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ISMERJÜK MEG A JÉZUSI HIT TARTALMÁT! 
 

 
2/100. Bizony felelősséget kell vállalnod lépéseidért. Ami viszont feltétlenül fontos számodra, 
az az, hogy hinned kell abban, Én senkit sem engedek erején felüli nehézségekbe. Nem, mert 
benne élek enyéimben. Így leszek Én a te cirenei Simonod. Sokkal jobban szeretlek, semmint 
magadra hagynálak! Erőforrás vagyok számodra, de megsemmisítője nem lehetek olyan 
nehézségednek, melybe nem az Én kifejezett kérésemre mentél bele. Tehát nem megoldást 
adok. A megoldás a dolgok természetes következménye lesz. Nem dolgozhatom helyetted, de 
veled IGEN. 
 
3/189. Neked nem tenned kell valamit, hogy szívedbe költözzem, hanem HINNED kell, hogy 
a szívedben vagyok. Itt nem a te méltóságod, vagy méltatlanságod számít, hanem az Én 
JÓSÁGOM. Hidd el, nem foghatsz mellé. Nem lényeg, hogy milyen vagy. A lényeg az, hogy 
kié vagy. Mindaddig az Enyém vagy, míg elhiszed, hogy Én a tiéd vagyok. Adj gyakran hálát 
azért, hogy egymáshoz tartozunk. Nem a múltad, hanem a jelened a fontos. A jelened 
hordozza jövőd értékeinek csíráját. Tudom, nehéz elhinned, hogy egymáshoz tartozunk. De ez 
a nehézség abból ered, hogy magadat nézed, és nem Engem. Akkor nézel Engem, ha Velem 
foglalkozol, és nem magaddal. Ha Engem akarsz egyre jobban megismerni, szeretni és 
szolgálni. Ez benned egy döntésnek következménye. El kell döntened, hogy Irántam való 
szeretetből senkinek sem akarsz olyasmit, amit magadnak sem szeretnél másoktól kapni, és 
igyekszel tenni azt, amit magadnak is jó lenne, ha mások megtennék. 
 
6/495. A gyógyításnál fontosabb a sugallat. Ha hiszed, hogy benned képes vagyok működni, 
akkor hinned kell abban is, hogy hallani tudsz Engem, ha befelé figyelsz. Nem gyógyítónak 
akarlak. De akarok gyógyítani is általad. Sajnos, legtöbb gyermekem, akik sugallatom által 
azt vették észre önmagukban, hogy vágyat ébresztettem bennük a gyógyításra, nem arra 
figyeltek, hogy Én mit kívánok tőlük napról napra, hanem beszűkültek a testi gyógyítás 
irányában. 
 
7/523. Megmondom, hogy mi a teendőd: Meg kell tanulnod azt, hogy ne vegyél annyira 
szívedre mindent. Rá kell jobban hangolódnod arra, hogy nem lehet olyan kibírhatatlan ez a 
világ, ha egyszer szeretlek benneteket. Hinned kell abban, hogy legtöbb esetben a külső 
szemlélő borzalmasabbnak látja a világot és annak eseményeit, mint aki ezekben éppen benne 
van, akin az ostor csattan. Bármennyire is hihetetlennek tűnik számodra, mégis igaz, és el kell 
hinned, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Még a bűnösök bűnei és az 
ártatlanok szenvedései is! 
 
7/558. Az Út Én vagyok. Engem nem keresni kell, hanem el kell hinned, hogy útitársad 
vagyok. Van egy olyan megjelenési formám, amely számodra is a legboldogítóbb lehet, ha 
hiszel Bennem. Csak azt kell elhinned, hogy megtartom ígéreteimet, és akkor máris fölragyog 
benned a boldogító felfedezés. Ígéretem így hangzik: „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 kívánságaimat 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. Azt elhinned kell, hogy benned élek, azt pedig megtanulnod kell, hogy Én 
hogyan éltem, és mit kívánok Enyéimtől. Tömören ez így hangzik: Meg kell tanulnod 
szeretetre tanítani másokat. 
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8/606. KEZDJÉL EL HÁLÁLKODNI, ÉS ENGEM DICSŐÍTENI, AMIKOR AZT 
TAPASZTALOD, HOGY AZ EMLÍTETT SZELLEMEK KÍNOZNI KEZDENEK!!! 
 Ugye képtelenségnek tűnik szemedben? Pedig ez a hited próbája. Én nem tudok 
segíteni ott, ahol nem találok elégséges hitet. Még saját környezetemben, lakhelyemen sem 
tudtam kifejteni kellőképpen isteni erőmet, amikor nem találtam hitet az Én erőm 
kiáradásának befogadására. De ahol találtam, ott még akkor is hatékony volt az erőm, amikor 
egy pogány százados kérte ezt tőlem. 
 Arra kérlek hát, erősítsd hitedet! Higgy abban, hogy veled és benned élek! Higgy 
abban, hogy erőm a te erőd is! Ha egy súly oly nehéz, hogy nem lehet fölemelni, akkor 
nemcsak az a megoldás, hogy a súlyt csökkentitek, hanem az is éppen olyan hatékony, ha az 
erőt növelitek. Én ezt akarom tenni a te életedben. Addig akarom növelni erődet az Én 
erőmmel, amíg könnyen le nem tudod győzni ezeknek a szellemeknek támadásait. Ha 
erőmmel már legyőzted őket, akkor el fognak kullogni, és nem fognak zavarni többé. De 
ehhez nagyon komolyan HINNED kell az ÉN ERŐM JELENLÉTÉBEN. 
 Nagyon szeretlek, és nagyon szeretnék segíteni. E téren minden a hiteden múlik. 
Hinned kell Bennem, hinned kell a gyógyszerekben, hinned kell az orvosi segítőkészségben, 
hinned kell a JÓBAN! 
 
