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          A SZERETET IGAZSÁGBAN, AZ IGAZSÁG SZERETETBEN 
 

6/454. Először be kell mutatkoznom. Én a HARMONIKUS BÖLCSESSÉG VAGYOK, AKI 

A SZERETETET IGAZSÁGBAN ÉS AZ IGAZSÁGOT SZERETETBEN MONDOM EL, 

ÉLEM MEG, ÉS KÍVÁNOM MÁSOKTÓL IS. Radikálisan csak a kifejezett rossztól 

határolom el Magam, és ezt kérem másoktól is. 

 

9/739. A HANG-kötetek annyira az Én szavaimat tolmácsolják, hogy méltán nevezhetők 

SZENTÍRÁSNAK! Bárhol felütöd, mindig találsz benne olyan gondolatot, amely pontosan 

neked szól. Én mestere vagyok annak, hogy amikor egy embernek szólok, azt mindenkinek 

mondom. Ebben Én utolérhetetlen vagyok.  

 Ha az emberek ismernék e könyvek erkölcsi értékét, nem lenne olvasni tudó ember, 

akinek könyvei között e könyv ne lenne ott a Biblia mellett! Tehát szinte minden gondolata 

neked is szól!  

A HANG valóban az ÉN SZERETETEMET akarja közvetíteni igazságban, és az Én 

IGAZSÁGOMAT szeretetben mindenki felé! 

 

31/3260. Van erkölcsi igazság: szeretni kell! 

Mit jelent hát az, hogy a szeretetnek igazságban, az igazságnak pedig szeretetben 

kell megnyilvánulnia?  

Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Mégpedig azt a jót akarni másnak, amire Én, 

Jézus, szólítottalak fel benneteket, amikor azt mondtam: „Új parancsot adok nektek. Úgy 

szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket!” (János 13;34) 

 Az előzőket figyelembe véve azt kell mondanom, hogy a szeretet akkor nyilvánul meg 

igazságban, ha a valóság, a realitások talaján áll. Az igazság pedig akkor nyilvánul meg 

szeretetben, ha a realitásokat, a valóságot arra használjátok fel, hogy az Általam 

elmondott és elétek élt jót akarjátok egymásnak. 

 

13/1137. Az Én szeretetem irántatok VALÓDI! Tehát IGAZSÁGBAN tud csak 

megnyilvánulni! Abban az IGAZSÁGBAN, amit ti realitásnak neveztek! Amikor Magamat 

IGAZSÁGNAK neveztem, akkor arra az egyetlen erkölcsi igazságra gondoltam, amely 

minden szellemi lény boldogságának forrása. Vagyis arra, hogy az a BOLDOG, AKI 

SZERET! 

 

32/3279. A szeretetnek igazságban, az igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia ahhoz, 

hogy mindkettő szívem szándéka szerint hozzon maradandó gyümölcsöket. Ha a szeretetnek 

nem az igazság, ha az igazságnak nem a szeretet a házastársa, akkor mindkettő terméketlen 

marad.  

Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Igazságosan szeretni annyit jelent, hogy a 

valóság talaján állva kell a jót akarni. Nem ködösíteni, nem elkenni, nem halogatni a világos 

beszédet, hanem „sztaniolba” csomagolva kinyilvánítani. Ha erre törekszel, akkor a magad 

részéről mindent megtettél akkor is, ha ezért mások elmarasztalnak téged! 

 

29/3033. Nincs büntető Isten! A te életed sem a jelenlegi földi születéseddel kezdődött! 

Neked is vannak karmikus adósságaid, amelyekről nyugodtan mondhatod, hogy – hála 

Istennek – ebben a rövid kis földi életben már letörlesztheted! Igen, mert a szeretetnek 

igazságban, az igazságnak pedig szeretetben kell megnyilvánulnia! 
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28/2914. Mivel a szeretetnek igazságban kell megnyilvánulni, ezért olyan sorsot kellett 

vállalnod, amelyben előző életeid adósságait ki tudod egyenlíteni. Minden szeretetben vállalt 

áldozat azt segíti elő, hogy megvalósuljon életedben az az újjászületés, amely nélkül senki 

nem juthat be a Mennyországba (János 3;3)! 

 

16/1501. Kéred, hogy segítsek egy olyan betegen, aki allergiás a szél zúgásával szemben. 

Elmondom hát e betegségének okát, és azt is, hogy mi a gyógyulás útja. De helyette 

meggyógyulni nem tudok! 

 E betegségének oka az, hogy valamikor, egyik előző életében, egy viharos időben 

magára hagyta egyik barátnőjét, akire ráesett egy nagy fa azon az úton, amelyen barátnője 

nem akart menni, de ő rábeszélte, hogy arra menjenek, mert jön a vihar, és arra hamarább 

jutnak haza.  Most tehát menekülni akar, ha szélzúgást hall, mert mind a mai napig nem tudott 

megbocsátani ezért önmagának. Ez tehát az ok. 

 A gyógyulás útja a következő: Az a barátnője, aki akkor szerencsétlenül járt, szintén 

maga készítette elő saját halálát, mert neki is előző életéből volt olyan tartozása, amelyet így 

tudott kiegyenlíteni. Betegednek tudnia kell, hogy barátnője már nagyon jó helyen van, s csak 

használt neki az, hogy akkor hallgatott a rábeszélésre. Bocsásson hát meg önmagának ez az 

allergiás beteg, mert akkori barátnője nemcsak megbocsátotta, de egyenesen hálás is neki 

azért, hogy őreá hallgatott akkor. 

 A jövőben tehát a szél zúgása keltsen hálát a szívében, és ne menekülést ettől! 

Különben is, a szél zúgása az egyik legnagyobb áldása Istennek a földi élet számára. Nem 

véletlen, hogy a Szentlélek is szélzúgás közben szállt az apostolokra első pünkösd ünnepén! 

 

28/2835. Miért tiltakozik szervezetem annyira a párkapcsolat ellen? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Ha vállalnád, hogy valaki különböző életeidbe vigyen vissza téged, akkor meg tudna 

világosodni előtted ennek a problémádnak az oka. Kétségtelen, hogy erre még apád 

szerencsétlen magatartása is rásegített.  

 Előrelépést azáltal tudsz tenni, ha igyekszel megbocsátani apádnak minden olyan 

magatartásáért, ami benned ellenérzést váltott ki. Ezt csak akkor tudod megtenni, ha 

értelemmel is belátod, hogy te választottad őt apádnak, éspedig azért, hogy az ő magatartása 

egyenlítse ki benned előző életednek azt a viselkedését, amelynek következtében másoknak, 

bizony görcsbe ugrott a gyomra, amikor találkoztak veled. Nagyon tudtad a "megbocsátok, de 

nem felejtek" kijelentést tudomására hozni olyanoknak, akik szerették volna jóvátenni 

hibáikat veled szemben. 

