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Mindenki önmagáért felel
Kulcsszavak: önmagáért felel
(96 Hang-levél, 20 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.)
Megjegyzések
1.
2.
3.

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

3/188
Édesanyáddal kapcsolatban is azt kell mondanom, hogy mindaddig, míg valaki nincs halálközelben, addig úgy gondolja, hogy vannak feladatai, melyeket még itt a földön el kell
végeznie. – Halál-közelben megváltozik mindenkinek a gondolkodása. Ott olyan értelemben
reálisabban gondolkodik mindenki, hogy csak önmagára gondol. Ez nem önzés, hanem
életfontosságú tett! Ha eddig nem is gondolt volna rá, vagy nem fogadta volna el, akkor is
kénytelen tudomásul venni, hogy az Istent-szeretőknek minden javukra válik, míg az Istent
nem szeretőknek semmi sem válik javukra. Azt pedig, hogy mi, vagy ki által lesz valaki ilyen
vagy olyan, azt csak az az illető döntheti el, akiről éppen szó van. Ez annyit jelent, hogy a
legjobb édesanya sem képes arra, hogy bármely gyermekét is üdvösségre vigye, ha az nem
akarja. Még Én sem tudom ezt senkivel megtenni. Ez annyit jelent, hogy jól nevelni
indítóokként nem azért kell valakit, hogy az illető jó legyen, hanem azért, mert a nevelő
ezzel bizonyítja, mutatja meg, hogy ő jó. Hányan mondják: "Hiába neveltem gyermekem a
jóra, mert elzüllött." Ne keverjétek össze az indító okot a célokkal. Mindenki csak
önmagáért felel. Ha nem így lenne, akkor Én felelnék mindenkiért, holott Értem felelős
mindenki.
3/222
Gyermekem! Azt szoktátok mondani, hogy a gyakorlat teszi a mestert. Ez így igaz.
Gyakorlatot csak gyakorlattal lehet megszerezni. Gondolj arra, hogy nemcsak veled vagyok,
hanem azokkal is, akikkel foglalkozol. Valójában nem is tudnál értük tenni semmit, ha nem
lennék velük is. Bár nem a forma a lényeg, hanem a tartalom, de kétségtelen, hogy nem
mindegy, egy tartalmat milyen formába önt valaki. De akkor is a tartalom a fontos. E téren
pedig ne nyugtalankodj, ha úgy érzed, hogy más fizeti ki a tanulópénzt. Mindenki önmagáért
felel. Kell a ruha az embernek, mert az ember több, mint a test, de a ruha csak jelzi ezt. A
többlet tartalma nem ruhakérdés. Ezt természetesen átvitt értelemben is értem.
5/352
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
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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.
7/512
Gyermekeid nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe boldogságukat, és főleg örök
boldogságukat illetően olyan hatások miatt, amiről nem tehetnek, sem olyan mulasztások
miatt, amiről nem tehetnek. De önmagáért mindenki felel! Nem ruházható át senki részéről
a felelősség másra. Azért van lelkiismeretetek, hogy azon keresztül tudassam veletek
mindazt, amire benső békétek érdekében szükségetek van. Az Én oldalamról tehát szó sem
lehet hiányosságról. A ti részetekről pedig, ha lelkiismeretetekre hallgattok, akkor szintén
nem érhet benneteket erkölcsi károsodás, bármilyen nevelést is kaptatok. Sem boldog, sem
boldogtalan nem lehet senki, más hibájából.
10/851
Nagyon mélyen lecövekelt igazsággá kell válnia benned annak, hogy mások általad semmit
sem nyerhetnek és semmit sem veszíthetnek. Ennek alapja az, hogy az Istent szeretőknek
minden javára válik, az Istent nem szeretőknek pedig minden kárukra szolgál.
A másik megfogalmazása ennek az, hogy mindenki csak önmagáért felel. Ha pedig valaki
valamit elrontott, és Hozzám fordul, Én vállalom az ő tette következményeit, s ha kell, csodát
is teszek azért, hogy ő ezt megtapasztalja. De csak ha Hozzám fordul! Aki fél, az valójában
nem hisz Bennem, s így nem is szerethet helyesen sem Engem, sem embertársát, sem
önmagát!
11/966
a/ Mindenki csak önmagáért felel. b/ Az Istent szeretőknek minden javukra válik, az Istent
nem szeretőknek pedig minden a kárára válik. c/ A másik ember tükör, amely által helyes
önismeretre lehet jutni. d/ Nem személyekben, hanem feladatokban kell gondolkodni.
Vagyis, nem az a lényeg, hogy kinek csinálsz valamit, hanem az, hogy mit csinálsz! Tehát azt
kell csinálnod, amit Én akarok, és nem azt, amit a másik akar, hogy tedd vele! Mindenki csak
azáltal lehet boldog, ha az Én akaratommal azonosul, és sohasem azáltal, ha akaratom
ellenére akar az lenni.
12/1000
Te nem vagy felelős másokért. Mindenki csak önmagáért felel. Tudnod kell, hogy az Istent
szeretőknek minden javukra válik. Még az is, ha nagyon rosszul bánnak velük, ha félre
akarják nevelni őket. Gondolj csak arra, hogy Számomra még a keresztre-feszítés is javamra
vált (Lukács 24; 26)! Ne engedd tehát, hogy a bűntudat elhatalmasodjon rajtad! Az ördög ezt
szeretné!
12/1104
Kérdező: Fiam eddigi bolyongásaiért ki a felelős?
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Mindenki csak önmagáért felel. Igazi boldogságát fiad is csak akkor találja meg, ha úgy lesz
mások számára áldássá, hogy ezt környezete is tanúsítja. Ezt pedig csak Általam, Velem és
Bennem lehet megvalósítania.

15/1392
Mindenki önmagáért felel. A te mulasztásaidért te felelsz. Ha felismered mulasztásaidat, és
igyekszel jóvátenni azt, amit elmulasztottál, akkor Én még mulasztásaidat is javadra tudom
fordítani. Gyermekeid semmiféle erkölcsi hátrányt nem szenvedhetek olyasmi miatt, amiről
nem tehetnek. Tehát boldogságukat nem érintheti másnak a hanyagsága. Ne feledd: az
istenszeretőknek minden javára válik!
15/1432
Velem, Lelkemmel az gyógyít helyesen, aki gondolkodás-átalakításra szólítja fel a
betegeket! Önmagában sem az egészség, sem a betegség nem értékelhető. Egészséges és
beteg között lényegében a különbség csak annyi, hogy másképpen felelős mindegyik
önmagáért. A döntő mindig a szív jósága, tisztasága, és a nyitottság arra, hogy az Én
tanításom szerint kezdjétek átalakítani gondolkodásotokat!
16/1463
A felelősségvállalás nálad azt jelenti, hogy nem szabad félned magatartásod
következményeitől. Aki fél attól, hogy valamit nem jól tett, aki belegabalyodik a részletekbe,
annak nemcsak önbizalma kevés, de Bennem sem bízik eléggé! Ezért nem akar vállalni sem
önmagáért, sem Értem felelősséget! Aki nem fél, bármit tett, az ezzel ki tudja mutatni, hogy
bízik annyira Bennem, amennyire kell!
18/1757
Ez az alapállás teljesen helytelen! Lehet, sőt biztos, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik
sokkal okosabbak, mint az, aki miatt valaki gondban van, de ez mégsem elég ok arra, hogy
valaki ne önmagára hallgasson! Mindenkinek önmagára kell hallgatnia, mivel mindenki
önmagáért felel! Neked is az a feladatod, hogy saját lelkiismeretedre hallgass, amikor saját
sorsodról van szó! Téged sem boldogíthat az, ha más lelkiismeretére hallgatsz! Neked is az
rakja vállaidra a felelősséget, hogy saját elképzeléseid szerint döntesz akkor is, ha az egész
világ ellenkezőjéről van meggyőződve, mint te. Ezt tudomásul kell venned másokkal
kapcsolatban is. Le kell mondanod arról, hogy lelked mélyén, másokon akarj uralkodni,
vagyis, hogy másokkal kapcsolatban gondban légy! Ha még az Isten is lemondott erről,
akkor neked sem lehetnek olyan érveid, amelyek a te igazadat indokolnák!
A legtöbb anyós-probléma és különböző gubancok abból erednek, hogy fegyelmezetlen,
uralomvágytól megszállott anyósok, és egyéb lények kéretlenül okosabbak akarnak lenni
annál, akinek saját sorsa van, s aki természetesen felel is saját sorsáért. Bár minden anyós és
nem anyós belátná, hogy felelnie kell önmagáért, és ebben a felelősségben nagyon negatív
osztályzatot kap az, aki kéretlenül beleszól másnak az életébe!
