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Élő hit
Kulcsszó: élő hit
(144 Hang-levélben, 27 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.)
Megjegyzések
1.
2.
3.
4.

Ahol értelmileg szükségét láttam, ott a kérdést is feltüntettem, ahol nem, ott elhagytam.
A válogatás a Hang lI. kiadásából van, aminek számozása helyenként hibás. A különböző kiadások leveleinek
beazonosításához a levélszám-azonosító táblázat jól használható.
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.

2/116
A bennetek lévő gyógyító erő főleg a ti hitetek által tud kapcsolatba kerülni velem. Ezért ez az
emberi képesség főleg akkor tud karizmaként működni, ha a gyógyító és a gyógyulni akaró is élő
hittel rendelkezik.
3/228
Aki igazán szeretni akar Engem, annak meg kell tanulnia nagyobbra értékelni az Ajándékozót,
mint ajándékait. Bizony az élő hit túlvezet az érzelmi melegségek kellemes hangulatán. De előre
tudnod kell, hogy ez nem visszafejlődés, hanem növekedés a benső szabadság irányában.
4/278
Ha valakit megsimogatsz szeretettel, akkor ettől jobban érzi magát az illető. Ha ehhez társul még
az is, hogy szíved szeretetét élő hittel összekapcsolod a benned élő Isten szeretetével, akkor ez
bizony karizma, mert Én Lelkem által ott élek minden szerető szívben, s szeretetteljes
simogatását megtisztítom, fölerősítem annak javára, aki éppen e kézrátétel boldog részese.
5/352
Az ÉLŐ HIT ott kezdődik, mikor valaki benső meggyőződéssel vallja, hogy bár Engem el lehet
hagyni, de Én soha senkit sem hagyok el. Amikor tehát valaki azt éli meg, hogy magára maradt,
akkor két út áll előtte. Az egyik, hogy a felszínen marad, s olyan kapaszkodókat keres, melyek
rövidtávon a biztonság érzetét keltik. A másik út az, mely a mélységekbe vezet. Vagyis, minden
érzelmi hullámzáson túlra hívja azt, aki ez út előtt áll. Ha elindul valaki ezen az úton, akkor jó
darabig sivatagon kell járnia, s át kell élnie, hogy önmagában semmi értéket nem hordoz olyan
értelemben, hogy bárkinek is nélkülözhetetlenül szüksége lenne reá. Minden érték azáltal érték
benne, hogy Hozzám akar tartozni, s érthetetlen számára, hogy ez Nekem a minden, neki meg
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nem jelent semmit. De ekkor indul el valóban a lelki fejlődés útján, mert lelki magányában
kénytelen Rám bízni magát. Rám, és senki másra, mivel a mélységben nincsen más, csak ő, és
hite szerint, ha ez a hit élő, Én. Ez az élő hit csak itt ismerhető fel. A felszín nem más, mint
káprázat. Káprázat az egészség, a betegség, káprázat a gazdagság, a szegénység, káprázat a
hosszú idő és a rövid idő. Ezek mind csak felszín, ruha, stílusforma. Én a mélységben vagyok
megtalálható.
5/354
Te a Szentlélek temploma vagy! Nem szabad engedned, hogy idegileg felmorzsolódj. Benned
élek! Gondolj e szavaimra: "Aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és
lakást veszünk nála." (János: 14: 23.) Érted ezt? Benned ÉLEK. Nemcsak benned vagyok, hanem
ÉLEK BENNED. Szeretetem végtelen energiái nemcsak téged, de általad másokat is boldogítani,
békéltetni akarnak. Nem mehetsz tönkre idegileg addig, míg élő hited van. Ne emberekben, ne
papokban higgy. Higgy Bennem. Ne emberekre, ne papokra, hanem Rám tedd az életedet.
5/399
Imáidban akkor vagy legegyszerűbb, ha saját szavaiddal, úgy beszélsz Hozzám, mint akiről tudod,
hogy téged mérhetetlenül szeret. Az imának hatékonysága nem akaráson múlik, hanem a HITen. Hitből akkor imádkozol helyesen, ha egyre több hálálkodó gondolat száll szívedből Felém.
Akkor van élő HIT-ed, ha szíveddel meglátod minden nap, hogy mit kívánok tőled, s azt akkor is
örömmel teszed, ha ez éppen nem kedvedre való. Akkor van élő hited, ha olyankor is tudsz hálát
adni, amikor nem látod még a vállalt áldozatodnak gyümölcseit, amikor olyasmiért is hálát tudsz
adni, amiért látszatra bosszankodnod volna inkább jogod. Akkor vagy Hozzám nagyon közel,
mikor nem magaddal törődsz, hanem azokkal, akikről látod, hogy rászorulnak segítségedre,
segítségemre, általad. A szolgáló szeretet tud Engem legjobban érzékeltetni a ti világotokban.
9/730
Azt a szeretetedet, amelyet imádban csak elmondani tudtál, azt ilyenkor igazolhatod. Mert ne
feledd : Én tudlak téged közvetlenül is szeretni. Ez akkor van, amikor nagyon jól érzed magadat.
De te közvetlenül csak akkor tudod kimutatni, hogy szeretsz Engem, ha a te áldozatos szereteted
hatására Én kezdem jól érezni magamat. Te tehát az imádban elmondod, a rászorulókban pedig
megmutatod Nekem, hogy szeretsz. Én az imádban meghallgatom, és időnként közvetlenül is
éreztetem veled, hogy szeretlek. Azért nem tehetem ezt állandóvá, mert akkor nem tudok
lehetőséget adni neked arra, hogy kimutasd, hogy valóban van élő hited, és valóban önzetlenül
szeretsz Engem.
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10/818
Az Isten-szeretéshez jóakarat kell. Tehát tiszta szándék bizonyos áldozatok elvállalására. Amilyen
mértékben ez van, olyan mértékben gyógyulnak a kapott sebek, szépülnek a szív-kertek virágai.
A napsugár önmagában nem elég. Kell a termékeny föld ahhoz, hogy a jó mag jó gyümölcsöt
hozzon. Isten csak Napot, esőt ad. A föld milyensége a ti dolgotok. Ez a ti felelősségetek. Tehát
tanulékonyság, szorgalom, áldozatvállalás, reménykedés, élő hit. Ezt Isten nem vállalhatja fel
helyettetek. Isten nem lehet személyválogató, nem lehet igazságtalan, nem kivételezhet!
12/1046
Félelmed idegállapotoddal függ össze. Idegállapotod pedig részben karmikus, részben az élő
hittel és bizalommal oldható. Aki be tudta építeni magába azt, hogy minden csak javára válhat,
mivel benne élek, az elindul azon az úton, amelyen oldódnak félelmei.
13/240
Nagyon szeretlek! Ne akard férjedet hitre téríteni! Elég, ha magadban felszítod azt az élő hitet,
amely az Én békémet át tudja venni Tőlem! Férjedet csak bízd Rám! Valamikor Lukács 6; 41-46ban elmondottam, hogy nincs küldetésetek mások megjavítására. Elég, ha magatokat, saját
gondolkodásotokat alakítjátok át olyanra, hogy boldogok legyetek. A többit bízzátok Rám!
14/277
Nagyon fontos számodra, hogy az, amit élő hitnek neveztek, ne kapcsolja ki az értelmedet! Ez
azt jelenti, hogy aki azt kérdezi, hogy mit adjon, annak azt kell mondanod, hogy amit akar, és
nem szabad megtiltanod neki semmit! Tehát nem uralkodhatsz azon, akit rajtad keresztül
gyógyítok! Akinek hatékonyan parancsolhatsz, az fölött uralkodsz! Neked szabad-utat kell adnod
mások számára mindaddig, amíg valaki rosszat nem akar!
14/291
Gyakorlatilag arra kérlek, hogy imáidban ne a kötött szövegekben keress végleges megoldást,
mert a kötött szövegekben találhatsz ugyan szárnyakat, melyeket magadra csatolhatsz, de az
erőt, hogy ezeket a szárnyakat a lélek szárnyalására föl is tudd használni, csak szíved, élő hited
Felém fordulásában tudod elérni!
14/293
Ha tudnátok, hogy milyen öröm számomra, amikor Hozzám fordultok élő hittel! Én nagyon
szeretek ADNI, ÉS MINDIG CSAK ADNI! Adni akarom azt, ami számotokra békémet biztosítja,
tehát adni akarom mindig MAGAMAT!
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14/311
Szívedben kell, hogy nyugalom legyen, ha rendezted Velem életedet. Igen, mert e rendezés
lényegéhez tartozik az a meggyőződés, hogy az az Isten, aki hajad szálait is számon tartja, az a
lélek békéjének az Istene! A benső béke mindig következménye a Velem való kapcsolat
rendezésének. Amíg nincs belül béke, addig nincs rendezés sem! A rendezés hiánya nem akarás
kérdése, hanem hit kérdése! Az élő hit mindig az Én békémnek hordozója!