Drága Gyermekem! Óriási gyógyerő az irgalom világa! Képes újjáteremteni benneteket! Ha 

szíveddel, lelkeddel elhinnéd, hogy Én, Jézus, valóban minden gonoszságodat megbocsátom, 

tehát nem-létezővé teszem, s te ennek következtében igazán új életet nyersz, akkor képes 

lennél arra is, hogy olyankor, amikor te szívből meg tudsz bocsátani másoknak, szintén az Én 

erőmet, a te Istened újjáteremtő erejét közvetítsd. Bizony meg kell tanulnod magadnak is és 

másoknak is szívből megbocsátani! 

 Nem arról van tehát szó, hogy tanuld meg a rosszat másban szeretni, hanem arról, 

hogy a másban felismert rossz feltétlenül javadra válik éppen megbocsátásod által. Igen, mert 

az istenszeretőnek minden a javára válik! 

 Problémád megoldását tehát csak az irgalom rendjében tudod megtalálni, ahol a 

szeretet igazságban, az igazság pedig szeretetben nyilvánul meg. A szeretet igazságban 

(ezért kellett újra megszületned a Földre az általad helyeselt körülmények közé), és az 

igazság szeretetben (miután irgalmas szereteteddel számládat kiegyenlítetted, Én, Jézus, 

mérhetetlenül szerető szívemre ölelhetlek) mérleg így teszi teljessé azt az örökéletet, 

amelyben zavartalan boldogság vár reád! 
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29/2969/3. Nem ez az első életed a Földön. Előző életeidben nem egyszer voltál oka annak, 

hogy mások hasonló helyzetbe kerültek miattad, mint amilyenben most te vagy. Jelen 

életedben tehát vállalnod kell annak megtapasztalását, hogy a szeretet igazságban nyilvánul 

meg!  

Ma is élnek olyanok a Földön, akik a testi állapot tekintetében rosszabb helyzetben 

vannak, mint te (gondolj csak a ti országotokban is jár Joni-ra, aki csak a fejét tudja forgatni, s 

minden másra képtelen, mégis boldog!), és földi életükben felismerik azokat az értékeket, 

amelyek által önmaguknak és környezetüknek is, állapotuk által, óriási lehetőséget 

biztosítanak a szeretet kibontakoztatására! 

  

31/3248. Két dolgot neked is tudnod kell ahhoz, hogy boldog tudj lenni. Az egyik az, hogy 

voltak már előző életeid, amelyekben számtalan lehetőséget kaptál arra, hogy magadat 

átlépve, az önzetlen szeretet vonalán találd meg szíved békéjét. Legtöbbször inkább törtél, 

mint hajlottál, s így újra és újra vállalnod kellett lejöveteledet a Földre.  

Szinte mindannyian adósságtörlesztésre születtetek. Senki nem bújhat ki ez alól az örök 

törvény alól: a szeretetnek igazságban, az igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia! 

 Mindez azt jelenti, hogy szabadságharcból áll mindenkinek a földi élete! Neked is 

önmagaddal kell megvívnod azt a harcot, amelyet maga az Isten sem vívhat meg helyetted. E 

harcot úgy hívják, hogy gondolkodás-átalakítás!  

Csak az tudja tartalmasnak megélni az életét, aki rájön arra, hogy megkötözött, s e 

megkötözöttségek leoldása a gondolkodás-átalakítással, elmélkedéssel valósítható meg. Igen, 

mert az akarat egy vak képesség, amelyet az érzelemmel feltöltött értelem, az értelemmel 

motivált, átitatott érzelem határoz meg.  

Én, Jézus, nyilvános működésemet e szavakkal kezdtem: „Betelt az idő. Elérkezett 

hozzátok az Isten országa. Alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek az örömhírnek!” 

(Márk. 1;15) 

 

9/693. Istenen kívül senkit sem szabad feltétel nélkül szeretni, ha a szeretet alatt nem az 

igazságban szeretést érted. Csak akkor, ha a szeretet igazságban, az igazság szeretetben 

nyilvánul meg, csak akkor vagyok ott jelen. Különben csak az érzelmeknek, az önzésnek 

álcázásáról van szó. Az ilyen szeretet nem szeretet. 

 

4/259. "Drága Gyerekem! Attól tartok, lelki sebeid miatt még akkor is fájdalmat okozok 

neked, ha simogatlak. De tudnod kell, hogy ennek a fájdalomnak okozója nem Én vagyok, 

hanem a te életedben már sokkal régebben elindított, dédelgetett és ápolt folyamat. Mert 

kérdeztél, így kénytelen vagyok válaszolni. Az Én szeretetem mindig olyan igazságban 

nyilvánul meg, mely képes megszabadítani megkötözöttségeitől azt, aki elfogadja. 

 

9/749. Nagyon szeretlek. Csak azt fogadd el igazi szeretetnek, ami igazságban is képes 

megnyilvánulni. Melletted vagyok, hisz érted élek! Imádkozz azért, hogy soha ne érezd 

magadat felhatalmazva elmarasztaló ítélethozatalra. Az ítélkezést bízd Rám! Te fogadd el, 

hogy szíved békéje attól függ, hogy mennyire vagy képes Velem élő kapcsolatban maradni. 

 

6/437. Nagyon kérlek, ne borzadj meg azoktól a gondolatoktól, melyeket most közölni fogok 

veled. Ismétlem. Nagyon szeretlek. Semmiképpen sem ítéllek el. Látom jó szándékodat. De 

most kénytelen vagyok téged felhasználni arra, hogy mialatt  mások szemét LÁTÓVÁ kell 

tennem, azalatt a te szemedről is meg kell próbálnom leoperálni a hályogot. Ez számodra 

fájdalmas műtét lesz. De gondolj arra, hogy minden egyes szót az a szeretet mondat Velem, 

mely itt és most kénytelen IGAZSÁGBAN megnyilvánulni. Kezdem hát az operációt. 

(Ezt a levelet el/fel kell olvasni!) 



