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Minősítés 
Kulcsszó: minősít  

 (96 Hang-levél, 18 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 
 
1/13 
Valaki akkor lesz érett személy, ha egyértelműen képviseli ezt: SEMMINEK SINCS SEMMI 
ÉRTELME ÖNMAGÁBAN. Mindennek a CÉL ad értéket és értelmet. Nincsen közömbös 
lődörgés. Sokkal fontosabb az, amiért tesztek valamit, mint az, amit tesztek! Amiért tesztek, 
azért Én minősítelek benneteket. Amit tesztek, azért esetleg mások minősítenek 
benneteket. 
 
1/31 
Kérdező testvérednek üzenem: éles kritikai érzékkel rendelkezik. Önmagában ez nem érték. 
Egyetlen képesség sem érték önmagában. Minden képességet a cél minősíti, amire 
használják, és a szándék, amivel átitatják. SZÁNDÉK ÉS CÉL! Ez dönti el azt is, hogy mennyire 
építő valakinek a kritikai érzéke.  Az lényegében nem érdekes, hogy MIT csinál valaki. 
Hogy MIÉRT ÉS HOGYAN csinálja. Ez a döntő. Aki nem erre teszi a hangsúlyt, az lelkiismeretét 
megnyugtatni próbáló pótcselekvéseknek adja át magát. Ne játszadozzatok Velem! Vegyétek 
magatokat komolyabban! 
 
1/37 
Nagyon nagy és szent kapcsolat a barátság. - Mikor Mária Magdolna a drága kenetet Rám 
öntötte, zúgolódtak a tanítványok. Pazarlásnak minősítették. Én akkor Magdolna pártjára 
álltam. – 
 
1/68 
Akiknek nincsenek érveik, azok általában csupán csak minősítenek. De nemcsak. 
Igyekeznek valami hatalom mögé húzódva olyan védekező állást kialakítani / holott őket 
senki sem támadja /, mely védekező állásban győzködik egymást annak elhitetésével, amit 
érvekkel bizonyítani nem tudnak, mert nem is lehet. Gyengeségükkel akarják egymást 
erősíteni. E gyengeségük a tekintélyelvre építés. 

 
2/107 
Végezetül megnyugtatlak: A HANG addig az Én hangom, míg szinkronban van az 
evangéliumokban megfogalmazottakkal. Vigyázok, hogy ez mindig így legyen. Ha valaki mást 
hall ki belőle, az minősítés helyett megokolással igazolja igazát. 
 
2/149 
Kedves Barátom! E kérdésére sem a világ legjobb, sem a világ legrosszabb emberének 
egyértelműen válaszolni nem tudnék. Nincs önmagában sem jó, sem rossz cselekedet, mert 
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minden cselekedet valakié. És akié, annak a valakinek kell eldöntenie, hogy milyennek 
minősítse cselekedeteit. Én csak azt tudom neked elmondani, hogy hogyan tudod magadnak 
és magadon megállapítani, hogy helyes, vagy nem helyes, amit csinálsz. Ennek útja-módja: 
Gondolod át minden nap, mivel töltöd ki idődet. Azt mindenkinek tudnia kell, hogy mindenki 
azért van, hogy Engem egyre jobban megismerjen, megszeressen. Ehhez kell mérned azt, 
amivel foglalkozol. De nem elég felmérned, hogy mit csinálsz. Nem elég az idő-elszámolás. 
Fontos megítélned, hogy amit csinálsz, hogyan csinálod. Ezt hívjátok szeretet-
elszámolásnak. Ha e két kérdést becsülettel naponta megválaszolod magadnak, akkor 
világos lesz előtted a hogyan tovább. 
 
3/172 
Engem nem a Szentírásból, hanem az EVANGÉLIUMOKBÓL lehet megismerni 
legegyszerűbben. Nyilván az Evangéliumok is Szentírás, de MINŐSÍTVE AZ. Sajnos nagyon sok 
jó szándékú gyermekem, éppen azért, mert nem rangsorol a Szentírásban, hanem a 
Szentírást a Szentírásból akarja magyarázni, nagyon elmegy Mellettem. Igen, mert 
kénytelenek kihagyni életük első kegyelmét, a józan észt. Pedig Lelkem éppen azért akarja 
felhasználni józan eszeteket, hogy Engem annak ismerjetek meg, aki valójában vagyok, 
ÚTNAK A BOLDOGSÁG, A BENSŐ BÉKE FELÉ! Nem is mondhattam volna nyilvános 
működésem kezdetén, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat, ha nem éppen a 
gondolkodásotok használatát kívántam volna. 
 
3/183 
Figyeld meg: Te sohasem támadtad, te mindig szeretted és értékelted a vegetáriánusokat, de 
sohasem azért, mert vegetáriusok. Téged támadni fognak, magatartásodat erkölcsileg is 
minősíteni fogják azok a vegetáriánusok, akiknek nem a megtérés a legfontosabb, hanem 
valami pótcselekvés, mely étkezéssel nagyszerűen palástolható. Az Én tanításom lényege a 
szeretés, mégpedig főleg az ellenségszeretés. Ezt nem fogják hangsúlyozni azok, akik 
pótcselekvésekkel akarják kikerülni sorsomat. Pedig hát nem lehet a tanítvány, ha igazi 
tanítvány, sorsában kivételezettebb, mint Mestere. 
 
3/224 
Gyermekem! "Útkeresőnek" mondod magad. Örülj ennek, mert ez azt jelenti, hogy már 
bizonyos értelemben meg is találtál. Maradj is "útkereső"! Itt a földön mindannyian úton 
vagytok. Amíg kereső maradsz, addig veled vagyok. Minden vállalkozásodra áldásomat 
adom. Nem is az az érdekes, hogy mit vállalsz, hanem az, hogy Velem tedd azt, amit teszel. 
Az Engem megismerés útja egyben az önismeret útja is. Azáltal ismered meg helyesen 
önmagadat, amit csinálsz, és ahogyan csinálod; az mindig pontosan el fogja árulni neked, 
hogy te ki is vagy. Nem a vágyaid, hanem a tetteid minősítenek. A Velem való kapcsolatod 
segít abban, hogy napi problémáidat feldogozd magadban. Nekem kifejezetten kívánságom, 
hogy vigyél bele problémáidba. Olyan társad akarok lenni, aki nem akadálya, hanem 
elősegítője tud lenni más társ-kapcsolatodnak. Csak ne nélkülem történjék ez. Engedd, hogy 
ez az Én feladatom legyen! Nagyon fontos, hogy a minden áron csak a Velem való 
kapcsolatra legyen érvényes életedben. Ez a döntő. Ha ez megvan, akkor szívem szeretetével 
tudlak irányítani boldogságod felé. 
 