18/1799
Nem a szellemi vezetőd irányított e kapcsolatba! Ösztön-világod és jóhiszeműséged e
kapcsolat forrása. Ezt lelked mélyén már most tudod, csak nem akarod tudni. Ti emberek
hallatlanul meg tudjátok magatokat ideologizálni, ha akarjátok, ha az tűnik pillanatnyilag
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fontosabbnak számotokra! Te is még inkább személyben gondolkodsz, mint feladatban.
Pedig Isten országában csak az talál magának otthont, aki megtanul feladatokban
gondolkodni! Ehhez viszont feltétlenül szükséges az, hogy szabaddá váljatok egymástól!
Ezt csak akkor tudod megtenni a magad számára, ha belátod, hogy nem felelsz másért,
csak magadért! Mindenki csak önmagáért felel. Senkinek sincs a másikra szüksége ahhoz,
hogy bárki boldog legyen. Mindenkinek a GONDOLKODÁSÁTALAKÍTÁSRA van szüksége!
Csak ezáltal lehet megtalálni a benső szívbékét, tehát a földön elérhető legnagyobb
boldogságot!
19/1829
Ismétlem: Mindenki csak önmagáért felel! Teljesen félreismeritek az Istent, ha azt
gondoljátok, hogy bárki boldogságának kulcsa egy másik ember zsebében lehet! Ez
teljesen képtelenség! Aki úgy gondolja, hogy rajta kívül lévő teremtményektől függ a
boldogsága, az nemcsak nem ismeri az Istent, de állandó harcban áll az általa elgondolt
istennel! Lelke mélyén azt éli meg, hogy bár lenne ő, akár csak pár percig isten, majd ő
megmutatná, hogy hogyan kell istennek lenni! Nyilvánvaló, hogy az ilyen gondolkodás inkább
istenkáromlás, mint imádság!
Férjedet alig tudod elviselni, mivel nem hallgat rád, s gyermekeidért olyan felelősséget érzel,
amelynek súlyát nem bírod egyedül vállalni. Mi hát a megoldás?
Ha elhiszed, hogy benned vagyok, éspedig érted vagyok benned, akkor meg kell élned, hogy
nem személyekben, hanem feladatokban kell gondolkodnod, mert te nem felelsz senkiért,
csak magadért! Meg kell értened, hogy az istenszeretőknek minden és mindenkor a javára
válik, aki pedig nem istenszerető, annak minden és mindenkor csak arra nyújt lehetőséget,
hogy istenszerető legyen, mert különben kénytelen narkotikumokhoz menekülni, tehát
bódulni, mert Rajtam kívül senki sem képes boldoggá tenni senkit!
Feladatokban akkor tud valaki gondolkodni, ha távlatban tud gondolkodni. Ha rendre
felteszed magadnak e kérdést: "Mi ez az örökkévalósághoz képest?!", akkor lelked mélyén
józan feleletet kapsz, s tudni fogod, hogy mi a teendőd.
20/1955
Segíteni csak annak lehet, aki ezt igényli is. Van egy szint, amelyet e gyermek már elért, és így
ő is felelős önmagáért! Nem lehet, nem szabad mindent ráhagyni! Semmit sem szabad
ráhagyni! Ne féljetek a helyes szigortól. Ne feledd: "Aki rosszul szeret, az gyűlöl, és aki jól
gyűlöl, az szeret"!
20/2010
Lelked békéjénél fontosabb nem lehet számodra. Ehhez az egyik nagyon fontos és lényeges
alap annak felismerése, hogy csak önmagadért felelsz! Mindenki, aki erkölcsi lény, és
amennyiben erkölcsi lény (az életkorral ez egyre növekedik), csak önmagáért felel.
Mindenkinek megvan a saját szabadságköre, s ezen belül kell választania azt, ami szívét
megnyugtatja. Ami e szabadságkörön túl esik, az lényegében nem érdekes! Boldogsága,
boldogtalansága mindenkinek saját szabadságkörén belül dől el.
21/2124
Mindenki csak önmagáért felel! Ezért azt, aki rombol, gyógykezelni kell! Én csak azon tudok
segíteni, aki maga is akarja, hogy benne éljek! Aki ezt akarja, az első lépésben már
önuralommal kezdi magát kinyitni Felém, tehát nem magára, sugallataira hallgat, hanem
azokra, akikről tudja, hogy eddig sem akartak és most sem akarnak rombolni!
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22/2155
Senki nem felel a másik emberért, csak önmagáért.
Nektek sem azért kell mindent megtennetek, hogy mások boldogok legyenek, hanem azért,
hogy ti boldogok legyetek. A kettőnk mindent-megtétele között azonban van egy lényeges
különbség. Ez pedig az, hogy az Én mindent megtevésem által, amit saját boldogságom
érdekében a ti javatokra is tettem, már tudhatjátok, hogy nektek mi a teendőtök saját
boldogságotok érdekében a másért élés által. Én tehát kirajzoltam elétek azt a
szabadságkört, amelybe ha beléptek, akkor megértitek azt, hogy az önszeretet csúcsérték!
Felelősségeteknek van határa, és csak e határon belül lehet megtalálnotok boldogságotokat,
tehát azt a szívbékét, ami a földön az elérhető legnagyobb boldogság!
Ha megérted azt, hogy csak önmagadért felelsz, akkor megérted azt is, hogy a boldog
Istennek csak boldog gyermekei lehetnek! A megváltás éppen azt jelenti, hogy az, aki
megváltottnak tudja magát, az minden rossztól megváltott, tehát minden szituációban csak
azt kérdezheti önmagától, miért jó az neki, amit nem jónak él meg! Az Én földrejöttömnek
kulcsszava az volt, amit első nyilvános működésem elején fogalmaztam meg: "Alakítsátok át
gondolkodásotokat"(Márk 1; 15)!
22/2167
Az egyik gondolat az, hogy mindenki csak önmagáért felel, mivel az istenszeretőknek minden
javukra válik, az Istent nem szeretőkkel meg maga az Isten sem tud mit kezdeni!
A keresztvállalás elviseléséhez két gondolat nyit kiskaput, hogy Tőlem a megfelelő erőt át
tudjátok venni.
Mivel erkölcsi nevelés nincs, csak erkölcsi önnevelés, ezért ki kell tisztáznotok, hogy kinek és
meddig tart a szabadságköre. Mindenkinek véget ér ott a szabadsága, ahol a másiké
kezdődik. A szabadságkörnek másik neve: felelősség köre! A boldogsága mindenkinek ezen
belül valósítható, szerezhető meg.
22/2213
Drága Gyermek! Fölöslegesen okozol magadnak gondot, amikor úgy gondolod, hogy tőled
függhet mások örök boldogsága! Tőled csak a te örök boldogságod függhet! Illetve Tőlem,
függetlenül attól, hogy más mit tesz valakiért. Én csak azt nézem, hogy van-e jó szándék
benned, vagy nincs! Ezt teszem édesapáddal kapcsolatban is! Ne féltsd hát őt! Sem te nem
üdvözíthetsz senkit, sem általad nem üdvözülhet senki! Csak Én üdvözíthetek (azért vagyok
Üdvözítő), csak Én általam üdvözülhet mindenki! Én felhasználhatlak téged is, és mást is
ennek érdekében. Mindenki csak önmagáért felel!
Az ő benső világa csak Előttem ismert, és ezért ne nyugtalankodj, mert te is, mint minden
ember, csak önmagadért felelsz, vagyis csak önmagadnak tudsz ártani, ha nem úgy akarsz
boldog lenni, ahogyan azt Én akarom!
Bizony, helytelenül tetted, hogy nem nézted meg, kihez mész gyónni! Ha már kaptál
megfelelő eligazítást attól a kanonoktól, akkor ahhoz kellett volna tartanod magadat.
Nagyon nem okos dolog az, hogyha valaki egy orvostól kap megfelelő receptet, akkor utána
még más orvossal is ellenőriztetni akarja az előzőt! Örülnöd kellett volna, hogy az a kanonok
megfelelően eligazított!
