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Buta 

Kulcsszó: buta 

 ( 55 Hang-levélben 12 oldal, megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.) 

Megjegyzések 

1. Ahol értelmileg szükségét láttam, ott a kérdést is feltüntettem, ahol nem, ott elhagytam. 
2. A válogatás a Hang lI. kiadásából van, aminek számozása helyenként hibás. A különböző kiadások leveleinek 

beazonosításához a levélszám-azonosító táblázat jól használható. 
3. A levélszám-azonosító táblázat útmutatással zip-be tömörítve a http://web-hang.hu/letoltesek oldalról tölthető 

lel. Erről az oldalról letölthető egy rendkívül gazdag Cd is, amelynek tartalmáról a kihelyezett Cd borító hátoldalán 
olvashatsz.  Átlagos letöltési idő 8 perc. 
A hírlevelet szabadon felhasználhatjátok mások lelki, szellemi épülésére.  

 

1/9 

Amikor azt mondjátok, hogy sok út vezet Istenhez, ezt csak akkor mondhatjátok, ha a 
butaságot is beleértitek. Vagyis azt az erkölcsi állapotot, mely nem jár felelősséggel. Erkölcsi 
felelőssége mindenkinek addig ér, mint tudati szintje. Mindenki csak azért felel, amiről tehet. 

 

1/27 

Sajnos, jó szándékkal sok butaságot csináltatok már. Azért imádkoztam értetek a kereszten, 
hogy szeretni tudjalak benneteket butaságotok ellenére, így:' Atyám bocsásd meg nekik, 
mert nem tudják, mit cselekszenek.' 

 

2/100 

Nagyon fontos volna mielőbb ráébrednetek arra, hogy kivétel nélkül mindenki, és bármilyen 
körülmények között képes arra, hogy boldog legyen. Ha nem így lenne, akkor Én vagy gonosz 
lennék, vagy buta. Gonosz lennék, ha olyanokat is boldogságra teremtettem volna, akikről 
tudtam, hogy körülményeik e boldogságot megakadályozhatják. Buta lennék, ha nem láttam 
volna előre, hogy nem lehetnek boldogok, pedig arra teremtettem őket. Mondom, nem 
lehetnek, bár akarják. 
 

2/139 

Kérdező: Uram! Helyes-e Sai Baba tanítása? 

Nem helyes. Nem helyes akkor sem, ha ő tanításának alaphangjául a szeretetet választotta. 

Szeretetből már sok butaságot csináltak, és még többet mondtak az emberek.  

3/220 

Az idomítás fájdalmát, ha nem szenvedi el a gyermek, akkor majd el fogja szenvedni felnőtt 

korában, de sokkal keservesebben. Úgy van ezzel is, mint a különböző betegségekkel. Egy 

gyermek könnyebben átvészeli a legtöbb betegséget, mint egy felnőtt. Buta beszéd, hogy 

óvjuk a gyermeket a fájdalmaktól. Igenis csak fájdalom-átéléssel nevelhető rá kivétel nélkül 

minden gyermek arra, hogy felismerje, hol van szabadságának határa és hol kezdődik a másik 

ember szabadsága. Korotokban éppen azok a gyermekek válnak randalírozó huligánokká 

tömegesen, akiknek gyermekkorukban minden meg volt engedve, akik nem tanulták meg, 

hogy hol ér véget szabadságuk határa. Ezek a gyermekek a neveletlenek. Jaj annak a 

http://web-hang.hu/letoltesek
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társadalomnak, ahol olyanok kerülnek túlsúlyba, akiket gyermekkorukban óvtak a 

fenyítéstől! És, jaj azoknak az öregeknek, akiknek hátán csattan az ilyen fiatalok helytelen 

nevelésének következménye. 

4/261 

Kedves Fiam! Kétszeresen is hontalannak érzed magadat. Az egyik hontalanság inkább csak 

látszólagos, mivel ma már a földrajzi távolságok aránylag könnyen legyőzhetők. A másik 

hontalanság viszont, mikor valaki úgy megy lakásába, hogy ott nem várja senki, tehát ez az 

erkölcsi hontalanság sokkal súlyosabb teher. Ezt valójában nem is lehet legyőzni. Nem, mert 

láthatatlan ellenséggel szemben nem lehet harcolni. Csak várni, remélni, bizakodni lehet, s 

közben harcolni önmagaddal, hogy butaságot ne csinálj. 

4/284 
 
Részetekről tehát az az ideális, természetes állapot, hogy EGY HÚRON pendüljetek Velem. 
Közétek azért jöttem, hogy be engedjetek magatokba. /Jn. 14;23./ Ez nem ledegradálás, 
hanem a legmagasabb fokban kitüntetett szeretet-megnyilvánulás részünkről. Isten 
gyermekének lenni, egyben a TEREMTÉS KORONÁJÁNAK IS LENNI. Az abszolút önállóság, az 
butaság. Fából vaskarika. Létezni sem tudnátok, ha nem tartanálak létben benneteket! Bár 
tudnátok mindig kicsit gyermek lenni! Gyermekei az Én Atyámnak, s lennétek testvéreim 
örök boldogságban! 
 