3/250 
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Az első lépés a démon nevén nevezése. Én megmutattam nektek, ez miként lehetséges. 
Mondtam az előbb, a pénz a Sátán, a halál. Bálvány - ez a neve. Gőgre, hazugságra, 
irigységre, gyűlöletre, haragra, élvhajhászatra, hatalomvágyra nevel. Ne engedjétek, hogy ezt 
megcselekedje veletek! Leplezzétek le, valahányszor új, körmönfont módon próbál 
megkísérteni benneteket! Nevezzétek meg, s mondjátok neki: nincs hatalmad felettem! Nem 
vagy más, csak eszköz! Eszköz, mely sajnos szükséges rossz ahhoz, hogy fenntartsátok 
életeteket, de nem több. Nem való másra, mint amire minősíted. Általa csakis a 
legszükségesebb szükségleteidet szabadna kielégítened. 
A mérték megtalálásának elve nem vakfegyelmet és vasszigort jelent. Csak az elegendőt, az 
éppen eleget. Ezt keressétek meg! Ezért azt ajánlom, ti mindig, minden esetben 
mérlegeljetek! Ha pénzt kínálnak nektek - vizsgáljátok meg előbb, elfogadásával vajon 
tényleg nyertek-e, vagy éppen veszítetek. Belátom, ennek megítélése néha nagyon nehéz 
lehet. De ti azért is kapcsolódtatok össze velünk, hogy mi segítsünk mérlegelni vitás 
esetekben. Megsúgjuk, mint tegyetek. De megsúgja azt lelkiismeretetek hangja is. Mert a 
pénz-kísértés változatos formákat ölthet. Néha úgy tűnhet, azért van több pénzre 
szükségetek, mert - egyikőtök- másikótok úgy véli - csak több pénz által tudja jobban segíteni 
a többi embert és szolgálni a közügyet. Erre a gondolatra mindig ügyeljetek, hamisságokhoz, 
önáltatáshoz vezethet el. Egyrészt azért, mert ti szolgálatotokért nem várhatjátok el, hogy 
nektek több pénzetek legyen, mint azoknak, akiket szolgálnotok kell! A szolgálat, amit 
végeztek, csaknem ingyenes kell, hogy legyen! A fényt, a tanácsot ingyen adjuk nektek, úgy 
helyes, hogy ti is ingyen adjátok tovább a mi küldeményeinket. Az égi táplálékért, melyet ti 
kaptok, s melyet továbbadnotok kell, ne várjatok cserébe gazdagságot, túlzó jólétet. Ám, ha 
szegények vagytok, s mégis adni tudtok abból, ami a tiétek, s ahelyett, hogy magatoknak 
pénzt gyűjtenétek, azzal foglalkoztok, hogy a többi emberen hogyan segítsetek, azt 
elfogadhatjátok, ha mások ezért cserébe benneteket segítenek. Mert amit ti általunk 
adhattok a többi embernek, az pénzzel, anyagi javakkal megfizethetetlen. Én most is azt 
mondom nektek, amit annak idején tanítványaimnak tanácsoltam, mikor szolgálni küldtem 
őket. Ne vigyetek magatokkal "útjaitokra" degeszre tömött erszényeket! Ha megéheztek, 
adnak majd nektek enni azok, akiket megsegítetek. S ezt az ételt és italt elfogadhatjátok 
tiszta szívvel. De csak a szükséges mértékben. Ne érezze senki úgy veletek szemben, hogy 
háláját kötelező kifejeznie. Ha észreveszik fogadott szegénységeteket, s látják, hogy milyen 
kevés van nektek éppen azért, mert nem földi javakat gyűjtötök, hanem őket szolgáljátok 
híven, ők úgysem hagynak majd éhezni benneteket. De bízzátok rájuk, mennyit adnak 
nektek. Ezt nekik kell mérlegelniük. Ez őket fogja minősíteni elsődlegesen. S ha nem kaptok 
semmit, mert még nálatok is szegényebbektől nem várhattok még egy falat kenyeret sem, 
akkor a munkátok lelki jutalmával elégedjetek meg. Legfőképpen úgyis ez kell, legyen a ti 
igazi örömetek. Csakis így mutathattok példát az embereknek! Legyetek szerények, 
mértékletesek! 
 
4/315 
Papnak azért nem hívok senkit országotokban, mert ma sem teszik lehetővé a prófétai szót 
azoknak, akik e pályát választják maguknak. Pedig erre lenne legnagyobb szüksége ma 
országotokban az Én Egyházamnak. Azok a barátaid, akiket te azon a bizonyos teológián 
megismertél, bizony nem az Én hívásomra mentek oda. Természetesen meg nem 
akadályozhattam egyiket sem, hogy odamenjen. De hát a bűnt sem tudom megakadályozni. 
Az Én szabadságom véget ér ott, ahol a tiétek kezdődik. Azt, hogy mennyire nem engedik 
meg a prófétai szót egyetlen szemináriumban sem, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 
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HANG című könyvnél árnyaltabban fogalmazott prófétai szót sem engednének ilyen 
helyeken forgalmazni. Pl. A KIO-t. /Keressétek Isten Országát, melyet P. Bulányi írt, aki 
Irántam való szeretetből vállalta, hogy halálra ítéljék, amit aztán életfogytiglani börtönre 
változtattak. / Pedig de jó volna nemcsak minősítést, de érveket is hallani azok szájából, 
akik ma Egyházam vezetőinek gondolják magukat. De jó volna, ha legalább egymással 
vállalnák a párbeszédet Egyházamban azok, akik ellentétben állnak egymással. De jó volna, 
ha nem hatalmi szóval akarnának az ilyen konfliktusoknak véget vetni. 
 
5/344 
"Gyermekem! Valamikor Én is otthagytam munkahelyemet. Jó okom volt rá. Annyira 
otthagytam, hogy tanításaim során még csak nem is példálóztam ezzel kapcsolatban. Pedig 
az életnek szinte minden területéről hoztam fel példákat tanításom jobb megértése céljából. 
Az ács-mesterséggel kapcsolatban sohasem példálóztam. Azért nem, nehogy valaki Velem 
akarja alátámasztani, és így áldássá minősíteni azt a kenyérkereső munkát, melyet átokként 
cipeltek magatokon földi életetek során. Sajnos még így is sokan istenítik azt a munkát, 
melyről Lelkem az emberi történelmetek indulásakor így fogalmazott: 'Arcod verejtékével 
eszed a kenyered.' 
 
5/352 
1. Minden betegségnek kettős következménye van. Az egyik az a hatás, melyet magára a 
betegre gyakorol, a másik pedig az, melyet a környezetére gyakorol. Általam és Velem 
minden betegség meggyógyítható. A valóságban azonban gyakran még a legjobb szándék 
mellett sem ezt tapasztaljátok. Ennek legtöbb esetben nem a csekély hitetek az oka, hanem 
az, hogy a gyógyulás ritkán teszi erkölcsileg tisztultabbá világotokat, s ritkán eredményez 
növekedést az Általam megkívánt szeretetben. Ugyan ki merné vállalni egy kisgyermek 
csodás gyógyítását, ha fennállna a veszélye annak, hogy az illető később elzüllik? A 
természetes úton történő gyógyítást is csak azért vállalhatja bárki is, mert ezzel nem a 
betegnek, hanem önmagának tartozik, mivel mindenki csak önmagáért felelhet. Amikor 
olyan gyógyítást vártok, mely csodának minősíthető, akkor részben Rám hárul a felelősség az 
illető jövőjét illetően is. Ez viszont csak akkor van helyén, ha karmikus a gyógyulás, vagyis, 
már születése előtt belekalkuláltatott az illető sorsába.( Jn. 9: 3.) Ezért ritka a valódi csodás 
gyógyulás. 
 
2. Őrangyalod, amit mondott, az nem volt minősítés feléd, csupán egy ténymegállapítás. A 
gonosz nem lehet szigetelő közegként jelen angyal és ember között. Arról viszont szó lehet, 
hogy hatékonyan akar olyankor is működni, hatni rátok, mikor akár angyalotokkal, akár 
Velem akartok beszélni. Tehát imáitokba is beszemtelenkedhet. De ha ilyenkor Rám bízzátok 
őt, s nem törődtök tovább jelenlétével, akkor hamarosan eltávozik, mert ő csak ott érzi jól 
magát, ahol fontosnak tartják őt, s nem bírja elviselni, ha mellőzik. Inkább elmegy onnan. 
 
6/437 
Drága Leányom! Ha te ismernél Engem, akkor olyan lenne életszemléleted, hogy 
környezeted tisztelettel beszélne rólad, és példaképnek tekintenének még akkor is, ha nem 
értenének egyet veled egészen. De amíg neked olyan egyházi személyek a példaképeid, 
akiknek sem családjuk, sem komoly munkaviszonyuk nincs, de ugyanakkor jól élnek, vagyis 
olyan a példaképed van, mely csak becstelennek minősíthető, s ilyen életformát kívánsz 
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gyermekednek is, addig ne kívánd, hogy Tőlem támogatást kapsz e példaképed 
szalonképessé tételére. 
 
