
PÁRKAPCSOLATRÓL, HÁZASSÁGRÓL 
 
„Életed legnagyobb problémájának tartod azt, hogy olyan párkapcsolatban találd meg életed 
értelmét, amely nemcsak elviselhetővé, de boldogítóvá is tudja tenni napjaidat. Ez a vágyad 
nagyon természetes! Boldogságra vagy teremtve, s erről, még ha akarnál, sem tudnál 
lemondani! Amire fel kell hívnom a figyelmedet, az az, hogy ne keverd össze az eszközt a 
CÉLLAL!  

A CÉL valóban a teljes boldogság! A teljes boldogság nem részekből áll! Aki rész-
boldogságokból akarja összeállítani a teljes boldogságát, aki úgy gondolja, hogy sok-sok 
boldog nap jelenti a boldogságot, az a csalódások olyan sorozatát vállalja fel, amelynek 
következtében előbb-utóbb feltétlenül menekülésben, narkotikumokban, bódultságokban 
próbálja elviselhetővé tenni a földi élet nehézségeit. 

Ha azt a boldogságot akarod megtalálni, amire teremtve vagy, akkor a párválasztás, bár 
nagyon fontos, de csupán eszköz lehet számodra! Eszköz arra, hogy a CÉL, aki ÉN 
VAGYOK, egyre tisztultabban legyen elérhető, megtapasztalható, átélhető számodra! Éppen 
ezért nemcsak a leendő párod eszköz, hanem te is eszköz kell, hogy légy az ő számára annak a 
CÉLNAK elérésére az ő számára, aki ÉN VAGYOK! Isten mindenkit Önmagára teremtett 
Bennem. Ezért mindaddig nyugtalan marad szívetek, amíg Bennem meg nem találjátok igazi 
otthonotokat! 

Most egy nagyon fontos igazságra hívom fel figyelmedet! Ha valaki számára a 
főhangsúly az eszközön van, akkor a CÉLT soha el nem érheti. Ha valaki számára a 
főhangsúly a CÉLON van, akkor feltétlenül rátalál arra az eszközre, tehát az igazi párjára, aki 
aztán boldogságának nem kerékkötője, hanem segítője lesz további életükben. Ha ezt 
megérted, akkor tudod, mit kell tenned. Ha nem értetted meg, akkor nem tudok segíteni 
rajtad.” 

 
„Az Én áldásomat csak az a párkapcsolat hordozza, amely vagy Belőlem, vagy Belém nő!” 
 
„A párkapcsolat mindig TÜKÖR! Egyetlen olyan párkapcsolat van, amelynek minőségén 
fáradoznotok kell egész életetek folyamán. Ez pedig a Velem való párkapcsolat.”  
 
„Csak annak a párkapcsolatnak van reménye a jövőt illetően, amelyben mindkét fél a jelenben 
már Általam, Velem és Bennem igyekszik megtalálni élete értelmét. Tehát a jövőben csak az 
remélhet, aki a jelenben hordozza áldásomat!”   
 
„Csak olyan emberrel kössétek össze életeteket, aki nem önmagának akar benneteket, hanem 
Felém akarja megkönnyíteni lépteiteket. Igen, mert józan ember nagyon tudja, hogy ember 
embert képtelen boldoggá tenni, mivel a boldogság nevet csak az az állapot, az a jó érdemli 
meg, amely soha el nem múlik. Ilyen jót, ilyen állapotot csak Én tudok adni nektek!” 
 
„Boldog házasság nem létezik! Léteznek boldog emberek, akik házasságban élnek, és 
léteznek boldog emberek, akik nem élnek házasságban. A legritkább az, amikor a házastársak 
közül mindkettő boldog. Azért olyan ritka ez, mert csak az a boldog ember, aki lelke mélyén 
lemondott arról, hogy bárki is elfoglalja az első helyet szívében. Tehát furcsa módon csak 
azok a házastársak mondhatják valóban boldognak önmagukat, akik le tudtak mondani arról, 
hogy egymást birtokolják. Azt, hogy hányan vannak ilyenek, könnyen meg tudnád számolni! 
 Hidd el, ha boldogságod megszilárdításához szükséged lesz arra, hogy rátalálj párodra, 
akkor Én őt hozzád fogom vezetni!” 
 



