékban 
Értem és Engem vállalva lépnek a szellemi, lelki fejlődés útjára. 

Az embereket mindenképpen szolgálni, de nem kiszolgálni kell. Tehát 
eléjük kell élni, hogy betelt az idő, elérkezett Általam a Földre az Isten országa, 
s ennek felismerése azt kell, hogy eredményezze, amit nyilvános működésem 
kezdetén jelentettem be (Mk 1,15). Tehát mindent a gondolkodás-átalakítás 
szolgálatába kell állítanotok! Tanulj tehát, hogy taníthass, és legyenek 
megtapasztalásaid, hogy tanúskodhass! (11/951.) 
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Bármi ér téged akár kívül, akár belül, kérdezz rá: mire jó ez neked?! Igen! 
Csak olyan esemény történhet veled, ami a javadra válik! Mivel Engem 
elfogadtál, számodra megszűnt a rossz! Csak jó van! Ez Részemről azt jelenti, 
hogy mindegy, milyen csomagolásban, de mindig drágagyöngyöket kell eléd 
tárnom! Neked pedig feladatod az, hogy addig boncolgass minden csomagot, 
amíg meg nem találod bennük a drágagyöngyöt. Neked tehát erre az egyetlen 
kérdésre kell megtalálnod mindenkor a választ: „Miért jó nekem az, ami most 
van?” Az igaz a hitből él, éspedig boldogan él! Nem kell ehhez hősies hit, csak 
azt kell elhinnie, hogy Isten csak azt engedi meg gyermekei számára, amit Ő 
JÓNAK lát! Ezt a JÓT kell meglátni a gyermeknek is, és akkor már a Földön 
elérkezett hozzá az Isten országa (Mk 1,15), (11/1467.) 

Nem az ismer Engem, aki tudja és gyakran kimondja a nevemet, és az 
sem, aki Hozzám beszél, hanem az, aki amellett, hogy foglalkozik 
evangéliumaimmal, megtanul csendben befelé figyelni, és igyekszik ráérezni 
arra a látásmódra, ami az ő szívének békéjét biztosítani tudja. Igen, mert 
minden megtérés, minden Velem kötött barátság, gondolkodás-átalakítással 
kezdődik és folytatódik! Igen, mert csak az állapotszerű megtérés az igazi 
megtérés. Ez nem jelent kikezdhetetlen bűntelenséget, mert a Földön éppen a 
botlás az, ami elkerülhetetlen, hanem azt jelenti, hogy látva a CÉLT, azt soha 
meg nem tagadva, újra és újra nekifeszülve célirányos akar maradni az, aki 
Engem szeret, aki Engem választott, aki Engem valóban elfogadott annak, aki 
vagyok, Urának, Megszabadítójának, tehát aki valóban megtért. (1924.) 

Senki nem tud megtéríteni senkit, csak önmagát. Tehát csak megtérni 
lehet! Ez mindenkinek feladata! E nélkül nem tudok bennetek boldogító módon 
élni! Mindenki azért felel, amiről tehet, és nem azért, amiről a másik tehet. 
(2344.) 

Nekem, Jézusnak, az első szavaim ezek voltak: „Betelt az idő! Elérkezett 
hozzátok az Isten országa! Alakítsátok át gondolkodásotokat” (Mk 1,15)! Ha ezt 
az egyetlenegy nyitó gondolatomat elfogadod, és arra szánod életedet, hogy 
ezt a csomagot kibontsad, máris megragadtad a lényeget! Általam, Velem és 
Bennem mindent megkaptatok ahhoz, hogy boldogok legyetek! Magatokban 
kell elindítanotok egy olyan szemléletváltást, amely épít, buzdít és vigasztal 
benneteket! Tehát egy komoly szellemi munkát kell vállalnia annak, aki meg 
akarja találni, vagy ha úgy tetszik, teremteni szívében, a különbözőségek 
dinamikus harmóniáját. Tanulmányoznod elsősorban az evangéliumokat kell! 
Imádkozni pedig, a párbeszédima szerint tudsz a legtermékenyítőbben. (2471.) 
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A világon mindennek létforrása az Atya. Amit nem akart, az nincs! Neked 
azt kell akarnod magadnak és másnak is, amit az Atya akar, hiszen téged is Ő 
akart! Ha a gondolkodásodban erre teszed a hangsúlyt (Márk 1,15), akkor nem 
az fog foglalkoztatni, hogy az akaratodon kívül vétkeztél-e, hanem az lesz a 
fontos, hogy mit kell tenned Értem! Mivel Én, Jézus, legyőztem a világot, azt, 
aki arra törekszik, hogy Velem, angyalaimmal betöltekezzék, annak nincs mit 
félnie a kísértésektől sem. A legkisebb gyertyaláng is erősebb, mint a 
legnagyobb sötétség! Benned élek, mint fény, mint jó akarat, mint szeretet. 
Találj meg magadban, ismerkedj Velem! (2551.) 

Ha tudod, hogy szeretni annyit jelent, mint jót akarni annak, akit szeretsz, 
akkor el kell fogadnod azt is, hogy Istennél sem jelenthet ez ennél kevesebbet. 
Most már csak rajtad áll - az erre való törekvést nevezik gondolkodás-
átalakításnak -, hogy meglásd azt a jót, amivel az Isten itt és most, meg akar 
ajándékozni. Azért mondom, hogy meg akar ajándékozni, mert maga a 
megajándékozás ténye csak akkor valósul meg, ha meglátod és elfogadod az 
Isten neked felkínált ajándékát. Éppen ez a meglátás a gondolkodás-
átalakításnak az eredménye. Tömören megismétlem tehát a lényeget: olvasni 
az evangéliumaimat, beszélgetni erről érdeklődőkkel, és helyesen imádkozni. 
Aki ezt teszi, az elindult a boldogság útján! (3978.) 

A gondolkodás-átalakítás egy olyan szellemi munka, amely által 
mindenben törekszik valaki meglátni azt a jót, ami őt építi, buzdítja és 
vígasztalja. Erre csak az képes, aki legalább valami parányi hittel rendelkezik. 
Egy parányi hit elég ahhoz, hogy valaki elhiggye, az Isten jó. (3739.) 

Mindaddig, amíg körülményeidtől, más emberek megváltoztatásától 
várod szíved nyugalmát, téves úton jársz, és ennek nem Isten, sem más ember, 
hanem egyedül te vagy az oka! Ha lesz megfelelő elszántság benned arra, hogy 
valóban higgy a benned élő Isten jóságában, ha vállalod azt a gondolkodás-
átalakítást, amelyet a legtöbb Biblia bűnbánattartásnak fordít, ha elhiszed, 
hogy az istenszeretőnek minden a javára válik, akkor elindultál azon az úton, 
amelynek boldogság a neve. Mindaddig, amíg valaki úgy gondolja, hogy 
önmaga megjavítása helyett mások megjavításától remélheti élete 
boldogítását, pokollá teszi önmaga és mások számára is az életet. (4288.) 

Azt, hogy kinek mennyit kell szenvednie, Istenen kívül senki nem tudja 
felmérni. Azt, hogy valakinek mennyire mérhetetlen erőforrás áll 
rendelkezésére, csak az tudja, aki Isten oldaláról kezdi megközelíteni az embert. 
Amikor nyilvános működésem kezdetén gondolkodás-átalakításra szólítottalak 
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fel benneteket (Mk 1,15), akkor pontosan azt akartam, hogy vállaljatok fel egy 
olyan komoly szellemi munkát, amelynek következtében belülről kifelé, és nem 
kívülről befelé lássatok rá életetek megjavításához, boldoggá tevéséhez. Ma is 
ezt tartom az élet egyedüli megoldásának! (4292.) 

2 Lelki fejlődés 

Nem teszed jól, hogy nem szeretsz ebben a világban élni. Nem jól teszed, 
ha azt gondolod, hogy száz évvel ezelőtt jobb lett volna a számodra. Az, hogy 
szereted a történelmet, nem ment fel téged az alól a felelősség alól, amely a 
szeretni tanítás feladatára szólít fel téged a jelenben. A történelmet az tanulja, 
és az tanítja jól, aki a múltból tanulva, a jelent akarja egyre jobban 
megszentelni, egyre szebbé akarja tenni. Az a sok negatívum, amit te a jelenből 
kiolvasol, nem sokat segít téged lelkileg előre. Sokkal többet jelentene 
számodra az, ha arra a meggyőződésre jutnál, hogy nem a gonoszság lett több 
napjaitokban, hanem a FÉNY lett nagyobb, s így a gonoszság most jobban 
látszik. De jobban meg kellene látnotok a jót is, mert az, aki meg akarja látni, 
hogy hogyan dolgozik a Lélek a lelkekben, az rá tud látni erre a jóra is. (3087.) 

Jól teszed, ha köszönetet mondasz minden olyan élményért, amely 
lelkedben a Velem, Jézussal történő mélyebb kapcsolatot segíti elő. 
Nyilvánvaló, hogy e kapcsolat elmélyítése érdekében nemcsak neked kell 
jobban felszítanod magadban a hitet, reményt, szeretetet, de Én, Jézus is teszek 
„lépéseket”, adok „élményeket”, amelyek hálát váltanak ki azokból, akik 
érzékenyen reagálnak ezekre az élményekre. A hála pedig nagyon fontos! 
Csodálatos módon tudja tisztítani a benső szemeket, erősíteni a hitet, és 
komoly késztetéseket tud adni arra, hogy egyre jobban kibontakozzék az 
egymás iránti szeretetetek. (3193.) 

Főleg a tanulás fontos, mert Én már kétezer évvel ezelőtt arra 
szólítottalak föl benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat. Ez pedig 
csak akkor megy, ha vállaljátok azt, hogy a tanítványaim legyetek. Tanítványnak 
pedig csak az mondhatja magát, aki rendszeresen tanul. (1439.) 

A reggeli és esti imák arra valók, hogy tisztában légy magaddal. Minden 
napod egy újrakezdés abban az irányban, amelyben elindulsz. Felém akkor 
indulsz el, ha ezzel a tudatos szándékkal kezded napjaidat! 



7 

 

 Az nem jó, ha valaki aggályos! Nem a ti tökéletességetekre, hanem az Én 
irgalmamra kell tenned a hangsúlyt! Aki ezt teszi, az ezt meg is tapasztalja, és 
ezáltal átveheti Tőlem az Én békémet! (1568.) 

Egyedül csak az ember az a szellemi lény, aki az örök élet boldogító 
valóságát képes nemcsak vágyaiban, elképzeléseiben elgondolni, hanem ezt 
magában hordozni is. Erkölcsi értéke tehát csak az embernek van! (2202.) 

Életetekben minden változásnak van alávetve! A lelki fejlődés nem 
látványos dolog. Aki a reggeli imára teszi a hangsúlyt, és ima alatt azt érti, amit 
értenie kell, vagyis hogy lelkét Istenhez emeli, az akár ébren van, akár alszik, 
akár gondol reá, akár nem, akár dolgozik, akár pihen, pontosan, mint a mag a 
földben, úgy változik, hogy fejlődik (Mk 4,27)! (2507.) 

Az Istenhez emelt szó az ima. Az Isten által erre adott válasz a 
megszólított ember szívének szánt üzenet. Ennek az imának kegyelmi sugarát 
az Isten úgy adja tovább a megszólított felé, hogy az a lehető legnagyobb 
mértékben a javára válhasson. Ezáltal az egyén megtérését az érte mondott 
imák nagyon komolyan elősegíthetik. Ez a szeretet ereje! Az „isteni 
áramkörben” feszültség van. A szeretet cselekvésre, szolgálatra kész 
feszültsége. Az „isteni áramkörben” mozgás van, cselekvés, szeretetcselekvés. 
(4011.) 

A Földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. Ha valaki a 
lélek fejlődésére teszi a hangsúlyt, akkor előbb-utóbb a testi problémák is a 
maguk helyére kerülnek, s nem akadályai, hanem irányjelzői lesznek a 
szeretetből vállalt áldozatos életútnak. Annak, aki élni akar, táplálkoznia kell. 
Lelki, szellemi táplálékról azért gondoskodtam számotokra, mert jó Pásztor 
vagyok! (4176.) 

Az ima egy olyan Velem való élő kapcsolat, amelynek „ízét” csak a 
Mennyek országában lehet állandóan érezni! A Földön, ahol a HITBŐL élésen 
van a hangsúly, gyakran erőfeszítést, haszontalan időtöltést jelent az imádság 
annak, aki nem erősíti kellőképpen a hitét! Az igaz a hitből él! Ez azt is jelenti, 
hogy az imaéletnek is a HIT a lelke, vagyis ez élteti! A hálaadó és dicsőítő ima 
annál értékesebb, minél inkább a HIT, és nem az érzelem motiválja! (4549.) 

Az, aki Engem, Jézust, követni akar, nem vállalhat fel olyan életutat, 
amely ne tartalmazná azt a fejlődést, amelynek feltétlen feltétele a tanulás is. 
Ezért mondottam tanítványaimnak: „Tegyetek tanítványommá minden népet!” 
(Tegyetek tanúságot Rólam minden nép előtt!) (Mt 28,19) (4705.) 
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Ha az első gomb nincs jól gombolva, akkor a többi sem kerülhet a maga 
helyére. Az első gomb minden szellemi teremtmény esetében a Teremtőjével 
való élő kapcsolat. Ez kikerülhetetlen! Erre minden szellemi lénynek, tehát 
minden embernek előbb-utóbb rá kell jönnie! A testi bajok tulajdonképpen erre 
kényszerítenek mindenkit. Erre lehet azt mondani, hogy az lenne a baj, ha nem 
lenne baj! Vállalnod kell azt a kereséssel járó komoly szellemi munkát, amellyel 
az Engem, Jézust, és saját magad megismerését felvállalod! (4496.) 

Az önbizalom pont abban kell, hogy megerősítsen benneteket, hogy 
képesek legyetek, ha kell szavakkal is elmondani azt, ami bennetek érték. Ha az 
önbizalom hiánya olyan mértékű, hogy gátol benneteket abban, hogy 
érvényesítsétek önmagatokat a környezetetekben, akkor ez már betegség, és 
ezt kezelni, gyógyítani kell. Az képes e benső megkötözöttséget feloldani, aki 
elhiszi önmagáról azt, hogy nem tévedhetetlen, és elhiszi azt, hogy Velem, 
Jézussal a legnagyobb dolgokra is képes. Az emberek előtti beszédet általában 
mindenkinek tanulnia kell, és erre a legjobb közeg egy jézusi közösség. Akiben 
Én, Jézus élhetek, az nem tudja és nem is akarja megtenni azt, hogy hallgasson, 
ha általa szólni akarok! (4759.) 

3 Hit és megtapasztalás 

A hitet nem Tőlem kell kérnetek, hanem Én kérem tőletek! (2762.) 

Valamit elhinni, az csupán a felszín. Valamiben hinni, az feloldódás. Ez az 
a HIT, amely ha csak mustármagnyi is, már hegyeket képes mozgatni. Ez az a 
hit, melynek növelése rajtatok múlik. Ezért dorgálhattam joggal tanítványaimat 
a kishitűségük miatt. Ez az a hit, melynek másik neve: a Jézusért vállalt áldozat 
itt Földön. Csak az nyeri meg az ÉLETET, aki az életét így el tudja veszíteni. 
(101.) 