6/449 
Ne értsed félre! Nem férjed próbálkozását akarom felértékelni, de igenis rá akarok mutatni 
arra, hogy Nálam irgalomra csak az talál, aki irgalmas. Nem olyan értelemben, hogy Én annak 
irgalmazok, aki máshoz irgalmas, hanem olyan értelemben, hogy csak azt minősíthetem 
irgalmasnak, aki magát is irgalmasnak tudja minősíteni. Hidd el, az ítélet nem Nálam, 
hanem a ti szívetekben van önmagatok iránt. 
 
6/495 
A pénzzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy erkölcsileg közömbös dolog pénzt 
elfogadnod. A pénz elsősorban azt minősíti, aki adja. Aki kapja, azt annyiban minősíti, 
amennyiben az önzetlen szeretet motiválja. Beavatásokat tehát nem szabad pénzért csinálni. 
De elfogadni valakitől pénzt azért, mert háláját így akarja kifejezni az, akin segítettél, ez 
teljesen megengedett és helyénvaló. 
 
7/578 
A gyakorlatban az az általános, hogy bizonyos fejlődési fok szükséges ahhoz, hogy valaki lépni 
tudjon előre. Tapasztalati ismeretek nélkül, csak könyv-ismeret alapján szinte lehetetlen 
eldönteni, hogy kit és milyen mértékben akadályoz bizonyos vállalkozás. Kivéve az első 
bekezdésben leírt vállalkozásokat, mert azok sohasem megengedettek. Nincs olyan fejlődési 
fok, melyen azok erkölcsösnek minősíthetők lehetnének. 
 
8/623 
Nem ruházható át a felelősség sem Rám, sem másra, amikor valamibe belekezdesz. Nekem 
minden tetszik, ami neked tetszik, mivel te istenszerető lélek vagy, s így minden javadra 
válik, amit jó szándékkal teszel. Tanfolyamaid tartalmának vannak olyan érdekeltjei, akik jóra 
használják fel, és vannak olyanok, akik nem jóra használják fel. Ezért nem lehet 
általánosságban sem jónak, sem nem jónak minősíteni. 
 
8/681 
Általában az időfizika és egyéb okos fejtegetések sokat jelentenek azoknak, akiknek erre 
benső érzékük van. De ezek nélkül is el lehet jutni oda, ahová ezekkel. Amint különböző 
járművel el lehet jutni ugyanarra az állomásra. Nem érdemes e téren minősíteni. 
 
9/694 
Az állat, az emberalatti világ az emberért van. Az ember pedig az Istenért van. Aki állatot öl, 
az jót cselekszik akkor, ha jó célból teszi. Rosszat, ha rossz célból teszi. Az ilyen esetben tehát 
a cselekedet célja dönti el, hogy erkölcsileg hogyan kell minősíteni az illető tettét. Aki embert 
öl, az mindenképpen erkölcstelen cselekedetet hajt végre, még akkor is, ha e tette által saját 
földi életét próbálja meghosszabbítani. A Ne ölj! parancs, amelyet a kőtáblára írattam 
Mózessel, nem ismer kivételt. A kivétel a ti találmányotok, és nem az Én gondolatom. 
 
9/712 
A társkapcsolat keresése nem egészséges dolog. Nyitottnak kell lenni reá, de keresni nem 
kell. Fontos viszont a Velem való élő kapcsolat ápolása, mert ennek milyensége fog minden 



6 
 

más emberi kapcsolatodat minősíteni. Attól függően, hogy mennyire vagyunk jó barátok, fog 
társkapcsolatod boldogító, vagy boldogtalanító irányt venni, ha nyitott vagy, és nem keresed 
e kapcsolatot. 
 
10/805 
Ami nagyon fontos: Problémát soha ne jelentsen neked az, hogy társad vagy bárki, nem 
szeret. Ha valakivel szemben szeretetlenül viselkednek, akkor az illető arra kap lehetőséget, 
hogy felmérje saját szeretetét. Erre csak itt a földön van lehetőségetek! Ezért értékelni kell 
az ilyen lehetőséget! Az irgalom, a megbocsátás csak akkor jelenhet meg életetekben, ha 
irgalmatlansággal, megbántással találkoztok. Ez pedig mérhetetlenül fontos üdvösségetek 
szempontjából (Lukács 6; 36-37). Kell, hogy botrányok jöjjenek. Más dolog az, hogy jaj 
azoknak, akik által a botrányok jönnek!(Máté 18;7). Az ilyen találkozás természetesen 
fájdalommal jár, de ez a fájdalom az Én fájdalmam bennetek, tehát bizonyos értelemben 
kitüntetés is. Óriási értéke, hogy önismeretre késztet és érdemszerzővé minősíti szívetek 
szeretetét, ugyancsak a Máté 5; 46 alapján. 
 
10/813 
Szimpatizálni mindenkivel jó, akiről fel lehet tételezni azt, hogy nem akar tudatosan rosszat. 
Az adventisták között is nagyon sok szent van. Természetesen nem mind az. Te is szimpatizálj 
lehetőleg mindenkivel, akiről azt tapasztalod, hogy nem akarja bántani az embertársát annak 
érdekében sem, hogy megtérítse! Azok, akik minősítések helyett érvelnek, mindig jó úton 
járnak. Az ítélkezés, a kiközösítés a rossz utak! Amikor azt mondtam magamról, hogy Én 
vagyok az ÚT, akkor ezektől elhatároltam Magamat. Nem úgy, hogy kiközösítettem őket, 
hanem úgy, hogy tudomásul vettem az ő kiközösítési szándékukat. 
 
10/823 
Én semmiféle iskolát nem minősítek. Maguk a tanárok és diákok minősítik azt az iskolát, 
amelybe járnak. Abban az iskolában, amelyet említettél, szintén vannak jók is, rosszak is. Te 
arra törekedj, hogy növeld, öregbítsd ennek az iskolának becsületét! Nincs erkölcsileg jó és 
jobb iskola, csak jó és jobb ember van. De ennek megítélésére ne vállalkozz, mert nem 
ismerheted egyetlen embernek sem cselekvési indítékait, szándékát. Az legyen előtted 
világos, hogy szentté kell válnod, tehát életednek egyre tisztábban kell tükröznie az Én 
életemet benned. Ez nem nehéz, csak szokatlan legtöbb helyen. 
 
10/828 
Ne zavarjon hát természetedbe ágyazott szereped, vagyis természetes tulajdonságaid! Csak 
arra törekedj, hogy jóakarattal, szeretettel légy átitatott! Amint a törékeny, mazochista 
természetűek a legnagyobb áldozatokat vállaló, betegeket ápoló, szegényekkel sorsot vállaló 
szentek lehetnek, úgy a legvadabb szadista természetűekből válhatnak a legjobb 
sebészorvosok, a legnagyobb hősiességet is vállaló rendteremtők. Nincs hát olyan eleve 
elrendelés, amely erkölcsileg minősíthetne bárkit is! 
 
11/894 
Jó szándékú az, aki nyitott arra, hogy Isten, lélek, örökélet témákkal foglalkozzék. Aki 
menekül az ilyen témák elől, vagy érvek helyett minősítésekkel áll elő (szidja a papokat, a 
vallásosakat, a templomokat, a szertartásokat, stb.) az akkor is rosszhiszemű, rossz szándékú, 
ha ezt mézesmázos szavakkal teszi, s közben udvarló szavakat, mozdulatokat (simogatás, 
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ölelés,) tesz. Az ilyen még a hitetlennél is rosszabb! Igen, mert lehetnek jó szándékú 
hitetlenek és lehetnek olyanok, akik rossz szándékúan is hívőknek tartják magukat. 
 
12/1010 
A magad által is rombolónak minősített könyveket nem szabad árulnod. Nem szabad, hogy a 
pénzforgalom legyen számodra a legfontosabb! Amint a testi mérgek forgalmazása földi 
tilalom alatt áll a boltokban, úgy a lelki mérgek forgalmazása égi tilalom alatt áll! 
 