23/2343

6

Drága Gyermekem! Hidd el, nincs a földön szívet megnyugtató megoldás mindaddig, amíg
az Isten országát, tehát azt a tudatot, hogy mindenki önmagáért felel, és hogy Én azért
jöttem közétek, hogy megkötözöttségeiteket leoldjam, csak a földi élet
melléktermékeként kezelitek. Vagyis, amíg ezeket - nem feleltek másokért és
megkötözöttségeitektől pedig megszabadítani jöttem közétek - úgy fogjátok fel, mintha ezek
is hozzátartoznának a földi életetekhez, de ezeken kívül még sok más egyéb is, addig nem
tud úgy működni bennetek Lelkem, hogy boldogítani tudna benneteket.
24/2355
Kérdező: Apám ránk hárítja a felelősséget önmagáért.
Tulajdonképpen mindhárom kérdésedre szinte azonos választ adhatnék, mert mindhárom
problémád gyökere ugyanaz. Él benned egy olyan meggyőződés, hogy felelős vagy
másokért, illetve mások magatartása döntő lehet kettőnk kapcsolatára. Alaphelyzeted
teljesen téves!
Neki pedig azért nem jó, mert valóban nem tanul az eddigi szenvedéseiből. Nem is tanulhat,
mert lehetővé van téve számára az, hogy rátok hárítsa a felelősséget. Ha azt venné észre,
hogy nem zavar benneteket az ő vádaskodása, akkor nagyobb lehetősége volna arra, hogy
változtasson gondolkodásán, mert különben pórul jár.
Kívülről nem lehet senkit megtéríteni, sem eltéríteni. Nincs duálügy olyan értelemben, hogy
egyik ember felel a másikért! Isten mindenkit Önmagára teremtett, és ember embert
képtelen boldogítani, legfeljebb csak bódítani!
25/2494
Kérdező: Felelős vagyok másokért?
Édesanyád halála nem a te viselkedésednek, szeretetlenségeidnek a következménye, habár a
szeretetlenség mindig romboló hatású, hanem saját szabad döntésének beteljesedése,
amelynek gyökere részben túlmutat a földi életen. Így édesanyád haláláról nem tehetsz.
Mindenki csak önmagáért felel! Hidd el, halálba nem az segít valakit, ha nem szeretik,
hanem az, ha az illető nem tud szeretni. (Természetesen a parancsra, vagy egyéb
gyűlölködésből történt gyilkosságokra ez így nem vonatkozik. Bár ilyen esetben sem jár
rosszul az, aki Istent szerető). Mert aki nem tud szeretni, az boldogtalan. A boldogtalan
ember pedig nem sziklára épít. Ezt már édesanyád is tudja. Ő már úton van Felém.
25/2509
Isten nem rátok bízta, hogy gyermekeiteket lelkiismerettel ajándékozzátok meg. Ti csak
felkínálni tudjátok az Istentől kapott lelkiismerettel rendelkező gyermekeiteknek azt, hogy
mit láttok jónak, és mint láttok rossznak. Senki nem javulhat meg gyermeke helyett, és senki
nem züllhet el gyermeke helyett. Senki nem juthat a mennyországba gyermeke helyett, és
senki nem kerülhet a pokolba gyermeke helyett. Tehát mindenki önnönmagáért felel!
A súlyát éppen a vérkötelék adja. Szóba kell állnod azzal az igazsággal, hogy csak önmagadért
felelsz, és ennek gyökere éppen az, hogy erkölcsi nevelést senki nem tud adni senkinek, csak
önmagának! Aki ezt tudomásul vette, az bensőleg szabaddá vált, és ilyen állapotban képes
arra, hogy megfelelő módon szeresse gyermekeit.
26/2577
Te nem felelsz gyermekeid erkölcsi értelemben vett jövőjéért! Mindenki csak önmagáért
felel! Egy gyermeknek sem függ szüleitől, egy szülőnek sem függ gyermekeitől a
boldogságuk! Neked csak azt kell megtenned mindegyikért, amit itt és most megtehetsz
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szíved békéjéért. Ha e téren gondban élsz, azt csak magadnak, gyermekeiddel való
megkötözöttségednek köszönheted. Vagyis többet akarsz magadra vállalni, mint amennyit
Én kívánok tőled!
A kapcsolataitok felvétele nem Tőlem függ! Ez csak a te felelős döntésed alapján lehetséges
a jövőben. Ebben Rám, Jézusra, nem hivatkozhatsz. Én melletted vagyok így is, úgy is,
mindaddig, amíg ezt Nekem lehetővé teszed .
26/2657
… csak azt kell figyelmeztetni, akiről egyértelmű az, hogy tudatlanságban van. Akiről
feltételezhető, hogy tud helytelen magatartásáról, azt nem kell figyelmezteti. Mindenki
önmagáért felel!
26/2660
Fontos tudnod, hogy mindenki csak önmagáért felel. Te nem mondhatod azt, hogy feladatod
őt segítened akkor is, ha elissza az eszét. Senki sincs úgy egy másik ember mellé rendelve,
hogy ennek nem vállalása a másik embernek rovására mehetne. Ez jelenti azt, hogy mindenki
csak önmagáért felel. Más az, ha ő kéri, hogy állj mellé. Akkor ezt nem utasíthatod vissza
mindaddig, amíg ezt komolyan gondolja. De azért ragaszkodni valakihez, mert hátha megtér
e ragaszkodás hatására, ez olyan megkötözöttség, amely mások irányában is megnehezíti
lelki, szellemi kibontakozásodat.
26/2674
Az nem igaz, hogy a negatív gondolatok bárkinek is árthatnának azokon kívül, akik ilyen
gondolatokkal foglalkozna. Tehát mások nem kerülhetnek kellemetlen helyzetbe azért, mert
te ostoba gondolatokkal foglalkozol. Sem Én, Jézus, sem az Atyám, sem Kettőnk Lelke nem
lennénk SZERETŐ Isten, ha a te gondolataid, vagy más gondolatai miatt bárki is rosszul
járhatna. Mindenki csak önmagáért felel! Értsétek meg végre, hogy az igazi szeretet elűzi
azokat az ostoba félelmeket, amelyek mérgezni akarják számotokra a jelent.
27/2683
Mivel egy ember nem lehet játékszere egy másik embernek, és az önfenntartás ösztöne
mellett a fajfenntartás ösztöne az, amely a földi élet felelős vállalását hivatott kifejezni, ezért
az Isten az emberi kapcsolatokban nem ismer elválást, csak elhagyást. A Szentlélek mindig
azzal marad, akit elhagytak! Nem ő az, aki vétkes olyankor, amikor házastársak, élettársak
elválnak. A vétkes az, aki elhagyta a másikat. Olyan nincs, hogy valaki nem felel
kapcsolatáért. Az viszont igaz, hogy nem felel senki a másik emberért, csak önmagáért!
Önmagáért nagyon felel mindenki!
A hatodik parancs ellen az vétkezik, aki a fajfenntartás ösztönét nem szeretete kimutatására
éli meg, hanem úgy, hogy partnerét tárgynak tekintve, semmi felelősséget nem hajlandó
vállalni a következményekért. Aki így tesz, az ezt az ösztönét nem vonta be ilyenkor
értelmének és akaratának uralma alá. Tehát tudva és akarva mondott le arról, hogy
emberhez méltó módon éljen ezzel az ösztönével.
Ha ti elváltatok, s ugyanakkor még többször együtt éltek, akkor még nem váltatok el. De ha
az, aki elhagyott, már mással kapcsolatot teremtett, s te ezután is még néha vele élsz, bár
nincs szándékodban helyre állítani régi kapcsolatotokat, akkor bizony a paráznaság bűnét
követed el, mert felelőtlenkedsz!
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27/2698
Gyermekeid, akik téged vállaltak, hogy édesanyjuk légy, még nem tudják, de meg kell
tudniuk, hogy te csak addig maradhatsz édesanyjuk, amíg élniük kell belőled. Mihelyt saját
lábukra tudtak állni, mihelyt biztosítani tudják maguk számra testi-lelki továbbfejlődésüket,
attól kezdve megszűnt számukra is, számodra is az édesanyai szereped, s neked is, nekik is
meg kell tanulniuk, hogy a vérségi kötelék, mint megkötözöttség, már akadálya annak, hogy
Értem, Jézusért, éljenek! Tehát e köteléket, mint megkötözöttséget, fel kell számolnotok!
Bizony, mindenki csak önmagáért felel!
27/2783
Döntően mindenki önmagáért felel. Isten nem engedi meg, hogy bárki erején felüli kísértést
szenvedjen. Képtelenség, hogy valaki olyasmiért feleljen, amiről nem tehet.
Amikor te azt mondod, miattad valaki elveszhet, akkor te egy olyan kollektív felelősségre
gondolsz, aminek lényege az, hogy bárki elveszhet anélkül, hogy ő tehetne róla. Nem!