6/454 
 
Először be kell mutatkoznom. Én a HARMONIKUS BÖLCSESSÉG VAGYOK, AKI A SZERETETET 
IGAZSÁGBAN ÉS AZ IGAZSÁGOT SZERETETBEN MONDOM EL, ÉLEM MEG ÉS KÍVÁNOM 
MÁSOKTÓL IS. Radikálisan csak a kifejezett rossztól határolom el Magam, és ezt kérem 
másoktól is. A képek, tévé, rádió, stb. nem ilyenek. Rám hivatkozva ezeket félredobni, 
enyhén szólva eltávolodás Tőlem, s út a diliház felé. Ez nem jelenti azt, hogy ezekkel 
szükséges foglalkozni, de igenis jelenti azt, hogy nem érdekes, foglalkozik-e valaki ezekkel, 
mint eszközökkel, vagy sem. Éppen, mert eszközök, önmagukban nincs erkölcsi értékük. Se 
nem jók, se nem rosszak. A cél dönti el, tehát amire használja ezeket valaki, hogy jók, vagy 
nem jók. Pihenésre, kikapcsolódásra, szellemi, lelki töltekezésre használva, feltétlenül jó 
dolgok ezek. A festményekre ez különösen áll. Mérhetetlenül sok építő gondolatot tudtok 
átadni képek, szobrok által. Persze ezek használatát is, mint mindent, el lehet rontani. De 
azért, hogy el ne romoljon, hát ne is használjátok, ez butaság. Olyan ez, mint mikor valaki 
nem indul el sehová, nehogy útközben elessen. 
 
7/518 
 
A SEHOGYAN ítélet pedig azért helytálló, mert nem Én ítélek, hanem az általatok behangolt 
lelkiismeret ítél. Ha pedig e lelkiismeret, mely bár a szeretet által, de nem az Általam 
elmondott és bemutatott szeretet által hangolódott be, nem ítéli el a cselekvőt, akkor 
lelkiismerete nyugodt, s így szívem szerint él. Kicsit csúnyán kifejezve így mondhatom: a 
butasága menti őt Előttem. 
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7/544 
 
Te összeolvastál ezt-azt, s úgy vagy, mint mikor valaki végignéz egy filmet a tévén, s úgy 
gondolja, hogy már ismeri is az ott szereplők életét. Az ilyen szemléletet cáfolni lehetetlen. 
Csak keserves tapasztalat józaníthat ki abból az alapállásból, amelyet te most valóságosan, 
egyedülállóan jónak tartasz. Te így fejezted ezt ki leveledben: "Ezért mindent vállalok!" – 
Meg kell, mondjam, nagyon éretlen, buta beszéd ez. De majd kinövöd! De addig....! Nem 
szeretnék a bőrödben lenni! 
 
8/610 
 
Nem kell ehhez semmi egyéb, mint reggel pár percet szánnod arra, hogy felajánld magadat 
Nekem, aztán napközben többször figyelned kell befelé, tehát Rám, hogy örülök-e neked. 
Majd este szintén pár percet szánj arra, hogy megköszönd még az esetleges butaságokat is, 
amiket elkövettél, mert azokkal is tanítani akartalak valamire. 
 
8/645 
 
Bizony van rajtad kívül más is a lakásodban. Ott vagyok Én egy egész angyalsereggel! Ez nem 
tréfa! Ott vagyok bizony, és ott is akarok maradni veled. Az igaz, hogy az Én jelenlétem 
hatékony ereje nagyban függ attól, hogy ezt te mennyire fogadod hálás szívvel.  Többször 
meg kellene köszönnöd, hogy veled vagyunk. Sokkal több hála-imát kellene küldened 
hozzánk! Akkor azok a buta kísértések, amelyek ijesztgetnek, hogy ha halottra nézel, akkor 
hozzád kötődik szellemük, semmivé válnának. Bolondok lennének a halottak szellemei 
hozzád kötődni, mikor Hozzám is kötődhetnek. Ha pedig Hozzám nem kötődhetnek, akkor 
nyilván az Enyéimhez sem. 
 
9/697 
 
Fiadtól szabaddá kell válnod! Felelős tetteiért neki kell vállalnia a felelősséget, s te nem 
vehetsz át abból semmit. Mindenki csak azt tudja helyesen szeretni, akitől szabaddá vált. 
Amíg meg vagy kötözve gyermekeddel, addig mindig ki vagy téve annak a veszélynek, hogy 
bűnrészességet vállalsz vele. Ez pedig sem neki, sem neked nem jó. Tehát mindkettőtöknek 
árt. Tehát nem szeretet, hanem önzés van ennek hátterében. Legtöbb szülő nem szeretetből, 
hanem önzésből áldozza fel önmagát gyermekéért. E szülőket a butaságukon kívül semmi 
sem menti fel. 
 