 
13/1162 
Az természetes vágy benned, hogy meg akarsz gyógyulni. Az már minősített vágy, ha erőt 
akarsz ahhoz, hogy szenvedéseidben Velem akarj jobban eggyé válni. De a csúcs, amelyet 
meg kell céloznod, az az, hogy áldássá tudjalak tenni betegségedben, egészségedben 
egyaránt környezeted számára. Ha erre törekszel, akkor Én magam vagyok az a Damaszkuszi 
ÚT és Én magam vagyok az az Isten-ember, aki gyógyítalak, ha így vagy áldás, és gyógyítok 
másokat általad, ha úgy vagy áldás. De mindenképpen a gyermeki Rám-hagyatkozás a döntő! 
 
13/1176 
Általában azok, akiknek nincsenek megfelelő érveik, azok minősíteni szoktak, hogy ha már 
értelmes kritikát nem tudnak mondani, akkor legalább pszichikai érvekkel védjék magukat. 
Ismétlem! Nagyon kell őt és mindazokat szeretni, akik párbeszédképtelenek, akiknek 
fontosabb a saját igazuk, mint az az Igazság, amely azonos Velem (János 14:5)! 
 
13/1227 
Az említett alapítvány értékét Én nem minősítem. Ez angyalaim dolga. Ők meg is teszik ezt. 
Annyira értékelik, amennyire használni tudják javatokra. A szellemek nem ismernek elméleti 
értékelést. Ők nem álmodozók! Ők csak gyakorlati értékelést, cselekvő szeretést ismernek. 
Ami tehát jó gyümölcsöt tud teremni, az értékes, ami nem tud jó gyümölcsöt teremni, azzal 
nem foglalkoznak. Mivel a gyümölcs a ti életetekben érzékelhető, ezért a szellemvilág 
értékelését kiolvashatjátok saját életetekből. 
 
14/1274 
Te a bűnrészességnek egy olyan formáját vállalod, amelyben csak tönkremenni lehet földi 
halandónak. Amikor te arról beszélsz, hogy élettársad a "lelke, a szíve mélyén", akkor csak az 
ment téged, hogy nem tudod, mit beszélsz. Neki most nincs is "lelke, szíve mélye"! Már 
régen szétroncsolt magában minden mélységet, s ha időben nem tudsz határozott lenni vele 
szemben, akkor téged is magával ránt abba az erkölcsi mocsokba, amelyet magában hord. 
Mert azt az állapotot, amikor valakinek családja van, és mások után futkos, azt bizony 
erkölcsi mocsoknak lehet minősíteni. Boldogságot nem lehet boldogtalanságra építeni, csak 
Rám! 
 
14/1328 
A HANG-könyvek írója olyan médiumom, olyan prófétám, aki tisztában van azzal, hogy sorsa 
meg van pecsételve! Tisztában van azzal, hogy ha Engem üldöztek, akkor ezt ő sem kerülheti 
ki. Eddig is voltak, és ezután is lesznek, akik értelmes érveket felhozni ellene nem tudnak, hát 
próbálják minősíteni, lejáratni, befeketíteni, csakhogy ne kelljen komolyan venni azokat a 
tanácsaimat, amelyeket rajta keresztül adok nektek! 
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14/1349 
Általában minden olyan minősítés, amelynek tartalmát nem tudod megfogalmazni, 
értelmetlen. Kezelni csak azt tudod, aminek nevet tudsz adni. 
 
15/1422 
Mindaz, ami veled és benned történik, gyümölcsei révén minősíthető. Jól teszed, ha 
megtanulod, s gyakran elmondod magadnak a Lélek gyümölcseit (Galata levél 5; 22-23)! 
 
16/1483 
Amit, amiket látsz, azért látod, hogy okosan tudj szeretni, és soha nem azért, hogy minősíts 
embereket. Egyedül magad felé megengedett a minősítés, de még így is csak mértékkel! 
 
17/1679 
Eszerint mindenkinek, aki a földre születik van karmája, amelyet jobbá vagy rosszabbá 
minősíthet földi életében. 
 
17/1698 
A szelídség mindig kötelez! Nagyon szelíden is lehet egy tanulót megbuktatni, nagyon 
szelíden is lehet egy tanulónak hazaírni, hazaküldeni és az órát igazolatlannak minősíteni, 
nagyon szelíden is lehet valakit elküldeni az igazgatóhoz, stb. Pedagógiából lehet ugyan 
bármikor műfelháborodást produkálni, de ez nem ellentétes a szelídséggel, mert csupán a 
felszínen játszódik le ez a produkció! 
 
18/1781 
Az újjászületés szemléletváltás. A lélekkeresztségben pedig meghatározott szerepre pecsételi 
le, keni fel a Szentlélek azt, aki újjászületett! Vagyis karizmává minősíti azokat az emberi 
tulajdonságokat az újjászületettben, amelyeket szükségesnek lát ahhoz, hogy az Istentől 
kapott szerepét be tudja tölteni! Ez feltétlenül egy nagy istenélmény, míg az újjászületés 
nem feltétlenül az! 
 
18/1786 
Örülök, hogy nem fogadod el azt, amivel belül nem értesz egyet! Azok, akik a Bibliát, mint 
papírpápát fogadják el és használják, jóhiszeműen ugyan, de bálványimádók. Ezt igazolják a 
gyümölcseik is! A megkeresztelt emberek közötti marakodásnak ez a gyökere! A gyümölcs: 
harag, viszály, veszekedés, gyűlölködés, egymás lepocskondiázása, kiközösítések, 
leminősítések és egyéb gonoszságok. S mindezek az ördögök emlegetésével a világosság 
angyalának öltözetében! 
 
18/1791 
Az a "beavatás", amely közvetlen Tőlem jön, tehát a Lélekkeresztség, mely karizmává 
minősít különböző emberi képességeket, vagy felszentelések, amelyek felszínre hozhatnak 
bizonyos energiákat annak érdekében, hogy Istentől kapott speciális szerepét be tudja 
tölteni az, aki erre rendeltetett, ez soha és semmilyen módon nem szerezhető meg pénzért! 
 
18/1801 
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3. Az említett könyv sok olyan gondolatot tartalmaz, amely "égi sugallatra" készült. Regény 
formában akarja felhívni figyelmeteket arra, hogy minden mindennel összefügg, hogy 
minden ragyogó sugárzást áraszt, hogy az a szeretet, amely azonos az Én Lelkemmel, képes 
úgy átminősíteni benneteket, ahogy azt földi szem már követni nem tudja! 
 
19/1841 
Az természetes, hogy az erkölcsileg rossz cselekedetet rossznak kell minősítened. Megítélni 
tehát lehet, sőt kell is mindenki cselekedetét! Csupán az elítélés nem megengedett! 
 
19/1842  
Dombi Ferenc mondta: 
Bennem azt a hangot, amit mindenkiben a lelkiismeret hangjának nevezünk, karizmává 
minősítette a Szentlélek 1976. okt. 4-én 11 óra 30 perckor.  
 
19/1880 
Sajnos, sok a jó szándékú ember, akit képes hatalmába keríteni a Megtévesztő, mivel 
hiányzik az alázat! Csak az alázatos ember, tehát az, aki hajlandó bármikor megvizsgáltatni 
szavait, csak az ilyen ember mondható hiteles embernek. A megvizsgálás alatt azt értem, 
hogy érveket kell felsorakoztatni érvekkel szemben, és nem minősítéseket vágni egymás 
fejéhez! 
 