9/715. Jobban hinned kell abban, hogy az Én szeretetem töretlen irányodban. Én most is 
mérhetetlen szeretettel szeretlek, akkor is, ha a földi életnek pokoli oldalát kell most 
megismerned, s ezen az oldalon kell tanúságot tenned arról, hogy a szeretet erősebb, mint az 
önzés. 
 
13/1191. Tudnod kell, hogy csak az kap sebeket, aki harcol, és Én tudok sebeket gyógyítani, 
bármily nagyok és bármily gyakoriak legyenek is azok. És abban is biztosnak kell lenned, 
hogy minden harcot díjazok, amely Értem történik. Ebben a küzdelemben tehát valóban nem 
az eredmény a fontos, hanem a részvétel.  
 Nemcsak másokról, de magatokról sem tudhatjátok, hogy mit örököltetek, milyen 
hatások értek eddig benneteket, és azt sem vagytok képesek rögzíteni magatokban, hogy 
eddig hogyan működtetek együtt azzal a kegyelemmel, amely az Én jelenlétemnek velejárója. 
Ezért hát bátran kell vállalnod ezt a harcot, és hinned kell abban, hogy megkötözöttségeid 
sebeit akkor és úgy gyógyítom, amikor és ahogyan lelked fejlődése érdekében a legjobbnak 
látom. 
 
14/1326. Őrangyaloddal pontosan úgy veheted fel a kapcsolatot, ahogy Velem, vagy 
bármelyik szenttel. Tehát két összetevőnek kell egybeolvadnia. Szólnod kell őrangyalodhoz, 
és hinned kell, hogy ő figyel reád, hallja szavaidat! 
 
16/1526. A boldogság tudatállapotának alapja kétségtelenül a hit. El kell hinned azt, hogy van 
Isten, és ez az Isten szeret téged. Te akkor hiszed el ezt igazán, ha tudod, hogy téged csak jó 
érhet. Ha tehát bármi ér, akkor ezt a kérdést teszed fel magadnak: 'miért jó ez nekem?' Ha 
adsz időt magadnak arra, hogy megtaláld, miért jó az az esemény neked, akkor arra jössz rá, 
hogy minden esetben részben valamitől, ami fejlődésedet gátolná, el akar téged távolítani, 
részben pedig fejlődésed irányába akar továbblendíteni. 
 Ha úgy gondolod, hogy van olyan rossz is, ami érthet téged, akkor még nem hiszel az 
Általam, Jézus által bemutatott mennyei Atyában! Tehát nem elfojtani kell azt, amit rossznak 
élsz meg, hanem szembesülni kell vele úgy, hogy feldolgozd az előbb említett módon, tehát 
úgy, hogy megtaláld azt, amiért az jó neked! Ha semmiképpen sem találod meg, akkor hinned 
kell abban, hogy jó, mint a gyermek, akinek édesapja keserű orvosságot ad be, s mondja, hogy 
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ez jó. A gyerek tapasztalja, hogy az nagyon keserű, de mégis azt mondja: biztosan jó, mert 
apám adta. Közvetlen a kereszthalálom előtt Én is így tettem. Ezeket mondtam: "Ne igyam ki 
a kelyhet, amelyet Atyám ad nekem?"(János 18; 11) 
 Aki hisz Bennem, az nem azért nem panaszkodik, mert elfojtja ezt magában, hanem 
azért, mert nincs miért panaszkodnia. Nincs, mert akinek Isten az Atyja, annak mennyország 
van a szívében akkor is, ha maga a pokol tombol körülötte. Az ilyen embernek még az ördög 
is csak hasznára, javára lehet! Ez az az IGAZSÁG, amely szabaddá teszi azt, aki szabad akar 
lenni! 
 A boldogság útja tehát a gondolkodás-átalakítás útja, és nem a körülmények 
megváltoztatásának útja. 
 
17/1591. Hinned kell abban, hogy a te gyermekeid az Én gyermekeim, és nem a te kezedben 
van életük jelene, jövője, hanem saját kezükben! Te csak magadért felelsz! Amíg ezt nem 
érted meg, addig megkötözött vagy gyermekeiddel, és ez sem nekik, sem neked használ! 
 