9/698 
 
Az állatokkal kapcsolatban azért van annyi problémátok, mert helytelenül értelmezitek a 
szeretést. Az állatokat nem kell szeretni. Sőt, nem is lehet. Aki azt gondolja, hogy ő szereti az 
állatokat, az vagy butaságból mondja ezt, mert úgy gondolja, hogy az állatnak van én-tudata, 
tehát valójában nem is állat, hanem ember, vagy önző módon önmagát szereti. 
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10/775 
 
Bizony volt olyan, hogy mások szenvedéseit vállaltad magadra, de nem olyan értelemben, 
ahogy ezt gondolod. Ha valaki szeretetből vállal másokért szenvedéseket, az lelkileg 
termékenyítően hat. De ha valaki felvállalja mások helytelen cselekedeteinek 
következményeit anélkül, hogy az illető a helytelen cselekedetét megbánta volna, az bizony 
nem azt az Én keresztemet cipeli, amire azt mondtam, hogy édes és elviselhető, hanem - 
bocsánat a kifejezésért - butaságának keresztjét, s ez bizony azért nehéz, mert Én nem tudok 
hozzáférni, hogy segítsem őt. 
 
10/780 
 
Akkor kezdesz tanítványom lenni, ha az kezd érdekelni, hogy Én mit tanítottam, és az, hogy 
Velem mi van?! Ha tanulsz Engem, akkor megtapasztalásaid is lesznek. Újra és újra mondom: 
Én tanítani jöttem közétek, mert boldogtalanságotok forrása vétkes, vagy vétlen 
tudatlanságotok. Abban mindkettő megegyezik, hogy pótolni kell egy hiányt. Megváltásotok 
nem más, mint fölkínálása Részemről annak a világosságnak, amely el tudja oszlatni 
értelmetek egéről a butaság sötét felhőit. Az a megváltott, aki ezt a megvilágosítást, 
megvilágosodást elfogadja. Semmit nem megy előre életetek, ha erőmet használjátok, de 
világszemléletemet nem ismeritek. Semmit nem használ sem az egészség, sem a gazdagság, 
sem a hatalom, ha nem láttok az Én szememmel, ha nem gondolkodtok az Én eszemmel, ha 
nem égtek az Én Lelkem által. 
 
10/794 
 
Szó sincs arról, hogy átvedd tőle azt, amit belülről helytelenítesz. De arról igenis szó van, 
hogy te, aki gyermeked számára szintén külső dolog vagy, s így leleplezed az ő másságát, 
tartsd tiszteletben az ő másságát, de ne hasonulj hozzá, tehát te ne akard külső dolgok 
elpusztításával javítani őt. Szakadj le arról a gyökérről, amely most őt élteti, és amelyet most 
magadban is felfedezhettél. Butaságot ne utánozz! Imádkozz, hogy gyermeked megtérjen, és 
imádkozz, hogy te is szíveddel Hozzám találj! 
 
10/831 
 
Saját felekezetében kiállni és vállalni a tanúságtevést Mellettem, vállalni a megaláztatást, 
bizony ez az állapot nem vonzó, sőt fölül is múlja ez a kilépők erejét. Nem képes átlagember 
vállalni ezt saját felekezetében. Ezért olyan társasághoz csatlakozik a jó szándékú, 
felekezetéből kiábrándult, vagy abba soha bele nem ábrándult ember, ahol nagyon 
beszűkülten szabad csak gondolkodni, és fanatikusan hinni kell a vezetők 
írásmagyarázatainak. Van ennek is értéke. Mert legalább rátette valamire az illető az életét! 
Drága Barátom! A butaság nagyon sok embert visz a mennybe. De ettől a butaság még nem 
lesz erény! 
 
11/957 
 
Mivel Isten nem lehet abszolút értelemben mindenható, éppen így mindentudó is csak 
annyiban lehet, amennyiben ez mindenki javát szolgálja. Tehát bután az Isten sem tudhat 
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semmit. Nem tudhat pl. olyat, hogy te egyszerre vagy szabad is, meg nem is ugyanabban a 
helyzetben és irányban. A predestináció azért képtelenség, mert Istent buta módon 
abszolutizálja. Az ember és az egész teremtés Istennek is érdekes! De nem azért, mert nem 
tudja, hogy mi jön ki belőle, hanem azért, amiért egy művésznek érdekes az alkotása. Maga a 
megvalósítás, a megvalósulás az izgalmas. 
 
12/995 
 
Én kimondhatatlanul szeretlek! Magam is szenvedem benned azt, hogy nem akarod 
megérteni: eddigi bűneid, hibáid alapvetően nem bűnök, hanem lelki betegségek, amelyek 
éppen azáltal nem tudnak begyógyulni, mert nem hiszed el, hogy betegségek voltak. Magad 
is nevetnél magadon, ha az bántana, hogy régebben náthás voltál. Butaságnak tartanád, ha 
olyan betegség bántana, ami már meggyógyult. Ezt kellene átélned múlt bűneiddel, hibás 
tetteiddel kapcsolatban is. Én hiába bocsátok meg, hiába gyógyítalak meg, ha ezt te nem 
hiszed, nem akarod átélni. 
 