28/2847
Azt pedig, hogy valaki jó, vagy rossz szándékú legyen, mindig belülről dönti el mindenki.
Nincs jóra, vagy rosszra hatékonyan nevelni tudó nevelő! Hidd el, nincs hatékony erkölcsi
nevelés! Csak önnevelés! Isten elsősorban nem kívülről, hanem belülről akar hatni rátok.
Csak aki belülről elfogadta Őt, és valóban Őt fogadta el, arra tud hatni kívülről is. Mindenki
csak önmagáért felel! De önmagáért valóban felel mindenki! Mindenkinek, a gyermeknek is,
van bizonyos szabadságköre. Ezen belül felel önmagáért. Ezen kívül pedig semmiért nem
felel!
28/2908
Számotokra a legfontosabb saját szívetek békéje! Ti nem feletek másért, csak magatokért!
Ha húgod istenszerető, akkor úgyis minden javára válik, bármilyen szigorúnak is tűnik a ti
döntésetek vele kapcsolatban. Ha pedig nem istenszerető, akkor maga az Isten sem tud mit
kezdeni vele! Olyan nincs, hogy miattatok válik erkölcsileg jóvá, vagy rosszá. Erkölcsi nevelés
nem létezik! Csak erkölcsi önnevelés van! Mindenki önmagáért felel. Ilyennek teremtett
benneteket a Teremtő! Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel, mindenkiben szeretnék
öröklakást venni, de csak abban tudok, aki maga is akarja ezt (János 14; 23)!
Nem lehettek bűnrészesek! Ha ezt nem érti meg, akkor nem vagytok szeretetlenek, sőt
pontosan akkor szeretitek őt helyesen, ha szembesítitek azzal, hogy ő felelős személy, akinek
szembesülnie kell tetteivel, és vállalnia kell cselekedetei következményeit.
29/2923
Tévesében az van, aki neveltetése és körülményei miatt nem tudhatja, hogy senki sem felel
másokért, csak önmagáért! Csak azt kell tennie mindennap, ami szíve békéjét biztosítja, és
ez teljesen független mások cselekedetitől. Ha ez nem így lenne, akkor Isten lenne a világon
a legnagyobb gonosz, mivel olyan boldogságra teremtette szellemi teremtményeit, amelynek
megvalósításához nem adta meg nekik a megfelelő feltételeket, eszközöket.
29/2943
Neked legyen bőven elég az, hogy elviseld földi életed keresztjét úgy, hogy ne légy
bűnrészes. Tehát soha ne mondj "igen"-t olyasmire, amit helytelenítesz. De nem feladatod
megjavítani a másikat. Mindenkinek feladata az, hogy saját magát javítgassa. Használd
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energiáidat arra, hogy javítgasd magadat! Senki nem felelős másokért, csak önmagáért. Te is
csak magadért vagy felelős!
29/2952
Az istenszeretőknek minden javára válik! Most nemcsak rád gondolok, hanem gondolok
családtagjaidra és mindazokra az emberi kapcsolataidra, amelyek emlékét ma is lelkedben
hordozod. Ne legyen hát benned tovább a velük szembeni helytelen magatartásod fullánkja!
Ne, mert ha istenszeretők, akkor a te életed minden botlása javukra válik! Ha pedig nem
istenszerető valamelyik, akkor bármilyen jó lehettél volna, akkor sem vált volna az, az
ilyennek javára. Az erkölcsi rendben, tehát ott, ahol a boldogságotok megvalósulhat,
mindenki csak önmagáért felel!
30/3106
Boldoggá nem lehet senkit csinálni! Boldogtalanná sem! Mindenki csak önmagáért felel.
Nagy igazság van e mondatban: 'Aki rosszul szeret, gyűlöl! Aki jól gyűlöl, szeret!'
Tudomásul kell venned, hogy neked is, fiadnak is van egy bizonyos szabadságköre, amelyen
belül mindketten önmagatokért feleltek, és nem a másikért! A szabadságod vele
kapcsolatban véget ér ott, ahol az övé kezdődik, és az övé véget ér ott, ahol a tiéd kezdődik.
Ha ő nem is, de te feltétlenül vedd észre, meddig tart a te szabadságköröd. Vedd észre, hogy
meddig vagy felelős önmagadért. Érte semeddig nem felelsz!
31/3147
Alapállásodon kell változtatnod! Csak magadért felelsz! Mindenki csak önmagáért felel! Ha
ezt belátod, akkor képes leszel leoldani férjeddel kapcsolatban is azokat a
megkötözöttségeidet, amelyek most annyira húsodba vágnak. E szabadságharcodat
helyetted más nem képes felvállalni. Isten sem! De erőforrásod igenis Én, Jézus, vagyok! Ott,
ahol nem csökkenthetem a terhet, feltétlenül növelhetem az erőt, ha valaki ezt Tőlem kéri!
Nincs meg nem hallgatott ima, ha valaki befogadott Engem, Jézust, az életébe!
31/3163
Kérdező: MEDDIG TART A FELELŐSSÉGEM?
1. Bátyámmal, anyámmal kapcsolatban van-e felelősségem?
2. Meddig felelek gyermekemért?
1. Semmiféle felelősséggel nem tartozol sem bátyádnak, sem anyáddal kapcsolatban. Ha
bátyád téged okol valamiért, az az ő ügye. Neked tudnod kell, hogy saját szabadságkörödön
belül kell érezned és csak önmagadért a felelősséget, mert az istenszeretőnek mindig
minden a javára válik, és az Istent nem szeretővel az Isten sem tud csinálni semmit!
2. Gyermekedért is csak annyiban felelsz, amennyiben a te szabadságköröd ezt megmutatja!
Minden felnőtt, érett ember rá tud látni, érezni arra, hogy a vele együtt élő mikor válik
nagykorúvá. Ahogy nő valaki, úgy nő az a szabadságköre, amelyen belül felelősséget kell
éreznie önmagáért.
31/3182
A gyakorlatban tehát mindenki csak önmagáért felel! Szíved szeretetét olyan igazságban kell
kinyilvánítanod, amely alkalmas arra, hogy másokat építsen, buzdítson és vigasztaljon. Senki
nem térhet meg mások helyett. Mindenki felé azt kell mondanod és cselekedned, ami a te
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szíved békéjét biztosítja! Azt, hogy ez hogyan és mennyire hat másokra, már nem a te
asztalod! Ez annyit jelent, hogy erkölcsileg gyermekeidért sem, hanem csak magadért felelsz!
31/3225
Ne féltsél senkit a kárhozattól! Mindenki önmagát féltse a kárhozattól! Azt, hogy ki kárhozik
el és ki nem, teljesen felesleges kutatni. Mindenki csak önmagáért felel. Amikor te azt éled
meg, hogy mások jövője, üdvössége miatt aggódsz, akkor arról teszel tanúságot, hogy meg
vagy kötözve velük, nem vagy tőlük szabad, s így benső békédet sem tudod átvenni Tőlem,
Jézustól úgy, ahogy azt Én, Jézus, neked átadni szeretném.
31/3226
Mindenki önmagáért felel. Neked annyit kell tenned tieidért, amennyi szükséges ahhoz,
hogy az Én békémet át tudd élni magadban. A többi nem a te dolgod!
Hidd el, hogy az egész világ szebbé válik olyankor, amikor áldásomat kéred. Hidd el, hogy bár
mindenki csak önmagáért felel, nem ellentmondás az, hogy senki sem magányos sziget.
Minden ember jósága, szeretete által szebb lesz körülötte az élet, nagyobb lesz a fény, és így
azok, akik nem gonoszok, csupán megtévedtek, könnyebben és tisztábban tudják meglátni
saját útjukat.
31/3237
Az lehet, sőt el is kell jutnia minden fejlődő léleknek arra a pontra, hogy hiányát érzi Isten
adományainak. Igen, mert Isten azt akarja, hogy ne az adományai miatt akarjunk Hozzá
tartozni, hanem Önmagáért. Isten azt akarja, hogy Benne higgyünk, és ne az adományaiban!
Neked sem lehet más feladatod, mint az, hogy tedd meg azt, amit reggeltől estig meg kell
tenned. Te csak azért felelsz, hogy megtetted-e a magadét, és amit meg kellett tenned,
hogyan tetted meg!
31/3261
Minden ember felelős önmagáért. Ha neked választanod kell Isten és egy ember között, s te
azt az embert választod, aki nem tudja felelős módon ösztöneit kezelni, akkor megérdemled
sorsodat.
A szexuális élet csak akkor megengedett, ha az érdekeltek felelős módon vállalni tudják
egymást Isten és emberek előtt. Különben paráznaság.