Az természetes, hogy bárhol és bárki mondhat imát, és kérheti Tőlem 
életére az áldásomat. Az biztosan nem az Én szándékom szerint jár el, aki azt 
akarja előírni, hogy hol szabad imádkozni, és hol nem. Az sem jár az Én utamon, 
aki azt akarja elhitetni veletek, hogy van olyan hely, ahol megáldom az 
embereket, és van, ahol nem áldom meg azokat, akik ezt Tőlem kérik. 
A zarándokhelyeknek nem azért van nagyobb jelentőségük, mint más 
helyeknek, mert ott jobban jelen vagyok, hanem azért, mert a ti földi 
életetekben fontos, hogy egy meghatározott helyen, meghatározott időben, 
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különböző helyről összejöjjetek, s így egymást erősítsétek a hitben, a 
szeretetben. Tehát nem Én adok ott nektek többet, hanem ti ott jobban rá 
tudtok hangolódni az Én adakozó szeretetemre. (476.) 

Meg kell barátkoznotok, számolnotok kell azzal a lehetőséggel, hogy már 
születésetek előtt beleszólhattatok földi életetek sorsának alakulásába. Azért 
érdemes ezzel megbarátkozni, mert ez akkor is igaz, ha nem számoltok vele, de 
ebben az esetben ez az igazság nem tud segíteni rajtatok. De ha megbarátkozol 
ezzel az igazsággal, és elfogadod, hogy döntő szereped volt abban, hogy sorsod 
vonalát kipontozd, akkor ha most értelmed nem is tudja átlátni, de hited átsegít 
a kétségeken, és képes leszel szívből hálát adni azért, ami van. Szívből csak 
hitből lehet hálát adni. De ez a HIT szikla-igazságon áll! Ez olyan valóság, mint 
maga az örök élet! (759.) 

Engem mindennap meg kell találnod! Amelyik nap megtaláltál, azon a 
napon boldog vagy. Amelyik nap nem vagy boldog, azon a napon nem találtál 
meg akkor sem, ha egész nap Rám gondolsz. Egy tárgy sem akkor lesz meg, ha 
rágondolsz, hanem ha átéled, hogy megvan, hogy tapasztalatilag megvan! A 
mély hit ide juttatja azt, aki szeret Engem! Ezt kell tenned! (1304.) 

Az élő hit egy olyan erőforrás, amely képes megvalósítani azt, amit 
kijelölt magának. Nem elég az, ha valaki birtokában van ennek az erőforrásnak. 
Szükséges az irány, amelyre felhasználja a hit erőforrását! Az irány, amelyre 
hitedet állítanod kell, az egy nagy és szent valóság: az Én tanításom! A lelked, 
szellemi valód, a testet is képes jóra, lelked fejlődésére felhasználni. (4081.) 

A HIT próbája a negatív megtapasztalás! A HITNEK csodálatos tartalma 
éppen az, hogy akkor emeli fel a hívő embert, amikor már minden más eszköz 
elégtelennek bizonyult ahhoz, hogy szíve békéjét megtalálja. A HIT mindenkor 
biztosítja azt a benső békét, amely végső soron azonos a hazataláltság 
örömével. (4643.) 

Csak élő hitből lehet szívbékében élni! De így, bárhol él valaki, 
boldogságot hordoz a szívében! (4592.) 

Aki Bennem hisz, az elhiszi azt a világot is, amit Én képviselek, 
Megtapasztalásra nem Nekem van szükségem, aki hordozom a teljességet, 
hanem neked, aki az élet és halál mezsgyéjén tántorogsz, és fizikai léted 
egyszerű tartalmát, funkcióját sem ismered fel. Boldogok, akik nem látnak és 
hisznek, mondottam Tamás apostolnak, vagyis a hit előzze meg a 
megtapasztalást. Hinnetek kell Bennem, ha élni akartok, és a bennetek élő hit 
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visszaigazolódik annyi és olyan megtapasztalásban, amire szükségetek van a 
még nagyobb hit megélésében. A megtapasztalás nem véglegesíti bennetek a 
tudást, csak közelebb vezet hozzá akkor, ha a cél és az út azonos Velem, vagyis 
a szeretettel. Azért tudok az istenszeretőknek mindent a javukra fordítani, mert 
minden megtapasztalásban Engem, Jézust, keresnek, vagyis azt, hogy miért jó 
ez nekik! (4759.) 

4 Jézus ereje 

Higgyetek az Én erőm jelenlétében! 

Az hisz Bennem, aki Nekem adta az életét, vagyis mindent Értem tesz, 
amit tesz. Tőlem tehát ne várjatok új ismereteket! Én csak a legősibb ismeretet 
erősítettem meg a tanításommal. Vagyis azt, hogy egyetlen erkölcsi igazság 
létezik, ami így szól: szeressétek egymást! Ez az ősrégi, természetetekbe oltott 
igazság annyiban új, amennyiben a bennetek évezredek alatt elromlott 
szeretet, Általam új, javított, tehát az eredeti kiadásban jelent meg közöttetek 
(Jn 13,34). (756.) 

Te csak mondod, hogy hiszel Bennem! Ha hinnél Bennem, akkor nem 
volna benned félelem, mert a hit és a félelem, csakúgy, mint a szeretet és a 
félelem, nem férnek össze egymással. Az ellentmondás, hogy valaki hisz, szeret, 
és ennek ellenére fél! (3230.) 

Nekem nem az a fontos, hogy egy feladat, melynek elvégzésére képesek 
vagytok elvégződjék, hanem az, hogy érett, mérlegelni tudó és akaró, 
kockázatokat vállaló, még az élet elvesztésének kockázatát is Értem vállaló, 
felelős lelkekké váljatok. Olyanokká, akik nem arra várnak, hogy kívülről világos 
utasítást kapjanak, hanem hisznek Bennem, bíznak Bennem. Bennem, aki 
Lelkem által belülről, a józan ész által, vagy annak ellenére, de szándékban 
Értem és Engem vállalva lépnek a szellemi, lelki fejlődés útjára. (951.) 

Azok, akik félnek, aggódnak, rettegnek, pedig tudják, hogy Én az ő 
Istenük vagyok, azoknak nem vigasztalásra, hanem hitre van szükségük. Hitre, 
hogy elhiggyék azt, hogy Én, Jézus legyőztem a világot, és azt, hogy az 
istenszeretőknek minden a javára válik. Ilyenné pedig csak azt tud válni, aki 
Bennem, Jézusban hisz, vagyis az életét Rám teszi. (4654.) 
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5 Jézus az Út 

Útként állok előttetek. 

Egy igazsággal szemben sok hamisságot lehet felhozni. Egy helyes 
cselekvéssel szemben sok pótcselekvésnek tehetitek ki magatokat. A helyes, 
tehát az otthonra találás útjára nem a zsákutcák (jósok, inga, stb.) juttatnak el, 
hanem Én! Aki Engem céloz meg, az meg is talál, de aki azokat az utakat akarja 
végigjárni, amelyek nem Én vagyok, azok sohasem érnek el Hozzám. Nem, mert 
a számuk végtelen! A Hozzám jutás útja pedig csak EGY. ÉN VAGYOK AZ ÚT! ÉN 
VAGYOK AZ ÉLET! (1342.) 

Egyetlen jó út létezik a világon. Az, melyet Magammal azonosítottam, 
mikor ezt mondtam: „Én vagyok az Út.” – Annak érdekében, hogy járd is a 
Velem azonos utat, szükséges, hogy Engem is olyannak ismerj, amilyennek 
megismerhető vagyok az evangéliumaim alapján. Tehát tisztán kell látnod azt, 
hogy Én mit tettem, és amit tettem, azt hogyan és miért tettem. Sohasem az 
eredmény a fontos, hanem a forrás. (108.) 

Bízzál abban, hogy nemcsak virágos mezőkön, nemcsak árnyas 
rózsaligeteken, de tövises tarlón és sivatagi pusztaságon át is ÉN vezetlek. Azért 
teremtettelek fejlődőképesnek, hogy fejlődj. Ember nem tud lélekben kívülről 
fejlődni. Nem tud úgy többé válni, hogy ráraknak valamit. Belülről kell épülnie 
annak, aki él. Ezt várom tőled is. Erre adom áldásomat. Én nemcsak a CÉL 
vagyok. Én vagyok az IRÁNY is. Ezt valamikor így fejeztem ki: Én vagyok az ÚT, 
IGAZSÁG ÉS ÉLET! Az istenismeret lényegéhez tartozik még az is, hogy 
felismerd: Én vagyok a te Urad, Istened! Ha valóban önmagadra akarsz találni, 
akkor ÚT-nak kell Engem elfogadnod. Amit ígérni tudok, az-az, hogy szívem 
békéjét megosztom veled. Ennél kevesebbet nem adok, többet pedig nem 
tudok, mert ezzel Magamat adtam neked. (269.) 

A gyökér, a forrás Én vagyok. Én, Jézus! Én vagyok az ÚT! Bekötőút sok 
lehet, de ÚT, az egyetlen, csak Én vagyok! Légy okos és óvatos! Engem nem 
vitában lehet megtalálni, hanem a szeretetben, és csak az tud képviselni, aki 
ismerve Engem arra törekszik, hogy tanúságot tegyen Rólam ott, ahol erre 
lehetőséget kap. Aki Engem megtalál, az valóban az Életre talál! Akiben élhetek, 
abban Általam és Velem megnyílik az-az erőforrás, amely nem más, mint az Én 
Lelkem kiáradása. Mindaz, aki szomjúhozza az ÉLETET, az jöjjön Hozzám és 
igyon, és benne az örök életre szökellő víz forrása fog felbuzogni (János 7,37-
39)! (2171.) 
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Igen. Hozzám, Jézushoz nem utak vezetnek, hanem ÚT! Vannak utak, 
amelyek bekötőutak ehhez az ÚT-hoz, amellyel azonosnak mondottam Magam. 
Szinte mindenki egyéni utakon jut el erre az ÚT-ra. Igazat mond tehát az, aki azt 
mondja, hogy különböző utak vezetnek Istenhez. De ez csak addig igaz, amíg az 
illető nem ismer Engem. A bekötőutak nem azonosak a célhoz vezető ÚTTAL, 
tehát Velem! (2302.) 

Aki mindent tudni akar, az nem fog semmit jól megtanulni. Aki Engem, 
Jézust, egyre jobban meg akar ismerni, az Bennem a TELJESSÉGRE talál. (3745.) 

Azért van józan eszetek, azért élek Én, Jézus, boldogító módon bennetek, 
azért írták le az Általam kiválasztott emberek az evangéliumaimat, hogy ezek 
alapján Rám, Jézusra hallgatva az alapalázat birtokában ÚTKÉNT merjetek 
vállalni Engem! (Alapalázat = a felismert jóért, minden gyalázatot vállalva, 
nyitottnak lenni az esetleges jobb irányában. Ez a JOBB csak Rám, Jézusra, 
hivatkozva lehetséges, mert Én, Jézus, mindent átadtam nektek. Magjában 
mindent, kifejtetten nem mindent. De amit kifejtettem, azzal soha nem lehet 
ellentétben az, ami magjában megtalálható az evangéliumaimban, és amit majd 
később, az idő tengelyén a Szentlélek kibont számotokra.) Legyetek hát 
hűségesek a bennetek megszólaló lelkiismeretetek hangjához. Vagyis, csak arra 
a Szentlélekre hallgassatok, AKI bennetek Rám, Jézusra, hivatkozva közvetlenül 
tudja és akarja irányítani mindazokat, akik valóban befogadtatok Engem, Jézust, 
az életetekbe. Egyedül csak az lehet komoly szempont, hogy te azzal a 
szeretettel fordulsz-e embertársaid felé, amely szeretetre Én Jézus kértelek fel 
téged is, amikor azt mondottam, hogy új parancsot adok nektek: úgy 
szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek benneteket (Jn 13,34). A földi élet 
nagyon rövid. Ebben a rövid életben kell magadnak örök kincseket gyűjteni. Ez 
semmiképpen sem a szeretetre vágyás útján történik, hanem az élet 
elvesztésének útján valósul meg. „Aki meg akarja találni életét, elveszíti, aki 
azonban elveszíti értem életét, az megtalálja.” (Mt 10,39) (4142.) 

Nem elég a felszínen megtérni. Naponta kell „pályamódosításokat” 
végezni annak, aki életét valóban célba akarja juttatni. Az ÉLET Én vagyok! 
Minden csak annyiban élet, amennyiben Én vagyok. Nem szertartások által, 
hanem a gondolkodás-átalakítás által képes mindenki magát olyanná tenni, 
hogy élni tudjak benne! (4250.) 

Minden helyzetből Én, Jézus vagyok a kiút. Én, Jézus, kétezer évvel 
ezelőtt és ma is Útként állok előttetek, és ez az út olyan egyértelműen világos, 
hogy bármely jó szándékú ember számára követhető. A tízparancsolatot 
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ismered, éld úgy, ahogy Én éltem elétek. Ha nyitott vagy a jóra, és van benned 
annyi alázat, hogy hű is legyél hozzá, akkor te nemcsak jó úton vagy, hanem 
örökre az Enyém vagy! (4683.) 

A földi élet nem a CÉLBA jutásnak, hanem a CÉLBA törekvésnek a helye! 
A CÉL pedig ÉN VAGYOK! Ezzel már rá is mutattam a LÉNYEGRE! Minden a 
befelé fordulással kezdődik! Az élet forrása, a boldogság forrása mindig belül 
van! Hiába tisztítja valaki a folyamot, ha a forrás szennyezett! Tehát, ha a 
kérdéseitekre meg akarjátok kapni a választ, akkor nem könyvek oldalairól, 
hanem szívetek lapjairól kell leolvasnotok azt. Tehát BELÜLRŐL! (2298.) 

Mindent vizsgáljatok meg, s amit az evangéliumaimmal megegyezőnek, 
alátámaszthatónak találtok, azt tartsátok meg. Igen, mert az evangéliumaimban 
Én, Jézus, mindent átadtam nektek. Részben kibontva, részben magjában. Így 
azok, akik vállalják azt, hogy átalakítják a gondolkodásukat, szükségszerűen 
vállalják azt is, hogy gondolkodjanak. Aki pedig gondolkodik, az mérlegel! Aki 
mérlegel, annak van erkölcsi mérlege. Akinek pedig van erkölcsi mérlege, tehát 
„karbantartott” lelkiismerete, az feltétlenül le tudja olvasni az erkölcsi súlyát 
annak, amit erre a mérlegre tett. (2866.) 

6 Jézus tanulása 

Aki befogad Engem, tanulni akar Tőlem. 

