SZERELEM
Kulcsszó: szerelem
(38 Hang-levélben, 8 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.)
Megjegyzések
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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 az ott látható
Cd borító hátoldalán olvashatsz. Átlagos letöltési idő 8 perc.
Ha hasznosnak tartod, küld tovább ezt a hírlevelet közösséged többi tagjának, vagy erre nyitott
ismerőseidnek.

2/149
Örök tervem lényeges része az, amit ti a földön szerelemnek neveztek. A probléma abból
adódik, hogy nálatok a megtapasztalás és a felismerés nem jár együtt. Nem ismeritek fel,
hogy az a személy, akit úgy ismertek meg, hogy ő a szerelmetek, az nem a ti szerelmetek. A
megtapasztalásokkal szemben szinte lehetetlen érvelni. Ott ki kell várni más
megtapasztalásokat, aztán ismét más megtapasztalásokat, s ha majd valaki ráérik arra, hogy
nagyobb a hit, mint a megtapasztalás, akkor tudok hozzá érdemben szólni.
4/259
Írod, hogy 29 év után is töretlen szeretettel, szerelemmel szerettétek egymást. E
kijelentésed elárulja, hogy valami nagyon súlyos hiba volt kapcsolatotokban. Én senkit soha
nem teremtettem arra, hogy másik embert boldogítson, vagy másik embertől remélje
boldogságát. Mindenkit Önmagamra teremtettem, s az, aki mást boldogítani akar, vagy más
által akarja megélni, hogy boldog, az lényegében két boldogságot tesz tönkre. Legalább is
megpróbál tönkretenni. Egyet biztos tönkretesz. A sajátját.
5/378
A Tőlem, tőlünk feléd induló gondolatok sorát e szó: SZERELEM nyitja meg. Isten az, s nem
teremtett égi lény, kinek szerelméből lett minden teremtett világ. Ésszel és akarattal bíró
minden teremtmény-ember szomorú kitüntetése az, hogy benne a visszhang nem cseng
töretlenül vissza, mivel szabadsága által oly sötét foltok teremtésére képes, melyek úgy
torzítják el Isten szerelmének áradását, hogy terméketlenül elnyelik azt. Minél fehérebb
köztetek egy teremtmény-ember, annál jobban alkalmas arra, hogy Isten szerelme tartós
boldogság teremtője legyen benne és általa.
6/448
A szerelem csak Bennem azonos a szeretetemmel. Teremtményeimben a szerelem nem
más, mint olyan pszichikai esemény, melynek forrása egy külső lény által meggyújtott belső
ideál. Ez az ideál aztán annyira tud lángolni belül, hogy kifelé is valóságnak tűnik annak
szemében, akiben ez az ideál meggyulladt. De csak annak szemében, akiben meggyulladt.

Mivel e lángot szintén nem lehet konzerválni, ezért a csalódás előbb-utóbb automatikusan
bekövetkezik. Nem változik át szeretetté. Csupán arról lehet szó, hogy már kezdetben is jelen
volt az a szeretet, mely később, miután a szerelmi kábulat megszűnt, szerephez juthat. A
szerelem, amennyiben a fent leírt módon, tehát külső teremtmény részéről gyulladt ki
valakiben, inkább elnyomja a szeretetet, semmint segítené azt. Boldog ember az, aki a Tőlem
kapott szeretet által úrrá tud lenni a szívében kigyulladt szerelem felett. De jaj annak, aki a
benne kigyulladt szerelem áldozatává válik. Sem Isten, sem ember rajta segíteni nem tud.
Családi tragédiák számtalan tömege tanúsítja ezt. Ó, hányan botránkoztak meg azon, és
dobták félre azt a kijelentésemet, melyben elmondtam, hogy aki jobban szereti apját, anyját,
házastársát, tehát bárkit, mint Engem, az nem méltó Hozzám! Bizony, a helyes szeretés az
nagyon komoly életállapot, mely az önlegyőzés által tisztul, és érlelődik véget nem érő
boldogsággá.
Drága Gyermekem! Én igaz szerelemmel szeretlek. Erre egyedül Én vagyok képes. Ez életetek
mulandóságában föl nem fogható, csupán elhihető. Boldog, aki elhiszi ezt. Minden vágyam
afelé irányul veled kapcsolatban, hogy elhidd ezt Nekem. Olyan boldogságra teremtettelek,
melyet meg is tudok adni. Csak Én tudom ezt megadni.