„A házasságról tudnod kell, hogy az nem cél, hanem eszköz. Igaz, hogy Isten férfinak és 
nőnek teremtette az embert, de nem egymás számára teremtette őket, hanem Önmaga 
számára. Ezért aki jobban szereti házastársát, mint Istent, az nem méltó Istenhez, és nem való 
házastársnak sem. Ez azért van így, mert az ilyen személyben szeretet helyett önzés uralkodik, 
mely pokollá teszi az életét házasságban is, és azon kívül is. Azt pedig mondanom sem kell, 
hogy nem pokolra vagytok teremtve, hanem Istenre, tehát BOLDOGSÁGRA. Istenen kívüli 
boldogság, az nem más, mint fából vaskarika. 
 Mivel a házasság megkötése közösséget érintő aktus, ezért nem elég az, ha valaki 
csupán belül, szívében mondta ki a nagy igent. De azt is tudnod kell, hogy ha valaki belül 
nem mondta ki, akkor a kifelé megtörtént házasságkötés nem valóságos. A házasságok nem az 
égben köttetnek, bár Isten az, aki köti azokat. Keresztény ember számára ez a templomban 
történik. A házasság nem boldogításra való, hanem a szeretetben való növekedésre, 
levizsgázásra, tehát áldozattá válásra való. Aki nem ezért köt házasságot, az feltétlenül pórul 
jár. Csak ott van remény arra, hogy egy házasságkötés hűségben megmarad, ahol mindkét fél 
így köt házasságot. A házasságkötés nemcsak nem boldogít, de arra sem való, hogy az egyik 
megjavítsa a másikat. Csak az önnevelés célját szolgálhatja. Bizony van olyan boldog ember, 
aki boldogtalan házasságban él! Igen, mert Én mindenkit képes vagyok boldogítani, akár 
házasságban él, akár nem, csak Engem tartson életében abszolút ELSŐNEK. Tehát bízza rám, 
hogy életében ki a második, illetve, ki az, aki a teremtmények közül itt és most neki a 
legfontosabb kell, hogy legyen. Egyáltalán nem biztos, hogy a házastársa lesz az! Aki ezt nem 
érti meg, az boldogtalan lesz, bármilyen is a házastársa. Aki ezt megérti, az átveheti Tőlem az 
Én békémet, bármennyire is pokollá teszi házasságát az Engem megérteni nem akaró társa.” 
 
„Nincs égben köttetett házasság! Csak az van, hogy vagy azért köttetnek a földön, hogy 
Hozzám közelebb kerüljenek azok, akik házasságra léptek, vagy az van, hogy elkezdődött egy 
tragédia-folyamat. Harmadik lehetőség nincs!” 
 
„Egy házasság akkor boldog, ha mindketten azt az egyetlen feladatot vállalják, hogy 
önmagukat megjavítják. Ha csak az egyik vállalja ezt, akkor a házasság boldogtalan, de az, 
aki az önnevelés útját vállalja, megtalálja saját békéjét, és abban biztos lehet, hogy megkapja 
Tőlem az ehhez az úthoz szükséges erőt.” 
 
„A boldog házassághoz az kell, hogy mindketten Engem fogadjatok be életetek fókuszába. A 
boldog házasságban mindketten arra teszik a hangsúlyt, hogy Énrám vigyáznak, és nem arra, 
hogy Tőlem várják, hogy Én vigyázzak rájuk.  Ez, ha nem megy mindkét fél részéről, akkor 
az, aki beenged Engem, mint irányítót az életébe, az vigyázni fog, hogy el ne veszítsen 
Engem, és az szabaddá tud lenni társától, s nem kell vállalnia, hogy a másik magával rántsa őt 
a boldogtalanságba.” 
 
„A házasságok arra valók, hogy mindkét fél segítse egymást e szeretetnek megtisztításában, 
kibontásában. Arra való tehát a házasság, hogy azok a hiányosságok, amelyek miatt le kellett 
születnetek a földre, az önzetlenségben hozott döntéseitek által megszűnjenek, s így ez a földi 
pokol ugródeszka legyen számotokra, hogy Hozzám térjetek.” 
 
„A házastársi kapcsolat semmiképpen sem alá-fölérendelt kapcsolat. Aki a házasságban 
uralkodni akar, az gyakorlatilag cáfolja azt az ígéretét, amelyet a házasságkötés alkalmával 
mondott. Igen, mert a szeretet és az uralkodás ember és ember között nem fér össze. A 
szeretet: szabad szolgálat, amely semmiféle kényszert nem képes sem elfogadni, sem 
alkalmazni. Ahol kényszer van, ott Én nem vagyok jelen.”  
 



„A házasságnak lényegéhez tartozik, hogy nem egymástól függetlenül, még csak nem is 
csupán egymásra tekintettel kell gondolkodnotok és cselekednetek, hanem egymásban (Mk 
10; 8). Én nagyon komolyan gondoltam, mikor azt mondtam, hogy a házasságban a kettő: 
EGY! Nemcsak testi kapcsolatról van e kijelentésemben szó, hanem abban a sorsban, amely 
kell, hogy egy legyen, ha egyszer házastársak vagytok. 
 A te sorsod tehát az ő sorsa is, és az ő sorsa a te sorsod is. Bizony igazat írt Pál az 1. 
Kor. 7; 14-ben.” 
 
„Tanácsom az, hogy ne a házasságtól várd boldogságodat, hanem Tőlem! Tőlem házasságban 
is, házasságon kívül is átveheted lelki békédet. Nélkülem pedig semmiképpen sem lehetsz 
boldog!” 
 