 

Szeretném, ha elhinnéd, hogy valóban ismerlek és javadat akarom. Ha ezt 
nem hiszed el, akkor szinte biztos, hogy nem fogjuk megérteni egymást. Azért 
mondom ezt, mert problémád gyökerét Én nem ott látom, ahol te, s ilyen 
esetben nagy annak a veszélye, hogy nem ismersz fel a szavaimban Engem. 
Olyan ez, mint amikor valaki egészen mást vár, mint amit kért. Ilyenkor 
könnyen merül fel az a gondolat, hogy hátha nem értett meg engem az, akitől 
kértem, azért nem adta azt, amit kértem. Pedig Én tudom, hogy te mit kérsz, és 
azt is tudom, hogy amit adok, az pontosan azt fogja eredményezni, amit te 
kértél, csak nem közvetlenül. Neked gyökérproblémád a Velem való 
kapcsolatod! Te ugyan akarsz Engem, de nem ismersz, s így nem is tudhatod, 
hogy Kit akarsz!? Ha valaki Engem akar, akkor számára semmi a világon nem 
előzheti meg azt, hogy ismerni akarjon! (2029.) 
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Aki szeret, az jót akar. Tehát engedi, hogy működjem benne annak 
érdekében, akit szeret. Igen. A szeretethez az ERŐT Én biztosítom. Amit tőletek 
e tekintetben elvárok, az-az, hogy értelmesen szeressetek. Akkor szeretsz 
értelmesen, ha magatartásodból nem gyengeségedet, hanem jóakaratodat 
olvassa ki az, akit szeretsz. Ne nevezzétek szeretetnek azt, ha gyengeségből 
engedékenyek vagytok. Az igazi szeretet bizony néha nagyon kemény döntés 
elé állítja azt, akit szeret. Gondolj csak arra, hogy még az elkárhozást is meg kell 
engednem, s nem azért, mert nem szeretem azt, aki nem Engem választott, 
hanem éppen azért, mert tudom, hogy csak így juthat el egyszer arra az 
elhatározásra, hogy Engem válasszon. (412.) 

Én azért jöttem közétek, hogy bennetek tudjak élni. Engem meg kell 
ISMERNI annak, aki boldog akar lenni. Vállalnia kell azt a szellemi munkát, 
amely lehetővé teszi, hogy működni tudjak benne. A kegyelem csak abban az 
irányban tud hatni, amelyben az értelmetek nyitott. Tanítványom csak az lehet, 
aki tanulni akar Tőlem és Engem. Akkor kezdesz a tanítványom lenni, ha az kezd 
érdekelni, hogy Én mit tanítottam, és az, hogy Velem mi van?! Semmit nem 
használ sem az egészség, sem a gazdagság, sem a hatalom, ha nem láttok az Én 
szememmel, ha nem gondolkodtok az Én eszemmel, ha nem égtek az Én 
Lelkem által. Az-az égi tűz, amelyet a Földre hoztam, csak akkor tudja kioltani 
életetekből a pokol tüzének a lángját, szívemmel csak akkor tudtok lángolóan 
szeretni, ha az eszemmel akartok gondolkodni. (780.) 

Engem, Jézust megismerni nem jelenti azt, hogy valaki egy statikus 
állapotba kerül Velem kapcsolatban. Az Engem megismerés egy olyan folyamat, 
amely soha nem ér véget. Az örökkévalóságban is „folytatódik”! Te csak azért 
keresel, mert már bizonyos mértékben Rám találtál! Az a szomjúság pedig, 
amely az „egyre jobban, egyre tovább” szintjén benned van, soha nem fog 
megszűnni. (3184.) 

Olyan nincs, hogy valaki nem lehet lélekben mindig boldog! CSAK 
lélekben lehet valaki mindig boldog! Ehhez két dolog kell. Legyen valami érték a 
birtokodban, és ez a valami legyen örök! A Földön ilyen csak egy van: a 
SZERETET. Ez maga az-az Isten, aki Bennem, Jézusban megtestesült azért, hogy 
megláthassátok, milyen emberré kell válnotok ahhoz, hogy az igaz Isten, és 
nem az általatok igaznak vélt Isten élhessen bennetek! Én, Jézus, azért 
testesültem meg, hogy ti az értelmetek és akaratotok használata által, Általam, 
Velem és Bennem megistenüljetek. (3218.) 
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A ti dolgotok a törekvés, de az tényleg a ti dolgotok, ebben nem 
mulaszthattok, a többit kell Rám bíznotok, hiszen Nálam nélkül semmit nem 
tehettek, viszont Én sem a ti törekvésetek nélkül. A Hozzám vezető úton 
járásnak feltétlen feltétele az, hogy akarjatok Engem megismerni olyannak, 
amilyen vagyok, amilyennek az evangéliumaim megmutatnak Engem. Ez bizony 
azt jelenti, hogy az enyéim állapotszerű tanulók. (2539.) 

Tanulni hívlak, Gyermekem! Engem, Jézust, tanulni! E tanulásban 
feltétlenül megtalálsz Engem, megtalálod magadat, és megtalálod igaz 
barátaidat is. (4749.) 

Én, Jézus, mindenkit mindig tanítani akarok. De nem ábrándozások, nem 
fantáziálások közepette, tehát nem a különböző úgynevezett „meditációk” 
útján, hanem komoly szellemi munka felvállalása által. A tanulás „rendes” útját, 
ne akarja senki leváltani valami „rendkívüli” útra. Csak azt tudom tanítani, aki 
valóban tanulni akar. Csak az akar valóban tanulni, aki tanulmányozza azokat a 
hittartalmakat, amelyeket Én az evangéliumokban az idők végezetéig 
rögzítettem! (2201.) 

Minden embernek egyetlen hivatása van: a szeretni tanulás, és a szeretni 
tanítás! Minden más csak foglalkozás, különböző elhivatottsági szinteken. De 
arra, amire teremtettelek benneteket, hogy a szeretetem örökösei, hordozói 
legyetek, nincs és nem is lehet más hivatása a Földre született embernek. 
Ennek – mint mindent megelőző alaphivatásnak – kell átitatni életetekben 
minden látás- és magatartásmódot, amelyet megláttok és megvalósítotok az 
életetekben. Ha Mellettem döntesz, Én, Jézus, mindent el fogok követni azért, 
hogy e hivatásodban az örökké tartó boldogságot megéld, de tudnod kell, hogy 
a világ pedig mindent el fog követni azért, hogy e törekvésedben elvérezz! Ha a 
tiszta szándékodat átadod Nekem, akkor egy életre a Győztes oldalán állsz, és a 
te dolgod a továbbiakban mindössze annyi, hogy tanulj Tőlem, vagyis mindig 
légy nyitott a meglátott jóra addig, míg annál jobbat nem látsz. (4753.) 

Nektek, akik a Fény gyermekei vagytok, nem a sötétség ellen kell 
harcolnotok, hanem a FÉNYRE kell vigyáznotok. A sötétség nem erő! A 
legapróbb fénynek sem tud ellenállni a legvaskosabb sötétség sem! Bennetek 
pedig az a TŰZ ég, amelyet Én, Jézus, elhoztam a Földre, s mi mást akarnék, 
mint azt, hogy ez a TŰZ égjen, melegítsen, világítson! (Lukács 12,49) (3445.) 
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7 Istenismeret – önismeret 

Helyes önismeretre csak a helyes istenismeret által juthatunk. 

Családodtól is szabaddá kell válnod. Vagyis nem lehetsz megkötözve e 
téren sem. Akkor vagy szabad e téren, ha nem akarod vezetni családod tagjait, 
csupán arra irányul figyelmed, hogy leolvashassák rólad az ÉN vezetésem 
boldogító, békét biztosító erejét. Tehát le kell mondanod arról, hogy bárkit, 
bármikor is meg akarjál javítani. De soha nem mondhatsz le arról, hogy 
magadat javítsd. Tehát rendszeres lelkiismeret-vizsgálatban gyakran kell 
pályamódosításokat végezned. Neked már arra kell törekedned, hogy azt lásd 
jónak, amit ÉN látok annak. Ehhez viszont ismerned kell Engem. Engem nem a 
Szentírásból, hanem az EVANGÉLIUMOKBÓL lehet megismerni a 
legegyszerűbben. Nyilván az evangéliumok is Szentírás, de MINŐSÍTVE AZ. 
Sajnos nagyon sok jó szándékú gyermekem, éppen azért, mert nem rangsorol a 
Szentírásban, hanem a Szentírást a Szentírásból akarja magyarázni, nagyon 
elmegy Mellettem. Igen, mert kénytelenek kihagyni életük első kegyelmét, a 
józan észt. Pedig Lelkem éppen azért akarja felhasználni józan eszeteket, hogy 
annak ismerjetek meg Engem, aki valójában vagyok, ÚTNAK A BOLDOGSÁG, A 
BENSŐ BÉKE FELÉ! Nem is mondhattam volna nyilvános működésem kezdetén, 
hogy alakítsátok át gondolkodásotokat, ha nem éppen a gondolkodásotok 
használatát kívántam volna. Ha hallgatsz Rám, kemény munkát kell vállalnod. 
De hát ez az Általam megígért boldogság feltétele. (172.) 

Egy hívő ember, mivel őt Isten irányítja, ezért önmagán kívül senkit sem 
akar dirigálni. Amit egy ateista csinál, azzal szemben egy istenszerető 
közömbös. Akiben a Szentlélek él, az szabad az ilyesmitől (2Kor 3,17). (2188.) 

Mivel a legtöbb ember nem szívesen jut valós önismeretre, ezért a 
kívülről jött dolgokat, eseményeket inkább bódításra használja. Sokan egész 
életükben azzal foglalkoznak, hogy meneküljenek önmaguk helyes 
megismerésétől. Kétségtelen, hogy egy egész életet le lehet így élni! Ha nem 
lenne halál, az lenne a legszörnyűbb dolog a világon, mert lehetetlenné válna a 
helyes önismeret, amely pedig feltétlen feltétele az Isten felé fordulásnak. 
Emiatt van az, hogy szinte minden embert nem az erényei, hanem a bűnei 
juttatnak el Isten fontosságának felismeréséhez! (2658.) 
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8 Kapcsolat Jézussal 

Aki befogad Engem, élő kapcsolatot tart Velem. 

Minden egyes napodat pontosan azért kapod a te mennyei Atyádtól, 
hogy az hasznodra váljék! (3186.) 

Minden egyes nap egy olyan adomány Isten részéről számodra, amelyről 
majd feltétlenül számot kell adnod magadnak a halálod pillanatában. Nem 
mindegy tehát, hogy mire és hogyan használod fel a kapott napokat! (3190.) 

Én, Jézus, mindig naprakész feladatokat szoktam adni azoknak, akik 
Hozzám fordulnak. Ha reggel megkérdezed Tőlem, hogy az elinduló napon mi a 
feladatod, akkor a józan eszed alapján mindig eszedbe fogom juttatni azt, ami a 
szívedet megnyugtatja, mert Nekem mindig az a kívánságom, hogy a 
szívetekben az Én békémet ápoljátok magatokban. Ehhez természetesen 
előfeltétel az, hogy befogadjatok Engem a szívetekbe. Az fogad be a szívébe, aki 
nem rendkívüliségeket akar, hanem egyszerűen ember akar lenni. Ember, aki 
senkinek nem árt, aki mindenkinek megbocsát, és segít ott, ahol erre 
lehetőséget kap. (2411.) 

Lelki fejlődésed ütemét ne akard gyorsítani. Vagyis ne a körülmények 
másságára tedd a hangsúlyt. Maradj meg a főparancs egyértelműségénél (Mt 
22,37), s a teljesség igényével indulj el a napi teendőid elvégzésére. A tanulás 
és az imádkozás: e sínpáron kell haladnod. A tisztaság, a hűség, az alázat, az 
éberség, a türelem, a fegyelem, ez mind-mind veszélyben van nálatok. De ez 
nem baj. Ez így nagyon jól van! A vihar csak tépje ki azt, ami gyökértelen, és 
erősítse azt, amit erősítenie kell. (579.) 

Mindig a jelen a fontos, és nem a múlt, és nem a jövő. Rám kell szánnod 
naponta bizonyos időt. Ha tudatosítod magadban az Én jelenlétemet, akkor 
kezdd el dicsőíteni azt a végtelen JÓSÁGOT, aki képes az istenszeretőknek 
mindent a javukra fordítani. Tehát a dicsőítő ima az a terápia, amely gyógyítani 
fog, és olyan szemeket fog nyitni a számodra, amely szemekkel többet és 
boldogítóbbat fogsz látni magadban és magad körül egyaránt, mint amit eddig 
láttál. (621.) 

A jelen megszentelésénél nagyobb tett nem létezik senki életében. A 
jelen megszentelése nem rendkívüliségek produkálásában áll, hanem abban, 
hogy az örökkévalóság mérlegén kell azt megélni. Egy szeretetből vállalt 
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áldozat, egy megbocsátó gesztus, egy megértő, simogató szó, egy határozott 
ellene mondás a gonosznak, egy bűnbánatból kibuggyant könny, egy örömteli 
mosoly a megtapasztalt jó láttán, ezek mind-mind a legjobbak, a 
legfontosabbak, a legistenibb cselekedetek, amelyeknek forrása Én vagyok, 
gyümölcse pedig a ti boldogságotok, lelki békétek, melyet senki és semmi, még 
a halál sem tud elvenni tőletek. (771.) 

Ha nincs rendes reggeli imád, ha nincs rendes esti imád, akkor hiába 
tudod, hogy az egyedüli megoldás Én vagyok. Az életedbe csak akkor tudok 
belépni, ha te időt szánsz Rám! Bizony, szabaddá kell válnod környezeted 
szemléletétől, és át kell adnod magadat Nekem, az Én irányításomnak, mely 
benső örömmel jár. Soha ne törekedj arra, hogy téged szeressenek! Arra 
törekedj, hogy Én szeressek benned! Úgyis csak azok fognak téged helyesen 
szeretni, akik Engem is szeretni akarnak. Akik nem ezt akarják, azoknak hátat 
kell fordítanod! (1184.) 

mindennap találkoznod kell Velem az imádban, és elém kell terjesztened 
elgondolásaidat, hogy azokra vagy áldásom adjam, vagy megpróbáljalak 
lebeszélni arról, amit elgondoltál. Minden a Velem való élő kapcsolaton múlik. 
Neked arra van szükséged, hogy belevigyél Engem a napi teendőidbe. (1192.) 

Soha nem az a döntő, hogy kivel, milyen a kapcsolatod, hanem az, hogy 
Istennel milyen a kapcsolatod! Istennel való kapcsolatodat felmérheted azon, 
hogy Én, Jézus, mit jelentek neked a hétköznapjaidban! A Velem való 
kapcsolatot pedig, bár kettőnkön áll, de csak TE ronthatod el! Ezért 
boldogságod érdekében csak ez lehet a döntő! Aki bárkit jobban szeret, bárkitől 
jobban függ, mint Tőlem, az nem tartozik Hozzám! Én vagy első vagyok valaki 
életében, vagy nem is vagyok ott! (1385.) 

A feladatokban történő gondolkodás alapja a reggeli imádság. Ha reggel 
átgondolod, hogy Én hogyan akarom benned eltölteni az elinduló napot, akkor 
feltétlenül megvilágosítom előtted azt, hogy mit várok el tőled, ha Velem akarsz 
együttműködni. (1836.) 

Ha reggel megkérdezed Tőlem, hogy az elinduló napon mi a feladatod, 
akkor a józan eszed alapján mindig eszedbe fogom juttatni azt, ami a szívedet 
megnyugtatja, mert Nekem mindig az a kívánságom, hogy szívetekben az Én 
békémet ápoljátok magatokban. Ehhez természetesen előfeltétel az, hogy 
befogadjatok Engem a szívetekbe. (2411.) 
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Velem könnyű találkoznod, mert nem akarok tágítani mellőled! Neked is 
azért kellett megszületned, hogy ráébredj arra a nagy valóságra, hogy csak 
Általam, Velem és Bennem lehetsz boldog. Hidd el, hogy azok, akik nem úgy 
akarnak boldogok lenni, amint azt Isten akarja, tehát akik nem Általam, Velem 
és Bennem akarják megtalálni szívük nyugalmát, azok kénytelenek a poklok 
poklát megjárni mindaddig, amíg meg nem adják magukat Nekem! Minden 
reggel Velem kezdd a napot! Minden napot azért adok neked, hogy földi életed 
ne csak elviselhető, de boldogító is legyen, hogy az Én szememmel láss, az Én 
szívemmel szeress, az Én békémet éld át! Ez az a béke, amit a világ nem adhat, 
de el sem vehet tőled! Ne félj, csak higgy! (2163.) 