12/1024 
 
Általában a hatalmon lévő emberek azok a gonosz emberek, akik lelkük mélyén tudatosan 
ellent mondanak a szeretetnek, s inkább másokat áldoznak fel, csak nekik ne kelljen 
áldozattá válni. 
Azok a hatalmon nem lévő emberek, akiket te gonoszaknak mondasz, nem annyira gonoszak, 
mint inkább félrevezetett és nagyon megsérült lelkek, akik még alig találkoztak szerető 
szívvel. Ezeket a butaságuk menti! 
 
12/1060 
 
Nélkülem nem lehetsz ember! Nélkülem csak embertelen ember lehetsz! Szentségek nélkül 
lehet emberi cselekedeteket véghezvinni, de emberséges életet nem lehet élni. Persze, a 
butaság mindenkit felment a felelősség alól. 
 
12/1082 
 
Drága Gyermek! Te nem a macskádat szereted, hanem magadat, ha nem Rám, ha nem józan 
eszedre hallgatsz, hanem az ördög butaságait teszed magadévá! 
Te ugyancsak bajba kerülnél, ha látnád, hogy a bolhák hogyan szívják vérét a te macskádnak. 
Vajon melyiknek a pártjára kellene állnod? Ha pedig azt látnád, hogy az általad, lélegzeted 
által beléd került különböző állatokat hogyan pusztítja el a benned lévő, az általad termelt 
bomlási folyamat, akkor bizony komolyan kellene a te logikád szerint az öngyilkosság 
gondolatával foglalkoznod, ez viszont azt jelentené, hogy a bolondokházába való vagy, és 
nem emberek közé! 
 Drága Gyermek! A Nekem megírt problémádat ne mondd el másnak, mert ha 
elmondod, akkor az emberek joggal fogják azt mondani, hogy nem vagy normális! 
 Az ember alatti élő világ nem az erkölcsi lények világa. Tehát nincs személyiségük, 
tehát nincs boldog és boldogtalan állat! Az állatvilágban az ösztönök, a faj- és önfenntartási 
ösztön az egyetlen mozgató erő.  
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 Akkor mondhatod magadat normális embernek, ha nem látszatra mondasz ítéletet, 
hanem a józanész mérlegelése alapján. Nincs boldog vagy boldogtalan állat! Nincs vidám és 
szomorú állat. Nincs, mert az állat nem személyiség. Csupán arról lehet szó, hogy rajtuk a 
vidámság, szomorúság, boldogság, boldogtalanság külső megnyilvánulásait észlelheted 
bizonyos ösztönjáték következményeként. 
 
12/1097 
 
Nekem is fáj, ha miattam valakit bántanak, de ez a fájdalmam benned számodra nem lehet 
oka semmiféle szeretetlenségnek. Neked az a feladatod, hogy jóval viszonozd a rosszat, 
megbocsátással a megbántást és békével a békétlenkedők butaságait. 
 
12/1104 
 
Te is Jézus vagy, és mindenki az az enyéim számára, aki mint rászoruló, szeretetet és 
segítséget vár. Minden rászorulóban jelen vagyok! De hagyjatok már föl azzal a butasággal, 
hogy olyan megtestesülésemre vártok, mint amilyen már volt egyszer, amikor mint názáreti 
ács, közöttetek éltem. Az a megjelenési formám annyira elégséges volt egyszer, hogy a többi 
öt mind ebből nyeri életét. 
 
12/1119 
 
Te tele vagy hiúsággal! Igen. Te úgy gondolod, hogy Isten nem azért szeret téged, mert Ő jó, 
hanem azért, mert te vagy a jó. Ez egy nagy butaság. 
 
13/1226 
 
Mielőtt leszülettem a földre, már volt buddhizmus és még sok egyéb, ehhez hasonló. Ezek 
mind azért voltak, mert születésem előtt is voltak jó szándékú, kereső emberek, akik életük 
folyamán sok butaságot csináltak ugyan, de nem tehettek róla, mert nem volt senki, aki 
elmondhatta volna azt magáról, hogy benne az Isten úgy testesült meg, mint Bennem. 
 
13/1240 
 
Vigyázz! Egy gyerekkel nem lehet megalkudni. Vagy ő uralkodik rajtad, vagy te uralkodsz 
rajta. Vedd tudomásul, hogy semmi köze semmiféle ufókhoz gyermekeidnek! Ha nem 
fogadod el tanácsomat, és megeszed gyermekeid buta fantáziálását, ám legyen, de ne 
csodálkozz, ha ezen az úton Én nem tudok veled menni, és te hamarosan a bolondokházában 
fogsz kikötni! 
 