17/1603. Először tisztán kell látnod az elérendő célt, utána imádkoznod, kérned kell, hogy 
amit tisztán látsz, legyen erőd elindulni afelé, aztán el kell indulnod, hogy a gyakorlati életben 
megvalósítsd a cél irányában azt, amire képes vagy. De a CÉLT, AZ ELVET soha nem 
szabad feladnod. Amíg valaki nem adja fel a célt, addig mindig megvan a reménye arra, hogy 
egyre közelebb jusson a célhoz. 
 A CÉL egy olyan benső szabadság, amelyben a Szentlélek veheti át életed irányítását. 
(2. Kor. 3;17) E cél érdekében hinned kell azt, amit Lukács 11; 13-ban olvasol! Tehát kérned 
kell a Szentlelket! Ezután el kell fogadnod azt, amit Márk 9; 23-ban és János 15; 5-ben 
olvasol. 
 Ezzel már elindulhatsz a gyakorlati életben megoldani gondjaidat. Ennek lépései a 
következők. Itt is van egy elv: meg kell tanulnod feladatokban gondolkodni! Ez úgy történik, 
hogy reggeli imáidban megbeszéled Velem a napi teendőket. Tehát az, hogy mit kell tenned 
(ez az idő-elszámolás) és amit tenned kell, azt hogyan kell tenned (ez a szeretet-elszámolás). 
 
19/1883. Az alkoholisták általában nem hiszik el, hogy ők betegek, s ezért már e hozzáállásuk 
miatt is szinte reménytelen esetek. Csak az, aki elhiszi, hogy segítségre szorul, remélhet 
szabadulást. 
 A te férjed még nem tart itt. Ezért neked hinned kell abban, hogyha kereszted nem is 
lehet kisebb, de erőd lehet nagyobb! És növelni is fogom erődet azáltal, hogy szerető szívedbe 
beleültetem az Én szívem döntését, vagyis azt az igazságot, hogy az Én erőm a te erőd is! 
 Hinned kell, hogy Én nemcsak vagyok, nemcsak benned vagyok, nemcsak érted 
vagyok benned, hanem GYŐZTESKÉNT vagyok érted benned! 
 Mondd, mi az az örökkévalósághoz képest, hogy időszakosan el kell viselned egy 
időnként értelmét vesztett embert? Tudom, hogy a jelen keresztje felejtet múltat és lebénít 
jövőt, ezért képes alig elviselhetővé válni, de hited nem ruha, hanem ERŐFORRÁS! Ahol 
koncentráltan érzékelhető a támadó, sátáni erő, oda koncentrálom Én is erőmet, melyről ezt 
mondtam: Én legyőztem a világot! 
 Tudj hálát adni, amikor nehéz, szinte elviselhetetlen a kereszted, és meg fogod 
tapasztalni, hogy az Én erőm a te erőtlenségedben lesz teljessé! 
 
22/2180. Én azért nem beszéltem a Lélekkeresztség milyenségéről, mert ennek nincs értelme 
senkinél addig, amíg ezt valaki meg nem tapasztalta. Csak azt mondtam róla, hogy van, és 
erőben fogtok részesülni általa. 
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 Hinned kell, és imádkoznod kell érte! Te ennél többet nem tehetsz. De ezek feltétlen 
feltételei annak, hogy Lélekkeresztelt légy! A kegyelem csak abban az irányban lehet 
hatékony, amely irányban nyitottságra talál 
 Minden embert szeretnék Lélekkeresztségben részesíteni, hogy hatékony tanúim 
legyetek a világ négy égtáján, és így ne csak másoknak kínáljátok fel a földön elérhető 
legnagyobb boldogságot, hanem magatok számára is biztosítsátok azt, hogy tanúságot tudjak 
tenni rólatok mennyei Atyám előtt, mivel ti is tanúságot tettetek Rólam az emberek előtt.  
 
25/2533. Drága Gyermekem! Vigyázz Rám! Vigyázz a benned izzó Fényre! Tudom, hogy 
furcsállod e kérést. Úgy gondolod, hogy inkább neked kellene kérned Engem, hogy vigyázzak 
rád. Erre nem kell kérned. Ez az életem! Tudnod és hinned kell, hogy nem úgy szeretlek 
téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Ezért van csak EGY belőled! 
Egyetlenem vagy! 
    Így fogalmazom meg vágyamat: VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! 
 
25/2552. Többet kell foglalkoznod az evangéliumaimmal! Egyértelműbbé kell tenned magad 
számára a reggeli ima fontosságát! Vállalnod kell a párbeszédimát! Átéltebben hinned kell 
abban, hogy Én, Jézus, benned élek! És meg kell tanulnod jobban észrevenni azt, hogy azok, 
akik körülötted vannak, akikkel kapcsolatba kerülsz, miben mondhatók rászorulóknak. Én 
mindenkiben benne vagyok rászoruló módon. Vigasztald tehát a szomorkodót, erősítsd a 
gyengét, bátorítsd a csüggedőt, gyógyítsd a beteget szóval, imával, szereteted kiáradásával! 
 