Birtokolni ugyanis nem a másikat vagy a másikét kell, hanem az Istent. Én 
örülök annak, ha ti minden erőtőkkel birtokolni akartok Engem! Igen, mert 
akkor Én bennetek élhetek, és nektek eszetek ágában sem lesz részekért 
hadakozni, amikor Én a mindenséget adom nektek. Aki Engem birtokol, az 
megérti, hogy a mindenséget birtokolja. Akiknek az életében Én, Jézus, vagyok 
az első, az örökkévalóságot hordozza magában, és tudja azt, hogy a rossz 
mulandó! (4726.) 

Akkor vagyok első az életedben, ha a jézusi szeretetet Értem és Rám 
építve teszed. Értem, hogy boldogságod megtaláld a Nekem adott életedben, 
és Rám építve, mert egyedül vagyok a világon, akiben egész biztos, hogy nem 
fogsz csalódni, mert Én soha nem hagylak magadra. (4730.) 

Én mindenkiben, aki lelkében nyitott Felém, meg tudok szólalni a 
lelkiismeretén keresztül. Az emberré válástok pont ezen áll vagy bukik. 
Meghallja-e, követi-e a ti lelketek Szentlelkem szavát?! Azt tudnod kell, hogy 
senkinek az életébe kívülről nem kiabálok bele, akármilyen csendben várja azt, 
hogy megmondjam neki, mit kellene tennie. Csak a lelkiismeretén keresztül 
tudok megszólalni, ahol a gondolat a szívből az elmébe száll, és az érzelem meg 
az értelem közösen megalkotja a valóság tudati tükröződését: az igazságot. Azt 
az igazságot, amely azért igaz, mert Belőlem táplálkozik, de teljes tartalmi 
kibontására egy örökkévalóság is kevés! (4721.) 

Ha Velem, Jézussal, élő kapcsolatod van, akkor tudni fogod, hogy a 
családalapítás sem cél, sem forrás nem lehet, csak következmény! Amint a 
házat sem az emeletnél szokták kezdeni építeni, úgy a földi ember élete sem 
indulhat el a következménnyel. Döntő az alap! Ezt pedig nem kell, sőt nem is 
lehet a sok lehetőség közül kiválasztanotok. Az EGYETLEN és BIZTOS alap Én, 
Jézus, vagyok. A magány szeretete nagyon tud segíteni téged abban, hogy 
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egyre jobban befelé tudj kinyílni, egyre élőbb kapcsolatot tudj kiépíteni Velem, 
a te Jézusoddal (Máté: 6,6)! (3900.) 

Az Én, a te Jézusod tetszését mindaz elnyerheti, vagyis nagyon tudok 
örülni azoknak, akik tudnak örülni Nekem! A Velem való kapcsolatban soha 
nem Nekem, hanem nektek kell megváltoznotok, ha boldogok akartok lenni. 
Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel mindenkor árasztom rátok 
szeretetemet, ahogy a Nap és az eső, jókra és rosszakra hullatja sugarát, 
harmatát. Ha tudod, hogy mit kell tenned, és meg tudod fogalmazni azt, hogy 
miért kell tenned azt, amit tenned kell, akkor tisztán és világosan látni fogod, 
hogy az Istennek tetszés lényegében nem Istenen, hanem rajtatok múlik, s erre 
mindig mindenkinek lehetőséget ad az Isten. Más kérdés az, hogy valaki akar 
vagy nem akar e lehetőséggel élni! (3901.) 

A „lényeg” a Velem, a te Jézusoddal való élő kapcsolatod! A Velem való 
élő kapcsolat által kell, hogy benső békét élj át. Ez feltétlenül megvalósítható az 
Én ígéretem alapján (Mt 11,28-29: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik 
elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. Vegyétek 
magatokra igámat, és tanuljatok tőlem.”). (3998.) 

Általában minden veszekedés, legyen az kicsi vagy akkora, mint egy 
világháború, mindig abból ered, hogy a másik nem jól teszi azt, amit tesz, s rá 
kellene kényszeríteni, hogy másképp cselekedjék. Két gondolatot feltétlenül 
adok neked. Az egyik az, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket (Lk 6,35). A 
másik pedig az, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik (Róm 8,28). Ha 
ehhez még hozzáteszem azt, hogy Nálam, a te Jézusodnál mindig 
megtalálhatod szíved nyugalmát (Mt 1,28), akkor mindent tudattam veled, ami 
a te benső békédhez, boldogságodhoz szükséges. (4225.) 

Igazi otthonod Én vagyok! A Jézusba vetett hit legyen benned olyan 
öntudat alapja, amelynek akkor sincs semmi köze a gőghöz, ha bárki is ezzel 
vádolna téged. Tudatosítsd magadban azt, hogy Isten plusz egy fő, az mindig 
abszolút többség! Hidd el, hogy valamit komolyan képviselni csak elszánt 
öntudattal lehet. Amíg megmarad benned a tanulékonyság szelleme, addig 
TANÍTÁSOM LELKE is munkálkodni képes benned. (611.) 

Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, Jézust, aki bárkihez jobban 
ragaszkodik, mint Hozzám, Jézushoz, az bálványimádó, s így semmiképpen sem 
lehet boldog, nem élheti át azt a szívbékét, amelyet csak Én, a te Jézusod adhat 
meg annak, aki számára Én, Jézus, nemcsak első, de abszolút ELSŐ vagyok! Ti 
mindannyian akkor éltek a LEGNAGYOBBÉRT, ha Értem éltek! Ekkor szeretitek 
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önmagatokat is a legjobban, ekkor tesztek legjobbat önmagatoknak is! Nem 
függ senki boldogsága sem körülményeitől, sem a körülötte lévők 
magatartásától. Amíg ezt nem tudod elfogadni, addig olyan képtelenségre 
vállalkozol, mint az, aki saját hajánál fogva akarja kiemelni önmagát a 
környezetéből. Boldogságod forrása tehát mindig az, amit Velem és Értem 
teszel. Tehát a tiszta szándék és a tiszta cél! (3536.) 

Amikor feltornyosulnak a nehézségek, akkor tudod felmérni helyesen, 
hogy mekkora hited van! A HIT próbája mindig a negatív megtapasztalás! 
Kijelentésem: Veled és érted mindent, de helyetted semmit, meg kell hogy 
értesse veled azokat az igazságokat, amelyeket Máté evangéliumában a 6,25-34 
részben mondottam. (4697.) 

Tévedésben vagy! Én, Jézus, azért nem írtam le semmit, mert az ÉLETET 
nem lehet leírni. De Lelkem, akit elküldtem, a rendelkezésetekre álló 
evangéliumaim alapján, ha veszitek magatoknak a fáradságot, és addig nem 
nyugosztok, amíg értelmet megnyugtató választ nem kaptok kérdéseitekre, 
feltétlenül megvilágítja előttetek problémáitok megoldásának útját. Azt el kell 
mondanom, hogy ne várjátok Tőlem azt, amit nektek kell elvégeznetek. Én, 
Jézus, képtelen vagyok helyettetek átalakítani gondolkodásotokat. Tehát 
képtelen vagyok helyettetek gondolkodni! Sokszor mondtam már, és még 
fogom is mondani: veletek és értetek mindent, de helyettetek semmit! (2833.) 

Veled és érted mindent. Helyetted semmit! Ez olyan kikezdhetetlen 
kettőnk kapcsolatában, mint a lélegzéshez szükséges levegő. A veled és érted 
annyit jelent, hogy világosan, félreérthetetlenül rámutatok arra az útra, 
amelyet neked kell kikövezned, kiegyengetned, amikor valamelyik problémádat 
Velem és Értem meg akarod oldani. Csak a veled és érted, csak a Velem és 
Értem az a kapcsolat, amelyet a kapcsolatok Lelke, tehát az Isten táplál. (710.) 

A hívő ember hálás, bármi történik vele. A hívő ember kérő imái szinte 
mindig szinkronban vannak a „Miatyánk” imában mondott hét kérés 
valamelyikével. Isten téged is boldogságra teremtett, de helyetted ezt megélni 
nem tudja! Nem, mert a te boldogságod rajtad múlik. Boldog minden ember 
csak úgy lehet, ha élő kapcsolatban van Istennel. Isten saját magát kínálja fel 
szellemi teremtményeinek, tehát neked is. Vagy befogadod Őt, vagy nem leszel 
boldog! (4088.) 

Velem könnyű találkoznod, mert nem akarok tágítani mellőled! Neked is 
azért kellett megszületned, hogy ráébredj arra a nagy valóságra, hogy csak 
Általam, Velem és Bennem lehetsz boldog. Hidd el, hogy azok, akik nem úgy 
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akarnak boldogok lenni, amint azt az Isten akarja, tehát akik nem Általam, 
Velem és Bennem akarják megtalálni szívük nyugalmát, azok kénytelenek a 
poklok poklát megjárni mindaddig, amíg meg nem adják magukat Nekem! 
Minden reggel Velem kezdd a napot! Minden napot azért adok neked, hogy 
földi életed ne csak elviselhető, de boldogító is legyen! Minden vágyam az, 
hogy az Én szememmel láss, az Én szívemmel szeress, az Én békémet éld át! Ez 
az a béke, amit a világ nem adhat, de el sem vehet tőled! Ne félj, csak higgy! 
(2163.) 

Csak az lehet boldog, aki az elvesztés félelme nélkül tudja birtokolni azt a 
jót, amit el sem rabolhatnak tőle. Ez a jó pedig csak EGYETLEN valami. Szeretni 
embereket áldozatok által, és szeretni Istent szolgálat által. (327.) 

9 Isten Országa 

Aki befogad Engem, az gazdagodni akar az Isten Országában. 

Az, hogy bennetek élek, nemcsak hozzátartozik az életetekhez, hanem ez 
maga az ÉLET! Ez nem egy jámbor frázis! Ez maga az-az új szív, amivel 
szeretném lecserélni eddigi szíveteket. Újjá kell születnie annak, aki boldog akar 
lenni! Nem úgy van, hogy ti, ha jók vagytok, akkor mentek a Mennyországba, 
hanem úgy, hogy a Mennyország eljött hozzátok, akár jók vagytok, akár nem 
vagytok jók, és azok válnak boldoggá, akik ezt a Mennyországot, amelyet Én 
személyesítek meg, magukba engedik. Tehát azok, akik Értem feladatokat 
vállalnak önmagukkal és másokkal kapcsolatban, és arra törekednek, hogy ne 
kötöződjenek meg személyektől. Isten vagy abszolút első valakinek az életében, 
vagy nincs is ott jelen! (2343.) 

Amikor a Földön jártam, akkor is és most is az a leghőbb vágyam, hogy 
boldogok legyetek. Ennek feltétele: higgyétek el, hogy bennetek élek, ha 
befogadtok magatokba Engem. Aki Engem befogad, az a Mennyországot 
fogadja be, az-az Én békémnek kerül birtokába, az ráérez arra, hogy aki 
Bennem hisz, az halált nem lát sohasem! Engem nem lehet félig befogadni! 
Engem nem lehet tudatos megkötözöttségekkel együtt vállalni. Engem csak úgy 
lehet befogadni, ha valaki tudatosan szabad akar lenni minden 
megkötözöttségtől. Ha megkötözött akar maradni, az baj! Annak szívében 
Nekem nincs helyem. Senki nem szolgálhat két úrnak! Senki, soha, még az 
örökéletben sem tud mit kezdeni sem önmagával, sem másokkal, ha Velem és 
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Bennem nem találta meg élete értelmét. Nagyon fontos, hogy Bennem békét, 
otthont találj, hogy fájdalmaidat enyhíteni tudjam (Máté 11,28-30). De még 
ennél is fontosabb, hogy Én otthont találjak benned! (2053.) 

Hidd el, hogy mindenben csak Én vagyok a megoldás, mert Én vagyok a 
boldog ÉLET! Ha ezt nem hiszed el, Én akkor is szeretlek, de segíteni nem tudok. 
Csak a hívőnek lehetséges minden! Én csak a szeretet körén belül vagyok 
mindenható, boldogító. A szeretet körén kívül nem létezem! (2138.) 

A boldogság viszont csak akkor mondható minden igényt kielégítő 
valóságnak, ha soha nem kell elmúlnia. Ez pedig a Földön képtelenség. Ezért 
csak az-az ember kaphat értelmes feleletet e kérdésre: miért élek?, aki 
elfogadja a tér és idő feletti birodalom létezését, és ennek tudatában formálja 
jelenét. (2316.) 

Benső békéd, amelyet Én, Jézus kínálok neked, egyszerűen nem jut el 
sem a tudatodhoz, sem a szívedhez. Te bálványimádó vagy, amikor benső 
békédet, nyugalmadat nem az Istennel való kapcsolatodtól teszed függővé, 
hanem attól, hogy mi van azokkal, akikhez a vérkapcsolat köt téged. A 
lényeghez az a szeretet tartozik, amelyet Én, Jézus, így vezettem be: „Új 
parancsot adok nektek (Jn 13,34)!” Aki befogad Engem, Jézust, az életébe, 
Velem és Általam az égi békének, a mennyek országának hordozója lesz (Mt 
11,28). (3963.) 

Úgy gondoljátok, hogy amikor Én belépek életetekbe, akkor már minden 
munkátokat Rám bízhatjátok. Nem így van! Magatokat rám bízhatjátok, de 
munkátokat nem! Nem elég az, hogy Én segítek nektek. Legalább olyan fontos, 
hogy ti segítsetek Nekem! Ezért vagyunk partnerek, és ezért nem vagytok 
bábuk! A földi emberek élete nem egy bábszínház, melyben minden a rendezőn 
múlik, hanem olyan közös szeretetszövetség, amely mindkét felet egyaránt 
kötelezi bizonyos vállalt feladatok elvégzésére. Én hiába végzem el tökéletesen 
a munkámat, ha ti nem végzitek el az erőtökhöz mérten a tiéteket. (818.) 

Ha föleleveníted magadban azokat az eseteket, melyekben könnyű volt 
Hozzám tartozni, akkor be fogod látni, hogy igazán olyankor vagyok legközelebb 
hozzád, mikor nem az ajándékaimra való figyelés tölti el lelkedet, hanem az, 
hogy Hozzám akarsz ragaszkodni életed napi eseményei közben is. (267.) 

Bennem az gazdagodik, aki vállalja azt, hogy szellemi erőfeszítéssel 
szellemi emberré váljék. Tehát tanulni kell! Ha komolyan tanulmányozod 
evangéliumaimat, akkor feltétlenül birtokába kerülsz azoknak a képességeknek, 



24 

 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Tőlem kapott feladatot tökéletesen és 
boldogítóan tudd elvégezni! Az a tanítvány, aki állapotszerű tanuló. (1017.) 

Szívbékét csak Tőlem lehet átvenni. Ebbe besegíthetnek különböző 
eszközök, így a zene is, de ami a lényeg, a Rám koncentrálás, az nem zene, 
hanem belső elszántság, akarat, jó akarat, tehát Irántam való szeretet kérdése! 
(1265.) 