15/1373 
 
Az valóban buta beszéd, hogy az általad felsorolt bajok forrása az, hogy van férfi és van nő. E 
kijelentéseddel is azt fejezed ki, hogy nem akarsz felelősséget vállalni döntéseidért, s bajaid 
forrását magadon kívülre helyezed. Nagyon leegyszerűsítve: Én vagyok a hibás mindenért, 
mert olyannak teremtettelek benneteket, hogy tudtok ellenem dolgozni, dönteni! 
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15/1438 
 
Mária nem azáltal lett nagy, hogy engedelmes volt, hanem azáltal, hogy alázatos volt. Az 
engedelmesség: butaság! Az engedelmesség a kaszárnyák világa! Engedelmeskedni annyit 
jelent, hogy nem gondolkodni! Felelősséget nem vállalni. Embertelenné válni azért, hogy 
más ember istentelenné váljék, vagyis, hogy uralkodni tudjon. Anyám nem ilyen volt!  
 
16/1562 
 
Az üldözöttség érzése egy buta kísértés, amely csökkenteni akarja benned a Velem való 
egység egyértelműségét. Én valóban legyőztem a világot, és ezért nincs semmiféle 
üldözöttségnek komoly alapja annak életében, akiben Én élhetek! Nincs, mert az Istent 
szeretőknek minden javukra válik. Még az is, ha valakinek szándékában az áll, hogy enyéimet 
üldözze! Még ez is csak azzal az eredménnyel járhat, hogy akit üldöznek, az hálát ad ezért 
Istennek, mert semmi és senki a világon, még az ördög sem tud ártani annak, aki engedi, 
hogy benne éljek. 
 
16/1563 
 
Ne dőlj be annak a buta kísértésnek, ami rá akar beszélni arra, hogy neked semmi sem 
sikerül, hogy te általában rosszul döntesz. Ne dőlj be, mert ez nem igaz! A fantáziádra hatni 
tud az ördög, és ő akarja elhitetni veled, hogy ha másképpen döntöttél volna, az lett volna a 
jó. Hidd el, mindig az a jó, ahogy döntesz, ha áldásomat kéred döntésedre. Az aztán teljesen 
mindegy, hogy mi döntésednek a következménye, ha vállalsz Engem, és vállalod Velem 
döntéseidnek következményét is. Ha együtt menetelünk, az csak jó lehet! Ennek 
megvalósulása pedig részedről csupán szándék kérdése! 
 
18/1742 
 
Az előző utolsó mondatommal már meg is válaszoltam e kérdésedet. Mivel előző életedben 
nem Bennem kerested boldogságodat, ezért lejöttél a földre, hogy ezt a hiányosságodat, ezt 
a butaságodat helyrehozd! Ezt te magad akartad! Ha ebben az életedben sem teszed meg 
azt, amit meg kell tenned, tehát azt, hogy végleg Mellettem dönts, akkor csak sajnálni tudlak, 
de segíteni nem tudok rajtad! Senkin nem tudok segíteni, aki nem Mellettem dönt! 
Ellentmondásba kerülnék Önmagammal, ha azon segítenék, aki nem döntött Mellettem. Az 
dönt Mellettem, aki az egész földi életet eszköznek, lehetőségnek látja és tartja arra, hogy 
Mellettem döntsön! 
 
18/1803 
 
Igenis, Isten embere vagy! Mindaddig Isten embere vagy, amíg szándékod tiszta! Isten 
mindenkiben saját gyermekét szeretné látni, de ez nemcsak Istentől függ! Teljesen ostoba és 
sátáni butaság az olyan kijelentés, hogy valaki negatív módon kódolva lehetne! ILYEN 
NINCS!!! 
Ha lehetne, akkor angyalaim semmit érő szellemek lennének, mivel nem igazolnák azt, hogy 
Én legyőztem a gonoszt! Ne üljetek föl semmiféle látó tudálékos butaságának! Minden látó 
ki van téve ártó szellemek hatásának, tehát mindenki tévedhet! E HANG kötetekben, ha olyat 
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találnál, ami ellentétben áll az evangéliumaimban olvasható tanításommal, akkor az 
feltétlenül tévedés lenne e könyvekben! Az a kijelentés, hogy valakit be lehetne kódolni 
tudta és akarata ellenére, ez teljesen ellentétes az Én evangéliumaimból áradó 
szellemiséggel! 
 
19/1839 
 
Szeretettel kérlek, - bár kiválasztott vagy - ne arra tedd a hangsúlyt, hogy kiválasztott vagy, 
mert az ősellenség nagyon meg tudja lovagolni az ilyen gondolatot, és a gőgnek csíráját ülteti 
lelkedbe. Ez egy kicsit már meg is történt. Ezt az mutatja, hogy felmerült benned e kérdés: 
megérdemled, vagy sem? Az ilyen gondolat nagyon buta gondolat. 
Ti soha és semmit nem érdemeltek meg! Az ilyen gondolati kategória nem létezik az Isten 
országában. E kategóriával csak a beszűkült, földi gondolkodás próbálja skatulyázni az 
embereket. Azt, hogy ki mit érdemel, hogy kinek mi jár, az irgalom rendjében egyáltalán nem 
díjazzák. Az Isten országában senki sem érdemel semmit, senkinek sem jár semmi! 
Ugyanakkor mindenki mindent megérdemel, és mindenkinek jár minden! 
Alázatos nem akkor vagy, ha érdemtelennek tartod magadat, és akkor sem, ha érdemesnek 
tartod magadat. Alázatos akkor vagy, ha ilyesmi fel sem merül benned! Alázatos akkor vagy, 
ha minden gyalázatot vállalsz meggyőződésedért, s ugyanakkor nyitott vagy afelé, hogy ha 
valaki általad elfogadható érvekkel jobbat nyújt feléd, mint amit te eddig képviseltél, akkor 
nyitott vagy annak befogadására, tehát akkor vagy alázatos, ha benső fejlődésed érdekében 
az egészséges rugalmasság birtokában vagy. 
 