14/328
A félelemnek, a kicsinyhitűségnek bizonyos formái képesek arra, hogy csökkentsék bennetek az
Én energiámat, képesek gátolni erőm kibontakozását bennetek! Bizony, az élő hit és az
elszántság egy gyékényen árulnak!
16/1515
Az a világ, amelyben élsz, olyan emberekkel van tele, akiknek a legritkább esetben van élő hitük.
Az élő hit nem csupán hit, hanem olyan megtapasztalás, amely alapján tanításom
megvalósítására törekszik az, akiben ez az élő hit valóság, és nem csak szövegelés!
17/1631
Amíg az a legfontosabb számodra, hogy testileg meggyógyulj, addig nem tudja az élő hit
kifejteni áldásos hatását, s te nem tudsz élő kapcsolatba kerülni az élő Istennel, csupán azzal az
istennel, melyet te alakítottál ki magadban. A bálványok mindenkor magatehetetlenek! Csak az
élő Isten a MINDENHATÓ! Természetesen csak a szeretet körén belül! Boldogság nem is lehet e
körön kívül!
18/1708
Az általad kérdezett személy stílusa nem az Én stílusom! A benne működő gyógyító erő a benne
lévő hit gyógyító ereje. A hit óriási energiákat képes megmozgatni! Ezek az energiák bennetek
vannak, és a bennetek élő hit mozgásba lendíti ezeket az energiákat! Ez viszont egyáltalán nem
jelenti azt, hogy valaki azonos Velem életvitelét tekintve! Az általad említett személy sem
azonos Velem e tekintetben!
18//1791
Maga a Lélekkeresztség nem automatika! Ígéretem alapján biztosan megvalósul, ha az Általam
megkívánt feltételek teljesülnek: őszinte bűnbánat és élő hit, hogy Én hűséges vagyok ígéreteim
teljesítésében (Lukács: 11; 13)!
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18/1798
Neked tehát a feladatod az, hogy elhidd: kimondhatatlanul nagy szükségem van rád! Ez a hit
akkor valóság benned, ha úgy élsz, mintha elhinnéd! Ez nem farizeuskodás, hanem az élő hit
természetének velejárója! Hidd el, hogy pontosan annyira szükségem van rád, mint neked Rám!
Igen, mert a te életedben az Én boldogító jelenlétem csak akkor létező valóság, ha ezt elhiszed!
Mivel pedig Nekem a boldogítás nélküli jelenlétem a boldogságra teremtett teremtményekben
annyi, hogy nem létezem számukra, tehát számomra is létkérdés, ezért csak abban tudok
boldogítóan jelen lenni a földön, aki ezt elhiszi! - "Aki nem hisz, elkárhozik!"
19/1872
Drága Gyermekem! Én nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha szívedben az Én békémet
tudnád hordani! Ez akkor történhet meg, ha élő hittel befogadsz Engem magadba. Vedd észre,
hogy naponta melletted vagyok és vigyázni akarok arra, hogy erődön felül ne érjen gond, baj,
szenvedés!
19/1963
Szenvedéseidet akkor kezded feldolgozni, ha hálát tudsz adni értük! Igen, mert e
szenvedésekben Velem tudsz találkozni, és ha van élő hited, akkor e szenvedések csupán
csomagjai annak az áldott drágagyöngynek, amit e csomagok magukban rejtenek.
21/2042
A végletek általában nem megoldások. Egy folyó sodrása, ereje nem a két part szegélyén, e két
végletnél van, hanem a közepén! Azon az úton, amit földi életnek neveztek, nagy művészet az
egyensúlyozás művészete. Naponta kell tanulnod! E pontban is azt kell mondanom, amit az
előzőben: az egyensúly keresését soha nem szabad föladnod! A Jakab levél 1; 5-ben arra szólít
fel benneteket a Szentlélek, hogy a bölcsesség nem akármi! Azt kérni kell! És pedig élő hittel,
vagyis áhítatosan és kitartóan, vagyis állhatatosan!
21/2015
Az természetes, hogy édesanyád szeretne már meghalni! Mindenki, akinek valóban van élő hite,
találkozni szeretne Velem, és inkább vágyik, semmint fél ettől a találkozástól. A kegyelmi
életben ez a teljesen normális állapot!
22/2170
Igenis! Az Én testem valóban étel és az Én vérem valóban ital! És aki nem eszi az Én testemet és
nem issza az Én véremet azzal az élő hitből fakadó meggyőződéssel, hogy a szentmisén, az
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Úrvacsorán, testemmel és véremmel táplálja lelkét (természetesen akkor is, ha egy szín alatt
vesz magához Engem), abban bizony nem lesz élet!
22/2224
Ezért nélkülözhetetlen annyira az élő hit, a Velem való élő kapcsolat. E nélkül nincs semmi
szilárd pont, amire életeteket nyugodt szívvel felépíthetnétek.
23/2242
Mikor egy betegtől azt kérdeztem, hogy hiszed-e, hogy meg tudom tenni azt, amit kérsz, akkor
feltétlenül igényeltem agyának komoly Rám-koncentrálását! Értelemvesztetten hinni nem lehet,
csak az értelem nagyon komoly erőbedobásával lehetséges az élő hit! Óriási tévedésben vannak
azok, akik úgy gondolják, hogy az élő hit lehetséges gondolkodás nélkül! Így csak a babona tud
megélni, és nem a hit!
23/2261
Őrangyalod felülmúlhatatlanabbul nagyobb erőt képvisel, mint az összes ártó erők együttvéve!
Legalább odáig juss el, hogy csinálj úgy, mintha ezt elhinnéd! Így tudod gyakorlati valósággá,
érzékelhetővé emelni az őrangyalodból feléd áradó isteni erőket. Ezek az erők akkor is
valóságosak, ha nem éled át őket élő hittel, csak így, önmagukban pont azokat a pillanatokat
nem tudják feloldottá tenni benned, amelyekben rád tör a szorongás.
24/2362
Felvállalása a gondolkodás-átalakításnak! Ennek pedig feltétlen feltétele: rendszeres
tanulmányozása az evangéliumaimnak, az ezekben foglaltaknak megbeszélése Engem szerető és
kereső emberekkel, és a párbeszédimában, tehát élő hittel Hozzám emelni a lelkedet.
24/2408
Most elmondom, hogy mire nem vagyok képes. Nem vagyok képes a földet mennyországgá
változtatni. De igenis képes vagyok a körülményeidet javadra fordítani, bármilyenek is legyenek
azok! Nem vagyok képes a gondolkodásodat átalakítani, de igenis képes vagyok bármikor
segíteni abban, hogy átalakítsd gondolkodásodat. A gondolkodás-átalakításon áll, bukik minden
(Márk 1; 15)! Hiába van valakinek a zsebe a legdrágább kincsekkel tele, ha nem tud róla, annyi,
mintha nem lenne semmije! Hiába hoztam el és viszem be szívetekbe az Isten országát, ha valaki
nem nyitja ki a szíve szemét, ami az élő hit, akkor számára ez annyi, mintha el sem jöttem volna
hozzátok.
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24/2417
A kineziológiának is csak akkor van lelkileg is gyógyító hatása, ha hiszel abban, amit csinálsz.
Óriási energia-tartalék van bennetek kihasználatlanul! A hit valóban csodákra képes! De tudnod
kell, hogy nem a csoda a lényeg. Még csak a testi gyógyulás sem! A Lényeg a Velem való élő
kapcsolat, amely békét teremt abban, aki élő hittel hisz Bennem. E béke nem függ a test
állapotától. Aránytalanul több azoknak a száma, akik betegen az Én békémet hordják szívükben,
mint azoknak, akik egészségesen fogadnak be magukba Engem.
24/2419
Ha ezt nem hiszed el, akkor nem tudok veled mit kezdeni, mert senkire sem lehet
rákényszeríteni sem a hitet, sem pedig azt, ami az élő hit velejárója, a benső békét.
24/2420
Nagyon szeretlek téged is, gyermekedet is. Az Én szeretetemnek mindig van gyógyító ereje is. De
ez a gyógyító erő olyan csomagolásban van, amelyet nektek kell kibontanotok. Az egyik kéz az
élő hit, a másik kéz a benső szabadság, amely gyorsan és biztosan ki tudja bontani e csomagot, s
érezhetővé válik e csomag tartalmának gyógyító hatása.
24/2453
Csak az Istenbe vetett élő hit, tehát a szívnek a tiszta szeme, tudja megteremteni, megtalálni,
meglátni azt a benső harmóniát, amely feladatok vállalására késztet, és nem azzal van elfoglalva,
hogy szeressék. Aki így tesz, az feltétlenül meg fogja tapasztalni azt, hogy Isten a
körülményeinek is az Istene, tehát tapasztalni fogja azt a szeretetet, amire szüksége van ahhoz,
hogy ne váljék embertelenné, vagyis ne nyúljon narkotikumokhoz, ne keresse a bódulatot a
benső béke helyett.