Ha valaki azért hagy el, mert nem adod át magadat neki felelőtlenül, az ocsmányul hazudik,
amikor azt mondja, hogy szeret téged. Ő nem téged szeret, hanem a benne lévő féktelen
állatot! Hogy is bízhatnád rá magadat egy olyan fiúra, aki még a benne élő állatnak is
rabszolgája?!
32/3265
Minden szülőnek feladata az, hogy gyermekének, akár szép szóval, akár erővel, tudomására
hozza, hogy felelős személy azon a határon belül, amely az ő szabadságköre. Ezt büntetlenül
át nem lépheti! A szabadságkör és a felelősség együtt jár! Ez olyan örök törvény, amelyet
sem gyermek, sem felnőtt át nem léphet! Ez mindenkire kérlelhetetlenül kötelező érvényű!
Ez a REND törvénye az erkölcsi világban!
Mindenki önmagáért felel! Ha egy gyermek túl akarja lépni felelőssége határát, akkor meg
kell tanítani őt arra, hogy ez komoly fájdalmakat hoz magával a gyermek számára! Olyan
nincs, hogy 'neki szabad, mert még nem érti'! Pontosan azért nem szabad, mert nem felelős
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személy! Neki csak azt szabad, amiért felel! Amiért nem felel, az a nevelő felelős köréhez
tartozik, tehát a felnőtt büntetendő olyankor, amikor gyermekét felelőtlenkedni engedi. De
a felelőtlenkedés árát valakinek feltétlenül meg kell fizetnie! Ha előbb nem, hát utóbb, de
jobb előbb, mint utóbb!

32/3281
Amint növekszik egy gyermek szabadságköre, úgy növekszik felelőssége is önmagáért, és úgy
csökken egy szülő beleszólási joga a gyermeke életébe. Sajnos, ezt legtöbb anya, vagy
nehezen, vagy sehogy sem érti meg. Így jön létre aztán az az áldatlan állapot, hogy az az
anya, aki által a gyermek világra jött, azért, hogy boldog legyen, éppen az anyja miatt
szenved a legtöbbet lelkileg.
Az anyákban azért olyan erős az 'anyai ösztön', mert éveken át kell vállalniuk azt, hogy
gyermekük általuk és belőlük tudjon élni. Miután ez az idő már elmúlt, nem akarják feladni
szerepüket, mert úgy gondolják, hogy továbbra is felelősek gyermekükért. Holott addig sem
gyermekükért voltak a felelősek, hanem önmagukért! Saját békéjük és örök üdvösségük
érdekében kellett mindent megtenniük gyermekükért.
32/3332
Neked sem gyermekeid nevelése érdekében kell tenned azt, amit teszel, hanem a magad
érdekében! Senkit nem lehet boldoggá nevelni, sem boldogtalanná tenni. Mindenki csak
önmagáért felel! Én, Jézus is, csak Önmagamért feleltem. Nekem sem kellett mást tennem,
mint teljesíteni Atyám akaratát. Neked sem kell mást enned! Soha ne azt nézd, hogy mi az
eredmény, hanem azt, hogy mi a FORRÁS!
32/3344
Isten mindenkit Önmagára teremtett! Bárkivel élsz, nem szabad érte élned! Istenért kell
élned, ha nem akarsz bálványimádó lenni. Mindenkit Istenért kell szeretned, és mindenki
tükör kell, legyen számodra olyan önismeretre, amely megfelelő önnevelésre késztet. Éppen
ezért mindenki csak önmagáért felel!
32/3369
Mindenki tudja, hogy nincs erkölcsi nevelés, csak erkölcsi önnevelés van. Ez azt jelenti, hogy
mindenki felel önmagáért. Nincs felelősség-áthárítás. Aki valóban Engem keres, az előbbutóbb tapasztalatból fogja megismerni azt az igazságot, hogy az istenszeretőnek minden a
javára válik. Igen, mert az Isten a körülményeknek is az Istene azok számára, akik az övéi!
32/3370
Aki nem tanulja meg az iskolában a kötelesség felvállalását, az az élet iskolájában sem fogja
átélni azt, hogy nem más felel érte, hanem ő maga felel önmagáért.
33/3382
Mindenkinek csak azt kell megtennie, amit meg tud tenni. A boldogság nem más, mint
szívbéke. Aki megtette azt, amit megtehetett, annak csak akkor nyugtalan a szíve, ha ezt ő
maga is akarja. Igen, mert Én, Jézus, mindig szívbékével jutalmazom azt, aki megteszi azt,
amit meg kell tennie, és soha nem kívánok senkitől olyat, amit nem tud megtenni. Ez azt
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jelenti, hogy mindenki csak önmagáért felel, mert szíve békéjét mindenki csak önmaga tudja
önmagában felfedezni, ha hisz Bennem, aki benne boldogító módon élek.
33/3398
Földi életetekben csak akkor beszélhettek rendezésről, ha e rendezés belülről indul el! Ez azt
jelenti, hogy mindenki csak önmagáért felel, s mindenki képes arra, hogy megtegye azt, amit
Isten gondolata szerint meg kell tennie. Még embernek is gazember lenne az, aki olyat kíván
bárkitől, amire képtelen. Isten, aki a végtelen szentség és szeretet, senkitől sem kíván
lehetetlent, mert bármily nagy horderejűnek is látszik valamelyik kérése, mindig
megvalósítható, mivel annak, aki szereti Istent, rendelkezésre áll Isten ereje is!
33/3399
Nem vagy bolond, de sajnos, a világ sem az. Azért sajnos, mert így felelősséget hordoz
önmagáért minden ember. Kivéve a bolondot.
33/3401
Senkit nem lehet kívülről rendbe szedni. Minden, emberhez méltó megoldás, belülről indul
el. Ezt tudnia kell a férjed 40 éves gyermekének! Mindenki csak önmagáért felel. Felnőtt
embernek csak akkor lehet segíteni, ha az illető ezt kéri. Ha kérnek téged erre, akkor a józan
eszed alapján magad is fel tudod mérni, hogy mennyire tudsz eleget tenni a felkérésnek.
33/3423

Gyakran és aláhúzottan igyekeztem tudatni veletek az eddig megjelent HANG könyveken
keresztül is, hogy mindenki egyedül és kizárólag csak önmagáért felel. Nagyon természetes,
hogy döntéseiteknek vannak következményei, de mindig érvényes e kijelentésem: 'Aki
istenszerető, annak minden a javára válik!'
33/3427
Sem férjednek, sem más felnőtt embernek nevelője önkényesen nem lehetsz. Felnőtt ember
viselkedését, tehát férjedét is, nem neked, hanem neki kell megvizsgálnia, mert kizárólag ő
felel önmagáért. Amikor te azt tapasztalod, hogy magatartása fájdalmat okoz neked, akkor
ezt egyszer elmondhatod neki, de csak egyszer! Csak akkor van jogod újra elmondani, ha azt
látod, hogy elfelejtette, amit neki előbbre mondtál.
Tehát nemcsak arról van szó, hogy senki helyett nem lehet megjavulni, hanem arról is, hogy
másokat nem lehet megjavítani sem. Ha lehetne, akkor Isten már régen, megjavította volna
világotokat. Ha pedig Ő sem tehet ilyen, akkor ki vagy te, ember, aki olyasmire akarsz
vállalkozni, amire Isten sem képes?! Isten is csak azt tudja segíteni a javulásban, aki Tőle ezt
kéri. Ember is csak annak és akkor tud segíteni, aki, és amikor kéri. Ezzel tehát tisztában kell
lenned. Mindenki csak önmagáért felel!
E kijelentésem, hogy apját, anyját elhagyva kell kapcsolódnia mindenkinek a házastársához,
annyit jelent, hogy az, aki házasságban él, nem dönthet önfejűen, amikor szüleiről, akiket
feltétlenül el kellett, hogy hagyjon, van szó! E téren semmivel sincs nagyobb döntési jogod,
mint férjednek! Ha ezt nem szívleled meg, akkor súlyosan vétesz a házastársi kapcsolat ellen!
Apádról is tudnod kell, hogy minden javára válik, ha istenszerető. Sem Isten, sem te, nem
tudod őt ilyenné tenni! E téren is áll, hogy mindenki csak önmagáért felel!