19/1884 
A HANG-könyveket azért írattam, hogy elolvassátok! E könyvekben már több mint tízezer 
kérdésre adtam választ! E sorokat már a HANG 19-dik könyvében találhatod meg! Már jóval 
előbb közhírré tettem, hogy csak három kérdésre válaszolok, mert azt szeretném, hogy ne 
csak egy-egy problémára kapjatok választ, hanem az egész gondolkodásotok itatódjék át 
szívem szeretetével, tanításom lényegi tartalmával, tehát az Én életemmel, s így ismerje meg 
a világ, hogy veletek és bennetek valóban jelen vagyok, ha ti Bennem és Velem akarjátok 
járni földi életetek útját. Igen! Földi utatokat ÚTTÁ akarom minősíteni. Azzá a SZERETET-
ÚTTÁ, amelyet Magammal azonosítottam, amikor azt mondtam: "Én vagyok az ÚT "(János 
14; 5)! 
 
19/1907 
1Attól még egy médium sem lesz hiteles, mert ő azt mondja magáról, hogy Én, Jézus 
beszélek hozzá. Csak arra a médiumra érdemes odafigyelni, aki örömmel vesz bárminemű 
kritikát, ha az nem minősítés, hanem érvelés. Korotokban a földön alig érik el a kétjegyű 
számot a hiteles próféták! Legyetek tehát okosak és óvatosak!   
 
20/1957 
Minden olyan beavatás, amely közelebb hoz valakit Hozzám, jó! Minden olyan beavatás, 
amely nem ezt célozza, nem jó! Ha valaki olyan beavatásban részesül, aminek következtében 
a beavatás tartalmát tudja jóra is, tehát Felém vivőnek, és tudja rosszra is, tehát Tőlem 
elvivőnek használni, akkor döntése alapján lehet beavatását minősíteni. 
 
20/2001 
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Kimondhatatlan szeretetem hatásának egyre jobban engedtek! E benső tanulékonyság hozza 
meg számotokra azt az áldást, amiért lejöttetek a földre, és ami égi lényekké minősít 
benneteket! 
 
20/2011 
Egy fát valóban a gyümölcséről lehet megismerni. De emberre vetítve a hasonlatot, fontos 
tudnod, hogy főleg a lelki gyümölcsök azok, amelyek a jó fán teremnek. E gyümölcsök 
felsorolását megtalálhatod a Galata levél 5; 22-23-ban. Ezek mindegyike szükséges ahhoz, 
hogy egy fát jó fának lehessen minősíteni az Én mércém szerint! 
 
 
21/2038 
Sem mesterekről, sem szellemi iskolákról nem mondok soha minősítő bírálatot, mert nem 
lehet sem mindent jónak, sem mindent rossznak mondani egyikről sem. Azt tudjátok, hogy 
Én vagyok az út, az igazság és az élet. Minden mester és minden szellemi iskola jó, ha 
szinkronban van Velem, és egyik sem jó, ha nincs szinkronban Velem! 
 
21/2045 
Te egy rövid időre eljutottál arra a pontra, amikor valóban szabaddá váltál pénzedtől. Ez a 
pillanat volt az, amikor istenélményben tudtalak részesíteni. Ezt sem újjászületésnek, sem 
Lélekkeresztségnek nem mondanám. Újjászületésnek azért nem, mert az nem abból áll, hogy 
valaki valamitől szabaddá válik, hanem abból, hogy megbánva eddigi életének botlásait, 
elfogad engem urának, megszabadítójának. Inkább az újjászületés kezdetének mondanám. 
Lélekkeresztségnek pedig azért nem mondanám, mert a Lélekkeresztség olyan istenélményt 
jelent, amely karizmává minősít bizonyos emberi tulajdonságokat. Ennek is inkább 
kezdetéről beszélnék nálad, mivel azt a tulajdonságodat kezdte átjárni Lelkem, amely által 
könnyen kapcsolatokat tudsz teremteni másokkal. E tulajdonságod azelőtt is megvolt, de 
akkor nagyon más tartalmakat hordozott, és más célokat igyekezett elérni. Azért mondom 
ezt is inkább kezdetnek, mert e képességednek még fejlődnie kell a kapcsolatteremtés 
tartalmát illetően. 
 
21/2117 
Mivel a Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságokat karizmává minősít a Szentlélek, 
s mivel a legkisebb, legegyszerűbb tulajdonsága az embernek maga a nyelvkészség, ezért 
csak ritka eset az, amikor valaki Lélekkeresztségben legalább jelnek, nem kapná meg ezt a 
karizmát. De aki megkapja, nem azért kapja, hogy dicsekedjék vele, hanem azért, hogy 
önmagát építse általa! 
 
22/2161 
A másik, amit mondanom kell könyveddel kapcsolatban, az az, hogy éppen azért, mert 
minden könyv különböző kijelentéseket tartalmaz, nem lehet globálisan minősíteni. Ez még 
akkor is így van, ha egy egységes téma körül forognak az események! Azt meg lehet 
állapítani, hogy egy állítás igaz, vagy téves egy könyvben. A különböző felekezeti cenzúrák is 
csak addig szoktak elmenni, hogy a maguk szempontjából, saját eszmerendszerük mérlegén 
veszélyesnek, vagy veszélytelennek minősítik azt a művet, amelyet cenzúráznak. 
 
22/2175 
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Az álmok nagyon fontos információs csatornák, de óvatosan kell velük bánni! Álmokban 
kapott utasítások csak akkor követhetők, ha éber állapotban is helyesnek lehet őket 
minősíteni. Tehát sokkal inkább erősítő és figyelemfelkeltő szerepük van, semmint 
felelősséget is tudnának vállalni azért, amit sugallnak! 
 
22/2180 
A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amely erővel, bátorsággal, bizalommal tölti el azt, 
aki ebben részesül. A Lélekkeresztség teszi lehetővé azt, hogy hatékony tanúim legyetek az 
emberek előtt. Hinni kell abban, hogy van ilyen, mivel Előfutárom erről egyértelműen 
tudósított benneteket, ahogy ezt Márk evangéliumának 1;8 részében olvashatod. De Magam 
is erről beszéltem, amikor Lukács evangéliumában a 24;49 részben megígértem, hogy Erőben 
részesítelek benneteket! A Lélekkeresztség olyan esemény, amely által Lelkem bizonyos 
emberi tulajdonságotokat karizmává minősíti embertársaitok javára! 
 
22/2215 
A Szentlélek mindenkit újjá akar szülni! De Számára is szükségesek bizonyos feltételek ehhez. 
Szükségesek olyan feltételek, amelyeket nektek kell biztosítanotok! Semmiképpen sem lehet 
elégséges a felszínen megmaradni!  Nemcsak elmondani, de következményeiben is tartania 
kell magát ahhoz annak, aki újjá akar születni, hogy elfogad Engem urának, 
megszabadítójának. Sorsdöntő ünneppé kell minősítenie magában e döntését. És nemcsak 
egyszer kell megünnepelnie, hanem mindaddig, amíg a fölön él, ennek a napnak kell 
legnagyobb jelentőséget tulajdonítania! 
 
22/2225 
Értsd meg! Nincs sem hiteles iskola, sem hiteles tematika ott, ahol nem a Biblia áll a legfőbb 
helyen! Értsd meg! A krisztusi hierarchia merő ostobaság! Nincs szent, krisztusi uralom! Csak 
szolgálat van! A nem ártás, a megbocsátás, a segítés szolgálata. De nem ködös, zavaros 
misztikus szolgálat! Hanem: etesd meg az éhezőt, ruházd fel a ruhátlant, vigasztald a 
szomorkodót, látogasd a beteget és mondd meg neki, hogy nem érdekes a test állapota, ha 
benne van az Isten országa, ha hisz Bennem! Bocsáss meg annak, aki téged megbántott! 
Tanuld meg áldani átkozóidat! Emeld föl szavadat a katonai behívók ellen, hogy ne vállaljon 
senki kiképzést embergyilkosságra, hanem mindenki inkább szeresse ellenségét! Vállald 
Értem az állapotszerű vértanúságot, mert csak aki vállalja az élete elveszítését Értem és 
tanításomért, az nyeri meg a boldog örök életet! Ha te ezeket általánosságoknak minősíted, 
akkor nagyon sajnállak, de nem tudok segíteni rajtad! 
 