6/481
Én hiába mondom neked, hogy eddig még senkit sem boldogított semmiféle szerelem, mely
embert emberrel kötött össze. Hiába mondja ezt neked bárki is. Ez azért van így, mert a
szerelem önmagában csak Bennem azonos a szeretettel. Benned és minden emberben a
szerelem irányt tévesztett önfeláldozás. Azért irányt tévesztett, mert nem arra irányul, aki
boldogítani képes, tehát nem Istenre. A szerelem és a csalódás úgy együvé tartoznak a
földön, mint a születés és a halál. Tudom, hogy mikor egy gyermek megszületik, illetlen dolog
ott halálról beszélni. Éppen így egy szerelmesnek illetlen dolog szeme elé állítani azt a nagy
valóságot, hogy csalódni fog. Aki megszületik, az élni akar. Aki szerelmes, az boldog akar
lenni. De aki megszületik, az, ha akarja, ha nem, végül is nem élni fog, hanem meg fog halni.
Aki szerelmes, az, ha akarja, ha nem, végül is nem boldog lesz szerelmével, hanem csalódni
fog benne, mert nem őérette van teremtve, hanem Istenért.
7/575
Meg kell, mondjam, hogy nagy veszélyt rejt magában az, ha egy hívő fiatal egy hitetlen
fiatalban látja meg szerelmét. Ez azért nagyon veszélyes, mert senki sem a másikba
szerelmes, hanem saját alteregóját vetíti ki a másikra. Ezért természetes a szerelem
elmúlása, s bizonyos csalódás egymásban. Ilyenkor a csalódás nem más, mint felébredés
abból a bódulatból, mely elhitette vele, hogy a másik olyan, mint amilyennek ő gondolta,
holott ő a másikat a saját alteregójával, a benne élő másnemű én-jével azonosította. Ilyen
másnemű én mindenkiben van. Most nem térek ki ennek magyarázatára, mert nagyon
messzire vinne. Most a kérdésre térek vissza.
8/650
A testi, a földi élet kettős szerepet hordoz. Az egyik az, hogy leleplez, tehát önismeretre
segít. A másik az, hogy megjavuljatok, vagy elősegítsétek mások megjavulását. Ezért
születtetek le ide a földre. Ha valaki nem erre, nem ezért használja a testi, a földi életet, az
vétkezik mulasztással, mert a földi élet, a test erre való. Erre, és semmi másra! Erre való az

ébrenlét, az álom, erre való a pihenés, a munka, erre való az öröm, a bánat, erre való a
barátság, a szerelem, erre való az egészség, a betegség. Minden, minden erre való! Ebből fog
levizsgáztatni mindenkit a halál pillanata: meddig jutottál az önismeretben, és önmagad
megjavításán, mások javulásának előmozdításán mennyit és milyen odaadással fáradoztál?
9/737
Egy tartalmilag bármilyen tanítással kapcsolatban törekedned kell arra, hogy ne az érzéseid,
hanem az értelmed legyen az irányító. Szinte minden kudarcba fulladt szerelemnek legfőbb
oka az szokott leni, hogy az érzéseket, amelyek lehettek kezdetben nagyon szépek és
nemesek, elébe helyezték a józanságnak.
10/853
Ha viszont arra jössz rá, hogy te hagytad őt el, akkor ki kell nyilvánítanod, hogy te nem
akarod őt elhagyni. Ez nem szerelem kérdése! Ez becsület, tisztesség kérdése! Felnőtt
emberek életében az erkölcs területe nem játéktér! Boldogság - boldogtalanság, élet - halál,
üdvösség - kárhozat függ e téren tőletek!
11/883
Óriási tévedésben vagy! Eddig még soha senkit nem tett boldoggá semmiféle szerelem. Csak
a mesékben és regényekben van boldogító szerelem!
Mindenki Isten iránti szerelemre van teremtve. Ez a benső igény mindig hajótörést szenved,
ha egy-egy emberre veti horgonyát. Az emberi kapcsolatoknak az a feladata, hogy
önismeretre segítse tagjait és Hozzám segítsék egymást. Ahol egy kapcsolat nem ezt a
tartalmat hordozza, ott Én nem vagyok jelen.