33/3332
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Azért nem vállalhatjátok e gyermeket, mert már saját gyermeketeket sem vállalhatjátok
felelősséggel! Ha saját felnőtt gyermeketek nem képes önmagáért felelősséget vállalni, mert
számíthat rá, hogy kihasználhat benneteket, akkor hogyan vállalhatnátok az ő gyermekéért
felelősséget, mikor ezzel csak erősítenétek őt a felelőtlenkedésben. Nektek nem Miattam,
Jézus miatt kell nemet mondanotok, hanem önmagatok és gyermeketek miatt! Bizony igaz e
mondás: 'aki rosszul szeret, gyűlöl, és aki jól gyűlöl, szeret!'
33/3447
Arról meg lehetsz győződve, hogy előbb-utóbb minden szellemi lény ráébred arra, hogy csak
Általam, Velem és Bennem lehet boldog. Légy hát türelmes! Amint harapófogóval a
virágbimbó kinyílását nem lehet siettetni, úgy nem lehet 'kívülről' siettetni egy léleknek a
fejlődését sem! Nagyon komolyan kell venned és elfogadnod, hogy mindenki csak
önmagáért felel.
33/3455
Mindenki csak önmagáért felel. Tehát, ha egy gyermek nem születhet meg, mert nem
fogadják el őt, az a gyermek számára a lényeget tekintve nem jelent semmit! Sok gyermek,
anélkül, hogy szülei tehetnének róla, megszületése után hamarosan meghal. Miért? Azért,
mert nem önmaga, hanem szülei miatt vállalta a megszületést! A szülőknek volt szüksége egy
olyan megtapasztalásra, amelyet gyermekük korai halála által élhettek át. A gyermek ezt már
születése előtt, előre látta, tehát nem azért született, hogy hosszú földi élete legyen, hanem
azért, hogy szüleinek alkalmat adjon az ő karmájuk oldására.
Neked azt kell vállalnod, hogy Isten szándéka szerint élj éjjel-nappal. A többi nem a te
dolgod. Ismétlem: Csak önmagadért felelsz! Sem cselekedettel, sem mulasztással ne akarj
vétkezni! Nincs olyan, hogy utólag nem tudod megtenni azt, amit utólag kell megtenned, ha
gyermeket vállalsz. A holnap mindig gondoskodik magáról (Máté 6; 34)! Ha világos előtted,
hogy csak önmagadért felelsz, akkor azt is természetesnek fogod tartani, hogy ezt más is
(gyermek, unoka) el kell, hogy elmondja önmagáról.
33/3460
Szíved békéjénél nagyobb érték számodra nem létezhet! Te csak önmagadért felelsz, mint
ahogy unokád, leányod is önmagáért felel. Senki nem lesz boldog attól, hogy más beleszakad
a munkába csak azért, hogy neki könnyebbek legyenek külső körülményei!
33/3461
Mindent magadért kell tenned! Csak magadért felelsz, amint környezetednek is minden
tagja, csak önmagáért felel. Érted sem felel senki! Senki nem hivatkozhat másokra a
FÉNNYEL való nagy találkozáskor! A helyes önszeretet ellentéte az önzésnek! Az önszeretet
CSÚCSÉRTÉK! Mindent megelőz! Ez főparancs (Máté 22:39)! De erről beszél Máté 16:26
része is!
Nem te, de az Isten sem tud senkit Istennek tetszővé tenni. Bizony igaz: mindenki önmagáért
felel, függetlenül attól, hogy mások hogyan viselkedtek vele szemben, hogyan viszonyultak
hozzá!
33/3466
1. Túlságosan leegyszerűsíteném a dolgot, ha kijelenteném, hogy férjed skizofrén. Akit ebbe
a skatulyába helyeztek, arról azt mondjátok, hogy beszámíthatatlan. Tehát erkölcsileg nem
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felel önmagáért. Korántsem így áll a dolog! Igaz, hogy senkiről nem tudjátok
patikamérlegszerűen megállapítani, hogy ki, mennyire beszámítható, de ez nem jelenti azt,
hogy Előttem, Jézus előtt sem mérhető fel a felelőssége.
A te számodra a lényeget tekintve nem az a fontos, hogy ő milyen, hanem az, hogy te milyen
vagy hozzá. Neked magadnak kell rendre felmérned magadban azt a szeretetmegnyilvánulásodat, amely a te szíved békéjét van hivatva biztosítani. Te is csak önmagadért
felelsz. Férjed, bármilyen állapotban is van, nem tudja kikerülni azt, hogy lelke mélyén ne
neki kelljen döntenie arról, hogy hogyan akar viszonyulni Hozzám, Jézushoz!
2. E második kérdésed mögött az áll, hogy nemcsak bizonytalan vagy, hanem azt tartanád
jónak, ha Én, Jézus, átvállalnám a felelősséget döntésedért. Ez nem megy. Te úgy akarsz
dönteni a jelenben, hogy előbb ismerd a jövőt. A jelenben nem a jövő ismeretében kell
döntened, hanem a jelen FORRÁSÁNAK az ismeretében.
34/3486
Három dolog nagyon fontos. Az egyik az, hogy Isten sokkal jobban szeret benneteket, mint ti
egymást, vagy akár önmagatokat. A másik az, senkinek nem kell gondban lenni mással csak
önmagával, vagyis, mindenki csak önmagáért felel. A harmadik pedig az, hogy előbb-utóbb,
mindannyian Rám, Jézusra fogtok találni abban a szeretetben, amelynek csírája minden
szellemi teremtményben kiirthatatlanul benne van. Mert hiszi, nem hiszi, akarja, nem akarja,
minden szellemi lényben, tehát minden emberben is, jelen van boldogító módon az Isten.
Ezért mondhattam keresztre-feszítésem előtt: 'Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről,
mindenkit magamhoz vonzok (János 12; 32)'. Ez csak idő kérdése! Az időről pedig tudnod
kell: mi az az örökkévalósághoz képest!
2. 3. Mindkét kérdésedre a válaszom lényegében ugyanaz. Minden ember, kivétel nélkül,
sok-sok lehetőséggel találkozik életében, s ezek a lehetőségek azok a talentumok,
amelyekkel mindenki rendelkezhet jól, és nem jól. Mindenkien önmagának kell eldöntenie,
hogy miképpen használja fel lehetőségeit. E téren nem jósolhatok, mert ti valóban szabadok
vagytok! Ezrét vagytok felelős személyek! Ezért lehettek boldogok!
34/3491
1. Szívbeteg gyermekünk miért olyan, amilyen?
Ne az indító-okot, hanem a cél-okot kell látnotok ahhoz, hogy szívetek békéjét megtaláljátok.
Ez aztán indító-oka lesz mindannak a jónak, ami vár reátok!
Mindhármatok érdeke a jelen állapot. Mindhármatoknak meg kell tanulni azt, hogy mindig a
másik a fontos. Ezt legnehezebben gyermeketek tudja fogni jelenleg. Utána jön az édesanya,
majd az édesapa.
Egy család lelki fejlődésénél pontosan a fordított sorrendet kell figyelembe venni. Az
édesapának a legnagyobb a szabadságköre, tehát ő éli át legjobban saját felelősségének
fontosságát. Ez azt jelenti, hogy neki a legnehezebb segíteni ebben. Ez után jön az édesanya.
Az ő szabadságkörének határait már az édesapának is látnia kell, és nem az apának kell az
anya után menni, hanem az anyának kell az apára jobban hallgatni! A legkisebb
szabadságköre a gyermeknek van. A szülőknek feladatuk, hogy rászorítsák gyermeküket arra,
hogy a gyermek felelős saját szabadságkörén belül önmagáért.
2. Hogyan tudjuk életünket megfelelő pályára állítani?
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Amennyire igaz az, hogy a szülőknek nem önmagukért kell élni, úgy áll ez a gyermekre is!
Sajnos, a szülők, éppen gyermekeikkel való megkötözöttségük miatt, szeretetlenségnek élik
meg beteg gyermekükkel a helyes szigort, holott éppen ártnak gyermeküknek, ha a
megfelelő szigort, - vagyis azt, hogy gyermekük szabadságkörét figyelembe nem véve, e kört
átlépni engedve, - nem alkalmazzák.
Mindenki, tehát ti sem vagytok ez alól kivételek, csak akkor állítja helyes pályára életét, ha
felmérve saját szabadságkörét, e körön belül él teljes felelősséggel. Ez gyakorlatban azt
jelent, hogy semmiféleképpen sem szabad aggodalmaskodni, mert mindenkinek csak azt kell
megtennie naponta, amit megtehet jó szándékkal az másikért.
34/3492
Mindenki egy küldetéssel és két feladat megvalósítására jött a földre. Az egyetlen küldetés a
SZERETNI TANÍTÁS. A két feladat pedig, amely által e küldetés erkölcsi súlyt kap, az
önzetlenség és az egyéni felelősségvállalás.
