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„Részetekről a megbocsátás nem más, mint biztosítása annak a jóakaratnak, melyről nem 
szabad lemondanotok akkor sem, ha életeteket veszik el emiatt. Tehát nektek segít ilyenkor e 
magatartás és nem annak, akinek megbocsátotok. Ez történt akkor is, mikor a kereszten így 
imádkoztam: 'Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek' Ennek az 
imámnak hatására nem azok jártak jól, akikért imádkoztam, hanem ÉN! Mindenki attól jár jól, 
amit önmaga csinál, s nem attól, amit tőle függetlenül más tesz érte. 
 Tudom, hogy ez az utolsó mondatom nagyon furcsának tűnik számodra, de ha jól 
átgondolod, megérted, hogy Én nem vagyok, nem lehetek személyválogató, ha igazán 
szeretlek benneteket. 
 Állj tehát ki igazad mellett akkor is, ha úgy tűnik, hogy ezzel ellenséget szerzel 
magadnak. Soha ne legyen szempont az, hogy ne legyenek ellenségeid. De igenis vigyáznod 
kell, hogy te soha senkinek ne légy ellensége, vagyis olyan, aki a másiknak rosszat akar. Az 
válik másoknak ellenségévé, akinek szívében fölébred a gyűlölet. Ettől irtózzál, mint a 
pokoltól. Mert ez valóban pokol is! Pokol abban, aki enged a gyűlöletnek.” 
 
„A megbocsátás nem egyenlő az elfelejtéssel. Aki elfelejtésre törekszik, az menekül és 
elfojtani igyekszik valós vagy vélt sebeit. A megbocsátás MAGJA a megértés. Meg kell tudni 
érteni azt, aki megbántott. Nem helyeselni tettét, de megérteni. Tudnod kell, hogy mindig 
mindenkinek mindenben bizonyos értelemben igaza van. Tehát még a Sátánt is meg lehet 
érteni. Természetesen senkinek sem szabad igazat adni, semmi olyat nem szabad helyeselni, 
ami helytelen. Megbocsátás megértés nélkül: fából vaskarika. Ez egyénekre, közösségekre 
egyaránt áll." 
 
„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 számodra, amely szemekkel többet és boldogítóbbat fogsz látni magadban és 
magad körül egyaránt, mint eddig láttál. 
Ha pedig a múltad árnyaival kell küzdened, akkor két feladat előtt állsz. Az egyik az, hogy 
meg kell értened azt és azokat, akik ártalmadra voltak. Ez nagyon fontos. A megértés nem 
azonos a helyesléssel, de nélkülözhetetlen ahhoz, hogy szeretni tudd azokat, akik bántottak, 
nehézzé tették eddig életedet. A megértés után már pszichikailag képes leszel megbocsátani. 
Megértés nélkül a megbocsátás csupán üres frázis marad. A másik tehát a szívből jövő 
megbocsátás. 
Azért kell kapcsolataidat Elém hoznod, mert életed értelmét kapcsolataid határozzák meg. 
Kapcsolataid nem véletlenül alakultak. Már születésed előtt vállaltad kapcsolataidat. Ezek 
életed karmikus vonásai. Ezekben kell olyan döntéseket hoznod, amelyeket már születésed 
előtt is jónak láttál. Az akkor jónak látott döntésekre azért nem emlékezhetsz, mert a jelen 
életedben pártatlannak kell lenned e téren. Most abból tudod meg, hogy milyen egy jó 
döntésed, ha arra gondolsz, hogy halálod óráján örülni vagy bánkódni fogsz miatta.  
 Lehetőleg minden valamire való emberi kapcsolatodat hozd Elém. Közösen beszéljük 
meg ezeknek milyenségét. Kérd őrangyalodat is, hogy segítségedre legyen lelki sebeid 
gyógyítgatásában. Az égi barátaid sokat segíthetnek, ha kéred őket.” 
 