19/1913 
 
Sokan vannak a te egyházadban így, mint te, hogy nem tudtok érvelni Mellettem. Ennek az a 
legfőbb oka, hogy nem tanultatok meg "vallásul" beszélni, s ezért még akkor is, ha 
szívetekben érzitek, hogy butaságot mond a másik, mégsem tudtok megfelelő szavakat 
találni arra, hogy cáfoljátok őt. Nem kell nyugtalankodnod. Ha hűséges maradsz Hozzám, ha 
foglalkozol tanításommal, akkor egy idő után e gátlás feloldódik, megszűnik benned. 
 
20/1934 
 
Az a buta beszéd, hogy majd másban él a ti emléketek, és ezért érdemes áldozatot hozni, 
tehát lemondani az időszakos jóról ennek érdekében, tehát annak érdekében, amihez már 
nektek semmi közötök nem lehet, ez szintén ellene mond annak, hogy boldogságra vagytok 
teremtve. 
 
20/1955 
 
Beteg gyermeked is rájött arra, amire általában minden gyerek rájön. Ez pedig az, hogy nem 
szükséges kompromisszumot kötnie a felnőttekkel, ha uralkodhat is rajtuk. 
 Az, hogy gyermekként is tud csúnyán káromkodni, ez azt jelenti, hogy nem szoktatok 
ilyenkor olyat a szájára ütni, hogy elmenjen máskor ettől a kedve! Majd ha kap pár pofont, 
akkor megtanulja azt, hogy nem uralkodhat rajtatok. 
Ez a gyerek nem buta gyerek! Egészen mélyen nagyon is érzi azt, hogy ti meg vagytok 
kötözve vele, és neki ez nem is olyan rossz! 
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Amíg valaki nem tanulja meg, hogy rossznak lenni rossz, addig Én nem tudok segíteni rajta. Ő 
azért vállalt benneteket, hogy ezt megtanulja tőletek. A Sirák fia könyvének 30. fejezete így 
kezdődik: "Aki szereti fiát, annak kéznél van a pálcája." 
 
20/1962 
 
Hát ezt a mókuskereket lehet hajtani, de megoldást semmiképpen sem ad. Ez az 
alapmagatartás lelked mélyén azt érezteti veled, hogy Istennek nem lehet megbocsátanod, 
mert ha egyszer boldogságra teremtett, és nem teszi ezt külső körülmények által lehetővé, 
akkor Ő gazember. Ha pedig nem gazember, hisz nem látta előre, hogy te ilyen 
körülményekkel leszel körülvéve, akkor pedig ostoba, buta és felelőtlen, s mindennek neked 
kell meginnod a levét! 
 
21/2032 
 
Az van a kegyelem állapotában, aki tudatállapotának megfelelően szeret. A butaság, a 
tudatlanság sok embert fölment az erkölcsi felelősség alól, de akiben rosszindulat van, az 
kizár Engem a lelkéből! 
 
21/2109 
 
Van azonban egy félelem, amely jó, ha van. Féljetek bűnös önmagatoktól! Tehát a 
babonától! Féljetek az olyan ostobaságok elfogadásától, hogy kapszulákat helyezhetnek el 
bennetek! Az ilyen butaságoktól féljetek! 
 
24/2413 
 
Ruhát azért hordotok, mert az ember több, mint test! Ez, ami több bennetek, mint a test, a ti 
örökké megmaradó ÉN-etek. Szellemi lény nem lehet boldog anélkül, hogy ne tudná, örökké 
birtokolhatja azt a jót, ami boldogítja. Csak ezáltal tudja megszüntetni minden ember 
önmagában a félelmet, a jó elvesztésének félelmét! Az abba történő buta belenyugvás, hogy 
előbb-utóbb minden elpusztul, teljesen méltatlan ahhoz az emberhez, aki szeretni képes! 
 
24/2446 
 
Te nem vagy sem buta, sem rossz. Te pontosan olyan vagy, amilyen legtöbb ember, akik úgy 
gondolják, hogy mások magatartásán múlik a saját benső békéjük. Ez egy olyan tévedés, 
amelyből csak azáltal van kiút, ha higgadtan, nyugodtan időt adsz magadnak arra, hogy 
Velem megbeszéld a problémádat. 
 