 4 

 

13/1141. Nem is tudom, hogyan nyúljak a lelkedhez úgy, hogy szeretetem nagyobb 

bizonyosság legyen számodra, mint a fájdalom, melyet lelki sebeid már akkor is okoznak, ha 

csak érintem őket. De hozzád kell nyúlnom, mert kérdeztél. Aki kérdez, az mindig számíthat 

rá, hogy feleletet, igaz feleletet hall Tőlem. Igen. Csak az a szeretet hiteles, amely 

igazságban nyilvánul meg! Igen. Csak az igazság tesz szabaddá téged is, mint minden 

szellemi teremtményemet (János 8;32). 

 A te életedben jelenleg az igazság az, hogy boldog is akarsz lenni, és környezetedet is 

meg akarod változtatni, mert úgy gondolod, hogy ezen az úton érheted el boldogságodat. Így 

is mondhatom: akarod azt, amit Én, vagyis, hogy boldog légy, és akarod azt, hogy 

boldogságod megvalósulása mások megváltozásától függjön, vagyis akarod azt, amit Én nem 

akarok. Hát ez az út vagy a bolondok házába vezet, vagy valami narkotikumhoz, tehát valami 

olyan eszköz használatához, amely lehetővé teszi pillanatnyilag azt, hogy ne kelljen 

gondolkodnod. Mindkettő tehát üzembiztosan az elembertelenedés, tehát a boldogtalanság 

útja. Ki akarsz tehát kerülni egy olyan döntést, egy olyan áldozatvállalást, amely nélkül 

egészen biztos, hogy boldog soha nem lehetsz. 

 

9/700. Igaz, hogy nem azért kell szeretni valakit, mert jó, hanem azért, mert az jó, aki szeret. 

De szeretni nem annyit jelent, hogy bűnrészességet vállalni, hanem annyit, hogy igazságban 

megnyilvánulni mindaddig, amíg bűnbánattal nem találkozik az, aki szeret.  

 Tehát szó sem lehet arról, hogy gyermeked téged kihasználhat, ha igazi szeretet, tehát 

Én élek benned. Ha nem hallgat Rád, ki kell adnod az útját. Amíg fiad rá nem jön, hogy ő 

felel tetteiért, és miattad nem jön erre rá, mert téged kihasználva hozzá juthat olyan anyagi 

eszközökhöz, amelyek nem az ő, hanem a te munkád eredményei, addig te nem szereted a 

fiadat! Te önző módon magadat szereted még akkor is, ha teljesen áldozatává válsz fiad 

szeszélyeinek. 

 Mindenki annyira tud jól szeretni, amennyire szabad, tehát nincs megkötözve attól, 

akit szeretni akar. A megkötözöttség, az elfogultság nem szeretet. Súlyosbítja e felismerést 

az, ha valaki a rosszul szeretést jónak tudja, s meg tudja magyarázni önmagának, hogy mert 

anya, hát gyermekéért mindent meg kell tennie. Ez így nem igaz! Valamikor még Anyámat is 

rá akarták venni ostoba rokonok, hogy jöjjön értem és vigyen haza, mert különben bajom 

lehet. Bizony kénytelen voltam akkor nyilvánosan megtagadni Anyámat, hogy ráébredjen 

arra, mennyire helytelen módon akart nekem segíteni (Mt 12;48-49).  

 Akkor szereted fiadat helyesen, ha nem léped át az ő szabadságának körét, és nem 

engeded, hogy ő átlépje a te szabadságod körét. A te területeden neked kell döntened vele 

szemben, akkor is, ha ő ezért elhagy téged, s az ő területén neki kell döntenie akkor is, ha 

ezért meghasad a szíved. 

 Fiadnak nem tudsz sem segíteni, sem ártani erkölcsi értelemben. Ha ő istenszerető, 

akkor minden javára válik. Ha nem istenszerető, akkor minden a kárára válik. Csak magadnak 

tudsz segíteni vagy ártani. Fiadnak is és másnak is csak esetleg meg tudod nehezíteni vagy 

meg tudod könnyíteni rövidtávon a helyzetét. De ez nem tartozik a lényeghez.  

 A lényeghez az tartozik, hogy bűnrészes vagy, vagy nem vagy bűnrészes. Támogatod 

fiadat a rosszban, vagy tudsz nem-et mondani neki olyankor, amikor azt látod, hogy nem lelke 

javára akarja fölhasználni a te támogatásodat? Ez a lényeg! E magatartásod fog téged vádolni 

vagy fölmenteni a halálod pillanatában. Neked nem a fiadért kell élned, hanem Értem! Aki 

jobban szereti családját, mint Engem, az nem méltó Hozzám! (Mt 10;37). Ezeket az 

idézeteket feltétlenül olvasd el! 

 

17/1696. Csak magadért kell tenned azt, hogy komoly idő- és szeretet-elszámolást végezz! 

Gyermekeid számára nem elég, hogy hallják az igazságban megnyilvánuló szeretet hangját! 
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Ők le is akarják olvasni életedről azt! Te csak annyiban tudsz másokon segíteni, amennyiben 

magadon is tudsz! 

 Minden szülő életfeladata az, hogy bensőleg, lelkében szabaddá váljék gyermekeitől, 

mert csak szabadon tudja számukra nyújtani azt, ami Tőlem jön! Elvtelenségeiteknek egyik 

legfőbb mutatója gyermekeitekkel való megkötözöttségetek. Ez azt jelenti, hogy legtöbbször 

bűnrészesei vagytok gyermekeiteknek. Minden olyan esetben, amelyben egy szülő magára 

vállalja gyermeke helytelen magatartásának, viselkedésének következményeit, alkalmat ad 

gyermekének arra, hogy továbbra is felelőtlen maradjon. 

 

39/4156. Az igazi szeretet felismeri saját felelőssége, vagyis szabadsága határát. 

(Mindenkinek a szabadsága, a felelősségköre véget ér ott, ahol a másiké kezdődik). Nem 

szabad engedned, hogy fiad átlépje a te szabadságkörödet, s neked sem szabad átlépned az ő 

szabadságkörét. A szabadságkör, felelősségkör együtt nő a korral, az értelem 

kibontakozásával.  

A szeretet csak akkor termékeny, ha az igazság a házastársa. A szeretetet tehát 

igazságban, az igazságot szeretetben kell megélned, ha lelked harmóniáját biztosítani 

akarod.  

Te nem felelsz a gyermekedért, mint ahogy ő sem felel érted. Te vele kapcsolatban is 

önmagadért felelsz. Csak arra mondhatsz „igen”-t, amit helyesnek tartasz, és feltétlenül ellent 

kell állnod, ellent kell mondanod mindannak, amit helytelennek tartasz vele kapcsolatban is. 