Saját megtérésed nélkülözhetetlen ahhoz, hogy mindazt meg tudjam 
tenni az életedben, ami a te érdekeidet, boldogságodat szolgálja. A megtérés, a 
szabaddá válás elsősorban nem lemondás, hanem töltekezés Velem! Ennek 
következménye lehet lemondás, de sokkal inkább gazdagodás! Amint a 
sötétségről csak úgy lehet lemondani, hogy vállalja valaki a fénnyel való 
betöltődést, éppen így minden megkötözöttségről, rabságról való lemondás a 
meglátott jóért vállalt áldozatot jelenti. Boldogsághoz, jóhoz nem lehet 
ragaszkodni erőfeszítés nélkül! De ez az erőfeszítés nem a lemondás 
keserűségét hordozza, hanem az Istenbe kapaszkodás örömét és békéjét, 
biztonságát! (1324.) 

A hívőnek minden lehetséges (Márk 9,23). Az igazi, helyes, egészséges hit 
nem arra teszi a hangsúlyt, ami mulandó, hanem az Én boldogító, tehát minden 
körülményben a szívbékét biztosítani képes jelenlétemre! Aki valóban Rám 
talált, az boldog akkor is, ha egészséges, és akkor is, ha testi betegséggel kell 
együtt élnie! (2229.) 

Mindenféle altató, orvosság csupán tüneti megoldást kínál. Neked 
gyökeres megoldásra van szükséged, és ez egyedül Én vagyok, a te Jézusod! 
(2912.) 

Mindaddig, amíg valaki él, nyitottságának megfelelően képes gazdagodni 
szellemileg, lelkileg. Az öregkor inkább leleplező erővel rendelkezik, semmint 
akadályozná a lelki gazdagodást. Szeretetben mindig lehet, sőt kell növekedni! 
(4261.) 

Ha úgy gondolod, hogy van némi közünk egymáshoz, akkor sokkal jobban 
kell tanulmányoznod az Én evangéliumaimat. Meg kell tanulnod, hogy Én nem 
arra való vagyok, hogy amikor valaki bajban van, akkor abból pillanatnyilag 
kisegítsem, hanem valami nagyon komoly dolgot kell vállalnod Értem! Amíg 
nem az Értem hozott áldozat a fontos számodra, hanem az, hogy abban 
segítsek, minél kisebb legyen helytelen lépéseid következményeinek a súlya, 
addig sajnos el fogunk menni egymás mellett. A boldogságnak, a benső 



25 

 

békének nagy ára van! Boldogságod kulcsa a te kezedben van. Senki nem 
adhatja át magát félig nekem! Két úrnak nem lehet szolgálni. Nem azt 
mondom, hogy nem szabad, hanem azt, hogy nem lehet! (1966.) 

Az Általam ajándékozott örömet elsősorban nem az érzelmi töltet 
jellemzi, hanem egy olyan benső meggyőződés, amely az Általam, Lelkem által 
jelzett benső szabadságod bizonyossága. Ezért mondottam tanítványaimnak, 
hogy ne sikereiket tegyék örömük forrásaként életükben az első helyre, hanem 
azt, hogy nevük föl van írva a mennyben (Lukács 10,20)! (1978.) 

Senki nem kerül a Mennyek Országába, aki nem képes irgalmas 
cselekedetekre a kiszolgáltatottak felé! Az Isten normája egy és örök. Szeretni 
az Istent, és szeretni az embert! Ez pedig minden teremtett lénybe bele van 
írva! Mérhetetlenül fontos tartalom az, hogy soha ne az embereknek, hanem 
Nekem, az Istenednek akarj megfelelni! Higgy Bennem, és Én dús legelőkre 
vezetlek, ahol megtalálod lelked nyugalmát! (4727.) 

Boldogság, öröm csak gondolkodás-átalakítás következtében születhet 
meg bennetek, és az sem mindegy, hogy e gondolkodás-átalakítást milyen 
irányban, vagyis mihez igazítva végzitek. Én, Jézus, e szellemi munkát kizárólag 
az örömhírhez kapcsoltam, és aki megtanul az örömhírnek örülni, az megtalálja 
a boldogságát is. Minden kérdésedre a válasz ebben a tanulásban, keresésben 
van elrejtve. Mivel minden embert a saját képmásomra, vagyis Magamra 
teremtettem, ezért a boldogságát minden ember vagy Bennem, az Istenben 
találja meg, vagy nem lesz boldog soha! Az egy más kérdés, hogy Én, Jézus, a 
boldogság alatt egészen mást értek, mint a világ fiai értenek. Ha elolvasod Mt 
5,3-13-ig a boldogságokról szóló tanításomat, könnyen megállapíthatod, hogy a 
földi boldogság inkább áldozat, mint élvezet. (4757.) 

10 Szeretet 

Örök Igazság: szeressétek egymást! 

Én csak az erkölcsi igazság terén vagyok érdekelt. Egyetlen erkölcsi 
igazság létezik, ez pedig így szól: SZERETNI KELL. Ez az, amivel azonosítottam 
Magamat, amikor azt mondtam, hogy Én vagyok az IGAZSÁG. Ahhoz, hogy ezt 
az igazságot keresd és megtaláld, egy ÚT vezet, melyet ugyancsak 
azonosítottam Magammal, mikor ezt mondottam: „Én vagyok az ÚT, az 
IGAZSÁG.” Ha ezt elfogadod, ennek lesz számodra következménye az örök 
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ÉLET, amely szintén Én vagyok. Így hangzott és hangzik ma is felétek 
bemutatkozásom: „ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET”. (361.) 

IGAZSÁG ÉS ÉLET azért és addig vagyok, amiért és ameddig ÚT is lehetek 
számodra. Akkor vagyok ÚT, ha a szeretet bölcsessége és a bölcsesség szeretete 
sínpárján gördül életed vonata. A szeretet bölcsessége azt a bizonyosságot 
érteti meg veled, hogy a szeretet mérhetetlenül gazdagabbnak látja az életet, 
mint az, aki ennek híjával van. A bölcsesség szeretete pedig azt biztosítja 
számodra, hogy úgy tudj két lábbal a földön élni, hogy szíved a mennyországot 
hordozza. (611.) 

A jog világa nem az Isten világa. A jogi igazság nem azonos azzal az 
igazsággal, amellyel azonosítottam Magamat, amikor ezt mondottam: „Én 
vagyok az Igazság” (János 14,6)! Isten országában szeretet van, és csak szeretet 
van! Aki az Isten országához tartozónak mondja magát, az már itt a Földön sem 
arra teszi a hangsúlyt, hogy mi jár neki, hanem arra, hogy hol és kinek tud 
legtöbbet és legjobban lelki hasznára válni. A bárányélet ilyen! Ezért kértelek és 
kérlek ma is benneteket, hogy legyetek okosak, mint a kígyó és óvakodjatok az 
emberektől. Aki az okosságot és az óvatosságot nem veszi halálosan komolyan, 
az kénytelen a jogi igazság küzdőterén harcolni. (2096.) 

Mindannyian olyan megterhelt önzéssel jöttetek le a Földre, hogy még a 
legbölcsebbek is csupán felfedezhettek valamit abból, aki Én vagyok, de nem 
élhettek le Engem előttetek, javatokra. Ezt egyedül Én voltam képes megtenni. 
Ezért telt be Velem az idő, ezért érkezett el Velem az Isten Országa, ezért 
mondhattam, hogy maga az életem a tanúság az igazságról, ezért maradtam itt 
közöttetek étel formájában is, és ezért mondhattam azt, hogy amikor eljön a 
Vigasztaló, tehát a Lélek, a Szentszellem, Ő az Enyémből veszi azt, amit napra 
készen átadhat nektek! (3682.) 

A komoly munkának az eredménye az a fejben levő REND, amely a lelki 
békét eredményezi. Ezért neked is meg kell dolgoznod, mert a munkád a 
bizonyíték a szándékod komolyságát illetően. Az-az értékrend pedig, mely 
téged boldogságra vezet, az Én magam vagyok! Az IGAZSÁG (János 14,6)! 
(2504.) 

Az Isten egyetlen igazságot ismer, azt, amelyik Velem, Jézussal 
azonosítható, és amelynek tartalma minden esetben az, hogy szeretni kell. 
Szeretni pedig szeretetlenül nem lehet, még az Istennek sem! Én, Jézus – aki a 
Mennyei Atyával azonosítottam Magam, és nem csak azért, mert minden 
gondolatom, cselekedetem az Én Atyám akaratát tükrözte –, azért vállaltam 
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kétezer évvel ezelőtt a földi életet, hogy e szeretettartalmat – mint Isten 
akaratát – elhozzam közétek. ÚT-ként, IGAZSÁG-ként és ÉLET-ként kínáltam 
Magamat mindenkinek, aki hisz Bennem. A szeretet maga az igazság! A szeretet 
mindig adás. (4757.) 

A szeretés lelkiállapot. A nem szeretés is az. Csak a felszínen van 
ingajárat. A mélyben nincs! Van olyan, hogy szeretni nemcsak nehéz, de nagyon 
nehéz, és ilyenkor nem sikerül úgy, ahogy azt valaki szeretné. Ilyenkor az illető 
nyugtalan, s keresi a lehetőségét annak, hogy hogyan tudna sikeresebben 
szeretni. Jézus szerint szeretni mindig nehéz! (Máté 5,46). A szeretet könnyen 
csak a Mennyországban valósul meg. (805.) 

11 Benső béke 

Aki az örök életet befogadja, abban szívbéke van. 

A boldogságnak, a szívbékének ára van! Hűség Hozzám! Aki nem akar 
Velem maradni, annak le kell válnia tőled, ha te Velem akarsz maradni! 
Egyszerűen nem érezheti magát jól veled, ha te jól akarod érezni magad Velem! 
Itt is áll a mondás: „Aki rosszul szeret, az gyűlöl! Aki jól gyűlöl, az szeret!”. 
(2160.) 

A JELENBEN kell tehát megtenned azt, amit megtehetsz annak 
érdekében, hogy szíved békéje megteremtődjék benned. Minden JELEN ezért 
van! Nagyon természetes, hogy a múlt tapasztalatainak tanúságait, a jelenben 
figyelembe kell venned. Ha így éled meg a jelenedet, akkor, és csak akkor 
tudlak boldogítani Én, a te Jézusod! (4272.) 

Mindaddig, amíg te a Földi életben akarod megtalálni boldogságodat, 
tehát szíved békéjét, mindaddig nem bántad meg valójában bűneidet. Nem, 
mert szándékvilágod iránya nem változott meg. Márpedig ez a lényeg! Én, 
Jézus, csak annak tudom megadni azt a szívbékét, amely a boldogság másik 
neve, aki ezt Nálam akarja megtalálni, és nem a földi élet csalóka útvesztőin. 
(3507.) 

Azok, akik Velem, Jézussal igyekeznek élni életüket, mindig átélhetik azt a 
szívbékét, amit a világ sem meg nem adhat, sem el nem vehet az enyéimtől! Ezt 
a halál sem tudja elvenni senkitől! (3891.) 
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A szívbéke soha nem következmény, hanem kiindulópont! Nem úgy van, 
hogy majd akkor lesz szívbékéd, ha minden rendeződik, hanem fordítva: akkor 
rendeződik minden, ha Tőlem, Jézusodtól, átveszed azt a szívbékét, amelyet 
állandóan felkínálok neked a lelked mélyén. Az Én békémet akarom átadni! Azt 
akarom, hogy a lényeget, tehát a te boldogságodat tekintve azt, ami az Enyém, 
az a tiéd is legyen! Ez pedig a szívbéke! Ez az, amit sem adni nem tud neked 
Rajtam kívül senki, és soha el sem vehet tőled senki! Gondolkodni az 
értelemmel, és látni a szív szemével! Erre szólítottalak fel benneteket nyilvános 
működésem kezdetén: „Alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek az 
örömhírben!” (Márk 1,15) (3201.) 

Akkor talál valaki rá az ÚTRA, amikor a benne fölmerülő kérdésekre a 
lényeget tekintve – szeretni és így szeretni tanítani –  értelmet megnyugtató 
választ tud adni magának is, másoknak is. Itt az értelmet megnyugtató szavakon 
van a hangsúly. Mert sem érzelmeket, sem különböző forrásokból forrásozó 
vágyakat Én nem tudok senkiben az illető számára megnyugtató módon 
kezelni. Ezt mindenkinek magának kell elvégeznie. Vagyis azt, hogy az rendet 
tegyen fejében, és akkor Én rendet tudok tenni a szívében! (1263.) 

Amikor valaki olyan lehetőséget ajánl fel Nekem, hogy megáldjam őt, 
akkor felhívást és erőt kap arra, hogy áldásom tartalma tapasztalhatóbbá váljék 
az életében. (4687.) 

Az a kapcsolat hordozza az Én áldásomat, amely elbírja az Általam 
képviselt nyilvánosságot! (1790.) 

Angyalaim mindig rendelkezésedre állnak, ha olyan jézusi ember akarsz 
lenni, akiben, aki által Én szerethetem azokat, akikkel együtt élsz a Földön. 
(2293.) 

Vágyad akkor igaz és hittel telített, ha állhatatosság van benned. Csak az 
tud erővel és tiszta tűzzel tanúságot tenni Mellettem, aki elhiszi, hogy igazán 
csak az Isten tud boldogítani. (811.) 

Engem nem a Szentírásból, hanem az EVANGÉLIUMOKBÓL lehet 
megismerni legegyszerűbben. Nyilván az evangéliumok is Szentírás, de 
MINŐSÍTVE AZ. Sajnos nagyon sok jó szándékú gyermekem, éppen azért, mert 
nem rangsorol a Szentírásban, hanem a Szentírást a Szentírásból akarja 
magyarázni, nagyon elmegy Mellettem. Igen, mert kénytelenek kihagyni életük 
első kegyelmét, a józan észt. Pedig Lelkem éppen azért akarja felhasználni józan 
eszeteket, hogy Engem annak ismerjetek meg, aki valójában vagyok, ÚTNAK A 
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BOLDOGSÁG, A BENSŐ BÉKE FELÉ! Nem is mondhattam volna nyilvános 
működésem kezdetén, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat, ha nem éppen a 
gondolkodásotok használatát kívántam volna. (172.) 

12 Ráhagyatkozás 

Aki befogad Engem, átadja magát Nekem. 

A teljes Rám hagyatkozás alapja: kettőnk kapcsolata. Én vagyok a szőlőtő, 
te a szőlővessző. Én vagyok a Nap, te a napsugár. Én vagyok a Forrás, te a kis 
patak. Én vagyok az Út, te ennek az útnak vándora. A bizalom egy olyan fejlődő 
élet, amelynek táptalaja te vagy, Én pedig az-az Erő vagyok, aki küldi a Nap 
melegét, s biztosítom az esőt permetező felhőket. Mindegyik nélkülözhetetlen. 
A bizalom fejlődő élet, amely részben mindig teljes, részben pedig mindig 
növekszik. (774.) 

Ha itt-ott el is kóborolsz Tőlem, Én akkor is visszavárlak. Ha pedig annyira 
eltávolodtál Tőlem, mint egy kis bégető bárány a pásztorától, akkor elindulok és 
megkereslek. Megkereslek és megtalállak! (1680.) 