24/2494
Félelmed részben alaptalan. De csak részben. Azért részben, mert kívülről várod azt a
bizonyosságot, amelyet csak belül, magadban találhatsz meg, és azért is részben, mert szíved
szeme, a hit, nincs nyitva olyan gyakran, mint kellene. Valójában mindig nyitva kellene lennie a
szíved szemének, vagyis mindig élő hitben kellene járnod!
25/2533
Én, Jézus, mindennap megáldom házasságodat! Ha reggel Felém fordulsz, veled indulok útnak.
Ha bánat ér, Én is bánkódom veled, ha örülsz, veled örülök. Ha gyengének érzed magad, akkor
szeretném, ha tudnád: az Én erőm a te erőd is! A kettőnk kapcsolata sokkal több és
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magasztosabb, mint egy házassági kapcsolat! Én mindenkor boldogító módon vagyok benned!
De ez csak akkor és annyira fog átjárni téged, amikor és amennyire élő hittel elfogadsz
irányítódnak, megszabadítódnak. Úgy vagyok veled, mint az az ember, akinek mérhetetlen nagy
kincs van a birtokában. Ha nem tud róla, vagy ha nem használja, akkor mit sem ér számára az
egész!
26/2614
Drága Gyermekem! Ne hidd, hogy nem értelek meg. Igazán csak Én, Jézus, értem meg és látom
tisztán lelked sebeit. Tudok is segíteni, de nem körülményeid által, hanem azáltal, ha vállalod a
gondolkodásod átalakítását. Tehát belülről tudom csak elindítani benned életed boldogságának
meglátását. Nincs olyan szellemi lény a világon, akiben Isten ne lenne benne boldogító módon.
De amint a legnagyobb értékű bankjegy sem ér semmit annak zsebében, aki nem tud róla, úgy
Isten jelenléte sem tud boldogítani ott, ahol nincs meg ehhez a belátás, meglátás, tehát az élő
hit.
26/2616
A megtérés, a benső béke megvalósulása nem kívülről várható, hanem csak benső döntés
eredményeként érhető el. Ez a döntés pedig csak élő hit következménye lehet. Minden más
próbálkozás csak felületi kezelése a problémáknak. Végezetül most neked is azt mondom, mint
apostolomnak mondtam, miután egyik tanításomat befejeztem: "Evezz a mélyre!
26/2630
Körülményeid tükrök. Helyes önismeretre senki nem tud a magányban eljutni. A
körülményekből adódó szenvedések mutatják meg azt, hogy mennyire vagy okos, bölcs,
türelmes, óvatos, körültekintő, alázatos, bátor, hűséges, élő hittel rendelkező, reményből élő,
irgalmas, megbocsátó, benső szabadsággal rendelkező, rugalmas, megértő, és még sorolhatnám
tovább. Te nem felelsz senki másért, csak önmagadért. Senki nem kárhozik el más hibájából, és
senki nem üdvözül más erényei által.
26/2640
Jól akkor imádkozol, ha gyermeki bizalommal fordulsz Felém, és így kéred élő hittel a bölcsesség
adományát (Jakab: 1; 5), angyalaim segítségét, szerető áldásomat, az elinduló napodra.
27/2687
Ki kell, hogy ábrándítsalak! A nagy isteni Tervben semmiféle tudománynak nincs fontos szerepe
önmagában. A nagy isteni Tervben egyedül és kizárólag csak a gyakorlati, élő hitből fakadó,
Általam, Jézus által elmondott és bemutatott SZERETETNEK van fontos szerepe. Mindaz, ami ezt
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segíti elő, mint eszköz, ettől a CÉLTÓL kapja értékét. Ha nagyon segíti, akkor nagyon értékes, ha
kicsit segíti, akkor kicsit értékes, ha sehogy sem segíti, akkor egyáltalán nem értékes.
27/2717
Kétségtelen, hogy a bűn Nekem, Jézusnak, nagyon fáj! De kizárólag azért fáj, mert az, aki
vétkezik, boldogtalan! Nekem nagyon fáj, amikor enyéimet boldogtalannak látom! A
boldogtalanság mindig valamilyen bódultság. Nem a szenvedés tesz boldogtalanná valakit!
Szenvedéssel együtt is lehet boldog bárki, ha van élő hite, és tudja, hogy az istenszeretőnek
minden a javára válik.
27/2780
Te most arra kérsz Engem, Jézust, hogy próbáljak szívedet megnyugtató képet vázolni eléd. Erre
csak akkor vagyok képes, ha vállalod azt az erőfeszítést, ami szükséges ahhoz, hogy szíved
szemével, tehát élő hittel szemléld a világot.
27/2787
Aki a szívét nem adja át Nekem, az erőtlenül fog leroskadni. A föld minden lakosára gondoltam,
mikor ezt kérdeztem: Vajon, amikor eljövök, találok-e élő hitet az emberekben?
Mert ti már tudjátok, hogy a Bennem való élő hit egyik fontos forrása az Engem megismerés.
Tanuljatok hát Engem, Jézust.
28/2806
Drága Gyermekem! Akkor tudok neked segíteni, ha ÉLŐ HITTEL elhiszed, hogy benned élek. Ha
nem hiszed le, hogy boldogító módon élek benned, - Isten nem is tud másképpen élni bennetek
- akkor csinálj úgy, mintha elhinnéd! Ez nem képmutatás, hanem ez a hit növekedéséhez
szükséges gyakorlat!
28/2829
Amennyiben ez Rajtam áll, Én, Jézus, ezt meg is teszem. De ahhoz, hogy szívedben béke legyen,
el kell fogadnod azt, hogy Én akkor is benned élek, ha ezt te érzelmeiddel nem tudod
tapasztalni, de hittel igen! Hitet, élő hitet kérek hát tőled! Ez nem Rajtam múlik!
28/2858
Az előző pontban, már e második kérdésedre is megadtam a választ. Igen, mert nincs
jóvátehetetlen lépés a földön! Tehát mindenki számára van lehetőség arra, hogy kiteljesedjék,
ha élő hittel, nagy bizalommal és tiszta szeretettel vállalja azt a szeretet-áldozatot, amit
pillanatnyi körülményei elvárnak tőle. A földi élet soha senkinek nem lehet mennyország sem
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Erdélyben, sem másutt! Csupán arról lehet szó, hogy különböző helyeken, különböző okok miatt
fáj valakinek a lelke!
28/2884
Változtatnotok kell életfelfogásotokon! Törekednetek kell elfogadni azt, hogy Én, Jézus,
boldogító módon élek bennetek, s ez a boldogság nem annyit jelent, hogy a felszínen jól érzitek
magatokat, hanem annyit, hogy képesek vagytok rátalálni szívetek mélyén az Én, a ti Jézusotok
békéjére. Ezt meglátni, megtalálni, csak a szív szemével, tehát élő hittel lehet!
28/2896
Aki hisz az Én, a te Jézusod szentségi jelenlétében, tehát az, aki élő hittel rendszeresen áldozik,
annak erőforrásként rendelkezésére áll az Én vérem, amely kiontatott a világ bűneiért.
29/2930
Ő küldött már jeleket, és még fog is, mivel imádkozik értetek, de ezeket a jeleket csak megfelelő
"antennával" rendelkezők tudják "fogni"! Ennek az "antennának" a neve: élő hit!
29/2941
Neked nincs más feladatod a földön, mint biztosítani magadban azt a szívbékét, amit soha senki,
sem el nem vehet, sem nem adhat meg számodra. E szívbékének egyetlen forrása van: a Velem,
a te Jézusoddal kiépített, élő hittel átélt valós kapcsolat.
29/2960
Ahhoz, hogy valaki Általam gyógyítson, nem kell mást tennie, mint imában azt kell kérnie, hogy
Isten akarata szerint induljon el az a gyógyulási folyamat, amelyre a betegnek szüksége van testi
egészsége érdekében. Ha ezt akár egyedül, de főleg legalább ketten egyetértve, élő hittel kérik,
feltétlenül meghallgatásra talál imájuk. Tehát ne úgy imádkozzatok, hogy "ha akarod", hanem
úgy, hogy "akaratod szerint" induljon el a gyógyulási folyamat.
29/2965
Természetesen ezt a görcsös önzést is fel lehet oldani, meg lehet szüntetni, de csak Általam,
Velem és Bennem! Az élő hitnek óriási, csodákra képes ereje van! A hitet gyakorlás által lehet
erősíteni. Úgy kell gondolkodnod, szólnod és cselekedned, mintha hinnél, és akkor feltétlenül
hinni is fogsz!