„Nem az a megtért ember, aki önmagáról állítja, hogy megtért, hanem az, akiről a környezete 
állapítja ezt meg. 
Mert az él Értem, aki, ott ahol él, tanúságot tesz Rólam először tetteivel, vagyis szeretetével, 
aztán szavaival, vagyis vigasztaló, bátorító, irgalmat közvetítő szavaival.  
Aki Értem él, az nem sértődik meg semmitől, és megbocsát mindenkinek szívéből úgy, hogy 
nem emlegeti föl még önmagában sem azt, hogy őt valaki valamikor bántotta. Az él Értem, 
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aki, ha találkozik embertársával, akkor nem egy harmadikról beszél, aki ott sincs, hanem 
Rólam, vagyis arról érdeklődik, hogy hogyan lehetne jobban kimutatni azt, hogy Engem 
szeret.”  
 
„Én csak akkor tudok neked megbocsátani mindent, ha te is meg tudsz mindenkinek bocsátani 
mindent. Megbocsátani annyit jelent, mint Rám bízni az illető sorsát, tehát szabaddá válni tőle 
az ítélkezés területén.” 
 
„A megbocsátásról pedig tudnod kell, hogy az annak fontos, aki megbocsát, és nem annak, 
akinek megbocsátanak.  
 Rám sokan haragszanak, de Én mégis végtelenül boldog vagyok, mert mindig és 
mindenkinek megbocsátok.  
 Ha téged megbántanak, és nem bocsátasz meg, az neked rossz! Ha te másnak ártottál, s 
bocsánatot kértél, akkor az neked jó, még akkor is, ha az illető sohasem bocsát meg neked!” 
 
„A megbocsátás nem egyszeri aktus, mely olyankor van, amikor valaki bocsánatot kér, és 
olyankor nincs, amikor valaki nem kér bocsánatot.  
 A megbocsátás a szeretetnek speciális megnyilvánulási formája. Tehát olyankor is 
van, amikor nem kér valaki bocsánatot, csak ilyenkor nem nyilvánul meg. A megbocsátás 
tehát azonos a szeretet állapotával. Olyan ez, mint a különböző színek léte. A fehér színben 
minden szín benne van, de ezek csak bizonyos közeget érintve válnak láthatóvá. Így a 
megbocsátás is a szeretetnek olyan színe, amely láthatóvá, érzékelhetővé csak akkor válik, 
amikor bocsánatot kérővel találkozik.” 
 
„A megbocsátás nem azt jelenti, hogy nem fáj a megbántás! A megbocsátás azt jelenti, hogy 
az, aki megbocsátott, átlépett a jogi igazság rendjéből az irgalmas szeretet rendjébe! 
Megbocsátani azt jelenti, hogy embertársaiddal kapcsolatban igyekszel olyan elnéző lenni, 
amilyen elnéző volt veled eddig az Isten! Megbocsátani annyit jelent, mint lehetővé tenni 
magad számára azt, hogy nyugodtan aludj, hogy idegileg önmagadra találj! 
 Aki nem tud megbocsátani, az feltétlenül hazugságban él, mivel nem tudhatja, hogy 
aki őt bántotta, az mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és azt sem, hogy a 
kegyelem és annak akarata, aki őt bántotta, eddig hogyan dolgozott együtt! E három közül ha 
csak egyet is nem tud valaki, már melléfog, ha elítélő ítéletet alkot embertársáról. Önmaga 
fölött ítélkezik tehát az, aki nem tud megbocsátani embertársának! Márpedig tudott dolog, 
hogy egyiket sem tudhatja senki, csak az Isten! 
 Az természetes, hogy fáj mindenkinek a szeretetlenség. De ha tudod, hogy ez az Én 
fájdalmam benned, akkor ezt is kitüntetésnek foghatod fel. Igen! Akár örömöm, akár 
fájdalmam osztom meg veletek, az mindig azt jelenti, hogy együvé tartozunk! 
 Akkor tiszta benned a téged ért sérelem feletti fájdalom, ha nem amiatt bánkódsz, mert 
téged bántottak, hanem amiatt, hogy aki bántott, az önmagának ártott ezzel, s mivel te 
szereted őt, hát fáj neked, hogy ő saját magának ellensége. Neked, ha Hozzám tartozol, még 
az ördög sem árthat, mert az Istent szeretőknek minden javukra válik!” 
 