11/968
Ha viszont arra jössz rá, hogy te hagytad őt el, akkor ki kell nyilvánítanod, hogy te nem
akarod őt elhagyni. Ez nem szerelem kérdése! Ez becsület, tisztesség kérdése! Felnőtt
emberek életében az erkölcs területe nem játéktér! Boldogság - boldogtalanság, élet - halál,
üdvösség - kárhozat függ e téren tőletek!
13/1155
Ha viszont arra jössz rá, hogy te hagytad őt el, akkor ki kell nyilvánítanod, hogy te nem
akarod őt elhagyni. Ez nem szerelem kérdése! Ez becsület, tisztesség kérdése! Felnőtt
emberek életében az erkölcs területe nem játéktér! Boldogság - boldogtalanság, élet - halál,
üdvösség - kárhozat függ e téren tőletek!
19/1838
A Lélekkeresztség kicsit előíze a mennyország boldogságának! Ennek csodálatos voltát nem
lehet úgy szavakba foglalni, hogy ráérezzen valaki, aki ebben nem részesült. Olyan ez, mint a
szerelem! Aki még soha nem volt szerelmes, annak hiába áradozol arról, hogy az milyen.
Olyan ez, mint valami csodálatos illat. Akinek nincs szagló érzéke, annak beszélhetsz róla, de
nem teheted számára tapasztalhatóvá, érthetővé. Olyan a Lélekkeresztség, mint valami

színpompás varázslat. Aki színvak, annak hiába próbálod szavakkal érzékelhetővé tenni azt,
hogy milyen a szivárvány!
22/2197
Azok a természetes vágyak benned, amelyek a családalapítást szeretnék elérni, nem
lehetnek legfőbb szempontok számodra. Nagyon belétek sulykolták, hogy családcentrikusak
legyetek, s Nekem nem kis gondot jelent megértetni veletek, hogy bár nagyon szép és
tiszteletre méltó minden család, amely az Én szándékom szerint próbálja alakítani életét, de
mégsem lehet senki számára csúcsérték semmiféle vérkapcsolat, semmiféle földi szerelem!
23/2334
Minden ember szerelemre teremtődött! Ennek magyarázata az, hogy Isten mérhetetlenül
szerelmes Isten! Minden szellemi teremtményébe mérhetetlenül szerelmes. Minden ember
úgy élheti meg Isten iránta megélt szerelmét, hogy ő egyetlen szerelme az Istennek! A
mennyek országában ez az állapot egy vég nélküli viszont-szerelemben bontakozik ki. Tehát
minden ember Isten iránti szerelemre teremtődött.
Legtöbb ember úgy gondolja, hogy vagy átalakul szerelme szeretetté, vagy csalódik
szerelmében. Valójában nem ez történik. Az történik, hogy ez a szerelem semmiképpen sem
találja meg a földön szerelmének kibontakozását az ideáljában. Csak arról lehet szó, hogy
vagy úgy oldódik le e szerelem, úgy csalódik valaki ideáljában, hogy az iránta megélt
szeretete révén ezt szinte nem is veszi tudomásul, vagy szeretete hiányában keserűséggel,
gyötrő benső fájdalommal, néha kiábrándult gyűlölettel fordul az illető előzőleg még imádott
szerelme, ideálja felé.
Azok, akikben az újjászületés és Lélekkeresztség által már fellobbant a szerelem Isten iránt,
akárcsak rövid időre is, azok megízleltek valamit abból a szerelemből, amely kölcsönös,
azonos mindkettőben, aki maga a Szentlélek! Ennek tartalmáról olvashatsz a Zsidó levél 6,4ben. Egyben megértheted azt is, hogy mit jelent a Szentlélek elleni bűn.
24/2384
Egyáltalán nem fontos a házassághoz a szerelem. Sőt! Ritka az a házasság, amelyben helyes
szeretet fejlődik ki akkor, ha szerelemre épült. A szerelemnél nagyobb forradalmi erő és
labilisabb, ingoványosabb talaj nehezen képzelhető el!
A szerelem nem más legtöbbször, mint Istenre teremtettségetek irányt tévesztett formája a
földön. Azért mondom, hogy legtöbbször, mert van a földön olyan is, hogy ez az Istenre
teremtettség nem téveszt irányt, és Istenben helyére tud találni. De ez ritka, nagyon ritka.