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29/2976
Az a tény, hogy ti, miután nem tudtátok kiiktatni tanításomból azt a kijelentésemet, hogy újjá
kell születnetek, ha a mennyországba akartok jutni (János 3;3), úgy gondoltátok, és úgy is
tettetek, hogy egy szertartás által (keresztelés) Isten meg fogja valósítani ezt az újjászületést.
Tettétek ezt annak ellenére, hogy Én egyértelműen és világosan élő hithez kötöttem ezt a
szertartást (Márk: 16; 16). Tehát egy olyan magatartás lepecsételésére szántam, amely
részetekről mindent megtett saját újjászületése érdekében.
29/2990
Olvasd el nyugodtan, élő hittel, Máté evangéliumának 6-dik fejezetéből 20-tól a 34 versig
bezárólag leírt részt!
30/3052
Nagyon okos gondolat tőled az, hogy olyasmiért is tudsz már hálát adni, amit csak hittel tudod
jónak felfogni. Nagyon jó, hogy hited kezd olyan élő hit lenni, amilyen hitet megcsodáltam és
másokkal is megcsodáltattam akkor, amikor a pogány százados kérését teljesítettem.
30/3023
A világ rendjének tudomásul vétele nem elég a boldogsághoz, a szívbékéhez! Szükséges ennek a
gyakorlati életbe történő átültetése is. Ez pedig élő hitet, egészséges alázatot, tehát
nyitottságot, és benső szabadságra való törekvést kíván meg tőletek!
30/3140
Mérhetetlenül szeretlek, és nagyon várom, hogy nyisd ki szíved szemét, tehát higgy Bennem élő
hittel!
31/3154
Az élő hit az éppen azt jelenti, hogy mindig kinyitható belülről az az ablak, amelyen át Én, Jézus,
mint a világ Világossága, be tudok áradni lelkedbe, szellemedbe, érzelemvilágodba!
31/3178
Ha élő hittel hiszel Bennem, vagyis, ha szíveddel is igyekszel látni, akkor feltétlenül meg fogod
tapasztalni azt, hogy Isten a te körülményeidnek is az Istene, s Én, Jézus, nemcsak benned élek,
de érted élek benned!
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31/3194
Amikor valaki meghal egy családban, és megsiratják, ilyenkor a könnyek legtöbbször nem a
szeretetnek, hanem a gyengeségnek a jelei. Az élő hit, tehát a szív szeme arról tudósít ilyenkor,
hogy aki elment, mindenképpen jobban járt, mintha itt maradt volna. Igen, mert még a rosszban
megátalkodottak is, haláluk pillanatában legalább igaz önismeretre jutnak, s ez mindenképpen
érték számukra.
31/3229
Ha tévedésnek vagy áldozata, és azért vagy boldogtalan, akkor örülj annak, hogy Én, Jézus, azért
jöttem, hogy a világ világossága legyek! A te világod világossága is Én, és csak Én lehetek! Akkor
mondhatod magadat megváltottnak, ha az Én fényemben nyitod ki benső szemedet, szíved
szemét, ami nem más, mint az Általam, a te Jézusod által tőled megkívánt élő hit!
31/3243
Akik az Én szerető Szívemet tisztelik, tulajdonképpen szívem-lelkem leghőbb vágyát tisztelik. Ez
pedig nem más, mint az, hogy engedjetek magatokban életteret Nekem, Jézusnak. Engedjétek,
hogy szeressek a szívetekkel, nézzek a szemetekkel, beszéljek a szátokkal, dolgozzak a
kezetekkel, járjak a lábatokkal. Tehát az tiszteli helyesen az Én Szívemet, aki élő hittel hiszi azt,
hogy benne boldogító, békét biztosító, másokat szolgáló módon élek. Édesanyám, Mária, aki a ti
égi Anyátok, szintén erre kér, erre buzdít benneteket!
31/3244
Drága Gyermekem! Életetek mindig belülről oldódik meg! Bennetek van az a Szentlélek, aki
képes értelmet megnyugtató választ adni olyankor, amikor már úgy gondoljátok, hogy saját
bölcsességetek csődöt mondott. Nagy igazságot közöl veletek Jakab apostol, amikor levelében
arra szólít fel benneteket, hogy bátran és élő hittel kérjétek a BÖLCSESSÉG LELKÉT (Jakab levél 1;
5)
31/3247
Félelmed, elbizonytalanodásodnak három forrása van. Az egyik maga az ősellenség, aki mindig
arra törekszik, hogy elbizonytalanítson, hogy félelmet ébresszen benned. A másik az, hogy nem
tanultál Rólam eleget, s így könnyen zavarba tudsz kerülni, amikor Velem kapcsolatban fölmerül
valami téma. A harmadik pedig egy kicsit összetett. Hiúsági komplexus, tehát alázathiány,
csekély élő hit, tehát bizalomhiány, és a nem megfelelő szeretet, tehát odaadottság hiánya.
Ezeket nem nagyon nehéz felszámolni annak, aki szívesen tanul Rólam és szívesen beszél Velem
párbeszédima formájában.
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32/3267
Az élő hitnek feltétlenül van gyógyító hatása, és minden gyógyítás szép, jó és nemes, ha együtt
jár a megfelelő felelősséggel.
32/3277
Azok a furcsa dolgok, amelyek veled történnek, olyan elterelő próbálkozásai a szemtelen
szellemeknek, amelyek soha nem érhetik el céljukat ott, ahol élő hittel találkoznak.
32/3291
Nem az ima és a zarándoklatok a legfontosabbak, ha hitedet erősíteni akarod, hanem az, hogy
higgy az Én (a te Jézusod) benned lévő JELENLÉTEMBEN! Ha te azért imádkozol, azért jársz
zarándoklatra, hogy ezt elhidd, hát az jó, jó, de nem az igazi (ez a vallásosság)! Ha azért fordulsz
Hozzám imáddal, azért indulsz zarándokútra, mert boldogan hiszed, hogy benned élek
boldogító, békét adó módon, ez az igazi (ez az élő hit)!
32/3294
Ha nem tudod, hogy hol ez a bizonyos szabadsághatár, akkor vagy beszéld meg ez Velem,
Jézussal párbeszédimában, vagy gondolj arra, hogy másnak milyen tanácsot adnál egy ilyen
helyzetben, vagy gondolj arra, hogy halálod óráján hogyan fog érinteni téged jelen döntésed.
Ami biztos, az az, hogy szíved békéjét Tőlem, Jézustól mindig átveheted (Máté: 11; 28-29)! Ez
csupán élő hit kérdése.
32/3334
Azok tehát, akik már elhagyták földi életüket, olyan önismeretre jutnak, amelyről a földi
életükben nem is álmodtak! A helyes önismeret pedig mindig helyes istenismeretre is vezet. A
helyes istenismeret pedig minden esetben és mindenkiben képes megszüntetni azt a
reménytelenséget, amelyet itt a földön csak különböző bódulatokkal, narkotikumokkal szoktak
elviselhetővé tenni maguk számára azok, akikből hiányzott az élő hit.
32/3339
A betegségek nemcsak arra tanítják a földi halandókat, hogy a földi élet nem mennyország, de
arra, is, mennyország létezik, ha egyszer minden ember oda vágyik! Sajnos, legtöbb embernek
még a betegségek fájdalmaiban is nehéz elhagyniuk a földet, mert legtöbb ember szívéből
hiányzik az élő hit!
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32/3340
Arra kérlek, törekedj hinni jobban kettőnk élő kapcsolatában! Tehát gondolkodj, beszélj és
cselekedj úgy, mintha hinnél! Ez nem önámítás, hanem a benned élő hit edző gyakorlata!
32/3345
Az ELSŐ GOMB tehát a döntő! Vagy abszolút ELSŐ lehetek valaki életében, vagy nem is vagyok
ott! Csak annak lehetek abszolút ELSŐ, aki élő hittel hiszi, hogy ő az örökkévalóság gyermeke, s
ezért mindent, ami problémaként jelenik meg földi életében, e kérdés mérlegére tesz: 'Mi ez az
örökkévalósághoz képest?!' Magad fogsz legjobban megdöbbenni, hogy milyen hamar véget ér
földi életed!
32/3357
Ha nem hiszed el, hogy kimondhatatlanul szeretlek, akkor nem tudom szívedben az Én békémet
számodra érzékelhetővé tenni. A Velem, Jézusoddal történő élő kapcsolat csak hited által jöhet
létre. Ez a HIT azon alapul, hogy Én, Jézus, igazat mondok. Ha nem hiszed el, hogy benned élek,
akkor ezt hiába hangoztatom. Nem elég egy telefonhálózat kiépítése, ha abban nincs semmiféle
áram! Az áram a te élő hited! A hálózatot Én, Jézus, földi életemmel és kereszthalálommal
tökéletesen kiépítettem! De Belém vetett hited nélkül nem tudok hatni rád!