Az önzetlenség elég egyértelmű. Nem így a felelősségvállalás. Meg kell értenetek, hogy
mindenki csak önmagáért felel! Meg kell tanulnotok, hogy nemcsak arról van szó, hogy ti ne
lépjétek át mások szabadságkörét, hanem arról, hogy másokat figyelmeztetnetek kell, hogy
ők sem léphetik át büntetlenül saját szabadságkörüket. Ezt akkor is meg kell tennetek, ha
ezért áldozattá kell válnotok. Mindenkinek szabadságköre azonos a felelősségvállalása
körével.
34/3504
Magad is tudod, hogy nem Nálam akarod életedet megoldani. Magad is tudod, hogy mások
boldogtalanságára nem épülhet fel senkinek a boldogsága. Magad is tudod, hogy
felelőtlenségre nevelődik az a gyermek, aki felelőtlenül átlépheti szabadságkörét szülőjével
szemben. Magad is tudod, hogy nemcsak annyiban vagy megkötözött gyermekeddel,
amennyiben az ő lelki fejlődése ezt megkívánja, hanem e megkötözöttségbe nagyon is
belejátszik az ő jövő életéért való aggódásod, amihez végső soron neked már semmi közöd,
hisz mindenki csak önmagáért felelős. Azt sem tudod, hogy holnap élsz-e még! Te sem
háríthatod másra eddigi életedért a felelősséget, s ezt gyermeked sem teheti soha. Ha ő
istenszerető, akkor minden a javára válik, ha nem istenszerető, akkor az Isten sem tud vele
mit kezdeni. Arról meg lehetsz győződve, hogy amire Isten képtelen, tehát arra, hogy valakit
istenszeretővé tegyen, arra te sem vagy képes.
34/3514
Aki neked rosszat akar, az önmagának árt ezzel. Ha te istenszerető vagy, akkor minden a
javadra válik. Az a rossz is, amit más neked akar. Mindenki csak önmagáért felel. Tehát, ha
valaki téged szeretetlenül megbánt, akkor az illető egyedül és kizárólag csak önmagának árt!
Ha ezt átgondolod, akkor megérted, hogy miképpen lehet szeretni ellenségeitek is!
34/3515
Tömören: Te csak magadért felelsz. Mindenki csak önmagáért felel!
34/3608
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Csak a keskeny út vállalása ad szívbékét és vezet a mennyek országába. Aki felelősséget vállal
önmagáért, aki nem menekül döntéseinek következményei elől, hanem tanulni akar azokból,
csak az jár a fejlődés, a boldogság útján.
35/3616
Amire Én, Jézus, nem vagyok képes, hogyan lehetnél képes arra te? Téged sem tudtalak
megváltoztatni, csak azt tehettem, hogy várjak, te változzál meg. Senki, senkit nem tud
megváltoztatni, de mindenki meg tud változni, ha ezt valóban Általam, Velem és Bennem
akarja. Mindenki csak önmagáért felel!
35/3652
Minden ember csak olyan cselekedetéért felel, amelyet tudatosan végzett. Tudattalanul sem
jót, sem rosszat nem lehet tenni. Emellett tudnod kell, hogy mindenki csak önmagáért felel!
35/3677
Nemcsak boldoggá nem lehet senkit tenni, de boldogtalanná sem! Mindenki önmagáért
felel. Tehát azért, hogy saját szívének békéjét, amely nem más, mint az Én jelenlétem
bennetek, hogyan őrzitek abban a világban, amely semmiképpen sem mennyország.
35/3727
Nagyon szeretlek! Tedd mindenkor azt, amit az a szíved diktál, amely szinkronban van az
értelmeddel! Amiről nem tehetsz, és mégis fáj, mert nem jó, az az Én, a te Jézusod fájdalma
benned! Az ilyen fájdalom nem nyugtalaníthatja lelkedet, hanem kell, hogy erősítse benned
azt a reményt, amely egyértelművé teszi benned ezt: Az istenszeretőknek minden a javára
válik! Mindenki egyedül és kizárólag csak önmagáért felel!
35/3727
Nagyon szeretlek! Tedd mindenkor azt, amit az a szíved diktál, amely szinkronban van az
értelmeddel! Amiről nem tehetsz, és mégis fáj, mert nem jó, az az Én, a te Jézusod fájdalma
benned! Az ilyen fájdalom nem nyugtalaníthatja lelkedet, hanem kell, hogy erősítse benned
azt a reményt, amely egyértelművé teszi benned ezt: Az istenszeretőknek minden a javára
válik! Mindenki egyedül és kizárólag csak önmagáért felel!
35/3729
1. Tisztáznod kell magadban, hogy mit jelent ez: csak önmagadért felelsz. Ez azt jelenti, hogy
e kijelentés mindenkivel szemben kötelez. Te felelős vagy döntésedért egy idegzetét,
értelmét nem uraló anyával szemben is. Nem ő miatta, nem a gyermekek miatt, hanem
miattad kell úgy döntened, ahogy szeretnéd, ha veled kapcsolatban is döntenének értelmes
emberek, ilyen esetben. Sem az anyáért, sem a gyermekekért, de magadért, igenis felelsz!
2. Mindazoknak feladata a gyermekek nevelése, akik szívét csak az nyugtatja meg, ha
felvállalják e gyermekek nevelését! Illetve, akiket nyugtalanítana, ha nem vállalnák fel.
'Kívülről' ne várd szíved megnyugtatását. 'Kívülről' legfeljebb megerősítést, vagy
elbizonytalanítást kaphatsz. Helyetted más nem dönthet felelősen!
3. Aki nem 'beszámítható', annak az akaratát nem kell figyelembe venni! Nem, mert nem
felel önmagáért!
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35/3744
Mindenképpen tudnod kell, hogy te csak önmagadért felelsz vele szemben is, és ő szintén
önmagáért felel veled szemben is.
36/3787
Az aggodalom sohasem jó! Aki aggódik, az nem hiszi komolyan azt, hogy Én, Jézus,
mindenkit, mindenkinél jobban szeretek. Nem hiszi azt, hogy Én, Jézus, mindenkiért,
mindent megteszek. Aki aggódik, az nem hiszi el, hogy ő csak önmagáért felel!
36/3791
Senki nem képes megoldani másoknak az életét. Nem is feladata ez senkinek. Mindenki
önmagáért felel.
36/3836
A halál mindig sorsszerű a boldogság szempontjából! Sorsszerű olyankor is, ha valaki úgy
gondolja, hogy ki tudja tolni földi életének határát, és sorsszerű akkor is, ha valaki úgy
gondolja, hogy meg tudja rövidíteni földi életének idejét. Sorsszerű olyankor is, ha az
előbbieket mások magatartása, tevékenysége, döntése idézi elő. Ha erre azt mondod, hogy
akkor felesleges vigyázni magatokra, akkor nem értettél meg. Sorsszerű az is, hogy mindenki,
mindennel és mindenkivel kapcsolatban felel önmagáért! A halálnak tehát mindig van
logikus magyarázata. A halál mindig következmény, ezért mindig sorsszerű!
37/3924
Az orvosok, ha megszüntetni nem is, de elviselhetővé képesek tenni bizonyos
élethelyzeteket. A te fejgörcseid attól kapnak erőt, mert körülményeid nehézségeit nem
tudod elég rugalmasan kezelni. Többet, nagyobb hangsúlyt kellene tenned arra, hogy te nem
felelsz felnőtt gyermekedért, csak önmagadért. Ezt a valóságot még saját édesanyámnak,
Máriának sem volt könnyű megtanulni.
Pedig a földre azért jöttetek, hogy ezt megtanuljátok. Meg kell tanulnod, hogy miattad csak
te járhatsz jól, vagy rosszul. Amint te sem okolhatsz mást, úgy más sem okolhat téged saját
életének jóra, vagy rosszra fordulásáért. Hangsúlyozom: Amint az Isten nem felel értetek,
úgy ti is csak önmagatokért feleltek! Mindenki csak önmagáért felel!
37/3939
Aki Hozzám, Jézushoz jön, annak el kell hinnie, hogy nem felel senki másért, csak önmagáért,
és mindent el kell követnie, hogy szíve békéjét átvegye Tőlem! Mindenki, tehát te is, ezért
születet a földre!
37/3966
A nyitottságnak és a lezártságnak alapvető szerepe van az erkölcsi rendben minden ember
számára, aki felelősséget érez önmagáért. Ha elfogadod azt, hogy a földön a szeretet
elsősorban nem élvezet, hanem áldozat, s tudom, hogy elfogadod, akkor megértesz Engem.
