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„A Katolikus Egyházban a hétfő a Szentlélek napja, a kedd az őrangyalok napja, a szerda 
szent József napja, csütörtök az Oltáriszentség napja, péntek Jézus szíve napja, szombat a 
Szűzanya napja és a vasárnap a Szentháromság napja.” 
 
 
E könyvben még nem soroltad fel azokat a megjelenési formáimat, melyeket már elmondtam 
neked. Sorold hát most fel! " 
 Igen, Uram! Hat módot mondtál nekem. 
 1. EMBERI MÓDON. Ez történt megtestesülésed által, ahogy most az Atya jobbján 
vagy.  
 2. SUGALMAZOTT MÓDON. Így vagy jelen a Szentírásban, mivel az IGE lett 
TESTTÉ.  
 3. SZENTSÉGI MÓDON. Mivel egy szentség felvétele nem más, mint találkozás 
Jézussal egy speciális cél érdekében.   
 4. KEGYELMI MÓDON. Te Uram azt mondottad, hogy aki Téged szeret, azt Te is 
szereted, hozzá mész Atyáddal együtt és lakóhelyet veszel nála.     
 5. TITOKZATOS MÓDON. Valójában ez Egyházad jelenléte. Te ezt így fejezted ki:' 
Ahol ketten-hárman összejönnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük.' 
  6. RÁSZORULÓ MÓDON. Ezt így fejezted ki: 'Amit egynek tettetek a 
legkisebbeknek, azt Nekem tettétek.' 
 
 
A BOKOR formáját a hármas kötelék adja. 
 1. Tagjai minden reggel megbeszélik imában Velem az elkövetkező nap feladatait. 
Vagyis közösen TERVET készítünk. E tervet aztán este szintén imában Velem, összevetjük 
az elmúlt nap TÉNY-eivel. Első kötelék tehát egy ilyen reggeli és esti ima. 
 2. A második kötelék az elsőt biztosítja. Ez azt jelenti, hogy a BOKOR tagjai 
kiválasztanak maguknak egy olyan bokorbeli testvért, akinek megbeszélt időszakonként 
elmondják, hogyan is állnak az első kötelékkel. 
 3. A harmadik kötelék pedig olyan közösséghez tartozás, melynek tagjai vállalták az 
első két kötelék ápolását, s céljuknak tűzték ki, hogy mielőbb mindenkinek legyen egy fölvevő 
/ tanuló / és legalább egy leadó /ahol ő tanít / közössége. 
 
 
Az a közösség jár jó úton, amelyben él a közösségre vonatkozó hármas aranyszabály:  

A/. Ha közösségbe megyek, mindig van adni valóm, ha a közösség tagjai ezt igénylik. 
Tehát készülök.  

B/. Mindig gazdagodni fogok a közösségben. Tehát tanulékony, nyitott vagyok.  
C/. Legalább annyira szeretnek engem a közösségben, mint én őket. Tehát soha nem 

sértődhetek meg!' 
Ha ezt a hármas aranyszabályt minden tag komolyan veszi, akkor a lelki, szellemi 

fejlődés feltétlenül biztosított! 
 
 

„Ha valaki már egyszer újjászületett saját testében, annak nem kell újra megszületnie a földre. 
De amíg valaki nem született újjá saját testében, addig nem képes megmaradni abban a 
dimenzióban, amely boldogságotokat hordozza (János 3; 3)! 
 Három feltétele van annak, hogy valaki újjászülessen saját testében. a/ Hinnie kell, 
hogy van ilyen (János 3; 11). b/ Könyörögni kell ezért a kegyelemért, amelyet csak Isten 
adhat meg az Őt kérőknek (Lukács 11; 13) c/ Ellene kell mondania minden rossznak, amit 
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eddigi életében önmagában felismert és vágyódnia kell Isten megszabadító kegyelme után! 
Tehát nyitottnak kell lenni a komoly, őszinte bűnbánatra. 
 Az újjászületést általában megelőzi egy olyan megrendítő bűntudatot, önismeretet adó 
kegyelem, amely egyértelművé teszi azt, hogy minden kegyelem!, s az ember csak 
akadályozója lehet ennek, de előidézője nem. 
 Ha valaki állhatatos, akkor feltétlenül átéli az újjászületés csodáját, tehát azt, hogy 
Isten ÖNMAGÁT AJÁNDÉKOZÓ AJÁNDÉK!  
 E pillanattól kezdve a megajándékozott földi ember már nem földi, hanem égi 
gyermek, aki mindent másképpen lát a földön, mint addig látott, és a hontalanság érzése 
mellett égi honvágy gyötri! 
 Az újjászületés olyan, mint mikor a kiscsirke kilép a tojásból! A SZABADSÁG józan 
mámorában él (2. Kor. 3; 17)!” HANG 898. levél 
 