„Szükségszerűen ki kell ábrándulnia mindenkinek abból, hogy a házasság boldogításra való. 
Nem! Boldogításra egyedül Isten képes. A házastársaknak arra kellene törekednie, hogy 
egymást Istenhez segítsék.” 
„Feltétlenül Hozzám vezet a jelenlegi társkapcsolatod, ha te is ezt akarod! A szeretet 
elsődlegesen öröm! E szeretetből fakadó örömnek forrása benned van, amíg van reményed 
arra, hogy őt Felém segítsd. Házasság előtt azért kell nagyon megnézned, hogy kivel kötöd 
össze életedet, mert fel kell tudnod értelmesen mérni, mennyire öröm számodra az, hogy 
társadat Felém segítsd akkor is, ha erre rámegy egész földi életed!” 
 
„Az ember életében az érzékiségnek természetes kiélése olyan, mint mikor egy folyó folyik a 
medrében. A meder a házasság! Amíg valaki nem él házasságban, addig a kiélés medre 
hiányzik, tehát természetes nem lehet. Minél szellemibb valaki, annál egyértelműbb ez 
számára. Minél testibb, annál több kiskaput keres arra, hogy ne kelljen vállalnia a házas 
emberek áldozatos életét, de a testi élvezetek korlátait tágíthassa. Bizony senkit nem segít 
Hozzám közelebb az, ha házasság előtt nemi életet él.” 
   
 „Nem lehet igazi szeretet a házasságban a testi odaadás nélkül, hacsak mindkét fél 
nem ezt szeretné. Pontosan a testi odaadást vállalta az, aki házasságra lépett! Ez annyira a 
lényegéhez tartozik a házasságnak, hogy maga a testi kapcsolat házasságon kívül nem is 
megengedett, másrészt a házasság enélkül nem is beteljesített! 
 Bizonyos hiúsági és egyéb kényelmetlenségi szempontok nem érinthetik a lényeget. A 
lényeg pedig a test vonalán az egyik fél részéről a jogos megkövetelés, a másik fél részéről a 
teljes és feltétlen odaadottság, hacsak valami egészen embertelen, brutális (részegség, 
különböző droghatás) helyzet nem áll fenn. 
 Az ne nyugtalanítson senkit, hogy a házastárs mit szeretne! Mindkettőnek azt kell 
adnia és azt kell kapnia, ami van! 
 Drága Gyermekem! A test is hozzátartozik az emberlét állapotához, és ezért jogos 
követeléseit teljesíteni kell, ha egészségesek akartok maradni és teljes emberként akarjátok 
szolgálni egymást.” 
 
„Mivel a testi kapcsolatról is kérdeztél, hát elmondom e téren az egyik legfőbb elvet:  
 Részemről nem megengedett az a testi kapcsolat, mely kifejezetten kizárja a 
gyermekáldást, és partnerét csak eszköznek tekinti saját pillanatnyi élvezetének kielégítésére. 
De megengedett olyankor, ha érett hűség van mögötte, bár emberileg a gyermekáldás nem fog 
bekövetkezni. Egy hűség érettségét nem könnyű bizonyítani. E téren a bizalom sokszor nem 
megalapozott. De mindig az egyéni meggyőződés a döntő, vagyis a lelkiismeret. Önmagának 
árt az, aki nem követi a lelkiismeretét. 



 Én mindenkor megbocsátó Isten vagyok, és még a rosszat is javatokra tudom fordítani, 
de csak akkor, ha hibáitokat belátva akartok felzárkózni Hozzám. Legyen bátorságod józanul, 
reálisan gondolkodni!” 
 
„Amit pedig a szexről kérdezel, arról te is tudod azt, amit mindenki tud: a fajfenntartás 
ösztöne minden egészséges emberben működik. Aki nem eszköznek, hanem célnak állítja 
maga elé ennek az ösztönnek kiélését, az maga is tudja, hogy árt önmagának.  
 Semmiféle helytelen cselekedetnek nem adhat létjogosultságot az, hogy sokan 
csinálják. A szex elbírálása nem szavazás kérdése, és nem nézőpont kérdése. Az önigazolás 
magas iskoláját mutatja be ma e téren a világ. Kétségtelen, hogy az önfegyelemnek, az 
önuralomnak talán az egyik legnehezebb vizsgáját itt kell kiállnia. Amíg valaki nem azt tartja 
természetesnek, hogy elbukik, hanem azt, hogy újra és újra talpra áll, addig nincs komoly baj. 
De csak az elbukásról szabad lemondani. A talpra állásról soha! 
 Kétségtelen, hogy házasságban e téren sokkal nagyobb tétről van szó. Aki házasságban 
él és megcsalja házastársát, nem csak elbukik, de árulóvá is válik. Ezért hívjátok ezt 
házasságtörésnek.  
 Megáldalak a SZELÍDSÉG LELKÉVEL!" 
 