Ha ő a lelke mélyén istenszerető, akkor úgyis minden a javára válik, ha pedig nem 

istenszerető, akkor nemcsak te, de az Isten sem tud mit kezdeni vele. Sem boldoggá, sem 

boldogtalanná nem lehet senkit tenni. Nincs erkölcsi nevelés. Csak erkölcsi önnevelés van! 

Senki ne várja kívülről az élete megoldását! 

 

31/3158. 

Kérdező: MIT TEGYEK FIAMÉRT? 

 1. Fiam meggyógyul-e? 

 2. Mi a feladata? 

 3. Miben tudok segíteni neki? Átvállalhatom a betegségét? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden betegségből meg lehet gyógyulni. Az általad említett karmikus betegség, 

mint minden karmikus betegség, elsősorban nem azért van, hogy ne legyen, hanem azért, 

hogy együtt éljen vele az, együtt éljenek vele azok, akit, akiket érint. Ebben az együttélésben 

juthattok el oda, hogy már – mint lefizetett adósság – leoldódik, megszűnik, mert elérte célját. 

Ebben az együttélésben benne van az, hogy fel/kihasználjátok az adott gyógyítási 

lehetőségeket is, de nincs bennetek az aggodalom, hogy vajon meg fog-e gyógyulni a beteg. 

Nincs, mert nem ez a lényeg, hanem az együttélés e betegséggel. 

 2. Az ő feladata sem lehet más, mint az, hogy felvállalja a saját értelmi és érzelmi 

szintjén azt, amit neked is fel kell vállalnod a saját értelmi és érzelmi szinteden. 

3. Mert a te feladatod is az, hogy a magad számára is karmikus feladatot láss benne! 

Neked is törlesztened kell egy olyan adósságot, amelyet azzal gyűjtöttél be, hogy nem voltál 

elég együtt érző előző életedben másokkal, akik ahhoz hasonló keresztet cipeltek, mint 

jelenleg te. 

Szó sem lehet arról, hogy olyasmit vállalj magadra, amit nem te kaptál! Neked nem 

gyermekedért kell élned, hanem helyes módon önmagadért, tehát Értem! Aki Értem él, az 

megérti azt, hogy az önszeretet CSÚCSÉRTÉK! „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”! 

 Tévedsz, ha azt hiszed, hogy gyermeked a te birtokod! Nem! A te gyermeked az Én 

gyermekem! Te egy rövid időre kaptál olyan szerepet, amelyben e gyermek által rendezni 

tudod karmikus adósságodat. De gyermekedet nem te választottad, csupán vállaltad, és ez 
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óriási különbség! Ha nem vállaltad volna, ő akkor is lenne, csak akkor nem te lennél az anyja, 

s neked másképpen kellene törlesztened erkölcsi adósságodat! Én, Jézus, is lennék, ha anyám 

nem vállalt volna Engem, de akkor nem Mária lenne az anyám! Ez a gondolat is benne volt 

azokban a szavaimban, amelyeket Márk 3;33-ban olvashatsz. 

 Nagyon szeretlek téged is, gyermekedet is! Megáldalak a  

BIZALOM és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

 

8/665. A gyermekeiddel kapcsolatban neked is, gyermekeidnek is meg kell harcolnotok azt a 

szabadságharcotokat, amely feltétele annak, hogy helyesen tudjátok szeretni egymást. A 

szabadság körén belül mindenkinek saját felelőssége, hogy tettei következményeit magára 

kell vállalnia. Az a szülő, aki elnéző, az bűnrészes. Feltétlenül fontos, hogy a szeretet 

IGAZSÁGBAN nyilvánuljon meg, és az igazság SZERETETBEN. Csak abban az esetben 

fordulhat át az igazság IRGALOMRA, ha komoly bűnbánatot mutat az, aki úgy érzi, hogy az 

igazság nagy szenvedést jelent számára. De csak ebben az esetben lehet lemondani arról az 

igazságról, ami szükségszerűen együtt jár a szeretettel, ha nem akar megalkuvássá silányulni. 

 

28/2908. Az igazi szeretetnek igazságban kell megnyilvánulnia! Ez azt jelenti a ti 

esetetekben, hogy bizony, vissza kell küldenetek őt az intézetbe, ha nem fogadja el magára 

nézve kötelezőnek az általatok megfogalmazott viselkedési követelményeket.  

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. 

Számotokra a legfontosabb saját szívetek békéje! Ti nem feleltek másért, csak magatokért! 

Ha húgod istenszerető, akkor úgyis minden a 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)! 

 

17/1697. Amikor valakinek gyermekekkel kell foglalkozni, akkor ott csak a következetes 

szigornak van helye! Vagy a gyermek uralkodik a tanárán, vagy a tanár uralkodik a 

gyermeken! Szeretetre nevelni tömeget nem lehet sem akkor, ha az a tömeg gyermekből áll, 

sem akkor, ha az a tömeg felnőttekből áll! Szeretetre csak külön-külön lehet gyermeket is, 

felnőtteket is nevelni. Most a nevelés alatt a rábeszélést értem. 

 Egy osztályban a tanárnak az a feladata, hogy a megfelelő tananyagot bevasalja a 

tanulókon. E téren a módszer, mint mondtam, a következetes egyértelműség, tehát olyan 

szigor, amelynek következtében egy osztály tudomásul veszi, hogy helytelen magatartásának, 

rájuk nézve, helytelen következménye van! Ilyenkor nem büntetésről van szó, hanem annak 

bemutatásáról, hogy a szeretet igazságban nyilvánul meg! Mégpedig abban az igazságban, 

melyben mindenki megkapja azt, ami magatartása következtében neki jár, a nevelő megítélése 

alapján! Itt nem erkölcsi elítélésről van szó! Csupán arról, hogy a felelősségre nevelés 

lényeges eszköze a felelősségre vonás! 

  

13/1172. A szeretetnek igazságban kell megnyilvánulnia. Tehát nem arról van szó, hogy 

harcolj az igazadért, hanem arról, hogy ne légy bűnrészes. Az bűnrészes, aki nem emeli fel 

szavát, amikor azt látja, hogy hallgatása csak megnyugtatná azt, aki rosszat tesz. Tehát nem 

harcolnod kell, hanem véleményt nyilvánítani, még akkor is, ha emiatt téged anyagi hátrány 

ér. Ne feledd: akik Hozzám tartoznak, azok bárányok, de nem birkák! 
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6/489. Sajnos, a házzal kapcsolatban már nem olyan egyértelmű a helyzet. Éppen ezért nagy 

bölcsességre van szükséged, hogy birkának se nézzenek, s szeretetlen se légy. E téren a 

szeretetednek igazságban kell megnyilvánulnia, és az igazadnak szeretetben. Végig 

melletted leszek, de most olyan egyértelmű elveket nem tudok adni, amelyekhez könnyen 

igazodhatnál. Csak azt tudom mondani: Csak azt tedd, amit becsülettel magadnak is kívánnál, 

hogy mások tegyenek. Amíg nem akarsz becsapni senkit, addig mindig meg kell mindent 

tenned, hogy téged se tudjon senki becsapni. Hát ennyi. 