33/3401
Minél jobban megfeledkezik valaki arról, hogy az örök élet gyermeke, annál fájdalmasabb
szerettei halála. De nemcsak erről van szó. Valójában vigasztalni sem lehet azt, akinek nincs élő
hite. Azért nem lehet vigasztalni, mert bálványimádó!
33/3413
De a tüneti kezelés mindig helyén való. Csak ne várjatok az ilyen gyógyítástól csodákat! Csoda
csak élő hit által történhet! Nagy hangsúlyt tettem e kijelentésemre: 'A hívőnek minden
lehetséges' (Márk: 9; 23)! A szerzett betegségek gyógyíthatók.
33/3416
Ha téged idegileg kiborít az, hogy befolyásolni akar a gonosz, akkor előbb-utóbb valóban az
idegosztályon kell kikötnöd. Akinek élő hite van, az tudja, hogy Isten senkit nem enged erején
felüli kísértésbe kerülni. Ha valaki mégis kibírhatatlannak gondolja a rá zúduló kísértést, akkor
vagy túl hiú, vagy gyenge hitű, de mindenképpen elégtelen a Velem való kapcsolata.
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33/3435
A halál után azok számára, akikről azt mondjátok, hogy a mennyországba jutottak, a lélek
fejlődésének ugyanaz a módja, mint a halál előtt. Csupán az a kettő között a különbség, hogy a
halál előtt az élő hit erősíti, növeli szereteteteket, s szeretetetek növeli hiteteket. A halál után
már nincs hit, mert helyette látás van. Azért fogjátok látni a végtelen boldogság Forrását, mert
szerettétek Őt, és mert látjátok, még jobban fogjátok szeretni. Mert még jobban fogjátok
szeretni, még jobban fogjátok látni, tapasztalni. Mert még jobban fogjátok látni, tapasztalni,
még jobban fogjátok Őt szeretni. És ez így 'megy' a végtelenségig, a végtelenségben.
34/3499
Kedves Barátom! Neked már nagyon jól tudnod kell azt, hogy nem neked kell kérni hitet Tőlem,
hanem Én, Jézus, kérek hitet tőled! Benned bőven megvan az okosság és óvatosság alapján
nyugvó élő hit! Már csak igénybe kell venned! Úgy kell tenned, mintha hinnél, és akkor máris
élni, lobogni kezd benned a világító, rosszat elégető, jót melegítő, erősítő HIT lángja!
34/3500
A hit, mint minden képesség, gyakorlat által növelhető. Az eddig megjelent HANG- könyvekben
azt szoktam ajánlani annak, aki a hit képességének növekedése iránt érdeklődik, hogy csináljon
úgy, mintha hinne. Sőt, gondolkodjon, beszéljen úgy, mintha hinne. Ez nem önámítás, hanem az
élő hit gyakorlás által történő erősítése, növekedése.
34/3501
A tanulékonyság feltétele az a nyitottság, amely élő hittel hisz Bennem. Hited akkor élő, ha
tudod, hogy erőm, bölcsességem mindig rendelkezésedre áll, tehát mindaddig sziklaalapon állsz,
amíg Én, Jézus, abszolút ELSŐ vagyok életedben. Akkor vagyok abszolút ELSŐ, ha sem
elméletileg, sem gyakorlatilag, nincs második. Vagyis, mindig Én, Jézus mondhatom meg, hogy
mit kell tenned.
34/3525
A földi élet probléma-erdőjéből csak az és csak akkor talál kiutat, aki belül, lelkében végleg
elhatározta, hogy elfogad Engem, Jézust, urának, megszabadítójának. Ennek a döntésnek egyik
oldala az, hogy elfogadj így Engem. A másik oldala pedig az, hogy add át magadat Nekem! Így
válik benned az élő hit Isten erejévé!
34/3530
A szó legszorosabb értelmében neked nem kell helyrehoznod semmit! Neked csak hinned kell
abban, hogy szeretlek, és mindent megteszek érted. Ha ez a hit élni kezd benned, akkor el kezd
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működni benned az az isteni erő, amely az élő hit másik neve, és már helyre is állt életedben az
a rend, ami a te szívbékédnek is a táptalaja lesz. Hitet nem tudok adni senkinek, de hitet kérek
mindenkitől!
34/3556
A 'fénynek' világítani kell, a 'fényforrásnak' soha nem szabad kialudni. Tehát akkor vagy jó
'fényforrás', ha élő kapcsolatban vagy az örök FÉNNYEL! Az élő hit nem más, mint Isten élő ereje
benned!
34/3599
Az él a gondolkodás-átalakítás állapotában, aki reggel legalább ennyit mond: Jézusom! Veled
indulok és Érted teszem azt, amit tennem kell. Napközben választ keres és talál e kérdésére:
Uram! Ez miért jó nekem? (Akár józan esze, akár élő hite által mindig megtalálja e magának
feltett kérdésére a választ. Ezt a bennetek élő Lelkem szavatolja!). Este pedig legalább ennyit
mond: Uram! Ma ennyi tellett tőlem! Szó sem lehet arról, hogy Én, Jézus, ne lennék
megelégedve azzal, aki a fenti három szempont megvalósítására törekszik! Én, Jézus, nem
vagyok hajcsár!
34/3602
Csak a felszínen látszik Isten oldaláról megmagyarázhatatlannak egy erőszak által született
gyermek sorsa. Ha engeditek, hogy értelmeteket átjárja az élő hit, akkor e téren sem csorbul az
Isten becsülete!
35/3639
Mivel a föld nem a mennyek országa, ezért a gondviselő Isten gondviselő szeretetét csak az
örökkévalóság szemüvegén át lehet felismerni. Ez nemcsak azt jelenti, hogy 'mi ez az
örökkévalósághoz képest', hanem azt is, hogy ti, akik rövid időre, adósságtörlesztésre is jöttetek
le a földre, akkor éltek élő hitben, amikor hálát tudtok adni olyankor is, amikor e világ fiai
bosszankodnak, amikor hisztek abban, hogy az is a javatokra válik, ami miatt a világ fiai
káromkodnak. E hitetek feltétlenül képes hálaadásban megnyilvánulni!
35/3646
Ne azon sopánkodj, hogy csalódtál bálványodban, hanem adj hálát azért, hogy végre kezd
kinyílni a szemed, s kezdesz Rám találni. Ha most nem vagy képes hálát adni az általad megélt
csalódásért, akkor még mindig nem nyílt ki megfelelő módon az a benső szemed, amelyet élő
hitnek is lehet nevezni, és amely szemmel nézve, lelepleződik minden bálvány!
Azt elhinni, hogy vagyok, egyenlő a nullával. Ezt az ördögök is elhiszik. Az élő hit ott kezdődik,
amikor valaki valóban Rám akar hallgatni!
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36/3757
Ha fáj is, de ne nyugtalanítson az, amikor környezetedben nem tapasztalsz élő hitet. Feltétlenül
el fog jönni az ideje annak is, hogy ők is felismerik, mi válik javukra. Én, Jézus, az Atyával és a
Szentlélekkel, mérhetetlenül jobban szeretünk benneteket, a rosszakat is, semmint
gondolnátok!
36/3773
Az egészséges gondolkodás-átalakítás alapja az az élő hit, amely egyben erőforrás is. Hinned kell
abban, hogy Isten nemcsak van, de a te életedben is ÉRTED van! El kell hinned, hogy Én, Jézus,
soha nem engedném meg, hogy bárki is elraboljon Tőlem, a te boldogságod forrásától, ha
egyszer igen-t mondasz Nekem!
36/3811
Te újjászülettél! Ezért mindig van elegendő hited! De ez, éppen azért, mert élő hit, kell, hogy
mindig fejlődő hit legyen!
36/3820
Sem férjed, sem más emberfiának hűségére ne építs! Téged, ha valóban élő hittel hiszel
Bennem, akkor sem mások hűsége, sem mások hűtlensége nem befolyásolhat abban, hogy te hű
legyél Hozzám, a te Jézusodhoz.
36/3873
Három fontos szempontot azonban tudomásodra kell hoznom. Az egyik az, hogy Én, Jézus,
jobban szeretem édesanyádat, mint te, vagy bárki valaha is szerethetné őt. A másik az, hogy
neki is tudnia kell, hogy vagy csökkentem a fájdalmát, vagy növelem az erejét, ha Hozzám fordul
élő hittel. A harmadik pedig az, hogy senki nem képes másnak az életét őhelyette megélni. Sem
örömben, sem bánatban, senki nem képes más örömét, bánatát megélni. Lehet mással együtt
élni, de nem lehet más életét megélni.
37/3899
Ígéretem szent és igaz, amit mondottam János 14; 23-ban. Ha ezt élő hittel elfogadod, akkor
megoldottad életed minden problémáját. Ha nem hiszed, akkor megváltozhat az egész világ,
akkor sem találhatod meg szíved békéjét, boldogságodat, nem élheted át a hazataláltság
örömét!