23/2273 
A Lélekkeresztségre vonatkozó ígéretemet megtalálod Lukács 11;13-ban. A 
Lélekkeresztségben a szerepeket kiosztó Isten karizmává minősít bizonyos emberi 
tulajdonságokat bennetek. Tehát meghatározott feladatok elvégzésére kaptok a Szentlélek 
által adományokat! Ezek az adományok nem azonosak a Szentlélek gyümölcseivel, 
amelyeket a Galata levél 5; 22-23-ban olvashatsz. 
 
23/2283 
Örülök, hogy nem akadsz fenn a látszaton! A hitből élésnek lényegéhez tartozik az, hogy nem 
látszat szerint ítél! Örülök, hogy szándékod tiszta, elhatározásod Irányomban elszánt, és 
életed hátralévő része korona lesz eddigi életpályád pozitív minősítésére. 
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23/2304 
Azok a próféciák, amelyek napjaitokban egyes látnokoknak birtokában vannak, pontosan 
azért nem hozhatók nyilvánosságra, mert feltételekhez vannak kötve, s amíg e feltételek 
fennállnak, addig nem ismertethetők, nehogy hamis próféciáknak lehessen minősíteni 
később ezeket. 
 
24/2416 
Nagyon jó, hogy emberhalász akarsz lenni. Én is azt szeretném, ha az lennél! A próféta-
iskolának alapja az, hogy vállaljátok az Általam kitűzött CÉL elérését. Legyen bennetek az a 
törekvés, az a szándék, hogy rend legyen a fejben és rend legyen a szívben. Amikor 
összejöttök, akkor azt az utat kell felvállalnotok, amely ezt a CÉLT célozza meg! Tanulás, 
vagyis gondolkodás-átalakítás és imádság! Azért tettem előre a tanulást, mert nem az 
imáitok által lesztek értelmessé, hanem az értelmetek fogja minősíteni imáitokat. 
Mindenkinek olyan az imája, amilyen az élete, és mindenkinek olyan az élete, amilyennek 
értelmével látja! 
 
25/2465 
Lélekkeresztségben bárhol lehet részesülni. Ennek feltétele nem a hely, hanem a lelki 
hozzáállás ahhoz a lelki élményhez, amelyben a Szentlélek karizmává minősít bizonyos 
emberi tulajdonságokat a többi ember javára. 
 
25/2470 
Én, Jézus, már most benned élek, és vigyázok arra, hogy erődön fölüli keresztet ne kelljen 
hordanod. Butácska emberek butácska minősítései (ezt nem ajánlom, hogy megmutasd a 
férjednek!) a bokádig sem érhetnek fel, ha benned élek, nemhogy szívedet gondba 
öltöztethetnék, ha megvilágosodik előtted, hogy mindez csupán felszín! 
 
25/2476 
Az Isten szeret téged! Elégedettség, elégedetlenség, ezek nem jó szavak arra, hogy Isten 
viszonyát minősítsék irányotokban. Az a tény, hogy Isten szeret téged, nem jelenti azt, hogy 
te mindig légy megelégedve önmagaddal. Aki lelkileg fejődni akar, az nem elégedhet meg 
azzal a szinttel, amelyet elért. A szeretetben való növekedésnek nincs felső határa! 
 
25/2502 
Az állatoknak nincs erkölcse. Csak ti vetítitek az állatokra azokat az erkölcsi tulajdonságokat, 
amelyek benneteket minősítenek. A bolha és a tetű semmivel sem rosszabb állat, mint a 
pacsirta, amelyik az előbbieket megeszi. A kullancs ragaszkodóbb, mint bármelyik állat, mint 
bármelyik kutya. Mégis az egyikre azt mondjátok, hogy tenyészteni kell, a másikra pedig azt, 
hogy pusztítani kell. Pedig amelyiket tenyésztitek, az nem jobb, amelyiket pusztítjátok, pl. 
légy, szúnyog, bolha, poloska, kullancs, stb., ezek nem rosszabbak. De mégis az egyik jobb, 
t.i. nektek, a másik rosszabb, t.i. nektek. Amelyik jobb, azt pártoljátok, amelyiket rossznak 
minősítitek, azt elvetitek.  Magad is megdöbbennél, ha látnád, hogy egy-egy lélegzetvétellel 
hány állatot ölsz meg! De ha látnád, akkor sem azzal a tudattal járnál az utcán, hogy te 
állapotszerű gyilkos vagy! Ha mégis így járnál, akkor a bolondokházában volna a helyed. 
 
27/2727 
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Különleges feladatnak az emberek általában a rendkívüli feladatokat szokták érteni. Tehát 
olyan képességek gyakorlását, amelyet a Szentlélek karizmává minősít. 
 
27/2742 
A párbeszédima feltételez bizonyos rendet a fejedben. E rend alatt azt értem, hogy ismerned 
kell legalább egy átlag fokon tanításomat az evangéliumaim alapján. Tehát nem az egyházak 
tanítása alapján, hanem az evangéliumaim alapján. Ha ez megvan a fejedben, akkor egy 
átlag-alázattal kell rendelkezned a szívedben. Akkor vagy, akkor jársz az alázat útján, ha 
legalább szándékban, törekvésben vállalsz bármilyen megaláztatásokat az általad meglátott 
jóért, és nyitott vagy a jobb irányában. Tehát akkor vagy alázatos, ha határozott vagy, de 
nem vagy konok, vagyis nem hirdeted magadat csalhatatlannak, hanem vállalsz olyan 
párbeszédet, amelyben nem minősítések, hanem érvek hangzanak el. 
 
29/2940 
Kritikátlanul semmit sem szabad elfogadnod! Mindig a lelkiismereted szerint kell 
cselekedned! Lelkiismeretedet az evangéliumokból felismerhető tanításomhoz igyekezz 
hangolni! Problémáid megoldására mindig értelmet megnyugtató választ fogadj csak el! 
Minősítések helyett mindig érveléseket fogadj el! Az nem érv, hogy valaki szektás. Érv az 
lenni, ha ezt az ítélő megokolná, de nem tekintélyelvre támaszkodva (mert valaki ezt 
mondta), hanem észérvekkel indokolva! 
Az egyházaknak és az egyházi elöljáróknak nem az a feladatuk, hogy irányítsák a Szentlelket, 
hanem az, hogy fogadják el a Szentlélek irányítását! Ezt akkor teszik, ha érvelnek, és nem 
minősítenek! 
 
29/2943 
Nem sátán senki közületek! Nem helyes, ha minősítitek egymást. Minden ember a földön 
képes ártó erők hatására olyan gondolatokra, szavakra, cselekedetekre, amelyek 
embertelenek. Ezektől ugyan tartózkodnotok kell, de nem szabad senkit azonosítani ezekkel.  
Soha senkiről nem tudjátok, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi és előző életében, 
és azt sem tudjátok senkiről, hogy az akarata miképpen működött, vagy nem működött 
együtt eddig Isten akaratával. Aki minősít, az helytelenül cselekszik! De ez az ő ügye, és nincs 
senkinek joga arra, hogy ezt rendre az illető fejéhez vágja. 
 
29/2963 
2. Az álmodban látott nyitott könyv szövege nem más, mint a tudattalanodban 
megfogalmazott földi élet embereinek minősítése. Az a legjobb, ha valaki tartózkodik a 
felesleges minősítésektől! Főleg, amikor általánosít valaki! 
 
3. A lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelyben a Szentlélek bizonyos emberi 
tulajdonságokat karizmává minősít a többi ember javára. Ilyen karizmák a gyógyítás, 
lélekbelátás, jövőbelátás stb., Istentől megtisztított és felerősített képességek. A 
lélekkeresztségben tehát Isten mindig bizonyos meghatározott feladatokra képesíti fel azt, 
akit e téren tanúságtevésre ken fel Szentlélekkel! 
 