27/2694. Én, Jézus, valóban legyőztem a világot! A benned és rajtad lévő szenvedő világot is! 
Először hinned kell, hogy a Győztes oldalán állsz, utána ezt meg is fogod tapasztalni. De 
ismétlem: valamikori rossz döntésedet csak akkor tudod leoldani magadról, ha vállalsz Engem 
szenvedéseiddel, szenvedéseimmel együtt. 
 A földi élet mindenkinek kereszt. E kereszt nemcsak kisebbítés által válhat 
leviselhetővé, hanem az erő növekedése által is! Ha rálátsz erre szíveddel, vagyis elfogadsz 
Engem, akkor a hálaadó, dicsőítő imáid hatására e kereszted meg is szűnik, illetve a 
mennyország kulcsa lesz számodra. 
 
27/2696. Neked jobban kellene HINNED Bennem, Jézusban! Jobban kellene elhinned, hogy 
benned élek, ha szeretet van a szívedben. Jobban el kellene hinned, hogy Én, Jézus, legyőztem 
a világot, vagyis a gonoszt. Tehát el kellene hinned, hogy az Istent szeretőknek minden a 
javára válik! Te, aki Istent szerető vagy, csak hálát adhatsz mindenért, ami veled történik. Ha 
nem vagy hálálkodó lélek, akkor vagy nem hiszed el, hogy az Istent szeretőknek minden a 
javára válik, vagy nem vagy Istent szerető! 
 Ezt a hitet Én, Jézus, nem tudom megadni sem neked, sem másnak. Ennek a hitnek 
gyakorlása tőled függ. Törekedned kell úgy gondolkodni, úgy szólni, úgy cselekedni, mint aki 
elhiszi, hogy benne élek! Ez Rajtam, Jézuson, nem állhat. Csak rajtad áll! Érted és veled 
mindent megteszek, de helyetted nem tudok megtenni semmit! Nem, mert nem vagy bábu, 
hanem értelemmel és szabad akarattal rendelkező ember. Ha nem ilyen lennél, nem is lennél 
ember. 
 Embernek lenni pontosan azt jelenti, hogy következetesen hinned kell az Én 
jelenlétemben! 
 Bízom benned! Bízzál jobban Bennem, a te Jézusodban! 
 
27/2749. A reményt soha nem szabad feladnod. Mindig hinned kell abban, hogy gyermekeid 
az Én gyermekeim, amint te is az vagy! Mindig hinned kell abban, hogy gyermekeid sorsa 
sem azon múlik, amiről nem tehetnek! Csak amiről tehetnek, az játszik szerepet szívük 
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békéjének megőrzésében, tehát abban, ami a boldogságukat illeti. Minden más csak annyiban 
jelentős, amennyiben ezt segíti. Hátráltatni nem tudja semmi és senki, mert az istenszeretőnek 
minden a javára válik. Aki pedig nem istenszerető, azzal sem Isten, sem ember, úgysem tud 
mit kezdeni. 
 Ne gyötörd hát magad! Bízzál jobban Bennem! 
 
28/2882. Az a rövid kis idő, amelyet meg kell élned a földön különböző szenvedések 
közepette, semmiképpen nem mérhető ahhoz a véget nem érő örömhöz és boldogsághoz, ami 
nemcsak vár rád, de már most magjában ott van a szívedben, csak hinned kell benne! 
 
29/3040. Hinned kell abban, hogy a benned boldogító módon élő Isten azért él így benned, 
hogy téged is részesíteni tudjon saját boldogságában. Ehhez vállalnod kell egy olyan szellemi 
munkát, amelynek a neve: gondolkodás-átalakítás. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy 
törekedned kell meglátnod életedben azt, hogy Én, Jézus, nemcsak benned élek, de érted élek 
benned! Az a leghőbb vágyam benned, hogy csak olyan gondolatokkal foglalkozz, amelyek 
építenek, buzdítanak és vigasztalnak téged. Ez feltétlenül lehetséges, ha elhiszed, hogy 
Velem, Jézussal, az egész mennyország benned van! Az nem lehet döntő, hogy körülötted 
inkább látod a poklot, mint a mennyországot, mivel körülötted valóban nincs, és nem is lesz 
soha mennyország. De benned, IGEN! 
 Körülményeimet tekintve, Én, Jézus is, a poklok poklát tapasztalhattam. Istállóban 
születtem, kegyetlen bitófán, a kereszten szenvedtem kínhalált, s a kettő között elmondhattam, 
hogy nem volt hová lehajtsam fejemet. De bennem a mennyország volt, és benned is az van! 
 
36/3800. Hinned kell abban, hogy kereszted üdvösségedet és nem kárhozatodat szolgálja! 
 
36/3879. Kétségtelen, hogy ott vagyok a szívedben, de mivel ehhez nincs 'távlatod', tehát 
olyan, mintha egy szerelmes levelet úgy akarnál elolvasni, hogy közvetlenül a szemedhez 
szorítod, ezért ezt a jelenlételemet csak 'áttételesen' tudod érzékelhetővé tenni a magad 
számára. 
 Ez azt jelenti, hogy az eddig megjelent HANG-könyvekben már részletesen is tárgyalt 
hat megjelenési formáimat kell gyakrabban alkalmaznod magadra.  
 Te azáltal vagy, mert szeretlek! Én, Jézus is, azáltal vagyok a te számodra, hogy 
szeretsz engem. E szeretetnek megélése részben elfogadás, részben kiáradás.  