Nekem odaadott életedet rendszeres pályamódosítással irányítanod kell, 
ha állapotszerűen kapcsolatban akarsz maradni Velem. De tudnod kell, hogy ez 
a feladat egész életen át tartani fog. Vagyis nem az a baj, ha valaki elesik. Akkor 
van baj, ha valaki nem akar újra és újra nekirugaszkodni az útnak. Csak azt 
tudom célba juttatni, aki nem csügged el, s vállalja tovább is a szükséges 
pályamódosításokat. Ebben légy hűséges. (434.) 

Aki lehetővé teszi Nekem, hogy irányítsam, tehát az, aki 
párbeszédimában gyakran társalog Velem, az képes arra, hogy a legnehezebben 
átlátható problémaerdőből is kitaláljon aránylag sérülésmentesen! Hidd el! 
Soha nem engedem meg, hogy erődön felüli kísértést szenvedj! Ha mégis 
nagyon nehéznek érzed feladatodat, akkor tudatosuljon benned, hogy az Én 
erőm a te erőd is mindaddig, amíg ellene mondasz annak, hogy bűnrészes légy, 
és hűséges akarsz maradni önmagadhoz! (2160.) 

Amíg valaki a napi gondokkal hagyja magát gyötörni, addig nem hisz 
igazán az Én gondviselő szeretetemben! (1446.) 
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Az Isten attól Isten, hogy teljes és tökéletes. Mivel e két tartalom 
elválaszthatatlan egymástól, ezért az Istenben nincs ellentmondás! A teljesség 
attól tökéletes, hogy ahhoz hozzáadni, abból elvenni nem lehet. Igazodni csak 
rendhez, igazsághoz, örökkévalósághoz lehet. Ennek a foglalata számotokra a 
tízparancsolat! (4727.) 

13 Aki befogad Engem 

Aki befogad Engem, azt a szeretetet fogadja be, ami az örök életbe emel. 

A szeretet világában mindig a szándék a döntő, mert az minden esetben 
tudatosság következménye. Véletlenül nem lehet se jót, se rosszat tenni. Ez 
nem azt jelenti, hogy jó szándékú elhatározás nem sülhet ki rosszul, hanem azt, 
hogy mivel indulásában a meglátott jó lett megcélozva, ezért a tévedést a jó 
szándékú javára tudom fordítani. Ez jelenti azt, hogy az Istent szeretőknek 
minden a javára válik. A földi dimenzió utolsó átlépése a NAGY ÉS VÉGLEGES 
FELÉBREDÉS! (4719.) 

14 Áldozatvállalás 

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. Nincs külön belső vagy külső szeretet, mint ahogy nincs külön belső, 
vagy külső jót akarás. A hűség, a kitartó, gyengéd stb. szavak, amelyeket 
leveledben leírtál, nem azonosak a szeretettel. Önzésből is történhet mindez. A 
helyes szeretet feltétlenül önzetlen, tehát elsősorban nem élvezet, hanem 
áldozat! Minél nagyobb szeretet él valakiben, annál nagyobb benne az 
áldozatvállalásra való készség. A szeretet mércéjét tehát mindig az adja meg, 
hogy mekkora áldozatra képes! (3195.) 

A szeretet a Földön elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. Mert aki 
nem képes a másikért áldozatot hozni, az nem szereti a másikat, csak önmagát, 
függetlenül attól, hogy mit állít magáról. Az nem szeretet, ami nem látszik, ami 
el van rejtve, teljesen mindegy, hogy milyen természetű az illető. (4745.) 

Azok számára, akiket tanítványomnak nevezek, a földi élet inkább 
áldozat, mint élvezet. Ez nem örömtelenséget, érzelmi sivárságot jelent, hanem 
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azt jelenti, hogy minden szituációban képesek önmagukat kontroll alatt tartani, 
vagyis erkölcsileg mindig képesek a meglátott jó mellett dönteni. Aki elindul 
Felém az alapalázat és az univerzális hit útján, az nem tud elmenni Mellettem. 
Én ezen az úton vagyok megtalálható, és ha valaki százszor elesik, Én százszor 
felsegítem, ha ő úgy dönt, hogy fel akar állni. (4663.) 

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. Míg az anyagba ágyazott 
önfenntartás ösztönét a vevés élteti, addig a boldogságra, örök életre teremtett 
ember éltető eleme a szeretés, vagyis az adás. Ennek vagyok Én megtestesült 
formája. Amilyen mértékben engedi valaki, hogy benne éljek, olyan mértékben 
szűnik meg benne az állapotszerű háttér-félelem. És bár az önfenntartás 
ösztöne, mint a megijedés lehetősége, megmarad, de mint félelem megszűnik 
benne létezni. (575.) 

A szeretés elsősorban akarat kérdése. Az szeret, aki JÓT AKAR. Itt mind a 
két szón hangsúly van. Amilyen fontos a JÓ, annyira fontos, hogy AKARD is. 
Nélküled szinte tehetetlenek a te életedben a jó szellemek, vagyis az angyalok. 
Fontos tudnod, hogy a rossz szellemekkel nem így áll a helyzet. Ha nem akarod, 
ha nem törekszel a jóra, akkor már nekik adtad át az irányítást akkor is, ha nem 
törekszel rosszra. Az ilyen magatartást nevezitek mulasztással vétkezésnek. 
(432.) 

Valóban, lelkedért minden áldozatra képesnek kell lenned. (461.) 

A szeretet valódiságát, mélységét, értékét mindig az mutatja meg, hogy 
mekkora áldozatra képes. (501.) 

Nektek, akik azt tanultátok, hogy az Isten vigyáz rátok, nektek meg kell 
tanulnotok, hogy nektek kell Istenre vigyázni, különben elveszítitek Őt. Aki nem 
vigyáz a SZERETETRE, az szeretet nélkülivé válik. Higgyétek el, hogy minden a 
javatokra válik, ha úgy szerettek Engem, hogy vállalni tudjátok Értem a szeretet 
ÚTJÁT is! (100.) 

A szeretet törvényét Velem és embertársaiddal kapcsolatban minden 
nap, és minden esetben, a helyzet adta lehetőségek szerint kell megélned. Az 
elvet tudod: amit nem akarsz magadnak, azt ne akard másnak sem. Amiről 
tudod, hogy téged közelebb hoz Hozzám, azt próbáld elősegíteni másban is. Én 
biztosan nem ítéllek el soha. (711.) 
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Az, ami szinkronban van Velem, Jézussal, a ti életetekben feltétlenül meg 
fog történni, ha ti is akarjátok. Annak meg kell történnie! Ha nem történik meg, 
akkor azért nem történik meg, mert Én hiába akarom, ha ti nem akarjátok, ha 
nem láttok rá! (2518.) 

Amíg nem az Értem hozott áldozat a fontos számodra, hanem az, hogy 
abban segítsek, hogy minél kisebb legyen helytelen lépéseid 
következményeinek a súlya, addig sajnos el fogunk menni egymás mellett. A 
boldogságnak, a benső békének nagy ára van! Boldogságod kulcsa a te 
kezedben van. Senki nem adhatja át magát félig nekem! (1966.) 

A benned lévő szeretetem nem arra törekszik, hogy eredményeket érjen 
el! Az eredmények automatikusan jönnek (Márk 4,28)! Az Én szeretetem arra 
törekszik, hogy minél kisebb áldozattal (vagyis felesleges áldozat nélkül), minél 
nagyobb szeretetet tudjon mutatni. De áldozat nélkül nem megy! Azért 
fogalmaztam így, mert nem azon van a hangsúly, hogy minél nagyobb legyen az 
áldozat, hanem azon, hogy minél nagyobb legyen a szeretet, a rugalmasság, az 
alkalmazkodó készség, annak felismerése, hogy az igazságnak szeretetben kell 
megnyilvánulnia! Isten szinte állapotszerűen átölel téged! Hivatásod és 
küldetésed az, hogy öleld vissza az Istent olyan magatartással, amelyről benső 
meggyőződéssel tudod, hogy Ő ezt várja Tőled! (1426.) 

Bármit tehetsz, ha a SZERETET irányít, akkor boldog vagy, mert az Én 
békém él benned. Akkor hiszel Bennem valóban, ha elhiszed, hogy érted élek 
benned! Akkor hiszel Bennem, ha elhiszed, hogy amíg te Értem élsz, addig van 
Gondviselőd. (3230.) 

15 Irgalom 

A szerénységnek csak azt a formáját tudom helyeselni, amelyben valaki 
arra törekszik, hogy ne takarjon el Engem önmagával mások előtt. Legyél szelíd! 
Az szelíd, aki úgy áll ki öntudatosan igaza mellett, hogy a bántást nem 
viszonozza fizikai bántással, de szavaival, érveivel visszautasítja azt. Vagyis 
általános értelemben egyáltalán nem szelíd. Tehát a fizikai erőt nem alkalmazók 
a szelídek. (756.) 

Én, Jézus, az IRGALOM Istene vagyok! Titeket is arra tanítottalak, hogy 
nem hétszer, hanem hetvenhétszer hétszer kell megbocsátanotok, ha vétkezik 
valaki ellenetek. (4681.) 
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A lelki fejlődésetek nemcsak abban van belerejtve, hogy Én, Jézus, az 
örök megbocsátás, megbocsátom a bűneiteket, hanem abban is, ha 
meglátjátok azt, amiben hibáztatok! E két tartalom elválaszthatatlan 
egymástól! Én csak azokat a bűnöket tudom megbocsátani, amelyekért 
bocsánatot kértek, vagyis megbántok. Ez azért van így, mert a bűnből kilépni 
csak belülről kifelé lehet. Aki nem lát rá cselekedetei következményére, attól 
ezt nem kérhetem számon. Mindenki csak azért felel, amit tud. (4719.) 

Akkor, amikor valaki itt Velem találkozik, akkor csak EGY oka van a 
kétségbeesésének. Ez pedig az, hogy a számára szinte hihetetlen az, amit LÁT. 
Vagyis többre értékeli önismeretét, mint az Én irgalmas szeretetemet. 
Igazságos akar lenni. Mivel másokkal szemben irgalmas már nem lehet, hát 
föladja az irgalomnak még azt az utolsó szálát is, melyet magával szemben még 
megragadhatna. Az ilyen lélek nem akar segíteni magán. Én csupán rábólintok 
döntésére, melyet önmaga felett hozott. Nem tehetek mást. A Földön sem 
tudtam segíteni azokon, akiknek nem az irgalmam volt a fontos, hanem valami 
más. (43.) 

Ha valakivel szemben szeretetlenül viselkednek, akkor az illető arra kap 
lehetőséget, hogy felmérje saját szeretetét. Erre csak itt a Földön van 
lehetőségetek! Ezért értékelni kell az ilyen lehetőséget! Az irgalom, a 
megbocsátás csak akkor jelenhet meg az életetekben, ha irgalmatlansággal, 
megbántással találkoztok. Ez pedig mérhetetlenül fontos üdvösségetek 
szempontjából (Lukács 6,36-37). (805.) 

Hidd el, hogy az Isten a körülményeiteknek is az Istene, ha élő 
kapcsolatban akartok maradni Velem. Az Isten megbocsátó szeretete abszolút 
tökéletes! De meg kell tudnotok bocsátani embertársaitoknak is, ha Isten 
megbocsájtó jóságát be akarjátok fogadni magatokba. Éppen azáltal nyíltok ki 
Isten megbocsájtó jósága felé, hogy megbocsájtjátok azokat a bántásokat, 
amelyekkel mások megnehezítették életeteket. Ez feltétlen feltétele annak, 
hogy át tudjátok venni Isten megbocsájtó szeretetét! (2305.) 

A megbocsájtás nagyon nagy dolog! De a bocsánatkérés még nagyobb 
(Máté 5,23-24)! (2631.) 

A bűnbánat elétek állítja, tudatja veletek azt a bűnötöket, amelyet 
magatokkal hoztatok: az önzést és a felelőtlenséget. Ennek a lehetőségét nem 
lehet szertartásokkal megszüntetni! Ennek a lehetősége éppen olyan 
állapotszerű, mint annak lehetősége, hogy szabaddá váljatok. (3816.) 
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A tékozló fiú apjában azt akartam tudomásotokra juttatni, hogy nincs 
büntető Isten. (366.) 

A bűntudat, ha állapotszerű, az ördögtől van! Napi két-három percet 
foglalkozhatsz azzal, amit elrontottál, hogy bűnbánatot tarts. Ne az elrontott jó, 
hanem a meglátott jó legyen életed iránya. (4663.) 

A megbocsájtás lényegéhez nem tartozik az érzelmi változás. A 
megbocsájtás akarat kérdése. Aki szeret, az jót akar. Aki megbocsájt, az 
elsősorban önmagának akar jót! Béke csak annak a szívében talál otthonra, 
ahol mások rossz akaratának a hatására, valaki lemond arról, hogy 
rosszakarattal válaszoljon. A megbocsájtás tehát nem más, mint lemondás a 
rossz akaratú ember megbüntetéséről. Az bocsájt meg, aki vállalja, hogy az 
igazság rendjéből átlép az irgalom rendjébe! (1794.) 

16 Újjászületés 

A Földre azért születtél testben, hogy újjászüless egykor lélekben. Aki 
nem születik újjá lélekben, az nem mehet be országomba! (János 3,3). Lelki, 
szellemi emberré kell válnod! Ha te a szárnyaid erősítésén dolgozol, akkor Én 
dolgozni fogok azon, hogy megkötözöttségeidtől megszabadulj. (787.) 

Be kell fogadnod Engem az életedbe! Ugyanez egy másik 
megfogalmazásban: El kell fogadnod Engem megszabadítódnak! Ez annyit 
jelent, hogy abszolút elsőnek kell lennem szívedben. (2346.) 

17 Alázat 

Az-az alázatos, akit nem lehet rávenni sem arra, hogy megalkudjon, sem 
arra, hogy uralkodjon. (212.) 

Az alázatról pedig azt kell tudnotok, hogy csak akkor igazi, ha öntudatos! 
Igen, mert csak ekkor képvisel valamit. Az alázatnak nincs kapcsolata az 
engedelmességgel. A félelemnek van kapcsolata az engedelmességgel. 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. És 
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az alázatos ember pontosan azért vállal bármiféle gyalázatot, mert öntudatosan 
képvisel valamit, ugyanakkor nyitott a jobb felé, tehát hajlandó az öntudattal 
képviselt eddigi nézetét jobbal felcserélni, és nem zavarja őt az sem, ha ezért 
elvtelennek mondják, mert lépését értelmesen meg tudja okolni azok előtt, akik 
meg akarják őt érteni. (2401.) 

Az nem elég, ha valaki csak áldozattá válni képes egy meglátott jóért. 
Erre minden valamire való terrorista is képes. Ez még nem alázat! 
Készségesnek, nyitottnak kell lenni mindig a jobb irányában. E kettő együtt az-
az alázat, amely igazolja, hogy vállalt valaki Engem, mint UTAT! (3731.) 

18 Felelősség 

Csak önmagadért felelsz. 

Gyermekeidről is tudnod kell, hogy ők elsősorban az Enyémek. Ezért nem 
„a számukra legjobb módon kell segítened őket”, hanem a SZÁMODRA legjobb 
módon. Ami a te lelkedet gazdagítja, azt kell tenned. Függetlenül attól, hogy ők 
ezt hogyan fogadják. Önmagadért felelsz, és nem értük. Ők szintén önmagukért 
felelnek. Sem a jóban, sem a rosszban senki sem hivatkozhat másra, csak 
önmagára. Nagyobb benső szabadságot kérek tőled. Ez azt jelenti, hogy ne 
megkötözöttségeid szabjanak határt terveidnek, hanem az Általam 
megvilágított utat legyen bátorságod vállalni Velem. (269.) 