 

12/1101. Engem ápolsz a betegben, amennyiben az erre valóban rászorul. Amikor pedig olyan 

igénnyel lép fel, amihez Nekem nincs közöm - ezt meg tudod ítélni a Tőlem kapott 

bölcsességeddel -, akkor ne törődj vele. E téren is meg kell tanulnod azt a nagyvonalúságot, 

amely nem más, mint igazságban megnyilvánuló szeretet. 

 

15/1449. A nemártás nem azonos a fájdalmat nem okozással. Bizony, gyakran kell fájdalmat 

is okoznunk azoknak, akiket szeretünk. A kificamodott testrészek helyrehozása nem megy 

fájdalom nélkül!  Pontosan akkor ártanál embertársaidnak, ha ki akarnád kerültetni velük a 

kificamodott részek helyrehozásának a fájdalmát! Persze, bizonyos fájdalomcsillapító 

lehetséges. Lehetséges, sőt szükséges is, hogy az igazság szeretetbe csomagolt legyen. De 

IGAZSÁGNAK kell maradnia! Csak az IGAZSÁG tesz szabaddá titeket boldogtalanságaitok 

gyökereitől! Szeretet igazságban, igazság szeretetben! Ez legyen tartalma a 

SZERETETKÖRNEK! 

 

17/1655. Meg kell értetni a gyógyulni szándékozókkal, hogy az igazi szeretet igazságban 

nyilvánul meg, az Általam képviselt igazság pedig szeretetben. Amikor tehát gyógyítok 

általad, akkor nem mindenkit és főleg nem azonnal gyógyítom meg, hanem úgy, hogy lelki 

fejlődése a testi gyógyulás által ne szenvedjen kárt! 

 

20/1979. Társaddal kapcsolatban akkor teszed a legnagyobb jót, ha úgy élsz, hogy 

leolvashatja életedről az Én szeretetemet, amely olyan igazság, mely szeretetben nyilvánul 

meg, és olyan szeretet, amely igazságban nyilvánul meg! 

 

23/2344. Törekedjetek szabaddá válni egymástól, hogy helyesen tudjátok szeretni egymást! A 

helyes szeretet mindig igazságban nyilvánul meg, és az igazságot mindig szeretetben 

képviseli. Erre csak az képes, aki nincs megkötözve embertársaival. Sem gyermekeivel, sem 

unokáival, sem szüleivel, sem testvéreivel, sem rokonaival! Csak az ilyen szabadságra 

törekvő lélek képes úgy rendelkezésére állni a Szentléleknek, hogy Az megfelelően irányítsa, 

boldogítsa őt! 

 

13/1149. Csak az a szeretet érdemli meg, hogy szeretetnek nevezzék, amely IGAZSÁGBAN 

nyilvánul meg. A benned megszólaló benső hang igazat mond, bár kicsit pontatlanul 

fogalmaz. Nem az a helyes fogalmazás, hogy te mit érdemelsz tőle, hanem az, hogy ő hűtlen, 

s ennek a következményeit magára kell vállalnia mindaddig, amíg bűnbánatot nem tart.  

 Te akkor szereted őt helyesen, ha nem hunysz szemet hűtlensége felett. Ezt neki 

tudomására kell hoznod. Te bárány lehetsz, de nem lehetsz birka, ha Hozzám akarsz tartozni. 

Aki Hozzám tartozik, azt lehet felhasználni, de nem lehet kihasználni! Vagyis csak arra lehet 

felhasználni, hogy önismeretre segítse a másikat, s nem szabad engedned, hogy kihasználjon, 

vagyis hogy elodázza annak felismerését, hogy Ellenem fordult! Senkinek sem épülhet 

boldogsága más család életének romjaira, boldogtalanságára. Ezt tudomására kell hoznod, ha 

az Én szeretetemmel szereted őt! 
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4/340. Gyermekeddel és férjeddel kapcsolatban a következőket kell tudnod: Nem te 

választottad gyermekedet, hanem ő választott téged. Ezt nagyon fontos tudnod. De legalább 

ilyen fontos még az is, hogy ne érezz felelősséget iránta, csak önmagad iránt. Te őt sem jobbá, 

sem rosszabbá, sem boldogabbá, sem boldogtalanabbá tenni nem tudod. Ez nem a te, hanem 

az Én feladatom, illetve kettőnk feladata, az Enyém és az övé. Amíg meg vagy kötözve 

gyermekeddel, addig nem is tudod helyesen szeretni őt, mert helyesen az szeret, aki úgy 

szeret, mint Én. Tehát gyermekeddel kapcsolatban sem lehet feladatod az, hogy elveszíthesd 

szíved nyugalmát, és az sem, hogy megszerezd az ő szíve nyugalmát. Jól tudom, hogy egy 

édesanyának ezek a szavak nem eléggé megnyugtatóak. A saját Édesanyámnak sem voltak 

szavaim megnyugtatóak igen gyakran. Sokszor nem értettük meg egymást. De nem 

engedhettem abból, amit jónak láttam, Vele szemben sem, mert akkor nem igazságban 

szerettem volna őt. A te életedben is az Én szeretetem csak igazságban nyilvánulhat meg. De 

hidd el, ez az az igazság, mely egyedül képes megszabadítani minden olyan benső 

gyötrődéstől, mely erődet legyengíti. 

  

30/3059. Amint az igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia, úgy a szeretetnek 

igazságban kell tanúságot tennie arról, hogy igazi szeretet. 

Ha te elváltál férjedtől, mert ő már előbb hagyott el téged lélekben, akkor nem lehet szempont 

az, hogy sajnálod őt vagy sem! Ha ez a szempont benned fontos, döntő szempont, akkor 

bűnrészes vagy férjed mellett. Életed így tudathasadásos! Aki úgy vált el valakitől, hogy 

közben egy fedél alatt van azzal, akitől elvált, az ellentmondásban él! Egyetlen kivétel lehet 

ugyan. Ha TE nem költözhetsz el, mert a te számodra e lehetőség nem létezik. De ebben az  

esetben sem szabad olyanná válni a már megszakított kapcsolatnak, hogy az az "ártatlan 

félben" nyugtalanságot eredményezzen! 