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37/3939
Akár ideggyógyászhoz, akár jósnőhöz jársz, igazi, élő hit nélkül csak olyan orvosságokhoz jutsz,
ami pénzedbe is kerül, bódultságot is okoz, de nyugalmat, szívbékét nem tud nyújtani.
37/3941
A depresszió a reménytelenségnek olyan megnyilvánulása, amely az élő hit alázatával
gyógyítható! A hit alázata nem más, mint olyan szilárd kapaszkodás Istenben, amely
kapaszkodás nem erőt vesz ki belőletek, hanem ellenkezőleg, erővel tölt fel a napi munkátok
elvégzéséhez. A hit alázata megérteti veletek azt, hogy csak azt kell megtennetek, amit kell, s azt
mindig meg tudjátok tenni. A hit alázata megérteti veletek azt, hogy Isten nem a vágyaitokhoz,
nem elképzeléseitekhez, hanem a feladataitokhoz adja a kegyelmét.
37/3951
Mivel a föld elsősorban nem az Én, felétek áradó szeretetemnek a helye, legalábbis érzelmi
síkon nem, hanem arra való, hogy ti mutassátok ki szereteteteket, hűségeteket Irántam, ezért
szükségszerű a lelki szárazságnak az a periódusa, amelyet most átélsz. Ilyenkor sokkal közelebb
vagyok hozzád, mint gondolnád! Ez valóban az igazi, élő hit próbája. Amíg a földön éltek, meg
kell tanítanom enyéimet arra, hogy többre értékeljék az AJÁNDÉKOZÓT, mint az ajándékot.
38/4052
Feltétlenül a lélek gyógyítására kell tenned a hangsúlyt! A lélek gyógyításának az útja pedig a
szívből jövő hála és dicsőítés. De ez csak akkor nem lesz hamis, csak akkor őszinte, ha valóban
rálátsz arra, amiért hálálkodnod kell. Meg kell hát tanulnod másképpen gondolkodnod, mint
ahogy eddig tetted. Ha van élő hited, akkor tudod, hogy nagyon szeretlek, és mindenkor veled
vagyok.
38/4064
… meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet sem kételkedve. Mert aki kételkedik, hasonlít a
tenger hullámaihoz, amelyeket felkorbácsol, és ide-oda vet a szél, a Szentlélek hatására írta, s
mindenki megtapasztalhatja azt, hogy Isten figyeli imáitokat, ha élő hittel fordultok Hozzá!
Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha az Én szeretetem békét tudna teremteni szívedben.
Ez nem Rajtam múlik! A te élő hited és áldozatos szereteted az, ami képessé tesz téged az Én, a
te Jézusod békéjének befogadására, bármilyen körülmény, bármilyen környezet vesz is körül
téged.
38/4065
Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha az Én, a te Jézusod békéje a te élő hited által, átélt
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valóság lehetne benned.
38/4066
Nagyon természetes, hogy ti annyit láttok az életből, amennyi benneteket érint. De tudnotok
kell, hogy minden mindennel összefügg, és olyankor, amikor valamit nem értetek, attól az még
nem értelmetlen. Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel, térben és időben látjuk a nagy
egészet! A ti vágyaitok és feladataitok gyakran nem fedik egymást. Isten nem vágyaitokhoz méri
az Általa felétek sugárzott kegyelmét, hanem azokhoz a napi feladataitokhoz, amelyeknek
elvégzése, ha van élő hitettek, biztosan szívbékét hoz számotokra akkor is, ha van családotok,
akkor is, ha nincs. Még senkit nem tett boldoggá az, ami történt vele tudtán és akaratán kívül.
Boldoggá mindenki csak azáltal lehet, ha itt és most növekszik abban a szeretetben, amelyet a
jelen áldozatvállalása megkíván tőle.
38/4070
Kétségtelen, hogy Én, Jézus, meg tudom szüntetni e betegséget is, de nem úgy, mint valami
szervi bajt, mintegy parancsszóra, érintésre. Csak ott tudok eredményt elérni, ahol együtt
működik Velem a beteg. Az együttműködés hogyanja pedig a következő: élő hit, és határt nem
ismerő szeretet. Ahogy halad valakinek életvonata e sínpáron, úgy oldódik le róla e betegség.
Adj hálát e betegségedért, mert ennek segítségével ismerheted fel helyesen a maga
mélységében, az élő hitnek és az Általam tőletek megkívánt szeretetnek igazi értelmét, értékét
(János: 13; 34). Az Általam megkívánt szeretetnek ugyanis nem a gyűlölet, hanem a félelem az
ellentéte. Ezért megszüntetésére gyökeres megoldást csak az a törekvés, szándék adhat, amely
hinni és szeretni akar szándékom szerint.
38/4081
Az élő hit egy olyan erőforrás, amely képes megvalósítani azt, amit kijelölt magának.
Mindaddig, ameddig megtapasztalható érzések igézete alatt áll valaki, nem mondható el róla az,
hogy hitből él. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem elég hinni, nem elég az, ha valaki
birtokában van ennek az erőforrásnak. Szükséges az irány, amelyre felhasználja a hit
erőforrását!
Bizony, drága Gyermekem, meg kell tanulnod élő hitből élni! Tehát meg kell tanulnod, hogy
nem az a döntő, amit érzel, hanem az, amit hiszel!
38/4086
Azért hangsúlyozom, hogy a te Jézusod vagyok, mert te Nekem nagyon fontos vagy! Én, Jézus,
mindig és mindent el akarok követni azért, hogy teljesen Szerintem élj! De ehhez, mivel nem
vagy bábú, neked is teljes erővel önuralomra kell törekedned. Nem köpködhetsz, nem
rángathatod magad, nem beszélhetsz akárhogy, ha élő hittel hiszed, hogy te az Enyém vagy, Én
pedig a tiéd!
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38/4091
Édesanyád jelenleg sokkal közelebb van most hozzád, mint volt a földi életében. De ezt a
közelségét áldásnak, Isten ajándékának csak akkor tudod elfogadni, ha élő hittel hiszed azt, hogy
az örök élet egy olyan szent valóság, amelynek elérésekor mindaz, aki ide eljutott, mind azok,
akik a földön maradtak, csak jól jártak.
38/4096
Fárasztó álmaid forrása élő hited és bizalmad csekély mértéke. Ha nem arra tennéd a hangsúlyt,
hogy milyen vagy, hanem arra, hogy KIÉ vagy, ha jobban tudnál hinni abban, hogy nagyobb AZ,
aki benned van, mint ami kívüled van, ha el tudnád fogadni, hogy az istenszeretőknek minden a
javára válik, tehát, ha elhinnéd, hogy Én, a te Jézusod, boldogító módon vagyok benned, és
örülök neked, ha te örülsz Nekem, akkor angyalaim tudnának gondoskodni arról, hogy
pihentető, frissítő, örömteli álmaid legyenek.
38/4100
Neked is törlesztened kell bizonyos karmikus adósságokat. A földi élet mulandóságában sem a
betegség, sem az egészség, nem érintheti a lényeget! A lényeg mindenkor a bennetek lévő, élő
szeretet! A senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a lehetőségek szerinti segítés
szent hármassága az a magatartás, amelyben feltétlenül növekednek azok, akik élő hittel
képviselik az előbb említett univerzális hitet. Isten mindenkitől csak azt várja el, amire az illető
képes. Nem vágyaitokhoz, hanem feladataitokhoz méri Isten a kegyelmét. Isten mindenkitől
csak azt várja el, hogy végezze el azt a feladatát, amire képessége és lehetősége őt felszólítja.
38/4101
Bizony igaz, hogy nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró-cseprő bajainakörömeinek felvállalásához kell az igazi bátorság. Ehhez kell az az élő hit, amely olyan békét
teremthet benned, amelyet a világ és te, még annyi tevékenységed sem tud neked megadni.
Igaz, elvenni sem tudja senki tőled az Én békémet, ha meg vagy Velem elégedve! Nekem, éppen
azért, mert mérhetetlenül szeretlek, az okoz örömet, ha te örülsz Nekem, és nem az, ha soha
nem vagy magaddal, körülményeiddel, megelégedve.
38/4103
A hitet csak értelemmel lehet erősíteni, különben babonává silányul! Hinni valakiben annyit
jelent, hogy annak, akiben hiszel, odaadod az életedet! Az egyre tökéletesebb odaadottság csak
gyakorlás által lehetséges. Ezért az élő hit növeléséhez nem elég önmagában az imádság.
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39/4137
Az élő hit megelőlegez valamit abból az örömből, amit a színről színre látás fog beteljesíteni.
Érzelmi szinten ez a földön állapotszerűen nem lehetséges. A föld nem mennyország!