Aki jó házasságban akar élni, annak semmiképpen sem szabad a szerelemre építenie
házasságát. Rám kell építenie!
24/2393
A szerelem, amelyet leveledben említettél, azért ébred fel bennetek torz formában, mert
alig elhihető egy szerelmes számára, hogy célja nem az, amire, akire irányul. Ezért is lesz a
vége mindig csalódás, amelyet csökkenthet ugyan az, ha valakinek a szeretet is ott parázslik
lelkében, de a szerelem akkor is mulandó, ha teremtményre irányul. Ha valaki képes arra,
hogy Istent tegye szíve szerelmének CÉLJÁUL, akkor az nem múlik el soha! Mert a szerelem
Istentől elgondolt CÉLJA a szellemi lények földi és égi életében maga az Isten. Isten a

mennyben és a földön mindenkibe szerelmes. A mennyben pedig minden szellemi lény
szerelmes Istenbe. Ha a földön mindenki szerelmes tudna lenni Istenbe, akkor semmi
különbség nem lenne a mennyország és a földi élet között.
A földet pokollá elsősorban az emberi szívekben felébredő torz szerelem teszi! Ez hiteti el a
legtöbb emberrel azt, hogy a legnagyobb rabságot választva a szabadság helyett, lesznek
boldogok. Mert nincs nagyobb rabság annál, mint amikor valaki bálványimádóvá válik, vagyis
embert istenít úgy, mint saját boldogságának forrását. Az ilyen álom-mennyországból
feltétlenül csak valós pokolra lehet felébredni.
26/2663
Azt kéred, hogy beszéljek neked a szerelemről. Jó, beszélek. Szerelmes vagyok beléd! Csak
szerelmes Isten létezik! Amikor te azt éled meg, hogy valakiben szerelmes vagy, akkor a
lelked mélyén egy olyan önfeledt állapot tör utat magának érzelmeid által is a másik felé,
akiben szerelmes vagy, amely állapot egy örökkévalóságon át jellemezni fog téged
Irányomban! Ez benned úgy realizálódik, hogy mindenre képes vagy szerelmedért. Az
önbecsapás tehát nem az, hogy szerelmes vagy, hanem az, hogy akiért, azt az Én helyembe
helyezed. Ezért csalódni is fogsz. Ha szerelmed benned nem ragad le az illetőnél, hanem az
Irántam, Értem történő áldozat vállalását is magában hordja, akkor az érzelmi töltés
elmúltával nem történik elviselhetetlen csalódás. Különben igen!
Ez tehát azt jelenti tömören, hogy amint Én szerelmes szerelemmel szeretlek benneteket,
úgy nektek is szerelmes szerelemmel kell szeretnetek Engem ahhoz, hogy valóban boldogok
legyetek, vagyis a szívetekben felébredt szerelem elvesztésének félelme nélkül tudjatok élni.
28/2791
Kérdező: Bűn-e a házasságnélküli testi szerelem?
Igen. Aki parttalan mederbe irányítja érzelmi életét, az nagyon árt önmagának, tehát
súlyosan vétkezik az önszeretet ellen! Ez hosszú távon feltétlenül beigazolódik. Csak
rövidtávon, a bódulatban mutatkozik kívánatosnak.
29/2932
A szerelem elsősorban doppingszer! Most nem térek ki részleteiben arra, hogy a szerelem
Isten iránti szerelmetek visszfénye kellene, hogy legyen. Most elég azt tudnod, hogy az, aki
szerelmes, egy olyan rózsaszín felhőben látja a szerelmét, amely által téves információk
kerülnek tudatába.
29/2948
A te Jézusod által képviselt IGAZSÁG, tehát az Én jelenlétem a te szerelmi kapcsolatodban
csak akkor válik igazi szerelemmé, ha mindketten, elsősorban nem egymást, hanem Engem,
Jézust választjátok földi életetek legfőbb partnerének. Bárki, aki mást Elém, Jézus elé helyez,
nemcsak Hozzám nem méltó, de nem méltó önmagához sem, mert Isten minden emberi
kapcsolatot, és főleg a szerelmi kapcsolatot arra rendelte, hogy irántatok való szerelmét
viszonozzátok! Ez pedig csak akkor történik meg, ha minden emberi kapcsolatban

felismeritek azt, hogy ESZKÖZJELLEGŰ! Eszköz, amelynek feladata az, hogy Hozzám Jézushoz
juttasson egyre közelebb benneteket
29/2964
Az általad említett szerelem sokkal több bajt jelentett volna neked, mint jót, ha folytatódik.