 

31/3217. Problémádat két irányból lehet megközelíteni és megoldani. Az egyik a te 

szemléleted. Mindenkinek olyan az élete, amilyennek látja, és nem olyannak látja, amilyen. 

Ha ezt megérted és elfogadod, akkor belátod, hogy nem körülményeiden, hanem látásodon 

kell változtatnod.  

Árnyéka mindennek van, de az, ami van, nem árnyék. Minden rossz egy elrontott jó, de 

rossz csak azért lehet, mert van jó! Ezt kell meglátnod! A te részedről ez a boldogságod útja. 

Ha valaki megkérdezi tőled, hogy „hogy vagy?”, és te azt válaszolod, hogy jobban, mint 

megérdemled, akkor nemcsak helyes önismeretről teszel tanúságot, de tanúságot teszel arról a 

JÓRÓL is, amit látsz, s tudod, hogy Isten segítségével ez a JÓ is elérhető. Nem érdemed 

folytán, hanem a látásod, a hited folytán, Isten erejével, de elérhető az, amit a magad számára 

jónak látsz! 

 A másik irány, amelyből meg lehet és kell is közelítened problémádat, az a következő: 

A szeretetnek igazságban, az igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia. Ez azt jelenti, 

hogy adósság törlesztésére jöttél le a Földre. Előző életeid alatt felhalmozott adósságaidat 

egyszer le kell törlesztened. Itt és most van erre alkalmad! Ez szenvedésed értelme! 

  

33/3467. A szigorúság és a szeretet hogyan járhat együtt? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 A szigorúság és a szeretet, két annyira más világ, hogy a kettőnek sem szembenállását, 

sem azonosságát nem lehet együtt emlegetni. 

 Ha a szigorúság alatt a precizitást érted, akkor ennek semmi köze sem a szeretethez, 

sem a szeretetlenséghez. Ha a szeretetet az engedékenységhez méred, akkor szintén nem lehet 

sem szeretetről, sem szeretetlenségről beszélni. 

 Szoktatok ugyan beszélni arról, hogy emberi kapcsolataitokat ne az engedelmesség, 

hanem az engedékenység jellemezze, de ez egy egészen más kategória. 
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 Mi hát a helyzet? A következő: A szeretetnek igazságban kell megnyilvánulnia, és az 

igazságnak szeretetben. A te esetedben az igazság alatt egy megállapodáson nyugvó rend 

megtartását kell érteni. 

 Kétségtelen, hogy a számonkérés helyett az érdeklődésre kell tenned a hangsúlyt. Ami 

valakit érdekel, az iránt érdeklődik. Akinek nyugodt a lelkiismerete, azt nem zavarja, ha 

valaki érdeklődik. Akit zavar, az rejtegetni akar valamit, amiről pedig tudja, hogy előbb-utóbb 

e rejtegetés problémát fog okozni. 

 Ha a szigorúság alatt következetességet értesz, akkor magaddal szemben és másokkal 

szemben is mindig szigorúnak kell lenned mindaddig, amíg nyitottságod a jobb irányában 

mást nem javasol. 

 Aki lezárt, az nem szigorú, hanem szeretetlen önmagával szemben is és másokkal 

szemben is. A szeretet és a jobb felé megélt nyitottság, tehát az alázat, mindig kötelez! 

                Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

 

40/4278. 1. Nem voltál oka gyermeked halálának! Csak akkor mondható az, hogy valaki oka 

egy másik ember halálának, ha ezt tudatosan, egyértelmű szándékkal csinálja. Ha valaki 

önkezével vet véget földi életének, az részben rosszul, részben pedig jól jár. Rosszul jár, mert 

majd egy keservesebb életet kell vállalnia. Jól jár, mert olyan önismeretre jut, amelyet földi 

életében elhanyagolt, s így jobban tudja majd kezelni önmagát, mint öngyilkossága előtt. 

 Te semmiképpen sem felelsz senkiért, csak magadért! Ez a gyakorlatban azt jelenti, 

hogy sem boldogabb, sem boldogtalanabb nem lehet senki attól, amit mások tesznek vele. 

Nem, mert az Istent szeretőnek minden a javára válik, s az Istent nem szeretővel pedig az 

Isten sem tud mit kezdeni. Igenis valóság az, hogy Isten a szeretet körén belül mindenható, s a 

szeretet körén kívül magatehetetlen. 

 Ha makacsságod miatt nem fogadod el az Én, a te Jézusod békéjét, vagyis azt az 

igazságot, hogy számodra nem lehet döntően fontos gyermeked mindenképpen mulandó földi 

életének hossza, akkor nem tudok rajtad segíteni. Akkor magadra vess! Én, a te Jézusod, hitet 

adni neked sem tudok. Hitet Én kérek tőled! Hidd el, hogy boldogító módon vagyok benned! 

Nem is tudok senkiben másképpen lenni! Ha ezt nem hiszed el, akkor ez számodra annyi, 

mintha nem is lennék benned! Márpedig, ha nem lennék benned, akkor te nem is létezhetnél! 

 2. Szó sincs róla, hogy Isten érzéketlenül nézi az ártatlanok szenvedéseit! Sőt! Minden 

szenvedőben Isten szenved (Mt 25;35-45)! 

 Azok az ártatlan szenvedők, akikben Én, Jézus, jelen vagyok, ha hisznek 

jelenlétemben, akkor olyan erőforrásnak vannak birtokában, amelynek alapján nagyon is 

megértik e mondatot: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” 

Azok pedig, akik nem hisznek – igaz, boldogtalanul –, egy olyan adósságtörlesztést 

valósítanak meg, amelynek alapja ez: a szeretetnek igazságban, az igazságnak pedig 

szeretetben kell megnyilvánulni. 

 Mindaddig, amíg valaki csak a felszínt látja, szükségszerűen téves következtetéseket 

von le magának az eseményekből. Az igaz ember a hitből él (Róm 1;17)! A hit pedig olyan 

szeme a szívnek, amely mindenkor képes belelátni abba a mélységbe, ahol megleli szíve 

nyugalmát. Aki így lát, az megérti szavaimat: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik 

elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket!” (Mt 11;28) 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

  

41/4505. Tehát azok, akik a megtérés, tehát a gondolkodás-átalakítás szándékával születnek a 

Földre – vagyis vágykeresztséggel –, lehetőséget kapnak arra, hogy a Szentlélek által 

újjászülessenek. A mennyek országába csak azok juthatnak, akik újjászülettek! (Jn 3;3)! 