39/4157
A szeretet mindenkor tud segíteni annak, akinek élő hite van. De akinek nincs élő hite, az nem
tudja átvenni Isten segítő szeretetét úgy, ahogy átvehetné, ha hinne Istenben. Én, Jézus sem
tudtam ott, ahol nem találtam hitet, mindenkit meggyógyítani (Mt. 13; 58). De ott sem
gyógyítottam midig, ahol hittel gyógyulni akartak. Nem, mert nem a testi gyógyítást tartottam
fontosnak! Ti se tartsátok azt nagyon fontosnak! Üdvözülni lehet betegen és elkárhozni lehet
egészségesen. Bizonyos értelemben betegen még könnyebb üdvözülni, mint egészségesen,
mivel egy betegnek kisebb a felelőssége.
39/4181
A nem katolikus keresztények abban hisznek, hogy csak azok számára vagyok így jelen, akik élő
hittel elhiszik a vétel pillanatában, hogy ott vagyok, amikor valaki magához veszi az Úrvacsorát.
És ez így is van!
39/4218
Az élő hit gyakorlása, megélése pontosan azt jelenti, hogy a külső körülmények helyett a belső
világod számára elfogadod azt, hogy minden a javadra válik, mert te az Enyém vagy, és Én, Jézus
a tiéd vagyok! Ennél nagyobb örömforrás nem létezhet egyetlen szellemi lény, tehát egyetlen
ember számára sem!
39/4233
Az élet keresztjének a függőleges ága maga az emberi természet. A másik, a vízszintes ága pedig
a körülmények. E keresztről leszállni tehát nem lehet. Természetedet mindenhová magaddal
viszed, és körülményeid mindenhol vannak. De lehetséges az, hogy a függőleges szárat
párhuzamossá formálja valaki önmagában, és akkor már sínpárként tud haladni rajta élete
vonata a boldogító CÉL felé. A CÉL mindenkor és mindenkinél a Velem, a te Jézusoddal való élő
kapcsolat. Csak élő hitből képes benső békével élni minden ember. E nélkül boldogság helyett a
bódultság lesz osztályrésze, amely képes tönkretenni nemcsak az örök életet, de a múlandó földi
életet is.
Hozzá kell tehát látnod a gondolkodásod átalakításához! Hozzá kell látnod, elfogadni, elhinni azt,
hogy ÉN, a te Jézusod boldogító módon élek benned. Neked ezt nem megteremtened, hanem
felfedezned kell. Ez csak az élő hit által történhet. El kell hinned azt, hogy Én, Jézus komolyan
mondottam a következő szavakat: "Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is
szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. (Jn. 14;23)". Ha ezt elhiszed, ha erre
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nyitott vagy, akkor megoldódnak életed gondjai. Ha más utakat próbálsz ki e téren, akkor is
tudd: Én, Jézus mindenkor és mindenhol várlak, mert kimondhatatlanul szeretlek!
40/4259
Az élő hit, lehet bármilyen nagy és mély, csak homályos látást eredményez. A színről színre látás
szétfeszít minden keretet, ezért kibírhatatlan a tér, idő kereteiben élő ember számára. De
megcélozni EZT kell! Ez ad boldogságot, belső békét az élő hitben élő ember számára. Azok, akik
nem hitből és nem hitben élnek, nem lehetnek boldogok, csupán a bódultság bizonyos fokait
élik át. Semmiféle pótcselekvéssel nem pótolható az Istennel való élő kapcsolat!
40/4309
Mint tudod, az Istent szeretőnek minden a javára válik (Róma: 8.28)! Azok a kérdések,
problémák, amelyek gyötörnek, feltétlenül fel fognak oldódni abban az élő hitben, reményben,
amellyel Hozzám, a te Jézusodhoz kötöd magadat.
40/4311
Olyan soha nem lesz életedben, hogy valaki állapotszerűen arra törekedne melletted, hogy
Istenben találd meg boldogságodat. De ilyenre nincs is szükséged! Sem neked, sem másnak!
Nincs, mert benned élek, és te, ha élő hittel hiszel abban, hogy Én vagyok a szőlőtő, te pedig a
szőlővessző, akkor Lelkem úgy magába tudja ölelni lelkedet, hogy tökéletesen megérted, hogy
csak Bennem találhatod meg szívbékédet, tehát egyedül és kizárólag Én vagyok az IGAZI!
40/4312
'Az volna a baj, ha nem volna baj', szokták mondani a jó humorral rendelkező emberek, és
igazuk van! Formálódni csak teher alatt lehet. Helyesen formálódni, lelkileg fejlődni pedig csak
élő hittel lehet. Hited ápolására, elmélyítésére mindenkor megtalálod Nálam, a te Jézusodnál a
reggeli és esti imáidban azokat a forrásokat, amelyek képesek átlendíteni téged a nehézségeken.
40/4323
Kétségtelen, hogy a párbeszédima élő hitet feltételez. Valóban el kell hinned, hogy nemcsak
benned élek, hanem érted élek benned! El kell hinned, hogy te a Győztes oldalán állsz, ha
Engem, Jézust választottad életed Urává és Megszabadítójává! El kell hinned, hogy annak, aki
istenszerető, minden a javára válik, mert az Isten a szeretet körén belül valóban Mindenható! El
kell hinned, hogy Isten plusz egy fő, mindig abszolút többség!
40/4346
Mivel a földi ember értelem, akarat és érzelem, ezért az, aki élő hittel befogad Engem, Jézust a
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lelkébe, s ezt azzal igazolja, hogy érdeklődési iránya szinte állapotszerűen Felém irányul, az
feltétlenül elindult a Lélekkeresztség útján. Tehát nem az a Lélekkeresztelt, aki ezt vallja
magáról, hanem az, aki a Lélek gyümölcseivel ezt igazolja is kifelé. (Galata levél: 5;22-23).
40/4351
Nagyon fontos, hogy higgyetek imáitok erejében! Az élő hittel mondott imádság valóban
'hegyeket mozgat'! Nagyon okos, ha kérő imáidhoz hozzá teszed e kis mondatot: 'akaratod
szerint!' Ez azért fontos, nehogy úgy hangozzék kérő imátok, mintha saját akaratotok
megvalósítását jobbnak tartanátok Isten akaratának megvalósításánál.
40/4353
Az emberi együttlétben a boldogság nem más, mint a különbözőségek dinamikus harmóniája.
Ezt a lelki állapotot az Én benned történő hazataláltságom öröme, a te élő hited által, feltétlenül
képes biztosítani benned!
41/4378
Aggodalmaskodás helyett tehát szítsd fel magadban azt az élő hitet, amely képes biztosítani
benned az Isten által számodra felkínált benső békét!
41/4384
Te nagyon akartad, hogy e gyermeked világra jöjjön. Nem úgy gondoltad, hogy e gyermeked
lesz életed legnagyobb keresztje. Most nagyon komolyan tudomásul kell venned, hogy te is édes
gyermeke vagy a mennyei Atyának, és Ő soha nem engedi, hogy bárki is nagyobb keresztet
cipeljen, mint amekkorát elbír viselni. Igaz, ez csak azokra érvényes, akik élő hittel hisznek
abban, hogy Isten valóban GONDVISELŐ ISTENE azoknak, akik szeretik Őt. Ez gyakorlatban
annyit jelent, hogy vagy csökkenti keresztedet, vagy növeli erődet. De mindenképpen
Gondviselőd, ha hiszel Benne! Bizony a Földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem
áldozat. Az Én édesanyámnak, Máriának is fájdalmas volt látni az Én szenvedésem. Most te
részesülsz némileg Mária fiáért aggódó fájdalmában. Ez tehát bizonyos értelemben kitüntetés
számodra!
Hitedet lemérheted e mondat mérlegén: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?!' Végső soron
minden a HITEDEN múlik! Nem azon a hiten, amely által Istenen akarsz változtatni, hanem azon,
amely bármilyen körülményben képes szívbékét adni annak, aki Engem, Jézust ÚTKÉNT vállal. Az
vállal Engem útként, aki elhiszi azt, amit Máté 6; 25-34 részben olvashatsz. Az Én szavam szent
és igaz! Ezért biztos lehetsz abban, hogy mindaz, aki élő hittel Hozzám jön, azt megenyhítem
(Máté: 11; 28).
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41/4422
Nagyon fontosnak tartom számodra is, hogy legyen pár percet kitevő olyan reggeli imád,
amelyben, lélekben kapcsolatba kerülsz Velem, a te Jézusoddal, s megbeszélve Velem az
elinduló napodat, Tőlem áldást kérve erre az elinduló napra, élő hittel határozd el, hogy Velem
és Értem fogod tenni azt, amit tenned kell. E jó szándék felindítása olyan erőforrás lesz
számodra, amely képes leoldani rólad minden felesleges kacatot.
3. Akkor segíted legjobban családodat, ha élő hittel éled előttük azt, hogy Én, Jézus elég vagyok
neked! Életté kell válni benned ennek az igazságnak: Isten plusz egy fő mindig abszolút többség!