El kell fogadnod, mint embert, aki kétezer évvel ezelőtt Betlehemben megszülettem, el 
kell fogadnod szentségeimben, el kell fogadnod, hogy jelen vagyok ott, ahol ketten-hárman 
összejönnek az Én nevemben, el kell fogadnod evangéliumaimban, hogy el tudj fogadni 
önmagadban. Emellett az elfogadások mellett pedig hinned kell abban, hogy minden 
emberben ott vagyok rászoruló módon, s így alkalmat adok neked arra, hogy kimutasd 
irántam való szeretetedet a másokat szolgáló szereteted által. 
 
36/3773. Az egészséges gondolkodás-átalakítás alapja az az élő hit, amely egyben erőforrás 
is. Hinned kell abban, hogy Isten nemcsak van, de a te életedben is ÉRTED van! El kell 
hinned, hogy Én, Jézus, soha nem engedném meg, hogy bárki is elraboljon Tőlem, a te 
boldogságod forrásától, ha egyszer igen-t mondasz Nekem! 
 A hit feltétlenül erősíthető! Ha nem így lenne, akkor nem szidtam volna 
tanítványaimat azért, hogy még mindig oly csekély a hitük! A hitet értelmi belátással, 
elmélkedéssel lehet és kell is növelni, erősíteni. Nagyon komolyan el kell hinned, hogy te a 
Győztes oldalán állsz, ha hiszel Bennem. Én, Jézus, nem hazudtam nektek, amikor azt 
mondottam, hogy bízzatok, Én legyőztem a világot (János 16; 33)! 
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 Életedet tehát az Általam megkívánt HIT erősítése által tudod teljesebbé tenni. Ezt 
más nem teheti meg helyetted, mint ahogy te sem hihetsz más helyett! 
 
39/4171. Feladatod tehát ezzel kapcsolatban a remény ápolása magadban. Ez azt jelenti, hogy 
figyelve a lehetőségeket, amelyek utadba kerülnek, hinned kell abban, hogy meg fog jönni a 
megoldás. Addig pedig, amíg ez nem következik be, azt kell tudatosítanod magadban, hogy e 
betegség sem érintheti lényegében a lelked békéjét, a Velem való szeretet-kapcsolatod 
ápolását. 
 
39/4175. A földi élet mulandóságában az örök boldogság ragyogása úgy el tud tűnni, mint a 
Nap az égen, amikor azt eltakarja a felhő. 
 Ilyenkor, a te lelki állapotodban számodra nem marad más hátra, mint a HŰSÉG! 
Hinned kell abban, hogy csak átmeneti lehet a felhő látszat-győzelme a Nap felett. Hinned 
kell abban, hogy a Velem, Jézusoddal való kapcsolatod bizonyos értelemben érzelem feletti! 
Olyankor, amikor valaki nagyon közel kerül Hozzám, akkor annyira Magamhoz ölelem őt, 
hogy ez az ölelés, legalább is egy időre, minden földi, érzelmi szálat elszakít, és csak a hit, 
vagyis a szívnek vaksi szemével él meg az Engem valóban szerető lélek némi erkölcsi 
bizonyosságot (de ez a némi, ez halálosan komoly bizonyosság!) afelől, hogy EGY Velem. 
 Ne feledd! Benned vagyok, érted vagyok benned akkor is, ha ezt nem, sőt ennek 
ellenkezőjét tapasztalod. 
 
39/4204. Ahogy nyílik a szíved szeme, úgy nyílik ki lelked kapuja Felém, és így egyre 
tisztultabb fényben láthatod azt, hogy mennyire szeretlek téged. Ez nagyon fontos! Azért 
nagyon fontos, mert lelked fejlődése érdekében bár szíved szeme kell, hogy nyitva maradjon, 
de érzelmi átszíneződést, tehát azt, hogy érezd is ennek jó illatát, meg kell vonjam tőled 
időnként, kizárólag a te érdekedben. 
 A földön a hitből élés a lényeg. Hinned kell nemcsak létezésemben, hanem abban is, 
hogy Én, Jézus érted létezem akkor is, ha te ennek pontosan az ellenkezőjét érzed! Át kell 
vezesselek sötét lelki utakon, hogy abban a FÉNYBEN - amely vagy  inkább így mondom -,   
AKI ÉN, Jézus vagyok, ráláss arra, hogy Isten édes gyermeke vagy! 
 
41/4439. Hinned kell abban, hogy a körülötted lévő világ szinte eltörpül amellett a világ 
mellett, amely a te igazi otthonod. Hinned kell abban, hogy a földi élet mulandó világa sem 
neked, sem másnak nem tudja megadni azt a szívbékét, boldogságot, amelyre teremtett 
benneteket a Teremtő! Hinned kell abban, hogy Én, Jézus nem azért jöttem közétek, hogy 
féljetek a haláltól, hanem azért, hogy naponta készüljetek arra a Velem való színről színre 
történő találkozásra, amelyet senki el nem kerülhet. Nem a félelem lelkét küldtem el nektek, 
hanem a bizalom, a szeretet és béke lelkét, mert az Én hatalmas világom a te, a ti igazi 
otthonotok! 
 