30/3106 
Megértem fájdalmadat. Neked is meg kell értened, hogy e fájdalmad az Én fájdalmam is. 
Könyörögj erőért és bölcsességért, és tégy meg mindent, hogy szabaddá válj bensőleg 
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fiadtól! Csak így tudod őt helyesen szeretni akkor is, ha ő ezt a szabadságodat 
szeretetlenségnek minősíti. 
 
31/3159 
Senkit sem az minősít, hogy milyen adottságokat kapott Istentől, hanem az, hogy hogyan 
növekszik benne a szeretet, hogyan növekszik ő a szeretetben! Vagyis a nem-ártás, a 
megbocsátás, a szolgáló, segítő szeretés szent-háromsága, hogyan él benne. Ez, és csak ez a 
lényeg! 
 
31/3162 
Te mindenkor energiaátadó vagy! Erkölcsi szinten mindenkit a szándéka teszi azzá, ami. A 
gyakorlatban nincs erkölcsileg közömbös emberi megnyilvánulás! Amiért teszel valamit, az 
minősít téged! E téren csupán az intenzitásban vagytok egymástól különbözők. 
 
31/3165 
Mindenkinek, mindennap döntenie kell! Ha nem dönt, akkor mulasztással vétkezik, ha dönt, 
akkor a CÉL, amely mellett döntött, fogja őt minősíteni! 
 
31/3204 
Tudnod kell, hogy hivatásod a szeretni tanítás. Ehhez minden olyan képességet megadok, 
növelek, tehát karizmává minősítek benned, amelyet Én, Jézus, jónak látok. A te tekinteted, 
szándékod irányuljon csak a CÉLRA! Én, a te Jézusod, a szükséges eszközökről feltétlenül 
gondoskodni fogok! A karizmák mindig eszközjellegűek. 
 
32/3276 
Igaz, minden rossz egy elrontott jó, s így a REIKI, ha öncélú és nem eszköz, akkor nem jó. De 
önmagában nem minősíthető úgy, hogy az ördögtől van. 
 
33/3411 
Neked sem kívánhatok jobbat, mint azt, hogy minden reggel indítsd fel magadban e 
szándékot: Veled, és Érted, Uram! Így szándékod, (Veled) és célod (Érted), a legtisztább 
erkölcsi minősítést kapja Tőlem, a te Jézusodtól! 
 
33/3424 
Semmiképpen nem ütném senkinek homlokára az átokbélyeget. Ne mondjatok elmarasztaló 
ítéletet soha senkiről. Cselekedeteket lehet, sőt kell is erkölcsileg minősíteni! Meg kell 
tudnotok ítélni, hogy indokolható-e Velem, Jézussal egy cselekedet, vagy sem. De a 
cselekedetet elkövető felett még átmenetileg se törjetek pálcát. Egyszerűen nincs hiteles 
mérlegetek arra, hogy ember fölött erkölcsileg elítélően nyilatkozzatok. Az igaz, hogy aki lop, 
az addig, amíg lop, tolvaj. De nem tudod, nem tudhatod, hogy holnapra is tolvaj marad-e! 
 
33/3438 
Van a születés előtt már tudatosan megtervelt, de a születés után véletlennek minősíthető 
'baleset'. Ez, természetesen, csak földi értelemben 'baleset'. A tudatos öngyilkossági, illetve, 
gyilkossági szándékot kivéve, szinte soha nincs helyén az a felelősségre vonás, amely komoly 
büntetéssel jár (a bűntudatot is ide értem). 
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35/3682 
Mindaz uralkodni akar Rajtam, aki azt mondja, hogy úgy szolgál Engem, hogy csak rajta 
keresztül nyilvánulhatok meg csalhatatlanul. Az kifejezetten egy ördögi trükk, hogy pontosan 
ezáltal szolgál Engem. Engem csak az szolgál, aki minden körülmény között lemond az 
uralkodásról, tehát nem ő szab feltételt a szolgálat vonalán Nekem, hanem engedi, hogy ezt 
Lelkem végezze el mindenkiben! Nem az engedelmeskedtetés, nem a minősítés, hanem az 
ÉRVELÉS által! 
Ha pedig valaki azzal érvel, hogy ez egyértelmű szubjektívizmus, annak kijelentem, hogy csak 
szubjektív mennyország van, csak szubjektív Isten van számotokra! Pontosan ezért igaz az, 
hogy e szó: Isten, nem tulajdonfőnév, mivel ahány ember, annyi istenkép!  Kérdésbe csak azt 
lehet tenni, hogy ez a szubjektív Isten azonos-e az Én szubjektív Istenemmel, vagy sem?! Az 
Én lábmosó istenképem szöges ellentétben áll a hierarchia által képviselt fejmosó, 
minősítgető, kiközösítéseket alkalmazó, önmagát mindig az első helyre föltoló viselkedési 
formával! Gondoljátok meg, miképpen osztogatják e hatalmasok egymásnak a különböző 
rangokat, címeket, s a kényelmes földi életet biztosító, kevés munkával nagy gazdagságot 
felkínált plébániákat, állásokat! Gondoljátok meg, hogyan erőltetik rátok saját embereik 
tiszteletét a különböző tisztelendő és főtisztelendő, stb. megszólításokkal! 
 
37/3970 
Minden eszközt a CÉL minősíti! Nem az az érdekes, hogy hogyan élsz, hanem az, hogy KIÉRT 
élsz! Kényelmesen, kényelmetlenül, egyaránt lehet boldogan is, boldogtalanul is élni. Az igazi 
alázat nem az, ha valaki szegénységben koldusként él, hanem az, ha gazdagságban, amit nem 
ő verekedett ki magának, tudja-e a koldus-létet megélni! 
 
38/4096 
Attól senki nem lesz sem jobb, sem szebb, sem okosabb, hogy milyen szerepet kap Istentől, 
amit vele Isten tesz. Mindenkit az minősít, ahogy az Istentől kapott szerepét használja, ahogy 
együtt munkálkodik a kegyelemmel. Tehát, ha a benned megszólaló HANG azt kéri tőled, 
hogy vigasztalóm légy, akkor légy az! 
 
39/4173 
Az egészséges alázat tehát nem érzés, nem egy elsajátítandó egyszeri vagy többszöri feladat, 
hanem olyan öntudatos állapot, amelyet az előbb leírtam. Tehát nem az az alázatos, aki 
'alázatoskodik', és főleg nem az, aki arra törekszik, hogy alázatosnak tartsák őt mások. Az 
igazi alázat olyan nyitottság a jobb irányában, amely mindig együtt jár egy egészséges 
öntudattal. Pontosan ezért mások ezt beképzeltségnek, büszkeségnek, netán gőgnek is 
szokták minősíteni. 
 
39/4198 
Ne büntetésnek mondd azokat a tömeges szenvedéseket, amelyek bizonyos társadalmi, 
vallási, nemzeti közösségeket értek. Sem kollektív bűn, sem kollektív büntetés nincsen. Csak 
tudatos egyéni bűn van, és ezek összegezése valójában nem lehetséges. Mindenkor egyéni 
marad a bűn, és mindenkor egyéni módon lehet minősíteni a szenvedéseket is. 
 
39/4219 
Isten mindenkit Önmagára teremtett. Csak olyan személlyel kösd össze életedet, akivel 
kapcsolatban él benned, és pedig tapasztalatod alapján él benned az a meggyőződés, hogy ő 
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azért akar elvenni téged, hogy Hozzám közelebb segítsen, vagyis azért, hogy Értem éljen 
érted, és ne fordítva, vagyis nem azért, hogy Értem éljél érte! Sem a párkapcsolatról, sem a 
magányos életről nem lehet azt állítani, hogy az egyik jobb a másiknál. Mindkettőt a CÉL 
minősíti. 
 