„A megbocsátás lényegéhez nem tartozik az érzelmi változás. A megbocsátás akarat kérdése. 
Aki szeret, az jót akar. Aki megbocsát, az elsősorban önmagának akar jót! Béke csak annak a 
szívében talál otthonra, ahol mások rossz akaratának hatására valaki lemond arról, hogy 
viszont-rosszakarattal válaszoljon. A megbocsátás tehát nem más, mint lemondás a 
rosszakaratú ember megbüntetéséről. Az bocsát meg, aki vállalja, hogy az igazság rendjéből 
átlép az irgalom rendjébe! 
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 Arról van szó, hogy a saját jól felfogott érdekedben ne foglald el magad büntetést, 
visszavágást kitaláló gondolatokkal! Mert ha ilyenekkel foglalkozol, akkor pontosan te vagy 
az, aki nem tudsz nyugodtan aludni! Ne hozd meg a téged bántónak ezt az örömet!” 
 
„Ha valaki anyagi áldozatok árán, különböző beavatások útján akar közelebb kerülni Hozzám, 
annak tudnia kell, hogy az ilyen út zsákutca! Hozzám akkor kerül közelebb valaki, ha segít a 
rászorulókon, ha megbocsát ellenségeinek, és ha fegyelmezett módon sem szavaival, sem 
gondolataival nem táplál gyűlöletet magában. Ha valaki ezt komolyan vállalja, akkor jöhetnek 
azok a beavatások, amelyek az előbbi magatartást semmiképpen sem előzhetik meg! 
 Aki úgy gondolja, hogy előbb a beavatás, és utána segít a rászorulókon, előbb kérjen 
tőle bocsánatot ellensége, akkor majd megbocsát, aki úgy gondolja, hogy megbocsát, de nem 
felejt, az pontosan ellenkező irányban halad, mint amit Én elvárnék tőle!” 
 
 „Ami pedig a megbocsátást illeti, hát erről tudnod kell, hogy ez az Isten lényege! A 
SZERETETNEK egy speciális megfogalmazása a MEGBOCSÁTÁS! 
 A ti életetekben nem lehet probléma az, hogy Isten megbocsát, vagy sem! Sokkal 
súlyosabb probléma az, hogy ti meg tudtok-e bocsátani! 
 Ha valaki zúgolódik körülményei ellen, melyekről nem tehet, az bizony arról tesz 
tanúságot, hogy nem tud megbocsátani Istennek. Arról tesz tanúságot, hogy szerinte Isten nem 
istene a körülményeknek az övéi számára sem. Arról tesz tanúságot, hogy bár még egy szülő 
is megtesz mindent gyermekéért, de Isten nincs olyan jó, illetve nincs olyan tehetséges, mint 
egy jó szülő, mikor gyermekeiről van szó. 
 Hidd el, hogy 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 megbocsátó jóságát be 
akarjátok fogadni magatokba. Éppen azáltal nyíltok ki Isten megbocsátó jósága felé, hogy 
megbocsátjátok azokat a bántásokat, amelyekkel mások megnehezítették életeteket. Ez 
feltétlen feltétele annak, hogy át tudjátok venni Isten megbocsátó szeretetét!” 
 

„Olyan nincs, hogy megbocsátottam, nem haragszom, csak nem felejtek. Akkor még 
nem bocsátottál meg. A megbocsátás alapja az, hogy megpróbálom megérteni azt, aki bántott, 
megpróbálok mentséget keresni a számára. Ha ezt meg tudtad csinálni, akkor, ha emlékszel is 
az eseményre, nem fogsz rá fájdalommal, negatív érzésekkel gondolni.” 
 
„A szeretetben való növekedés nem technikáktól függ! Semmit nem lehet megspórolni abból 
az áldozatvállalásból, amely a földön a szeretet növekedését, gyümölcsbe érlelését 
megkívánja. A nem ártani, megbocsátani és segíteni, szolgálni és nem uralkodni, ezek azok a 
"technikák" amelyeket különböző technikák által szeretne a megsérült emberi természet 
kijátszani. Nem fog sikerülni!  
Nem kerülhető meg a tartalmas, hittel, reménnyel és szeretettel átélt reggeli ima, tehát a 
Velem való közvetlen kapcsolatfelvétel, ha valaki nem játszadozni akar mulandó, földi 
életével, hanem boldog akar lenni úgy, hogy halála óráját, tehát a Velem való közvetlen 
találkozás pillanatát, a legboldogabb óraként élje meg.” 
 