19 Hazataláltság 

Aki befogad Engem, az otthonra talál Bennem és Én őbenne. 

A ti hazátok, otthonotok Nálam van. Nálam, és sehol máshol. Munkátok, 
fáradozásaitok, ezek mind veszendőbe mennek, ha nem azt célozzák meg, hogy 
Én, a SZERETET növekedjem bennetek. Tehát az a BÉKE és ÖRÖM, mely 
irigylésre készteti azokat, akik még nincsenek ennek birtokában. Azért jöttem, 
hogy örülni tudjatok annak az isteni rendelésnek, mely szerint a ti hazátok a 
mennyben van, hogy főleg annak tudjatok örülni, hogy be van írva nevetek a 
mennybe. (383.) 
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Nagyon fontos, hogy az elbizonytalanítás ördögét ne engedd elmélyülni 
magadban. A felszínről elzavarni nem lehet a kísértésnek ezt a fajtáját, mert 
mindenki, aki leszületik a Földre, kikerülhetetlenül a hit próbáin keresztül tud 
úgy erősödni, tisztulni Bennem, hogy önmaga helyett Rám építse életét. 
Rendelkezésedre áll állandó erőforrásként benned annak a kijelentésemnek 
igazsága, amely szerint, aki szeret Engem, abban öröklakást biztosítok a Magam 
számára (Jn 14,23)! (2243.) 

Aki engedi, hogy benne éljek, abban a Mennyország vesz lakást, és az Én 
békém olyan valóság lesz a számára, hogy nem kell különösebb önfegyelemmel 
kifelé békét mutatnia, csak engednie kell, hogy a benső békéje 
megnyilatkozzék. (703.) 

Az egyik legboldogítóbb kijelentéseim egyike így hangzik: „Aki szeret 
engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és 
benne fogunk lakni (Jn 14;23).” Tehát sem testi egészség, sem anyagi jólét, sem 
testi betegség, sem anyagi csőd nem érintheti azt a benső békét és 
boldogságot, amire teremtve vagytok. Boldogságot csak örök, soha véget nem 
érő kincs tud teremteni az emberben. Ez pedig nem más, mint az ISTENNEL 
megélt szeretetkapcsolat. Ezt sem elvenni, sem véletlenül elveszíteni nem tudja 
senki. Erről csak lemondani lehet. De aki erről lemond, az csak magát okolhatja, 
ha nem boldog. (4187.) 

 „Aki szeret Engem..., Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne 
fogunk lakni (Jn 14,23). De Engem nem az szeret, aki ezt csupán mondja, hanem 
az, aki ismeri tanításaimat, és azok szerint él. Neked tehát feladatod az, hogy 
egyre jobban megismerj Engem. Ezt az ismeretet természetesen nem belülről 
kapod. Akármilyen furcsán is hangzik, mégis így igaz: Engem meg kell tanulnod 
a tanításom megismerése által. (558.) 

Az a szeretet, amelyet Én tanítottam és éltem elétek, az elsősorban nem 
élvezetet, hanem áldozatot kínál fel. De csak ennek az áldozatnak a gyümölcse 
lehet az a lelkiállapot, amelyet benső békének hívnak, és ezt a békét nem lehet 
senki embertől átvenni, csak Tőlem. Arra vagytok teremtve, hogy az Én békém 
hordozói legyetek. (531.) 

Mindaz, aki itt a Földön magában a sötétséget, tehát a poklot hordozza, 
az a külső sötétségre vettetik. Mindaz, aki itt a Földön a Mennyországot 
hordozza, az-az örök világosságra kerül! Aki Engem szeret, annak szívében 
valóság a mennyek országa (János 14,23)! Aki nem szeret Engem, az már poklot 
hord magában akkor is, ha külsőleg jót mutat. Az ilyen ember menekülésben 



37 

 

van, és a boldogságot, tehát a szívbékét összekeveri a bódultsággal. Az ilyen 
ember gyáva ember, mert nem mer szembesülni a józan eszével. Azért keres 
valami bódulatot, hogy ne kelljen szembesülnie, ne kelljen használnia a józan 
eszét. A mennyek országa a bátrak országa! (2013.) 

20 Szabadság 

Aki befogad Engem, Lelkem szabadságában él. 

Mindenki önmagáért felel! Ha egy gyermek túl akarja lépni felelőssége 
határát, akkor őt meg kell tanítani arra, hogy ezzel komoly fájdalmakat idéz elő 
önmaga számára! Olyan nincs, hogy „neki szabad, mert még nem érti”! 
Pontosan azért nem szabad, mert nem felelős személy! Neki csak azt szabad, 
amiért felel! Amiért nem felel, az a nevelő felelős köréhez tartozik, tehát a 
felnőtt büntetendő olyankor, amikor gyermekét felelőtlenkedni engedi. De a 
felelőtlenkedés árát valakinek feltétlenül meg kell fizetnie! Ha előbb nem, hát 
utóbb, de jobb előbb, mint utóbb! (3265.) 

Bármilyen gondolatod jön, mérlegre kell tenned! A mérleg az a 
szabadság, amely lehetővé teszi benned az Én életem kibontakozását. E 
szabadság akkor valósul meg és annyiban, amikor, és amennyiben 
függetlenedni tudsz lelked mélyén személyektől, és megtanulsz feladatokban 
gondolkodni. (1820.) 

Te csak önmagadért felelsz. Ha pedig valamit eddigi életedben 
elrontottál, sebaj!, az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Az Istent nem 
szeretőkkel pedig Én sem tudok mit kezdeni! A legfontosabb a te lelki 
nyugalmad, békéd. (317.) 

Minden képességed Istentől van. De egyetlen képességed irányítását sem 
veszi át tőled az Isten. Pontosan ezért vagy felelős ember. A nem 
személyválogató, de feltétlenül szerepeket kiosztó Isten megfelelő 
képességekkel látott el téged is. Azt viszont, hogy hogyan éled meg Istentől 
kapott szerepedet, hogyan használod mások javára vagy kárára képességeidet, 
tejesen te döntöd el. A jelenben megélt boldogságod, illetve boldogtalanságod, 
pontosan megmutatja, hogy jól vagy rosszul használod-e Istentől kapott 
képességeidet. (2631.) 
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A lelked békéjénél fontosabb nem lehet számodra. Ehhez az egyik 
nagyon fontos és lényeges alap annak felismerése, hogy csak önmagadért 
felelsz! Mindenki, aki erkölcsi lény, és amennyiben erkölcsi lény (az életkorral 
ez egyre növekedik), csak önmagáért felel. (2010.) 

Aki a jót erőszakosan akarja, az nem jót akar. Jót csak jól lehet akarni, 
tehát úgy, hogy a másik ember szabadságát nem szabad figyelmen kívül hagyni! 
(1475.) 

Semmiképpen sem tudhatod, hogy aki miatt gondban vagy, az milyen ok 
miatt született le a Földre! Sem indító okát, sem a célt nem ismered, amit el kell 
érnie, ami miatt megszületett! Mindenkinek önmagára kell hallgatnia, mivel 
mindenki önmagáért felel! Neked is az a feladatod, hogy saját lelkiismeretedre 
hallgass, amikor saját sorsodról van szó! Téged sem boldogíthat az, ha más 
lelkiismeretére hallgatsz! Neked is az rakja vállaidra a felelősséget, hogy saját 
elképzeléseid szerint döntesz akkor is, ha az egész világ az ellenkezőjéről van 
meggyőződve, mint te. Ezt tudomásul kell venned másokkal kapcsolatban is. Le 
kell mondanod arról, hogy a lelked mélyén másokon akarj uralkodni, vagyis 
hogy másokkal kapcsolatban gondban légy! A te fiad nem a te fiad! Minden 
szellemi lény az Én gyermekem! Nem lehet más örök kapcsolat, csak a Velem 
kötött kapcsolat! Mindenkinek lehetősége van arra, hogy más kapcsolatokat 
felhasználjon vagy ne használjon fel erre, és senkinek sincs joga beleszólni 
ebbe, hacsak kérés formájában nem kapott felhatalmazást erre attól, aki akarja, 
hogy beleszóljanak az életébe! (1757.) 

A hangsúlyt a próbálkozásra kell tenned, és nem az elért eredményre. A 
te birtokodban az van, hogy ki tudd mondani Előttem: „Uram, ha nem megy, 
akkor sem adom fel!” Amíg így gondolkodsz, addig van benned bizalom 
Irántam. A többi az Én dolgom! (2042.) 

Gyermeked rád van bízva, és neked mindent meg kell tenned azért, hogy 
gyermeked alázatban, a szolgáló szeretet megélésében bontakozzék ki. Ne 
törődj hát azzal, hogy a szellemvilágban kit bízott meg Isten azzal, hogy 
gyermeked őre legyen. Te azzal törődj, hogy téged Isten azzal bízott meg, hogy 
szavaiddal és példáddal elmondd és bemutasd neki a szolgáló szeretetnek azt 
az útját, amivel Én, Jézus, azonosítottam magamat! (2193.) 

Életed kitejesedéséhez az is hozzá tartozhat, hogy saját családod legyen, 
de ez nem lényeg. A lényeg az, hogy te Hozzám tartozzál! Családban vagy 
család nélkül, egyre megy! (2306.) 
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Ha elolvasod János 14,23-at, akkor megérted, hogy a Mennyország van 
abban, aki Engem választott. A Mennyország pedig csak boldogító, csak áldást 
hordozó lehet! Jöjjetek Hozzám, és vegyétek magatokra az Én igámat! Az Én 
igám nem a semmittevés, hanem annak a valóságnak átélése, hogy mindenki 
csak azért felel, amiről tehet, s minden körülményben lehet úgy szeretni, ahogy 
azt Én kívánom! Senkinek nem feladata a másik ember boldogítása! Boldogítani 
csak Én tudlak benneteket! A te feladatod sem más, mint erre felhívni azok 
figyelmét, akik körülötted élnek. De felhívásod csak akkor lehet hiteles, ha 
magatartásodról leolvashatják azt, hogy Én valóban boldogságod vagyok! 
(1651.) 

Ha boldog akarsz lenni Bennem, akkor fogadd el azt, hogy a 
körülményeid téged meg nem határozhatnak. Csak Én, Jézus! (2820.) 

Ne magaddal foglalkozz, hanem azokkal a feladatokkal, melyek még 
előtted állnak, melyek elvégzése után az esti imádban hálát adhatsz Nekem 
azért, hogy azon a napon sem volt életed hiábavaló. Nyilván sokkal jobban 
szeretlek Én téged, mint te magadat, de meg kell szerettetned magadat 
önmagaddal. Ezt az által tudod megtenni, ha fölszítod szívedben a szeretetet, 
tehát a jóindulatot azok iránt, akiket most üldözőidnek gondolsz. Üldözőid nem 
azáltal üldözőid, hogy üldöznek. Azáltal üldözőid, hogy te azoknak tartod őket. 
Ha üldözőidet olyanoknak tartod, akik eszközök az Én kezemben a te 
érdekedben – mivel tényleg azok, különben nem lehetne azt mondani, hogy az 
Istent szeretőknek minden javukra válik –, akkor még szándékuk ellenére is 
ajándékok a Részemről. (221.) 

Nem a körülmények függvénye az emberi szív békéje, hanem az Istennel 
való élő kapcsolat hűséges ápolása az, ami bárkit és bárhol boldoggá tehet. Aki 
az Én oldalamra áll, az tudja, hogy a világ feletti győztes oldalán áll akkor is, ha a 
kivégzőosztag fegyverei irányulnak reá. Igen. Te a győztes oldalán állsz akkor is, 
ha az egész világ pusztulásról, szenvedésről, katasztrófákról beszél. Az Istent 
szeretőknek minden a javukra válik (Róm 8,28). Te csak jól járhatsz! Minden 
szeretetből vállalt áldozatod olyan boldogító kincset biztosít számodra, amelyet 
sem rabló, sem rozsda, sem moly tönkre nem tehet, tehát örökérvényű! (814.) 

Mivel Én benned élek, ezért neked Értem és Velem kell tenned azt a 
feladatot, amire szíved békével válaszol. Tehát nem leszel robot, hanem az Én 
partnerem! Én valóban nagyon szeretlek téged, s ezt éreztetni is fogom veled, 
ha együtt élünk, dolgozunk, haladunk! Az Én Lelkem a szeretetkapcsolatok 
Lelke! Akiben Lelkem által élek, annak lehet az ellensége a saját házanépe, azt 
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elhagyhatja mindenki, akiben Én nem élek, de ő nem hagy el senkit! Neked nem 
úgy kell szabaddá válnod környezetedtől, hogy kilépj abból, hanem belülről kell 
megtanulnod elengedni környezetedet. (1426.) 

A sötét erőktől nem kell félned! E sötét erők félnek tőled, ha te valóban 
befogadsz Engem, és életed legfőbb döntésének azt tartod, hogy Mellettem 
döntöttél. Ne feledd: Isten plusz egy fő mindig abszolút többség! (2252.) 

Harc nélkül nincs győzelem! Sőt azt mondhatom, hogy ahol a szív békéje 
mögött nincs lelki harc, az szinte biztos jele annak, hogy kudarcállapotban van a 
lélek, tehát nincs, nem is lehet ott az Isten, boldogító módon jelen! (2621.) 

Mindenki csak saját megmentésére törekedhet! Mindenképpen 
törekedned kell arra, hogy szabaddá válj lélekben házastársadtól! Ez nem 
önzés, hanem önszeretet, amely feltétlenül csúcsérték (Mk 8,37 - Mt 16,26)! 
(1940.) 

21 A világ Világossága 

Aki befogad Engem, abban a világ Világossága él. 

Aki a fény irányába vette útját, az egyre jobban kifényesedik. Valamikor 
azt mondtam tanítványaimnak, hogy ők már tiszták a Tőlem kapott tanítás által. 
Tehát azzal, hogy tanításomat magukba ölelték, automatikusan kiszóródott 
belőlük minden, ami nem volt odavaló (Jn 15,3). (631.) 

Az lát tisztán, aki abban a FÉNYBEN akar szemlélni mindent, amely 
fénnyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat. Én vagyok a világ Világossága 
(János 8,12)! Tisztánlátóvá nem lesz senki varázsütésre. Komoly szellemi munka 
árán válik bárki azzá. Csak annál tudja Lelkem a szellemi látás képességét 
karizmává finomítani, aki vállalja az Általam megkívánt gondolkodás-átalakítást. 
E-nélkül kikerülhetetlen a tévútra jutás! De aki vállalja evangéliumaim 
tanulmányozását, arra áll e mondásom: Ti vagytok a világ világossága (Máté 
5,14)! (3979.) 
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22 A szív 

Aki befogad Engem, szívével lát és hall. 

A PÁRBESZÉDIMA számodra azért is fontos, hogy felismerd belső 
elbizonytalanodásaidat, azok forrásait, s elsősorban dicsőítő imával nyitogasd 
szíved szemeit, a Tőlem feléd már eddig is bizonyított szeretetem meglátására 
–ez a hit-. Meg kell látnod és meg kell tapasztalnod, hogy az Én erőm, a te erőd 
is, hogy nem az a fontos, te milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy. 
Tudomásul kell venned, hogy problémaerdőben jársz, s ez nem baj akkor sem, 
ha neked úgy tűnik, hogy ennek soha sincs vége. (294.) 

