
„Kérd gyakrabban őrangyalod segítségét. Ő megbízatásának teljesítésében a te kérésedhez 
van kötve. Ő hatékonyan csak akkor tud segíteni, ha tőled erre felszólítást kap. Ezt nagyon 
fontos tudnod! Sokkal többet tehetett volna már eddig is érted, ha többször fölkérted volna 
erre. Légy nagyobb bizalommal iránta! A Földön nem lelhetsz hozzá hasonló jó barátra. 
Használd fel ezt az égi barátoddal fennálló kapcsolatot jobban. Ő erre vár!” 1/45. 
 
„Angyalaim nem kis munkát végeznek annak érdekében, hogy fékezzék, eltereljék azokat az 
ártó erőket, melyek egy nyitottá vált lélekben nyugtalanságot akarnak előidézni. Angyalaim 
munkája azonban szorosan hozzá van kötve a ti szándékvilágotokhoz. Komoly munkát csak 
segítségetekkel tudnak végezni bennetek.” 2/109. 
 
„Mikor a Pusztában vadállatok között éltem, és angyalok szolgáltak Nekem, akkor gyakran 
szólítottam meg égi lelkeket annak érdekében, hogy akadályozzák Bennem a Kísértő gondo-
latait. Ő akkor egy időre elhagyott. De az égi lelkek mindig rendelkezésemre álltak, mint 
ahogy a ti rendelkezésetekre is állnak, ha kéritek őket.  
 Ahogy egymást tudjátok kérni imára, könyörgésre, dicsőítésre, hálálkodásra, hogy 
segítsenek nektek, éppen úgy azokat, akik már közelebb vannak Hozzám, még nagyobb 
hatékonyság reményében kérhetitek. Isten Országa, és természetesen annak lakói sokkal 
közelebb vannak hozzátok, mint ti földi emberek egymáshoz.” 2/122. 
 
„Imáidat őrangyalod örömmel hozza Elém, és Én ezekből az imákból erőforrásokat tudok 
fakasztani számodra, hogy föléje tudj emelkedni minden olyan helyzetnek, melyek 
reménytelenséget sugallnak.” 2/134. 
 
„Azok, akiket ti őrangyaloknak neveztek, azok a jó szellemek, akik már akkor meleg 
barátságban voltak veletek, amikor még meg sem jelentetek a Földön.  Mivel nemcsak létük, 
hanem működésük forrása is Én vagyok, ezért mondhatók JÓ angyaloknak. Az erkölcsi 
rendben minden addig mondható jónak, míg működését Belőlem és Velem hajtja végre. Ezek 
a szellemi lények tehát épp oly hűségesek, mint Én vagyok. Éppoly hűségesek hozzátok, mint 
Hozzám. Mivel működésüknek nemcsak tartalmát, hanem formáját is Tőlem tanulják, ezért 
nagy tisztelettel vesznek benneteket körül. 
  Működésük minden mozzanata hozzá van kötve a ti szabad döntéseitekhez. Nemcsak 
Nálam nélkül, de nálatok nélkül sem tehetnek semmit. E téren azonban van némi kivétel. 
Amikor szándékotok szinkronban van Velem, de naivitásotok nem tesz alkalmassá benneteket 
arra, hogy belássátok, mennyire szükségetek van égi segítségre. Ilyenkor angyalaitoknak 
szabadságában áll tenni azt veletek, amit jónak látnak. 
  Ez legtöbbször abban aktualizálódik, amit ti úgy hívtok, hogy szerencsés véletlen. Az 
ilyesmi legtöbbször angyalaitok műve. Ők tisztán látják azt a szerepkört, melyet be kell tölte-
netek, s képesek arra, hogy döntésetektől függetlenül is megállj-t parancsoljanak a 
szerepeteket akadályozni akaró ártó szellemeknek. Éppen ezért ŐR angyalok. 
 Angyalaitoktól mindent lehet kérni, mindent meg lehet beszélni velük, amit ti 
fontosnak tartotok. Ők a jó barátság igazi ápolói. 
  Nem kell hozzá semmi ceremónia. A ti nyelveteken szólva, ők állnak legközelebb 
hozzátok. Bizonyos megszorítással még Nálam is közelebb állnak hozzátok. E megszorítás a 
következő:  
 Tőlem felétek számotokra legtöbbször ők formálják alkalmassá végtelen szeretetem 
kiáradását. Ez őket boldogítja, s mivel ők is teremtmények, így válnak végtelen szeretetem és 
boldogságom megélőivé. Ez teremtményeim szeretet-kibontakozásának velejárója. 
 Tőletek Felém már nincs ilyen fontos szerepük. De majd lesz akkor, ha már ti is 
átlépitek a tér-idő dimenziókat. Hozzám intézett imáitok ugyan átjárják őket is, de ez nem 



érinti boldogságuk lényegét. Az ő boldogságuk lényege is az, mint minden teremtményemé, 
hogy az Általam fölkínált szerepet, szeretést, szívvel-lélekkel vállalják. Kérjétek hát gyakran 
segítségüket!" 2/136. 
 
„Legyetek hát kapcsolatban a szellemek világával! Angyalaitok erre várnak. De tudatos 
legyen ez a kapcsolat! A tiszta szándék önmagában nem elég. E téren nem vagytok olyan nai-
vak, hogy őrangyalotok meg tudna menteni benneteket. 
  A tudattalanotokban meghúzódó, onnan feltörő beteges kíváncsiság, szereplési vágy, 
kisebbségi érzés túlkompenzálása és még más egyéb nem szükséges kívánságotok angyalaitok 
segítőkészségét lebénítja ilyenkor." 2/137. 
 