26/2653 
 
Sem könyvekről, sem személyekről nem mondhatok általános véleményt. Ennek egyszerűen 
kettő oka is van. Az egyik az, hogy egy általános véleményből bárki kimazsolázhatja magának 
azt, amit jónak lát, s esetleg Rám hivatkozva csinálhat butaságokat. A másik ok az, hogy 
minden könyvben, minden személy életében van jó és van rossz is. Az általános jó elfedi a 
rosszat, az általános rossz, akadályozza a jónak meglátását. 
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26/2674 
 
A tárgyaknak nincs erkölcsi erejük! Ha azt hiszed, hogy jó sugárzást árasztanak, akkor így van, 
ha azt hiszed, hogy rossz sugárzást árasztanak, akkor úgy van. Ha bármit megáldasz, az csak 
jó sugárzást áraszthat mindaddig, amíg ezt az áldást vissza nem vonod. Ha nem áldottál meg 
valamit, az csak akkor tud negatíve hatni, ha te ezt hiszed. De csak rád tud így hatni. Butaság 
hinni abban, hogy az ember alatti világ hordozhat olyan erőket, amelyeket annak Isten nem 
adott. Aki úgy gondolja, hogy hordozhat, az BABONÁS! 
 
27/2735 
 
Bocsáss meg, de buta beszéd az, hogy téged nem szeret senki! Ha így lenne, akkor nem 
létezhetnél. Ha nem tudnád, Én, Jézus, annyira szeretlek, hogy te ezáltal létezel. Az, aki 
neked azt a butaságot mondta, hogy téged nem szeret senki, csak akkor mondhatta volna 
józanul, ha mindenkit megkérdezett volna erről előbb, s úgy alakította volna ki álláspontját. 
Bizony van olyan, hogy nemcsak azt kell néznetek, mit mond valaki, hanem azt is, hogy ki 
mondja! 
 
28/2871 
 
Kétségtelen, hogy mindenkinek felelnie kell, és magára kell vállalnia döntéseinek, tetteinek 
következményét. A földön az emberi élet ilyen! De az, aki tudja, hogy Én, Jézus, benne élek, 
az azt is tudja, hogy érte élek benne, tehát feltétlenül javára fogom fordítani még botlásait, 
butaságait is! Az elcsüggedésre tehát az enyéimnek soha nincs oka! 
 
29/2981 
 
Te sem felelsz másokért, csak magadért! Ne légy kishitű! Attól, hogy valaki pap, még senki 
nem lett erkölcsi téren sem okosabb, sem jobb, mint te! Attól, hogy pap valaki, még nagyon 
sok butaságot tud képviselni! A te lelkiismereted nem cserélhető fel mások lelkiismeretével! 
 
32/3286 
 
Akit bánt az, hogy mindig a másiknak van igaza, az vagy gőgös, és ezért bánkódik, vagy buta, 
és ezért bánkódik. 
 
33/3425 
 
Nem csodálom, hogy felbosszantanak az említett könyvek. De hidd el, aki írja, jót akar. A 
szándéka tehát jó. Tudom, és tudnod kell neked is, hogy a szándék önmagában csak annak 
elég, aki azt magában hordja. Jó szándékkal már nagyon sok szenvedést okoztatok 
egymásnak, és nagyon sok butaságot hordatok össze. Még jó, hogy az istenszeretőknek 
minden a javára válik, így Én, Jézus, a te bosszankodásodat is javadra tudom fordítani. 
Okosan teszed, ha néha kéred Istent, hogy áldja meg, segítse, világosítsa meg az illető írónőt! 
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33/3460 
 
De azért ne bántsd őt! Nem az igaz Istent szidja ő, hanem azt a torz istenképet, amely 
valójában nincs is! Bár nagyon bután, de így tudja levezetni benső feszültségeit. Legtöbb 
káromkodós ember nem gonosz, hanem buta, tehetetlen, neveletlen, szellemileg, lelkileg, 
testileg terhelt. Mit lehet az ilyen embertől várni? Szeresd őt, és amikor káromkodik, 
olyankor mondj el egy dicsőítő fohászt. Így az ő káromkodása, amely tulajdonképpen egy 
nem létező Isten ellen irányul, felhívja figyelmedet arra, hogy a valós, létező Istent dicsőítsd. 
 
40/4340 
 
Az önzés és az önszeretet között különbséget kell tudnod tenni. Önző az, aki más kárára akar 
előnyökhöz jutni. Az önszeretet nem más, mint a második főparancs: Szeresd felebarátodat, 
MINT ÖNMAGADAT! Az önszeretet tehát csúcsérték! Akkor szereti helyesen önmagát valaki, 
ha arra törekszik, hogy a szeretetet igazságban, az igazságot szeretetben élje meg. Tehát 
nem buta módon, hanem bölcsen kell szeretni másokat ahhoz, hogy az önszeretet Istennek 
tetsző módon történjék. A szeretés, vagyis a jót akarás tartalma ez: senkinek nem ártani, 
mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre lehetőség van. Aki erre törekszik, az 
biztos, hogy leoldja magáról az önzés béklyóját! 
 