Mindaddig újra kell születnetek, amíg újjá nem születtek! Ez alól kivétel nincsen! Veletek és 

értetek mindent, de helyettetek semmit! Ne áltassátok magatokat! A szeretetnek igazságban, 
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az igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia ahhoz, hogy Isten Lelke által új szellemi 

lények legyetek!  

Nem elég hát az, hogy valaki kijelenti: „Jézus! Elfogadlak Megszabadítómnak!” Ezt igazolni 

is kell! Nem elég Engem, Jézust, elfogadni igazságnak és életnek! Valójában csak az fogad el 

Engem, aki ÚTNAK, IGAZSÁGNAK ÉS ÉLETNEK fogad el! Az UTAT nem lehet 

elsíbolni! A soha senkinek nem ártani, a mindig mindenkinek megbocsátani, és a lehetőség 

szerint másokat szolgáló szeretettel segíteni, nem maradhat ki azok életéből, akik valóban 

újjászülettek!  

 

42/4614. Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha megtalálnád lelked nyugalmát. De 

tudnod kell, hogy neked is van tartozás-törlesztésed, és amint a szeretetnek igazságban, úgy 

az igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia! 

 

42/4649. A repülőgépektől való félelmed nem alaptalan. Az a sok szörnyű, iszonyatos 

pusztítás, amelynek nyoma a lelkedben megmaradt, azokról a borzalmakról beszél, amelyeket 

átéltél előző életedben. E lelki tartalmak – amelyek még álomban is szinte sokkhatást váltanak 

ki abból, aki ezeket megéli – nem tanulhatók, nem örökölhetők, csak megtapasztalhatók. E 

tapasztalatok azok, amelyek beléd vésődtek, és álmodban, amikor a lelked jobban megnyílik a 

tudattalanban lévő világod felé, előjönnek, és cselekményszerűen újra éled őket. Én tudok 

álmaidról. Én tudom azt, hogy a halál elől az ébredésbe menekülsz. A szíved előtt állok, és 

kopogtatok. Arra várok, hogy egyszer, még a Földön, Hozzám, az Örök Ébredéshez menekülj. 

  

43/4678. Mindaz, amit jelen élethelyzetedben nehéznek élsz meg, arra figyelmeztet, hogy 

előző életeid ilyen és ezekhez hasonló élethelyzetbe hoztak másokat, s neked most ezeket kell 

kiegyenlítened. Bizony a szeretetnek igazságban, az igazságnak pedig szeretetben kell 

megnyilvánulnia! Éppen ezért az „adósságtörlesztés” kikerülhetetlen! 

 

43/4688. Nincs karmikus büntetés! Csak karmikus adósság van! Kétségtelen, hogy ennek 

nevezheted jelen állapotodban azt a hiányérzetből adódó fájdalmat, amelyet érzel. De ha lenne 

családod, akkor az abból adódó lelki fájdalmakat szintén annak mondhatnád. Az igazságnak 

szeretetben, a szeretetnek igazságban való megjelenését nem kell büntetésnek mondanotok. 

 

43/4727. A karma egy olyan sorsvonal, amely mindig egy élettervet fogalmaz meg. Tele 

vagytok öröklött adottságokkal! Mivel minden teremtmény a törekvés világában él, 

értelemszerűen nem létezik tökéletes életterv. Ebből adódóan minden életterv tartalmaz 

kijavítandó és új életelemeket. A karma tehát nem büntetés, hanem lehetőség arra, hogy 

életetekben megvalósuljon az a terv, amelyben a szeretet hordozóivá válhattok. Mindaddig az 

is marad, míg a lehetőségét is eljátsszátok annak, hogy a Földön megtanuljatok szeretni. A 

szeretetnek igazságban, az igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia! Ez örök törvény! 

Azt jelenti, hogy azt akard másnak, amit magadnak is akarsz, és azt ne akard másnak, 

amit magadnak sem akarsz! Az istengyermekké válás egy olyan lelki evolúción való 

megújulást jelent, ahol e két tartalmat magad és mások számára biztosítani kell! Ha bármelyik 

sérül, akkor nem tölti be szerepét, és hordozója alkalmatlanná válik arra, hogy állapotszerűen 

birtokolja az Isten szeretetét. Ezért éltem elétek Magamat Útként, Igazságként és Életként, 

hogy iránytalan tévelygések és megvalósítatlan, elrontott élettervek helyett mihamarabb 

birtokosai legyetek az örök szeretetnek! 
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36/3858. Azok, akik Hozzám tartoznak, bárányok lehetnek, de nem birkák! Az 

enyéimet lehet felhasználni, de nem kihasználni! Ez azt jelenti, hogy vallásra, hívőségre 

hivatkozva senki ne várja el tőletek, ha az enyéim vagytok, hogy mulasztással vétkezve 

segítsétek elő mások gonoszságának végrehajtását. 

 Külső erő felhasználása nélkül igenis érzékeltetned kell másokkal azt, hogy nem 

bólintasz rá senki kedvéért olyan döntésre, amelyet nem látsz jónak! Ha pedig veled szemben 

erőszakkal lépnek fel, akkor is csak arra mondhatsz igent, amit annak is gondolsz. Az okosság 

és az óvatosság senkit nem jogosít fel arra, hogy ártó szándékkal bárkinek is hazudjon! 

 A jogi perlekedés nem Isten gyermekeinek a területe! De ha támadnak, akkor e 

területen is „nyílt sisakkal” kell felvennetek a küzdelmet. A nagylelkűség soha nem jelenthet 

elvfeladást! 

Az a szeretet, amely híjával van a bölcsességnek, nem nevezhető helyes szeretetnek. A 

bölcsesség, vagyis a halló szív, képes az igazságot szeretetben, és a szeretetet igazságban 

képviselni. 