Te a Győztes oldalán állsz!
41/4465
Látást Tőlem, a te Jézusodtól kaptál! Vedd hát észre, hogy neked elsősorban nem könyvekre van
szükséged, hanem olyan élő hitre, amelynek birtokában Rám tudod bízni magadat! Örök
igazságot mondottam akkor, amikor azt mondtam, hogy elég a mának a maga baja! A holnap
majd gondoskodik magáról (Máté: 6; 34)!
41/4472
A sötétség természetszerűen ijesztő annak, aki egyedül van, és látni akar. Ez tehát szinte
természetes! E tekintetben sok függ az idegállapottól is, és nemcsak attól az élő hittől, amely
által megpróbálhatod átélni azt, hogy te, aki Istent szerető vagy, a sötétségben is csak jól
járhatsz! Természetesen ettől is!
41/4491
Aki egy csodálatos ország felé utazik, azt nem hangolhatja le sem a vonat rázkódása, sem a táj
kietlensége, amelyen áthalad. Mindenkor át tudja melegíteni szívét a 'végállomás' tudata. Ez
jelenti azt, hogy az igaz ember akkor igaz, ha benső békét hordoz, és akkor hordoz benső békét,
ha élő hittel éli a mulandó, földi életét!
41/4500
Ami pedig a másik iránti szeretet áradását jelenti, ez is lehetséges annak, aki magában
szeretetet hordoz. Sőt nemcsak lehetséges, hanem egyenesen szükséges! Így tehát az élő hit és
az élő szociális érzék minden jó szándékú embert megóv a magányosság poklától!
41/4503
A földi életben az élő hit ad némi képet a bennetek valóban jelenlévő Mennyországról, de ez
időnként alig érzékelhető. Ennek érzékelése nem is tartozik a lényeghez. A lényeg a HIT! Minél
kevésbé érzékeli valaki önmagában a mennyek országát, annál nagyobb lehetőséget kap hite
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arra, hogy növekedjék. A Mennyországban nincs HIT. Ott LÁTÁS VAN!
42/4543
A te családod az Én családom is! Én, a te Jézusod, az Atyával és a Szentlélekkel akkor is
gondviselőtök vagyunk, ha ez nem mutatkozik meg látványosan. A leglehetetlenebb
körülmények között is megtalálja lelke nyugalmát az, aki élő hittel hisz abban, hogy az Istent
szeretőknek minden a javukat szolgálja!
42/4572
De férjedtől függetlenül tudnod kell azt, hogy a földi élet soha nem lesz mennyország! A Föld
mindenkor és mindenkinek a szenvedések földje. Itt kell megacélozódnotok arra az örök
szeretetre, amely reátok vár Nálam, Jézusnál. Mária, égi Édesanyátok mindent megtesz azért,
hogy fölszítsa bennetek azt az élő hitet, amely nem arra irányul elsősorban, hogy kisebb legyen
a keresztetek, hanem arra, hogy nagyobb legyen az erőtök! Ezt helyetted elhinni a te
érdekedben senki nem tudja! Ez neked a feladatod!
Ti mindannyian halálra váltan születtetek a Földre. Ennek nem mások gonoszsága az oka, hanem
mindenkinek saját döntései következményeit kell viselnie. Nem ez az egyetlen életetek létezett
csupán! Előző életeitek adósságainak terhével születtetek, és ezeket kell élő hittel, nagy
szeretettel viselnetek ahhoz, hogy átélhessétek azt az újjászületést, amely feltétlen feltétele
üdvösségeteknek, boldogságotoknak.(János: 3; 3)!
42/4584
Én, Jézus nem egy voltam a sok ártatlanul kivégzett emberek közül, hanem bennem Pilátus,
mint ember, halálra ítélte a Földre szállt Istent! Ebből logikusan az következik, hogy Isten
Bennem, Jézusban teljesen kiszolgáltatta magát nektek, embereknek! A ti boldogságotok azon
fordul, hogy mit tesztek Velem, aki minden kiszolgáltatottban jelen vagyok rászoruló módon
(Máté: 25.35-45)! Az igazi, élő hit bizony sorsvállalást is jelent, sorsvállalást a rászorulókkal!
42/4592
Csak élő hitből lehet szívbékében élni! De így, bárhol él valaki, boldogságot hordoz a szívében!
42/4628
Az élő hit nem arra teszi a hangsúlyt, hogy ő milyen, hanem arra, hogy ő kié? Minél fontosabb
lesz számodra az, hogy te az enyém vagy akkor is, ha bukdácsolsz, annál jobban fogod tudni
átélni azt, hogy az Én erőm a te erőd is! Így fogod tudni megtapasztalni azt az alázatot, amely
megdicsőít Engem!
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42/4655
Én, Jézus remélek abban, hogy egyszer élő hittel megtalálsz Engem, és akkor boldog és
elégedett leszel.
43/4687
Kérdező: Mi történik velem, amikor Jézus megáld az élő hit Lelkével?
Amikor valaki olyan lehetőséget ajánl fel Nekem, hogy megáldjam őt, akkor felhívást és erőt kap
arra, hogy áldásom tartalma tapasztalhatóbbá váljék életében.
43/4727
Hogy kiben és mikor, és milyen mértékben nyilvánul meg a sátán, azt mindig a bennetek lévő
élő hit határozza meg. Az biztos, hogy Engem, Jézust is csak rövid időre hagyott el. (Lukács: 4;
13) Soha nem hittem neki, mégsem adta fel! Mindig újra és újra megpróbálta, hogy önző emberi
értékek alá helyezzem az Isten akaratát. Az tény, hogy a sátán nemcsak személyben, de
hivatalban is meg tud nyilvánulni. Az önző és gonosz emberek hivatalában. Ha a nagytanácsra
gondoltok, amelyik halálra adott Engem, nem találtok benne egyetlen embert sem, akit a kísértő
ne csavart volna az ujjai köré. Aki tagadja a sátán létezését, az tagadja a bűn létezését is!
Mérhetetlen vakság és hatalmi vágy kell ahhoz, hogy azt az embertelen pusztítást, amelyet a
Földön véghez visztek önmagatokban és embertársaitokban, ezt jónak mondjátok! ERRE CSAK A
SÁTÁN KÉPES!
43/4759
Az a káosz, amelyben élsz és gondolkozol, még nagyon sok fájdalmat fog okozni neked. A
megtapasztalás, bár nagyon fontos része az életeteknek, mégsem mondhatom, hogy
önmagában képes olyan ismeretekre juttatni benneteket, amelyek által felülemelkedhettek az
anyagvilágon. Aki hisz és megkeresztelkedik az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik, szólt a
tanításom kétezer éve, és ma sincs másképp. Aki Bennem hisz, az elhiszi azt a világot is, amit Én
képviselek, és amit ember teljességében nem látott soha; aki pedig nem hisz Nekem, az elmegy
Mellettem a kárhozatba. Megtapasztalásra nem Nekem van szükségem, aki hordozom a
teljességet, hanem neked, aki az élet és halál mezsgyéjén tántorogsz, és fizikai léted egyszerű
tartalmát, funkcióját sem ismered fel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek, mondottam Tamás
apostolnak, vagyis a hit előzze meg a megtapasztalást. Hinnetek kell Bennem, ha élni akartok, és
a bennetek élő hit visszaigazolódik annyi és olyan megtapasztalásban, amire szükségetek van a
még nagyobb hit megélésében. Senki sem tudja önmagát megmenteni pusztán tapasztalati
úton! Nem, mert ahhoz az örökkévalóság is kevés idő lenne, ugyanis megtapasztalni dolgokat
csak időben lehet. A megtapasztalás nem véglegesíti bennetek a tudást, csak közelebb vezet
hozzá akkor, ha a cél és az út azonos Velem, vagyis a szeretettel. Azért tudok az
istenszeretőknek mindent a javukra fordítani, mert minden megtapasztalásban Engem, Jézust
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keresnek, vagyis azt, hogy miért jó ez nekik! Az Istent nem szeretőknek pedig nem tudok a
javukra fordítani semmit, mert egyéni, önző érdekeiket keresik a megtapasztalásokban, ezért
minden a kárukra válik addig, míg nem változtatnak látásmódjukon. Mivel minden jó forrása az
Isten, ezért akiben nem élhetek, abban csak nyomorúságot, erőszakot, hatalmaskodást, meg
nem értettséget, önzést, hazudozást, képmutatást, testi-lelki haldoklást tudnék megtapasztalni,
ha Nekem lenne szükségem arra, hogy ti vezessetek Engem! De mivel Bennem az ördögnek
semmije sincsen és nem is lesz soha, ezért nem Nekem, hanem nektek van szükségetek arra,
hogy megtapasztaljátok azt, amikor bennetek élhet a romlatlan szeretet!