41/4509. Először is tudnod kell, hogy sokkal jobban szeretem családodat, mint te! Ha ezt 
valóban elhiszed, akkor nem fogsz miattuk aggódni, csak önmagadért. Igen, mert nem nekik, 
hanem neked kell szabaddá válnod aggodalmaidtól! Hinned kell abban, hogy Én, Jézus nem 
hiába lettem emberré, nem hiába vállaltam azt az emberi sorsot, amelyet vállaltam, és nem 
hiába haltam kereszthalált! Mindezt értetek tettem, tehát a te családodért is! Ne féltsd hát 
őket! 
 
42/4562. Hinned kell abban, hogy jogod van embernek tartanod magadat, és tudomásul kell 
venned, hogy ehhez joga van a másik embernek is. 
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42/4570. Az igaz, hogy nem elég a gazt lekaszálni. Gyökeresen kell azt kitépni! E gyökeres 
kitépéshez hit, bátorság, és kitartás, tehát erő kell! Mindhárom rajtad fordul. 
 Hinned kell abban, hogy aki elfogadott Engem, Jézust urának, megszabadítójának, 
annak még a múltjából is minden a javára fog válni. Bátorság kell ahhoz, hogy esetleg nem 
fogsz olyan kedvező helyzetben maradni egyes emberek előtt, mint voltál előbbre. Kitartás 
kell ahhoz, hogy számodra ne az eredmény, hanem a FORRÁS (aki Én vagyok!) legyen a 
fontos. 
 
42/4572. Ne higgy hát semmiféle rontásban! Az ilyen hit babona! Benned, és fiadban élek! 
Hinned kell abban, hogy nagyobb az, aki bennetek él, mint az, aki kívületek él (1 János 4; 4)! 
 
42/4617. Mindenkinek, így neked is nagyon komolyan hinned kell abban, hogy Isten 
munkatársa vagy! Minden egyes napodat Velem és Értem kell elindítanod. Mint a tolvaj, úgy 
jön el majd az a nap (1Tessz: 5; 2.) Ezért ne gondolj valami látványos szerepvállalásra e téren. 
 
42/4630. Az jó, ha hangulatjavító gyógyszert szedsz, de a lényeg, a hangsúly a hiteden kell, 
hogy legyen! Hinned kell abban, hogy Én, Jézus benned élek, éspedig érted élek benned! 
Különben nem is lehetnék benned! Hinned kell, hogy benned van a mennynek országa! Ez 
akkor is igaz, ha belül nem ezt éled meg. Ne feledd el, hogy a földi élet pontosan arra való, 
hogy megtanuljátok a hitből élést! Itt a Földön nektek kell igazolnotok, hogy hisztek Bennem, 
reméltek Bennem, és szerettek Engem. Majd az örökkévalóság lesz az az állapot, ahol az 
irántatok való szeretetemet élhetitek meg zavartalanul. Ez az idő hamar eljön. Ezt sem 
siettetni, sem késleltetni nem kell. Ennek pontos ideje Nálam van! 
 Neked nincs más feladatod, mint az, hogy imáidat minél buzgóbban, minél 
odaadottabban végezd el. Azt a munkát, amire képes vagy, szeretetből végezd, és akkor már 
meg is tetted azt, ami szíved békéjét képes megteremteni. 
 
24/2363. Egy óriási tisztulási folyamat indult el útjára a földön. Az események felgyorsulnak. 
Már régen kezelhetetlenné váltak azok az erők, amelyek képesek az egész földi létet romba 
dönteni. Valóban, az ima az egyetlen erőkisugárzás, amely fékezni tudja azt a katasztrófát, 
amely fenyeget benneteket. Nagyon hinnetek kell abban, hogy az imának csodálatos pozitív 
kisugárzó ereje van. Ha még bizonyos böjttel is összekapcsoljátok imáitokat, akkor a sátáni 
erők elgyengülnek elsősorban bennetek, és természetesen körülöttetek is. Körülöttetek 
mindenképpen annyira, hogy leoldódik rólatok az a félelem, amely különben jogosan borítana 
el benneteket. 
 Értsétek meg! Még nekem is, Jézusnak, életfontosságú volt az imádság! Hogyne lenne 
nektek is az! A kegyelmi életnek ez az atombombája! A legnagyobb pusztító erőknek is képes 
gátat vetni! De tudnotok kell, hogy az imádság nem bizonyos szavak lélek nélküli 
verklizéséből áll. 
 Azért nyújtom ma, az utolsó időkben nektek a PÁRBESZÉD-IMÁT, mert ezt látom ma 
legalkalmasabbnak arra, hogy ne szent szavak üres szajkózása legyen az imátok, hanem olyan 
személyes beszélgetés Velem, ami valóban képes építeni, buzdítani és vigasztalni benneteket. 
De ennek az imának van egy nélkülözhetetlen feltétele. Ez pedig az, hogy kérve a Szentlélek 
bölcsességét, komoly szellemi munkával mélyüljetek el evangéliumaimban, és a 
gondolkodás-átalakítás alázatos felvállalásával tegyetek rendet fejetekben. 
 