 

4/339. A ti országotokban ma nem papokra, hanem Nekem elkötelezett családapákra és 

családanyákra van szükség. Nem szertartások, hanem magatartások vihetik csak előbbre 

életemet köztetek. Ott, ahol éltek, abban az országban és abban az egyházban kell 

megmutatnotok, hogy lehet közvetlen kapcsolatotok Velem, függetlenül attól, hogy erről 

másoknak, akármilyen hatalmasoknak, mi a véleményük. Meg kell tanulnotok mindenben 

alkalmazkodni a földi életben szükségszerűen kialakuló intézményekhez, mindenben, ami 

nem ellenkezik az igazságban megnyilvánuló szeretettel, és a szeretetben megnyilvánuló 

igazsággal. Mert Hozzám, mint ÚT-hoz, hűségesnek kell maradnotok a nem-ártás, 

megbocsátás és segítés szent háromságában, annak ellenére, hogy ennek következménye 

olyan kicsiség, alulértékeltség, melyet méltán mondhattok méltánytalannak, olyan 

kiszolgáltatottság, mely biztonságát nem mulandó emberi ígéretekre alapozza, és olyan 

szegénység, mely azért tudja magát gazdagnak, mert mindig a szegényebbeket tartja szem 

előtt. 

  

37/4003. Az igaz, hogy felnőtt embert másik felnőtt ember megnevelni nem tud. Még Isten sem tud 
hatni arra, aki ezt nem akarja. De azt, amire képes vagy, meg kell tenned. Ez pedig így fogalmazható 
meg: bűnrészes nem lehetsz! Se szóban, sem cselekedetben ne tégy olyat, amit helytelennek tartasz 
az illetővel kapcsolatban. Ha ő elhagyott téged, akkor tudomásul kell venned, hogy te el vagy 
hagyva, de ezt neki is tudomásul kell vennie! Tehát belőled nem élhet! Az nem szeretetlenség, ha 
nem engeded, hogy belőled éljen, hanem éppen az ilyen magatartás az egészséges szeretet. Csak az 
a jó szeretetet, amely igazságban nyilvánul meg. Az igazság pedig az, hogy neki, mint férfinek kell 
értetek élni. Csak ez után következhet az, hogy érte is éljetek. Ha nem ő a kezdeményező, akkor ne 
legyen folytatás sem! 
 Légy bárány, de ne légy birka! A bárány Hozzám, a Jó Pásztorához simul. A birka olyan, mint a 
veszett róka. Még az ellenségétől is elvárja, tűri a simogatást. 
 Tanulj meg NEM-et mondani, hogy IGEN-ed megfelelő súllyal bírjon! 
 

39/4201. Isten senkit és soha nem ver! Mindenki önmagát bünteti. A szeretetnek mindenkor 

igazságban, és az igazságnak mindenkor szeretetben kell megnyilvánulni. Amikor nem ez 

történik, akkor lelki kibicsaklás történik, és amint a kibicsaklott testrész helyretétele 

fájdalommal jár, úgy a lelki kibicsaklások helyreállítása sem történhet észrevétlenül. 

 Te jelenleg a saját önzésednek a horgára akadtál, s ezen vergődsz. Én, Jézus, le tudlak 

venni e horogról, de csak akkor, ha te is megteszel ezért mindent. E „minden” nem kevesebb, 

mint a gondolkodásod átalakítása az Én evangéliumaim alapján. Veled és érted mindent, de 

helyetted semmit! Nem vagy bábu!  
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5/387. Azért nem értik meg sokan szeretetem, mert kikerülhetetlenül keresztet is jelent. Amíg 

menekültök az áldozat elől, addig a félelem uralja szívetek. A félelem pedig rossz tanácsadó. 

Visszájára fordít mindent. A jót ijesztővé torzítja, s vonzóvá a rosszat.  Csak azok, akik 

bátrak, építik a jövőt, mert szeretetük megnyilvánulását igazságban merik vállalni, s ez 

elsődlegesen nem élvezetet, hanem áldozatot jelent. 

 

5/422. Aki szeret, az törekszik segíteni azon, aki rászoruló. De hogy ki a rászoruló, azt nem a 

rászoruló mondja meg, hanem a te szívedben lakó Lelkem. Ha a rászorulóra hallgatsz, akkor 

feltétlenül kihasználnak, s emiatt keserű csalódások fognak érni. Ha a szívedben lévő 

Lelkemre hallgatsz, akkor felhasználnak azok, akiket rajtad keresztül segíteni akarok abban, 

amire szükségük van. Ennek következménye pedig szívedben az Én békém elmélyülése, tehát 

a boldogság már itt a Földön. 

 Megáldalak, hogy szeretetedet IGAZSÁGBAN tudd megélni! " 

 

36/3759. A szeretetet igazságban, az igazságot szeretetben megélni, tehát nem arra 

törekedni, hogy jól érezd magad, hanem arra, hogy Én, Jézus, érezzem jól Magamat 

szívedben, bizony, ez átlagon felüli alázatot kíván tőled. 

 

3/219. … a normál-élet átitatását akarom általatok az Én szeretetemmel, mely bölcsességem 

irányítása alatt áll. Legyetek okosak, mint a kígyó, és legyetek óvatosak. Ne engedjétek, hogy 

kihasználjanak, de tegyetek meg mindent, hogy fölhasználjanak benneteket az emberek arra, 

amire mindenki teremtve van, vagyis a szeretni tanításra, ami olyan igazságban nyilvánul 

meg, mely irigylésre méltó azok szemében, akik még nem találkoztak vele. Különbséget kell 

tudnotok tenni a bárány- és a birka-természet között. Báránynak és nem birkának akarlak 

benneteket, s ezután vágyódik az a világ is, melyben éltek. Csak akkor lesztek a világ 

világossága és kovásza, ha mások azt látják, hogy érdemes követni benneteket. Ha nem azt 

látják, hogy szerencsések vagytok, hanem azt, hogy szilárd talaj van a lábatok alatt, hogy 

sziklán álltok.           

 

17/1690. Arra törekedj, hogy a szereteted igazságban nyilvánuljon meg, az igazságod pedig 

szeretetben. Ennek megvalósítására gyakran kell kérned a tisztánlátás kegyelmét. 

 

35/3683. Megáldalak benneteket, hogy az Általam, Jézus által, elmondott és bemutatott 

szeretetet mindig igazságban, és az igazságot pedig mindig szeretetben tudjátok megélni és  

továbbadni. 

 

37/3919. Megáldalak benneteket Lelkem fényével, melegével, bölcsességével, hogy e folyóirat 

által elvetett igazságok mindig szeretetben, e folyóirat által elvetett szeretet-magocskák mindig 

igazságban hozzanak bő termést azok életében, akik ezeket befogadták! 

 Hő vágyam, hogy a Földön elérhető legnagyobb boldogság – az Általam nektek átadott égi 

béke – égi Édesanyátoknak, a béke Királynéjának hatékony közbenjárására is egyre jobban 

megtapasztalható valóság legyen szívetekben és környezetetekben egyaránt! 

 