„Bennem az irgalmas Isten, az Isten irgalma jelent meg közöttetek! Aki engem befogad, az az 
örök Megbocsátót fogadja be magába!” 
 
„Nem a levegőbe beszéltem akkor, amikor felkértelek benneteket arra, hogy jöjjetek Hozzám, 
ha elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok. Igaz, az Én békémnek elfogadásának részetekről 
van egy feltétele. Ezt így fogalmaztam meg: Vegyétek magatokra az Én igámat! Tehát a nem-
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bántás, megbocsátás, segítés keresztje nélkül nem tudom átadni senkinek azt a szívbékét, 
amelyre mindannyian vágyódtok.” 
 

„Én vagyok a szőlőtő, te a szőlővessző! Csak Belőlem tudod táplálni, erősíteni 
magadban az Én békémet, amellyel megajándékoztalak. Ezért szólítalak föl arra, hogy legyél 
hűséges, legyen benned bizonyosság, hogy szíved az Én otthonom, mert csak így tudom 
számodra biztosítani azt, hogy az Én szerető szívem a te otthonod tudjon maradni! Ez az 
egymásban élés azt jelenti, hogy Én, Jézus érted vagyok benned, te pedig Értem élj 
folyamatosan. Akkor élsz Értem folyamatosan, ha a szolgáló szeretet, a megbocsátó szeretet, 
mint két angyal, irányítják gondolataidat, szavaidat, cselekedeteidet.” 
 
„Óriási gyógyerő az irgalom világa! Képes újjáteremteni benneteket! Ha szíveddel, lelkeddel 
elhinnéd, hogy Én, Jézus, valóban minden gonoszságodat megbocsátom, tehát nem-létezővé 
teszem, s te ennek következtében igazán új életet nyersz, akkor képes lennél arra is, hogy 
olyankor, amikor te meg tudsz bocsátani szívből másoknak, szintén az Én, a te Istened 
újjáteremtő erejét közvetíted. Bizony, meg kell tanulnod magadnak is és másoknak is szívből 
megbocsátani! 
 Nem arról van tehát szó, hogy tanuld meg a rosszat másban szeretni, hanem arról, 
hogy a másban felismert rossz feltétlenül javadra válik, éppen megbocsátásod által. Igen, mert 
az istenszeretőnek minden a javára válik! 
 Problémád megoldását tehát csak az irgalomnak abban a rendjében tudod megtalálni, 
amelyben a szeretet igazságban, az igazság pedig szeretetben nyilvánul meg. A szeretet 
igazságban (ezért kellett újra megszületned a földre az általad helyeselt körülmények közé), és 
az igazság szeretetben (miután irgalmas szereteteddel számládat kiegyenlítetted, Én, Jézus, 
mérhetetlenül szerető szívemre ölelhetlek) mérleg így teszi teljessé azt az örök életet, 
amelyben zavartalan boldogság vár reád!” 
 
„Mindenkinek meg kell tanulnia a megbocsátás tudományát, ha élni akar!” 
 
„A döntő mindig a szolgáló szeretet vállalása, amely csak az irgalmas megbocsátás talaján tud 
jó gyümölcsöket teremni. 
 'Inkább szeressétek ellenségeiteket', ez azt jelenti, hogy azokkal kell a 
legkedvesebbnek lenned, akikkel szemben ez neked a legnehezebb!” 
 
„Senki nem szeret téged úgy, mint Én, Jézus! Bízzál jobban Bennem! Hidd el, hogy nem 
külső események által találod meg szíved békéjét, hanem azáltal, hogy megbocsátasz 
mindenkinek, és így méltán bízhatsz abban, te is bocsánatot nyersz Istentől!” 
 
„Vagy az irgalom rendjében ér valakit a halál, vagy elkárhozik! Ezt mindenkinek tudnia kell! Isten 
csak annyiban tud megbocsátani mindenkinek, amennyiben az illető is a megbocsátás lelkületében 
él!” 
 