1/56. Te fényezel másokat. Jól teszed. Én fényezlek téged. Ezt is el kell hinned. Higgyél az 
általad árasztó, békét és egészséget közvetítő Lelkem fényének erejében. Hidd el, ez benned 
és érted is működik! 
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3/247. El kell hinned, hogy valóban szabadító az Isten azáltal a Jézus által, aki most hozzád 
beszél, és aki minden problémára megoldást, gyakorlati megoldást ad. 
 
4/317. Amiről tudod, hogy jó neked, azt akard másnak. Amiről tudod, hogy nem jó neked, azt 
ne akard másnak. Az nem jó neked, ha bármire is rá akarnak beszélni, szinte erőszakkal rád 
akarnak valamit kényszeríteni. Ez nem jó neked még akkor sem, ha az illetők azt hiszik, hogy 
a legjobbat akarják neked. Te se akarj senkire semmit rátukmálni A legszentebbet sem. Igenis, 
magaddal törődj. Lelked békéje az Én nagy örömöm. Ezért el kell hinned, hogy irgalmas 
szeretetem a fontos, és nem a te tökéletességed e téren. 
 Bízzál jobban Bennem, és csak ott kínálj fel segítséget, ahol ezt kérik tőled. 
 
10/823. El kell hinned, hogy Én nagyon szeretlek, és soha nem mondok feletted elmarasztaló 
ítéletet, hacsak te nem ragaszkodsz ehhez. Gondolj arra, hogy Én azt kértem tőletek, hogy 
nem hétszer, hanem hetvenhétszer hétszer, tehát számtalanszor tudjatok mindenkinek 
megbocsátani, s akkor éppen Én lennék az, aki ezt nem tartja meg? 
 
1/28. Hidd el, ahol Én megjelenek, ott minden tisztul. Annyiban tanulsz meg imádkozni, 
amennyiben nem akadsz fönn csip-csup bukdácsolásaidon, amennyiben irgalmas 
szeretetemnek megtisztító erejét engeded legalább tudatodig jutni. Vagyis arra kell rájönnöd, 
hogy nem az a fontos, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy.  Nyugodj meg, 
másnak sincs értéke önmagában. Éppen ezért imádságod teszi értékessé életedet, s nem életed 
teszi értékessé az imádat. - Gondolj a farizeus és vámos imájára. 
  Imakapcsolatunkban sokkal nagyobb és hatásosabb az Én szerepem, mint a Tiéd. 
Neked csak el kell ezt hinned, Nekem viszont hordoznom kell téged. Imád nem miattad, 
hanem Miattam lesz értékké és tesz értékessé.  
 
1/48. Hidd el, hogy nem hátrány számodra, és nem is gyerekes kiskorúság az, hogy 
életdöntéseid szükségszerűen Engem szerető testvéreid kontrollja alatt állnak. A te 
meglátásaidnak éppen olyan sorsformáló erejük van testvéreid felé, mint amilyen kell, hogy 
az ő meglátásaik legyenek feléd. Értsd meg végre! Te már nem dönthetsz egyedül magad felől 
kellő felelősséggel.  
 
1/54. Hidd el, nem vagyok személyválogató. Akinek bármiben is többet adtam, attól többet is 
követelek. A számlát mindenkinek ki kell egyenlíteni. Szüleidnek épp úgy, mint a ma 
született kisbabának. Hidd el, téged is Önmagamra teremtettelek, mert ennél nagyobb jót nem 
tehettem veled. 
 Senkit sem szeretek úgy, mint téged. Ha még valakit úgy szeretnék, akkor kettő lenne 
belőled. Hidd el, szeretetemből élsz! Ez az Én részem kettőnk kapcsolatában. A te részed az, 
hogy Értem élj. Vagy inkább így mondom: Nekem élj. 
 
1/55. Hidd el! Mindenki csak akkor hal meg, ha akar. Amíg nem akar, addig nem. A halál 
nem rossz. Nem az erkölcsi kategóriába tartozik. Ha rossz volna, nem engedném meg. Nem 
engedem meg a rosszat. Rossz a bűn. Nem engedem meg a bűnt. Ti engeditek meg. Én nem. 
A bűn lehetőségét megengedem, hogy tudjatok szeretni. A bűn azért rossz, mert Ellenem van, 
s ti nem is tudjátok, hogy mennyire ellenetek is. 
 
2/99. Hidd el, hogy szenvedéseid okozói nem azok, akikre ösztönszerűen gondolsz. Lelki 
szenvedéseid okozói megkötözöttségeid.  
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 E kötelékeket nem lehet kívülről elvágni. Belülről kell elégniük szenvedéseid tűzében. 
Ne azt kívánd, hogy szenvedéseid megszűnjenek, hanem kérd azt az erőt Tőlem, mely szük-
séges arra, hogy lelked békéjét el ne veszítsed. 
 