39/4229 
Társad téged elhagyott. Csak addig volt veled, amíg e világi értelemben úgy éltél, ahogy ő 
jónak látta. Most már te döntesz saját jövőbeli kapcsolataid felett. Nyilvánvaló, hogy nem 
örök hűséget kötött veled társad, csak időszakosat. Vagyis, amíg ő jónak látja. Neked ő is, 
mint te neki, eszközök voltatok egymásnak arra, hogy Hozzám közelebb kerüljetek. Ha ő nem 
akar kísérni tovább téged azon az ÚTON, amellyel Én Jézus azonosítottam magamat, akkor 
már nem tartoztok egymáshoz. A te esetedben is mindenképpen a CÉL minősíti a célba-
törekvőt! Tehát hozzád csak az tartozhat állapotszerűen, aki állapotszerűen Hozzám is 
tartozni akar. 
 
39/4243 
Szívesen vállalom a fentiekkel kapcsolatban az olyan termékeny párbeszédet, amelyben 
minősítések helyett érvekkel válaszolunk egymásnak. 
 
40/4251 
Isten nem személyválogató. Isten szerepeket kiosztó. A Lélekkeresztség, amelyet mindenkor 
egy valódi bűnbánat előz meg, egy olyan istenélmény, amelyben bizonyos emberi 
képességeket a Szentlélek karizmává minősít, vagyis megtisztít, felerősít mások javára. 
Akik magukévá teszik az univerzális hitnek és az alapalázatnak az elfogadását, tehát vállalják, 
hogy az égi békének megtestesítői legyenek a Földön (univerzális hit = ember vagy és jogod 
van arra, hogy mások embernek tartsanak, s ugyanakkor kötelességed, hogy te másokat 
embernek tarts, akkor is, ha ők embertelenek {szeresd felebarátodat, mint önmagadat}. 
Alapalázat = kiállni a meglátott jó mellet és nyitottnak maradni a jobb felé. Tehát 
minősítések helyett érvelni tudni), az ilyeneket feltétlenül Lélekkeresztségben részesítem! 
 
40/4289 
1. Általában semmiféle vallási mozgalomról nem szoktam véleményt mondani. Azért járok el 
így, mert részben egyiknek sem akarok sem pozitív, sem negatív propagandát csinálni, 
részben pedig azért, mert mindegyikben van olyan is, ami megegyezik az Általam, Jézus által 
elgondolt életfelfogással, és van olyan is, ami nem. Arra természetesen vállalkozom, hogy 
véleményt mondjak bármilyen megfogalmazott szabályról, amelyet követelményként 
állítanak bizonyos mozgalmak tagjaik elé a mozgalom vezetői. Ha bármely vallási 
mozgalommal kapcsolatban ilyen kéréssel fordulsz felém, akkor világos, egyértelmű választ 
tudok neked adni. De általában nem minősítem egyiket sem. Ha valamelyik tartalmát jobban 
meg akarod ismerni, akkor olyat kérdezz, aki benne van egy ilyen társaságban, illetve olyat, 
akinek pontosan az a feladata, hatásköre, hogy ismertetést adjon a társulat életéről. 
 
2. Kivétel nélkül minden vallási intézmény speciális hitet képvisel. Ez azt jelenti, hogy a 
sajátját szükségszerűen többre tartja a többinél a maga számára. Minden intézményesült 
egyház saját hitvallásában és törvénykönyvében foglalja össze azt, amit a tagjai számára 
fontosnak, követendőnek tart. Éppen ezért kár bajlódnod azzal, hogy olyanokat próbálj jobb 
belátásra bírni, akik tudatosan nem vállalják az alapalázatot. Az vállalja az alapalázatot, aki 
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úgy áll ki az általa meglátott jó mellett, hogy nyitott marad arra a jobbra, amely a józanész 
határán belül az Én, a te Jézusod evangéliumaival alátámasztható. Az, aki vállalja azt, hogy 
nem minősít, hanem érvel, az birtokolja az alapalázatot. Az ilyen emberre lehet azt mondani, 
hogy nyitott (fejlődőképes)! 
 
40/4368 
Az alapalázat tartalma egy olyan öntudatos nyitottság, amely úgy örül a meglátott jónak, 
hogy közben nyitott marad a jobb felé. Így ez a magatartás nem más, mint az első főparancs 
felvállalása, mint az ember lelki fejlődése az Istenben, a jó szándékú ember útja a LEGJOBB 
felé! Ennek beteljesülése csak Jézus által és Jézusban valósítható meg, mert csak az Ő 
istenképe volt tökéletes. Az ilyen ember tehát nem tudja magát csalhatatlannak, s így 
bárkivel, aki nem lezárt, képes a saját lelki fejlődésének érdekében párbeszédet folytatni 
arról, hogy Jézus itt és most hogyan gondolhatja a JOBB felé haladást. Jézus az evangéliumok 
alapján mindent átadott nekünk. Van, amit magjában, van, amit kifejtve. De mindent! Az 
ilyen párbeszédben minősítések helyett érvek hangzanak el!  
 
41/4411 
Bennem, Jézusban maga az Isten jelent meg közöttetek emberi formában. De nemcsak 
megjelentem, hanem egészen az idők végezetéig teljesen kiszolgáltattam magamat nektek. 
Azt tettetek és azt tesztek ma is Velem, amit akartok! Valójában ez az, ami minősít 
benneteket! 
 
41/4434 
Minden kapcsolatot az Istennel való kapcsolatod minősít. Ha jó a reggeli és esti imád, vagyis, 
ha boldog vagy annak tudatában, hogy Én, Jézus benned élek, akkor más kapcsolataid is 
áldásomat hordozzák.  Tehát az, aki az ELSŐ gombot jól gombolta be, annak lehet reménye 
arra, hogy a többit is jól fogja begombolni! 
 
41/4483 
Az újjászületés egy olyan istenélmény, amely nem azáltal ismerhető fel, mert kívülállók 
mondják, és az, akinek mondják, ezt elhiszi, hanem egyéni megtapasztalásból! Amikor valaki 
azt tapasztalja önmagán, hogy kezd mindent másképpen látni, mint 'megtérése' előtt! 
Természetesen ezt a kívülállók is feltétlenül érzékelik, és szóba is hozzák, de gyakran nem 
újjászületésnek nevezik, hanem gyakran leminősítik az ilyen embert. (Pl. ez megbolondult, 
nem számol e világ realitásával, stb.) 
 
42/4571 
A múlton nem szabad rágódnod! Mindaz, amit jó szándékkal tettél, szubjektíve jól tetted 
akkor is, ha következményei nem hoztak jó gyümölcsöket. Az természetes, hogy a múltból 
tanulni nemcsak lehet, de kell is! De bűntudatban vagy bizonytalanságban nem szabad 
élned! Rosszat nem lehet utólag elkövetni! Egy döntés erkölcsileg utólag nem minősíthető! 
 
42/4581 
Az a jó, ha sem a vallási vezetőid, sem te, nem minősítitek egymást, hanem érveltek 
egymással szemben, ha valamiben más véleményen vagytok. Ehhez viszont nagyon kell 
ismerned az evangéliumokat! Amíg e téren nem vagy sziklaszilárd, fogadd el vallási 
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vezetőidnek azokat a tanácsait, amelyek nem bűnre, nem szeretetlenségre akarnak rávenni 
téged! Én, Jézus is azt kérem tőled, hogy légy józanul alázatos! Lelked csak nyer ezzel! 
 
42/4648 
Az álmodban látott felirat nem Tőlem van. A megtévesztő vetítette eléd, hogy 
bizonytalanságot szítson a szívedben. Akinek Én Jézus üzenek, az mindig megérti annak 
tartalmát és mindig építi, buzdítja, vigasztalja azt, aki az üzenetet kapja. Az Én üzenetem 
nem minősít, hanem utat mutat. Ebben az útmutatásban láthatod meg valóságosan 
önmagadat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