 
„Ami az Isten oldaláról nézve újjászületés, a te oldaladról nézve az a megtérés. 
 Ha egy őszinte, általad a lehető legátéltebb összeszedettségben, szíved igazi Felém 
fordulásával elmondod Nekem, hogy elfogadsz Uradnak, Megszabadítódnak, tehát átadod, 
felajánlod Nekem egész külső és belső világodat, akkor ezzel az odaadottságoddal megtetted 
azt, amit ember megtehet azért, hogy megtért ember legyen. Ebben a pillanatban elindult 
újjászületésed. Igen, mert egy ilyen Hozzám fordulást az Isten nem nézhet tétlenül!  

Isten nem múlható felül nagylelkűségben! Te új teremtményként fogod folytatni egy 
ilyen ima után földi életed útját abban a lobogó reményben, hogy már a FÉNY gyermeke 
vagy, és okozója lettél annak a nagyobb örömnek, amely az egész mennyország minden 
lakójában felragyog. 
 E pillanatban tehát lakója lettem lelkednek. Boldog lakója! Az csak természetes, hogy 
ezt a boldogságot Veled osztom meg elsősorban, aki így befogadott Engem szívébe! Ez a 
szívbéke záloga újjászületésed valóságának. Ezt tőled soha senki el nem veheti. 
 Mivel fejlődő lény vagy, ezért jó, ha hetenként, havonként, de évenként feltétlenül, 
megújítod ezt a felajánlásodat, megünnepled újjászületésedet!” HANG 2093. levél 
 
„Univerzális hit: minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van másoktól is elvárni azt, 
hogy őt embernek nézzék. Ugyanakkor köteles ő is minden embert, fajától, bőrszínétől, 
nemzetiségétől, nemétől, korától, erkölcsi, testi, lelki, szellemi szintjétől, sérüléseitől 
függetlenül, embernek nézni.” HANG 3821. levél 
 
„Az van az alapalázat birtokában, aki mindenkor kiáll az általa meglátott JÓ mellett, s 
ugyanakkor nyitott afelé a jobb felé, amely a józan ész határán belül, Velem, Jézussal 
alátámasztható.” HANG  4455. levél 
 
 
Szeretni annyi, mint jót akarni. 
 
A boldogság a jó birtoklása az elvesztés félelme nélkül. 
 
A legnagyobb boldogság a földön a benső béke. 
 
„A szabadság formai meghatározása a választási lehetőség. Tartalmi meghatározása pedig: 
külső és belső kényszer ellenére tenni a megismert jót.” HANG 1196. levél 
 
Imádkozni azt jelenti, hogy lelkemet az Istenhez emelem. 
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Isten plusz egy fő mindig abszolút többség! 
 
„A karizma nem más, mint olyan emberi képesség, amelyet az Én Lelkem megtisztít, fölerősít 
a közösség javára, szolgálatára.” HANG 634. levél 
 
„A Lélekkeresztség és az újjászületés tartalmát tekintve nem ugyanaz. Mindkettő beavatás! 
Az újjászületés egy új teremtmény létrehozása (2. Kor. 5; 17-18/a). A Lélekkeresztség, pedig 
ebben az új életben kapott feladat-vállalás lepecsételése (Lukács 4; 18-19).” HANG 1138. 
levél 
 