Hidd el, hogy fájdalmas csalódástól menekültél meg, és ne az legyen számodra a
legfontosabb, hogy ápold magadban azt az érzést, hanem az, hogy foglald le magadat olyan
dolgokkal, amelyek másoknak hasznára vannak.
31/3189
A szerelem mindenképpen közelebb áll a bódulathoz, mint a valóság helyes felméréséhez.
Fiatal korban nagy energiákat tud megmozgatni, de sem fiatal korban, sem idősebb korban
nem képes arra, hogy a bölcsességet erősítse! Márpedig minden olyan magatartás, amelyből
hiányzik a megfelelő bölcsesség, nem az erőt növeli, hanem a szenvedéseket.
33/3460
Amint a szerelem érzése sem fejezhető ki szavakkal, úgy a Lélekkeresztségben átélt
istenélmény sem. Ahány ember, annyiféle. De mind megegyezik abban, hogy Isten szeretetét
tapasztalati, tehát érzelmi szinten is átélték.
34/3506
Igazán nem kell valami rendkívüli hit ahhoz, hogy felismerjétek a földi élet mulandóságát.
Ahhoz viszont hit kell, és nem olyan, amelyet Én adok, hanem olyan, amelyet Én kérek
tőletek, hogy elfogadjátok: egy csodálatos világ vár rátok! Olyan csodálatos, hogy annak
érzékeltetéséhez még Én, Jézus, sem tudtam megfelelő szavakat találni. Még a földi életben
megélt szerelmet sem tudjátok szavakban kifejezi, hát akkor hogyan lehetne megfogalmazni
azt a szerelmet, amely Istenben él irántatok, és amely a halál pillanatában egyre jobban át
tud izzítani benneteket egy olyan viszont-szerelemre, amely messze túlszárnyal minden földi
szerelmet.
34/3556
Amit te szerelemnek élsz meg, az valóban egy kis mennyország a földön, de éppen ezért
inkább bódulat, mint boldogság. Igen, mert a Föld, mióta ember él rajta, föld, és nem
mennyország. Ember embert képtelen boldogítani. Legfeljebb csak bódítani! Boldogítani
csak Isten képes a boldogságra teremtett szellemi teremtényeit. Az emberek csupán
segíthetik, illetve nehezíthetik egymásnak az utat ebben az irányban.
35/3686
Igazi szerelemre vágyik a szívem! Teljesen mindegy, hogy fiatalnak, vagy öregnek tudod
magadat. A földi halál hozzád is nagyon közel van. Ezt akkor fogod majd egyértelműen

belátni, amikor már elérkezik. A földi élet mindenki számára gyorsan elmúlik, és minden
olyan szerelem, amely horgonyát nem Istenbe vetette, csak fájdalmat hagy maga után.
36/3616
Egyik legnagyobb költőtök, anélkül, hogy valójában tudta volna, mennyire a lényeget
fogalmazza meg, bizony az Általam most elétek tárt szabadságot írta le, amikor ezt írta:
'Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom életem, szabadságért
feláldozom szerelmem!' Ezt normális ember, szellemi lény, csak akkor mondhatja, ha a
lelkében lángoló vágy a szabadság után több, mint a földi életben megfogalmazott formai
szabadság, mérhetetlenül több, mint választási lehetőség, több, mint a mulandóság, több,
mint bármilyen teremtményi kapcsolat! E szabadságot csak az tudja elfogadni, aki hisz
benne! Hit nélkül nem létezik! Nem, mert a hit nem más, mint a bennetek lévő Isten ereje!
Hited akkora, amennyit Isten erejéből befogadtál magadba!
36/3618
A szívetekben felébredt szerelem nem más, mint visszhangja annak a szerelemnek, amellyel
Én, Jézus, szeretlek benneteket. Éppen ezért, csak idő kérdése, és feltétlenül csalódást
eredményez, ha teremtményre vetítitek ki azt. ( Ez a 'mindent megtennék érte!' kijelentés
nemcsak csalóka, de nagyon veszélyes is!) Ember embert soha nem boldogíthat, mivel Isten
minden embert Önmagára teremtett, és ezért egyedül csak Istenben nyugodhat meg minden
Istenre teremtett emberi szív. Minden emberi kapcsolat lényegében azért kell, hogy
létrejöjjön, hogy az Istennel való kapcsolatotokat mélyítse, erősítse.