A földön Nekem, volt a legnagyobb szeretetem és az Édesanyámnak. Nekünk kellett a
legnagyobb áldozatot is vállalnunk!
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A nyitottság és a lezártság nem a véletlen műve! Mindkettő felelős döntés következménye.
Ha nem így lenne, akkor senki életében sem lehetne soha hűségről beszélni! Minden hűség
megváltoztathatatlan alapja a nyitottság és lezártság területén hozott felelős döntés!
38/4043
Valamit nagyon nem értettél meg az Én, a te Jézusod tanításából. Ez pedig az, hogy egyetlen
szülő sem felel gyermekéért, csak önmagáért! Még valamit! Én, Jézus, az Atyával és a
Szentlélekkel, sokkal jobban szeretjük azt, akit te még most is fiadnak gondolsz, mint te őt
valaha is szerethetted volna, mivel ő sokkal jobban Isten gyermeke, mint a tiéd! Már régen le
kellett volna válnod róla!
38/4074
Gyermekeid sorsa szintén nem az Én kezemben van, de a te kezedben sincs! Mindenki
önmagáért felel, éspedig mindenkivel kapcsolatban!
Először is bejelentem neked, hogy téged félre tájékoztattak Velem, a te Jézusoddal
kapcsolatban. Én, Jézus, sem jósolni, sem felelősséget átvállalni nem vagyok hajlandó
senkivel kapcsolatban. Én a földre azért jöttem, és az most is küldetésem tartalma a
médiumaimon keresztül, hogy boldogságotok érdekében tegyek olyan kijelentéseket, adjak
olyan irányelveket, amelyeket, mint feladatokat, nektek kell vállalnotok, ha boldogok akartok
lenni itt a földön és a másvilágon.
39/4213
Családoddal kapcsolatban csak általános elveket tudok adni. Ez részben azért van, mert
értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit sem teszek. Részben pedig azért, mert
senki nem képes senkit sem boldoggá, sem boldogtalanná tenni. Mindenki csak önmagáért
felel, és nem a másikért. Te családoddal szemben is, családod minden tagjával kapcsolatban
is, csak önmagadért felelsz. Ők, ha istenszeretők, akkor minden a javukra válik, ha nem
istenszeretők, akkor pedig az Isten sem tud velük mit kezdeni. Azt pedig, hogy istenszerető
valaki, vagy nem istenszerető, mindenki maga dönti el, de nem külső hatásra. A külső
hatások, mint eszközök, azt a célt szolgálják, amelyet az eszköz használója jónak lát a maga
számára.
40/4281
Azt te is tudod, hogy családod helyett nem üdvözülhetsz. Mindenki önmagáért felel! Ha azt
látják rajtad, hogy van időd Rám, a te Jézusodra, ha azt látják, hogy van reggeli és esti imád,
ha azt látják rajtad, hogy számodra békét adó, boldogító erőforrás a hited, akkor mindent
megtettél családodért, amit megtehettél.
Magadat semmiképpen sem okolhatod! Csak az mondhatja önmagáról, hogy felelőséggel
oka embertársa halálának, aki tudatosan utazott rá, hogy az a másik megölje önmagát. Nálad
erről szó sem volt! A különböző viták, veszekedések, nézeteltérések nem juttathatnak senkit
arra, hogy önkezével vessen véget életének. Erre csak súlyos, fájdalmas betegségek, kínzások
képesek.
40/4291
Az egyik az, hogy aki Bennem hisz, halált nem lát sohasem. A másik pedig az, hogy mindenki bár mindennel és mindenkivel kapcsolatban -, csak önmagáért felel. Tehát a boldogságot
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illetően, tehát az erkölcs területén sem előnye sem hátránya nem származhat senkinek
abból, amiről nem tehet.
40/4364
Ha hozzád akar jönni anyád, fogadd be! Ő olyan rászoruló, akin segítened kell! Csak ne te
bíztasd őt arra, hogy hozzád jöjjön! Neki, magának kell felmérnie teherbíró képességét. Ő
felel önmagáért! Neked feltétlenül melléje kell állnod, ha ő ezt igényli!
41/4509
Drága Gyermekem! Aggódásod beárnyékolja Isten iránti bizalmadat! Ennek pedig két nagyon
kellemetlen következménye van. Az egyik az, hogy nem látszik rajtad az a felszabadult
boldogság, amely kellene, hogy jellemezzen téged, ha egyszer a mennynek országát
hordozod szívedben. Úgy tűnik, az árad belőled, hogy akaratodat nem tudod érvényesíteni
körülményeidben, s ez látványos módon megkérdőjelezi azt, hogy számodra az Isten a
körülményeknek is az Istene. Aggódásod azt érzékelteti, hogy te nem hiszel abban, hogy
mindenki csak önmagáért felel! Annak ellenére, hogy értelmeddel tudod, és
tapasztalataiddal aláhúzottan tudod, hogy 'kívülről' nem lehet senkit boldoggá nevelni,
mégis azt szeretnéd, hogy azt, amire Isten sem képes, te tudd megtenni!
42/4532
Természetes, hogy ilyenkor is mérhetetlenül sokat segít az imádság és a böjt. De
'megtéríteni' kívülről nem lehet senkit! Mindenki önmagáért felel!
42/4538
Mindenki önmagáért felel! Mindenkinek minden körülményben mindenkivel kapcsolatban
az a feladata, hogy szíve békéjét Bennem, Jézusban megtalálja, megőrizze és sugározza!
42/4575
Gyermeked önmagáért felel! Te szeretnéd, ha úgy alakulna a jövője, ahogy te jónak látod. Ez
részedről érthető, de nem helyes. Gyermekednél most érik be az, hogy gyakran engedékeny
voltál vele szemben olyankor is, amikor szigorúnak kellett volna lenned. A benne lévő
ellenállást nem kell misztifikálnod. Egyszerűen nem akarja azt, amit rá akarsz erőltetni. A
vele való megkötözöttséged sem neki sem neked nem jó. Az ő boldogsága nem tőled függ,
mint ahogy a te boldogságod sem függhet tőle!
42/4590
Mivel egy házasság harmóniája kettőn áll, ezért neked csak a te feladatodat kell jól
végezned. Senki nem felel másokért, csak önmagáért! Ha ezt belátod, akkor Én, Jézus a
leglehetetlenebb kapcsolataidban is otthonra tudok találni benned. Ez pedig számodra azt
jelenti, hogy egyre többet te is átélhetsz a hazataláltság öröméből.
43/4752
Pusztán az a tény, hogy a boldogító igent előttem mondtátok ki, nem jogosít fel Engem arra,
hogy felelősséget vállaljak kapcsolataitokért. Akkor sem, ha ezt Rám hivatkozva mások
állítják. Nem a díszdobozt szoktuk ajándékba adni, hanem azt, ami benne van! Minden
kapcsolat arra való, hogy a benne lévők egymást Hozzám, Jézushoz segítsék! Ez pedig csak
az egymásért élésben fogalmazódhat meg minden körülmények között. Aki erről lemond,
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az szükségszerűen nem a másikért, hanem önmagáért él, vagyis szükségszerűen elhagyja a
másikat. Én csak ott tudok hatékonyan bennetek működni, ahol első lehetek az életetekben.
Ez azt jelenti, hogy minden emberi problémát, személyt és kapcsolatot megelőzve
létfontosságú számotokra az, - külön-külön is -, hogy mit vár, mit akar tőletek az Isten! …
Mindenki, aki az embereknek akar megfelelni, az csalódni fog, és azt éli meg, hogy
kihasználják. Ebbe csak tönkremenni lehet. És mindenki, aki Nekem, Jézusnak akar
megfelelni, azzal mindenkor azonosítom magam, és az Én békém az ő békéje, az Én
boldogságom az ő boldogsága lesz! VALÓJÁBAN MINDEN EMBERT EZÉRT ÉS ERRE
TEREMTETTEM! Annyira szűk ez a kapu és keskeny az út, hogy mindössze egyszemélyes!
SENKI NEM TEHET SENKIT BOLDOGGÁ, MERT MINDENKI CSAK ÖNMAGÁÉRT FELEL! AKI
TEHÁT NEM ENGEM VÁLASZT, AZ MINDEN ESETBEN ROSSZUL DÖNT, AKI PEDIG ENGEM
VÁLASZT, AZ ÁLDÁSOMAT HORDOZZA BÁRMILYEN KAPCSOLATBAN ÉL!