2/99. Bizony a te ajtód előtt is állok és kopogtatok. Engem nem elég befogadni! Egyre jobban, 
egyre mélyültebben kell befogadni Engem, ha azt akarod, hogy sugárzó ember légy. Amint 
egy barátságot is nemcsak megkötni kell, hanem ápolni is, ha azt akarjátok, hogy 
gyümölcstermő legyen. 
  A Velem való kapcsolat ápolása abban áll, hogy igyekszel természetessé tenni azt, 
hogy benned élek. Ez pedig akkor lesz benned természetes, ha rendszeresen elmélkedsz 
kettőnk kapcsolatáról. Hidd el, megéri! Nagyon is kifizető időtöltés lesz, ha időt szánsz Rám. 
 
3/179. Hidd el, nincs számodra fontosabb a JELEN megszentelésénél. Ez lehet, hogy 
silánynak tűnik, de valós alapot biztosít boldogságod számára, amelyre teremtettelek. Meg 
kell tanulnod okosan élned azokkal, akikkel most élned kell. Ez a feladatod. Ezt helyetted más 
meg nem teheti. Sokkal többet érsz te Nekem, mint bárkinek a világon valaha is érhetnél. Én 
nem csupán tudok rólad. Én érted is élek! Neked is ez a fontos. Ne csak tudj Rólam, de akarjál 
is Értem élni. Ez nem üres jámborkodás lesz részedről, hanem olyan önmagadra találás, amely 
föléje emel a napi gondoknak. 
 Szólok pár szót a másik problémádról is, baráti kapcsolataidról. Hidd el, nem lógsz ki 
a sorból. Te olyan szín vagy jelenlegi baráti körödben, amilyennek lenned kell. Sohasem jó 
az, ha valaki más akar lenni, mint ami, mint aki. Fontos, hogy aki vagy, az igazán legyél. Egy 
virágoskertben ne akarjon egyik virág sem a másik virág lenni, de igenis akarjon lenni 
mindegyik önmaga. Ne mástól várd kapcsolataid tartalmassá tételét, hanem te akard azt 
tartalmassá tenni mások számára. Hogyan? Hát ezt kell megbeszélnetek, mikor erre lehetőség 
nyílik. 
 
3/183. Hidd el, senki sem lesz sem jobb, sem rosszabb attól, hogy mit eszik. Természetes, 
hogy ami árt, azt kerülni kell, amennyire csak lehet. De, ha arra gondolsz, hogy milyen vitád 
volt éppen egy olyan emberrel, aki vegetáriánus, s aki feleségét és öt gyermekét elhagyta egy 
másik nő kedvéért, s aki vegetáriánusságával ezt egyáltalán nem tartotta 
összeegyeztethetetlennek, ha erre, és ehhez hasonlókra gondolsz, (nem egy ilyen esetről 
tudsz), akkor megérted, hogy mennyire nem az a lényeg, ki mit eszik, iszik, ha evése és ivása 
nincs a gyakorlati szeretet rovására. 
 
3/217. Aki Hozzám akar valójában tartozni, annak elsősorban nem Engem, hanem önmagát 
kell vállalnia. Menekülők semmiféle formában nem tartoznak Hozzám. Az Engem várók, 
megvárók igen. 
 Ígéretet teszek neked. Megbukni nem fogsz soha, de a bukdácsolástól nem menthetlek 
meg. Hidd el, még bukdácsolni is jó, érdemes Velem. Gondolkodjunk, mérlegeljünk együtt. 
Én nemcsak elöljáród vagyok. Utánad is szívesen ballagok. El sohasem hagylak. 
 
3/218. Rá kell erőltetned magadat arra, hogy lásd meg  a dicsőítő imának nemcsak gyógyító 
erejét, hanem jogos voltát is. Tehát Én jogosan kérem ezt tőled. Hidd el, a szemeid által 
gyógyulsz meg! Először meg kell tanulnod jól látni befelé. Ez nem annyira egészség kérdése, 
mint inkább szellemi munka következménye. Tehát felismerés kérdése. Bizony-bizony, 
nagyon sok hálálkodnivalód van, s ha ezeket meg tudod látni, ha e látás forrása elől elhordod 
azokat a törmelékeket, melyek ezt akadályozzák, ha jobban hiszel abban, hogy arany van a 
sárréteg mögött, akkor ez képes fölerősíteni benned a reményt úgy, hogy a boldogságodat 
magadban és nem körülményeid alakulásában igyekszel majd átélni 
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 Kétezer évvel ezelőtt mondtam: Boldog a szem, mely látja azt, amit ti láttok. Ezt most 
is mondom. Befelé látó, boldogító szemekre van szükséged. Megadom. A felismerés 
nagyrészt a te munkád, az ebből áradó boldogító élmény az Én feladatom. Éppen azért 
nevezlek barátomnak, mert nem részesülhetsz kevesebb benső örömben, mint az emmauszi 
tanítványok, akiknek ugyancsak hevült a szívük, mikor felismerték az Általam kifejtett írások 
értelmét. Így akarlak téged is belsőleg gazdagítani és bőségesen kárpótolni azért a sok 
mellőzésért, melyben Értem végzett munkádat gyakran részesítették. 
 
3/236. Hidd el, kereszted nagyobbik fele az Én vállamon van mindaddig, míg el nem hagysz! 
 