36/3853
Kérdező: Isten szemében bűn-e a rokon-szerelem?
Minden szerelem előzménye egy bizonyos nyitottság. Ha rokonok között történik meg ez,
akkor a következmények miatt általában jobb, ha az ilyen szerelemből nem lesz házasság.
Azért jobb, mert a születendő gyermekek, a nem megfelelő vérkeveredés miatt, olyan
terheltségekkel születhetnek, amelyek ennek következményei. Ezért a rokonházasságok nem
ajánlottak. Bűnnek semmiképpen sem bűn a rokonszerelem!

37/3979
A szerelem bennetek nem más, mint Isten irántatok tanúsított szerelmének kivetítése
általatok. Ezért az, aki szerelmes, szinte mindenre képesnek gondolja magát szerelméért, s
miután elérte amit akart, feltétlenül a csalódásnak bizonyos formáját kell átélnie. Igen, mert
minden szellemi lény, az Istentől feléje áradó szerelmét csak Isten felé áradó
viszontszeretésben tudja gyümölcsözővé tenni a maga számára.
A szerelem mindenkiben felgyullad, de csak annak irányában, aki felé ez az isteni hatás
érzelmi töltetet is kap.

39/4150
Senki nem bújik ki bőréből, amikor házasságra lép. A kezdetben lángoló szerelem egy rövid
időre el tudja takarni bárkiben a saját önzését, de ahogy a magyar közmondás tartja, 'lakva
lehet megismerni valakit'. Senki nem hazudhat társának egy életen át! Előbb-utóbb mindenki
leleplezi magát társa előtt.
39/4151
A Szentlélek nem a rendkívüliségeknek, hanem a REND-nek a Lelke. Amikor azt mondom,
hogy Isten mindenkit kimondhatatlanul szeret, akkor azt is mondhatom, hogy Isten
mindenkiben kimondhatatlanul szerelmes. Ennek az Isteni szerelemnek viszonzása nem
érzelmek formájában mutatkozik meg, hanem azokban az áldozatos, szolgáló
cselekedetekben, amelyek a senkinek soha nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást,
és az emberek szeretetlen magatartását is elviselő kereszt felvállalásában mutatkoznak meg.
39/4166
A szerelem nem egy derült égből érkező ellenállhatatlan érzés. Csak az lesz szerelmes, aki
nyitott arra, hogy szerelmes legyen. E nyitottság iránya dönti el, hogy a szerelem érzése
kedves nekem, Jézusnak, vagy ellenemre van.
40/4283
A szerelem nem tartozik a házasságkötés lényegéhez. De boldogságod áll, bukik azon, hogy
Velem milyen a kapcsolatod.
40/4321
A szerelem a teljes odaadottságnak egy szúrólángszerű megnyilvánulása az iránt az ideál
iránt, akit magadban hordozol. Ezt vetíted ki arra, akiről azt mondod, hogy szerelmes lettél
belé. Ez az érzés fájóan boldogít, és boldogítóan fáj. Ezért ez nem is lehet normális állapot.
A szerelem minden embernél azt a célt szolgálja, hogy a szerelemmel járó csalódások,
szenvedések által megérlelődjön a lélek arra, hogy szóba álljon azzal a szeretettel, amelyet
Én, Jézus elmondtam és bemutattam nektek.
A szerelem feltétlenül nyitottság kérdése is! Minél nyitottabb valaki Felém, Jézus felé, annál
jobban képes kezelni a benne elhatalmasodni akaró szerelmi vágyat. Minél nyitottabb valaki
a szerelem felé, annál nagyobb benne a veszély arra, hogy lezárjon Felém!
42/4609
Az újjászületést, és a Szentlélekkeresztséget nem kell, nem is lehet megmagyarázni. Olyanok
ezek, mint a szabadság, mint a szerelem. Ezeket, amíg valaki meg nem tapasztalta, hinni kell!
Aki átélte, az tudja, hogy ezek szavakkal érzékelhető módon át nem adhatók.