A hit az olyan szeme a szívnek, mely sötétben is lát. Ezért az oktalan 
félelem nem más, mint ennek a szemnek valamilyen megbetegedése. A hit 
hiánya nem gyógyítható kívülről. Hitet adni nem képes semmi csoda, semmi 
rábeszélés. Szívével csak az fog látni, aki ezt valóban akarja. (284.) 

A szívvel látás elsősorban Engem látás! Igen. Elsősorban azt látja az, aki 
szívével lát, hogy Isten mennyire szereti teremtményeit. Azt látja, hogy ő 
mennyire gazdag, hogy mennyire jó neki látni Engem! Aki a szívével lát, az látja 
azt is, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik, mert az Isten a szeretet 
körén belül valóban mindenható! (4435.) 

Az emberi szív egy olyan törekvésközpont, amely hajtóerőt jelent minden 
ember életvitelében. Olyan, mint a gépkocsiban a motor. De a kormány az 
ÉRTELEM! Amíg nem látod be értelmeddel, hogy mi a teendőd, addig szíved 
motorja csak hajt, csak hajt, de magad sem tudod, hogy hová?! Látnod kell, 
hogy mire teremtettelek, hogy miért jöttél le a Földre, hogy mi a küldetésed, és 
milyen eszközök állnak rendelkezésedre ahhoz, hogy küldetésedet teljesíteni 
tudd. Látnod kell, hogy azért élek benned, mert erőmmel akarom erősíteni 
erődet. (703.) 

23 Gyümölcstermés 

Aki befogad Engem, abban a mag szárba szökken, fává nő és jó gyümölcsöt 
terem. 

Amikor közvetlenül akarsz kapcsolatba kerülni Velem, akkor ne az legyen 
számodra a legfontosabb, hogy arról szerezz bizonyságot, kitől jön az 
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információ, hanem az, hogy mi az információ! Gyümölcseiről lehet megismerni 
a fát, és nem a csillogásáról! Mert ezek döntik el, hogy Hozzám tartozol, vagy 
sem! (713.) 

Az Istent szeretéshez jóakarat kell. Tehát tiszta szándék, bizonyos 
áldozatok elvállalására. Amilyen mértékben ez van, olyan mértékben 
gyógyulnak a kapott sebek, szépülnek a szívkertek virágai. A napsugár 
önmagában nem elég. Kell a termékeny föld ahhoz, hogy a jó mag jó 
gyümölcsöt hozzon. Isten csak Napot, esőt ad. A föld milyensége a ti dolgotok. 
Ez a ti felelősségetek. Tehát tanulékonyság, szorgalom, áldozatvállalás, 
reménykedés, élő hit. Ezt Isten nem vállalhatja fel helyettetek. Isten nem lehet 
személyválogató, nem lehet igazságtalan, nem kivételezhet! (818.) 

Az önzés éppen azáltal tud meghúzódni a jócselekedetek ruhái mögött, 
hogy jutalomra számít már itt a Földön. Most ne csak anyagi jutalmazásra 
gondolj. Az elismertség vágya is önzéstől szennyezett. Minden olyan szemlélet, 
mely nagyobb hangsúlyt tesz a cselekedetek következményeire, mint annak 
forrására, valójában áruba bocsátja szíve szeretetét. Örök életre teremtett 
értéket kínál föl talmi, mulandó megbecsülés hiú káprázatáért. Csak az segít 
igazán önmagán, ki másoktól nem vár jutalmat, megbecsülést, ha szíve 
szeretetének sugallatára másoknak rendelkezésére áll. Jobban értékeld 
önmagadat! Isten, a te Urad az, akinél vár, akitől szeretetedre, viszontszeretet 
jár, mivel az Ő szeretetét viszonoztad te akkor, amikor szerettél másokat. (404.) 

Egy-egy jó szó, egy csendes ráfigyelés valakire, egy kis bátorítás sokszor 
olyan lavinát indíthat el, amely idővel ezrek és ezrek életét képes 
megváltoztatni! Hidd el, amint a Nap egyetlen sugara sem vész kárba a 
világmindenségben, úgy egyetlen szeretetből jövő gondolat, mondott szó, tett, 
cselekedet sem vész el a kegyelmi rendben. Minden, ami szeretetből van, örök 
érvényű, és gazdagodni tudsz általa! (4029.) 

A Mennyország csak a szeretésnek lehet az élettere, tehát azoknak, akik 
adni akarnak másoknak, és nem kapni, szerezni akarnak másoktól. (2326.) 

24 Őrangyal 

Aki befogad Engem, abban a Mennyország lesz jelen összes angyalával. 
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A szellemdimenzióban a szándékotok a lényeg. Ha az angyaloddal akarsz 
beszélni, akkor vele beszélsz. Gondolataid őt közvetlenül érintik, ezért számára 
nem „csúszhat be” ilyen értelemben tévedés. De amikor ő szól hozzád, akkor 
szavainak az általad birtokolt „szűrőn” kell átmenniük. E „szűrő” annyira tiszta, 
amennyire te tisztán tartod az Én tanításom által. Minél jobban ismered a te 
Jézusodat, tehát Engem, annál tisztábban tud szólni hozzád angyalod a 
szellemvilágból. Ahogyan szólítod, arra a névre ő reagál! (3813.) 

Őrangyalod mindig jelen van az életedben. Neked nincs más feladatod 
vele kapcsolatban, mint az, hogy beszélj vele, bízd rá döntéseidet, és kérd 
segítségét abban, hogy lelkedben béke legyen. (382.) 

Imáidat őrangyalod örömmel hozza Elém, és Én ezekből az imákból 
erőforrásokat tudok fakasztani számodra, hogy föléje tudj emelkedni minden 
olyan helyzetnek, melyek reménytelenséget sugallnak. (134.) 

Mestered az Őrangyalod. Ő állapotszerűen benned él, tehát mindig 
kapcsolatban van veled, hogy segítségedre legyen. Akkor tudja ezt megtenni, 
ha hiszel abban, hogy Ő veled van, és akkor tud segíteni, ha nem Rá figyelsz, 
hanem arra a feladatra, amit tenned kell. Mestereddel tehát életszerűen nem a 
meditálásban, hanem feladataid gyakorlati megvalósításában tudsz találkozni! 
Csak azok a feladatok származnak Mestered, Őrangyalod sugallatától, amelyek 
téged építenek, buzdítanak, vigasztalnak, tehát nem legyengítnek, hanem 
idegileg fölerősítenek! (4144.) 

A szellemvilág hatalmasabb valóság, mint az a röpke pillanat, amit ti földi 
életnek neveztek. Ebben a szellemvilágban azok a szerető lelkek, akiket 
angyaloknak hívtok, várják azt a lehetőséget, amit ti adhattok számukra, hogy 
szeretetükkel átjárjanak benneteket! Hidd el, hogy az angyalok segítségével 
neked is óriási lehetőséged van arra a szívbékére, boldogságra, amire teremtve 
lettél! Ne emberektől várd ehhez a segítséget, mert az emberek, ha segítenek 
is, csak időszakosan képesek erre. Angyalaim állandóan készen állnak arra, hogy 
szolgálják minden jó törekvésedet! (2091.) 

Őrangyalodnak ne a neve érdekeljen, hanem az, hogy gyakran szólj 
hozzá! Nem megnevezned kell őt, hanem megszólítanod. Ez azt jelenti, hogy 
rád van bízva, milyen néven nevezed őt. Az angyalok világa nemcsak boldog 
világ, hanem a boldogítók világa is! Nagy az összefogás közöttük annak 
érdekében, hogy segítsenek azokon, akik segítségüket kérik! De kérni kell! Ez a 
ti valós szabadságotok miatt van! Jó, ha minden reggel őrangyalod segítségét 
kérve indulsz el utadra! Az angyalok nagyon tisztelik az emberek szabadságát, 
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mivel nagyon látják, hogy mindenkinek a boldogsága a szabadság erkölcsi körén 
belül valósulhat meg. Ezért tudatosan kérd gyakran őrangyalod segítségét. 
Bőségesen elég, ha őrangyalodnak nevezed őt! (2189.) 

Ti mindannyian olyan gyermekei vagytok mennyei Atyátoknak, akik 
nagyon is rászorulnak az őrangyalok segítségére. Isten szeretete úgy gondolta ki 
a szellemvilág fejlődését és kibontakozását, hogy szellemtestvérek segítségével 
történjék meg mindez. Ti a szellemvilág földi vándorai vagytok. Életetek útjait 
nagy vonalakban ti választottátok, de a segítő szellemtestvéreiteket Én adtam 
mellétek. Azért adtam, hogy vándorlásotokban mellettetek állva erősítsenek 
benneteket abban, hogy le ne bénuljatok, el ne csüggedjetek. (364.) 

Van a szellemnek is „halála”, amely nem azonos a megsemmisüléssel, de 
azonos a boldogtalansággal. Amikor egy szellemi lény nem akar úgy létezni, 
ahogy azt Isten elgondolta róla. Nem akarja azt, amire teremtődött. A szellemi 
lényeknél ez az állapot nem a testben éléssel kezdődik. A testben folytatódik! 
Vannak tehát Földön élő halottak! Ez nem ellentmondás, mert más értelemben 
élnek, és más értelemben halottak. (3539.) 

Minden szellemi lény, tehát minden ember is, Istenre teremtődött lény. 
A világ összes szellemi lénye együttesen sem tudna egyetlen szellemi lényt sem 
boldogítani. Ha az egész világ összes embere összefogna, hogy téged valóban 
boldoggá tegyen, nem lenne képes rá. Nem, mert te, mint ember, 
TERMÉSZETEDNÉL fogva Istenre vagy teremtve, és mindaddig nyugtalan marad 
a szíved, amíg ezt el nem fogadod, át nem éled. (4252.) 

25 Halál 

Aki befogad Engem, halált nem lát sohasem. 

Mivel Én az ÉLET vagyok, tehát halált nem ismerek, ezért enyéim számára 
sem lehet a halál probléma. Az csupán átmenet. (298.) 

Az a szeretet ország, amely minden földi ember számára végső célként 
kell hogy lebegjen előttetek, csak akkor érhető el, ha a jelenben 
megvalósítjátok azt a szeretetéletet, ami ennek feltétele. Család, börtön, 
munkahely, ezek mind eszközök ahhoz, hogy a végső és kikerülhetetlen CÉL, 
vagyis a halál pillanata, ne ijesztő legyen számotokra, hanem olyan erőforrás, 
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amely már a jelenben képes építeni, buzdítani és vigasztalni benneteket. 
(4592.) 

Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem (Jn 11,26)! Az 
„eltávozottakkal” nem szűnik meg a kapcsolat! A szeretet szálait a halál sem 
tudja elszakítani. Azok számára aki „elment” és aki itt maradt, a szeretet a 
reményben, a várakozni tudásban mutatkozik meg. Ez az itt maradottak 
részéről imádságban, az elmentek részéről pedig különböző jóra irányuló 
sugallatokban él tovább. Ez nem azonos a hűség fogalmával. Földi életét bárki 
összekötheti hűségben, de csak a földi élet határain belül. A szeretet viszont 
ÖRÖK! (3949.) 

A halál nem rossz. Nem az erkölcsi kategóriába tartozik. Ha rossz volna, 
nem engedném meg. Nem engedem meg a rosszat. Csak és kizárólag 
tudatlanságotok miatt mondjátok rossznak. (55.) 

A halál ténye annyira tökéletes tanító, hogy minden lényegesre 
megtanítja azt, aki tanulni akar tőle. Aki viszont őt akarja tanítani, az 
betonfalnak ütközik. A halál mindenkit megkérdez. Nemcsak azt, akit elvisz, 
azokat is, akiket itthagy. Csak a halálnak adott feleletből tudható meg, hogy mi 
lakik az emberben. A halálhoz és az élethez való viszonyulás egy és ugyanaz. 
Csak az viszonyul jól az élethez, aki jól viszonyul a halálhoz. És aki nem tud mit 
kezdeni a halállal, az valójában nem tud mit kezdeni az élettel sem. (754.) 

Ne félj, hanem inkább barátkozz meg a halál pillanatának gondolatával. 
Aki barátságot tud kötni a halál angyalával, az megnyerte a csatát a mulandó 
földi életben, mert a győztes felett nem uralkodhat az, ami mulandó, hanem 
szolgálni kényszerül azt, aki Értem, Velem, Bennem él! (808.) 

Nem könnyű elfogadnotok azt a kijelentésemet, hogy nincs halál, amikor 
a felszínen azt tapasztaljátok, hogy van. Nem könnyű mélyre ásnia annak, aki 
lelke mélyén nem is akar szembesülni azzal a valósággal, hogy minden ember 
halálra ítélt ember olyan értelemben, amilyen értelemben minden találkozás az 
elválás kezdete, és minden elválás egy olyan halál, ami csak időhosszban 
szokott különbözni attól a haláltól, amit temetéssel szoktatok lepecsételni. 
Nem könnyű elfogadnotok, hogy nem egymásra vagytok teremtve, hanem 
Istenre. E téren is mindenki válaszút előtt áll. Vagy vállalja ennek átgondolását, 
vagy megszenvedi ezt a megváltozhatatlan igazságot. De sem kikerülni, sem 
egyszerű döntéssel, elhatározással megsemmisíteni ezt nem lehet. Csak 
feldolgozni! Menekülni vagy szembesülni! Harmadik út nincs! Elég szomorú 
dolog az, hogy mind eszetekkel, mind szívetekkel tudjátok, hogy aki „meghalt”, 
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annak sokkal jobb, mintha még itt maradt volna a földön, mégis fájlaljátok. Az 
biztos, hogy ez nem annak a szeretetnek a jele, amit Én hoztam el közétek, és 
nem annak a békének a jele, amelyet mindenkinek felajánlottam, amikor azt 
mondottam, hogy az Én békémet adom nektek, és ezt nem úgy adom, ahogy a 
világ adja a békét nektek. (1546.) 

A Földön minden folyamat. Megállás nem létezik! A kérdés mindig az, 
hogy milyen irányban van a fejlődés! Egyetlen stabil pont van, a Velem való 
találkozás a halálod óráján. Erre kell neked is készülnöd. Amit azért teszel, hogy 
a halálod óráján megnyugtasson, azt biztos, hogy jól teszed! Csak az örök élet 
távlata teszi helyre mindenkiben az embert! Aki nem ehhez igazítja életét, az 
elembertelenedik! (2042.) 

Aki bennem hisz, az halált nem lát sohasem! Ezt mondottam akkor, 
amikor Lázár sírjához mentem. Ezt ma is állítom! A földi életetek egy 
állapotszerű meghalása annak a testnek, anyagnak, aminek nincs helye az örök 
életben. Tehát csak a test hal meg! Ami abban élet, az nincs alávetve a 
mulandóságnak. Nektek fáj az-az elválás, amit a földi élet vége jelent. Igen, 
mert jobban meg vagytok kötözve egymással, mint Velem. Így is mondhatnám: 
minél jobban meg vagytok kötözve Velem, annál szabadabbak vagytok 
egymástól, és ezért annál boldogítóbb számotokra az a pillanat, amit ti a halál 
pillanatának neveztek. (2305.) 
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