41/4378 
 
Ha valakiről azt lehet mondani, hogy ő az Isten gyermeke, akkor nyilvánvaló, hogy miatta 
nem kell gondban lenni, mert van Gondviselője! Gyermekedről pedig Én, Jézus mondom, 
hogy ő az Isten édes gyermeke! Előbb volt Istené, mint a tiéd! Te elsősorban önmagadért 
kaptad őt. Ez azt jelenti, hogy saját benső világod épülésére és építésére kaptad, és nem az ő 
épülésére és építésére. Tudom, hogy ez a kijelentésem szokatlannak tűnik, de ez a valóság! 
Isten nem lenne jó Isten, ha bárkinek a boldogsága nem az illetőn, hanem máson múlna! 
Isten csak azért teremthetett mindenkit boldogságra, vagyis benső békére, mert e boldogság 
kulcsát mindenkibe belekódolta, és nem másra bízta. Ha nem így lenne, akkor Isten gonosz 
vagy buta lenne, ami nyilvánvalóan káromkodás. Gonosz lenne, ha az, aki boldoggá tehetné, 
nem teszi őt azzá, és buta lenne, ha nem látta volna előre e boldogságvágy hiábavalóságát. 
Mivel Isten végtelen szentség és bölcsesség, ezért az igazság csak az lehet, hogy mindenkinek 
a boldogsága lényegileg önmagán múlik! 
 
43/4685 
 
Én, Jézus semmilyen hatalmaskodó, büntető istennel nem vagyok azonosítható! Milyen isten 
az, aki a bajban lévő, bűneit megbánó, lelkében beteg embert eltaszítja magától? Hát nem 
azt mondtam, hogy a betegeknek van szükségük az orvosra, nem pedig az egészségeseknek? 
Hát nem azt mondtam, hogy nem elítélni, hanem megtartani, szolgálni jöttem a világba? Hát 
nem azt mondtam, hogy minden bűn és káromlás bocsánatot nyer? Hát nem azt mondtam, 
hogy irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatbemutatást? Hát nem azt mondtam, hogy az 
Emberfiának hatalma van a bűnök bocsánatára? Hát nem azt mondtam, hogy nem hétszer, 
hanem hetvenhétszer hétszer kell megbocsátanotok egymásnak? Hát gyilkosaimért nem így 
imádkoztam, hogy bocsásd meg nekik Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekednek? Hát 
nem azt mondtam, hogy utána megyek minden elkóborolt bárányomnak, és a nyakamba 
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veszem, úgy viszem haza? Hát nem azt mondtam, hogy gyertek hozzám mindnyájan, kik az 
élet terhétől megfáradtatok, megenyhítelek titeket? Hát nem azt mondtam, hogy Én vagyok 
az Út, az Igazság, és az Élet, és aki Bennem hisz, az nem lát halált sohasem? Hát nem azt 
mondtam, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket? Hát nem azt 
mondtam magamról, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű? 
Bizony kedves kis Barátom, ezeket mind Én, Jézus mondtam, hogy tudatosítsam bennetek 
egy örökkévalóságra azt, hogy az Isten maga az irgalmas szeretet. Szeretni pedig nem lehet 
szeretetlenül. Főleg Nekem nem! Ezért, aki meggátolja a bűnbánó embert abban, hogy 
megbánhassa bűnét előttem, Jézus előtt, az vagy buta, és nem ismer Engem, vagy ismer, és 
gonosz! Én, Jézus kilencvenkilenc igazat hagyok ott egyetlen bűnösért, mert az igaz az nincs 
elveszve, de a bűnös az igen! Minden bárányt, aki Értem béget, megtalálom és hazavezetem. 
Ezért hát természetes, hogy az, aki megbánja bűneit, akkor is feloldozást kap Tőlem, ha 
akaratán kívüli okok miatt a jogi kereteket nem tudja biztosítani. 
 
43/4756 
 
Teljesen általánossá válik mai világotokban az a benső gőg, amikor önmagukat felmagasztaló 
beteg, megtévedt emberek, szentek szerepeit húzzák magukra, szentek életét tiporják sárba. 
Csak országotokban több tucat ember él, akik Velem, Jézussal, égi Édesanyátokkal, Máriával, 
legnagyobb prófétátokkal, Bemerítő Jánossal, Mózessel és sorolhatnám még, hogy milyen 
királyokkal, uralkodókkal azonosítják magukat. A megszállottságnak egy formája ez, ahol 
nem a jelen, mint megszentelő erő, hanem a múlt, mint félreértelmezett megkötözöttség 
játszik szerepet. Az pedig teljesen világos az egészségesen gondolkodó ember számára, hogy 
akik ilyen szerepeket húznak magukra, azok nem ismerik tanításomat, és hogy butaságuk, 
gőgjük le ne lepleződjék, olyan nevek mögé bújnak, akikről azt gondolják, hogy megfelelő 
garancia, védjegy arra, hogy eltakarják iránytalan működésüket. Még egyszer mondom: Aki 
az eke szarvára teszi a kezét és hátratekint, az nem méltó Hozzám! Imádkozz gyermekedért, 
hogy amikor megnyílik szíve az önzetlenség felé, imáddal megerősített áldásom hatni tudjon 
rá. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


