ISTEN SZERETETE

Ha azt gondoljuk, hogy adunk valamit Istennek és ő majd megjutalmaz, az a
pogányok hite, kalmár hit. A keresztények Istene kezdeményező Isten, aki
kinyilatkoztat, kapcsolatra hív, közösségben akar lenni velünk. Szeretetét nem lehet
kiérdemelni.
**
Isten korlátaink, bűnösségünk ellenére szeret és elfogad. A Szentháromság
közösségébe akarja bevonni az embert: „Ékes korona leszel az Úr kezében, és királyi
fejdísz Istened tenyerén” (Iz 62, 3) – vajon így gondolunk magunkra, így élünk?
**
Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy
elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem.
**
Isten mindenkinek csodálatos szerepet szán, Isten nem teremt selejtet!
**
Isten arra teremtett, hogy rájöjjünk az Ő nagy szeretetére, és a hit által elfogadjuk azt.
**
Az üdvösség Isten adománya, nem munka által kiérdemelt jutalom.
**
Azért nem tudjuk felfogni a bűnt teljes valóságában, mert képtelenek vagyunk Isten
jóságát teljes valóságában felfogni. Ha nem ismerjük az értéket, nem tudjuk mit
tettünk tönkre.
**
Amíg nem élem át a bűn súlyát és ocsmányságát, addig nem ismerhetem meg az
Isten irgalmát és szeretetének nagyságát sem.
**
Isten örök gondolata vagyunk, az időben megvalósítva – ez adja a valódi
méltóságunkat!
**
Akármilyen bűnös vagyok, Isten akkor is szerelemmel szeret. A bűntől szenvedek,
ezért Ő annál inkább szeret.
**
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Eucharisztia: amikor Jézus a kenyeret testté alakítja, akkor az erőszakot alakítja át
szeretetté.
**
Csak az Isten tud kiteljesíteni, csak Ő tudja istenképűségemet betölteni. Minden más
annyiban tud betölteni, amennyiben istenként adja magát.
**
Örömhír: Isten úgy szeret, ahogy vagyok!
**
Isten pillanatról pillanatra teremt minket, és örömét leli a teremtésben.
**
Isten azért teremtett, mert folyamatosan élvezi azt, hogy vagyok. A létemért szeret,
nem a teljesítményemért. Az egész világot nekem adta.
**
A szerelem érzés. Nem parancsolható. De ha gyakorlom a szeretetet, s Szentlélek
elvezethet Isten szerelméhez. Mert Isten mindig szerelemmel szeret minket.
Alacoque Szent Margit szerint a Getszemáni-kerti szenvedés semmi volt Jézusnak
ahhoz képest, amit azért él át, mert mi fittyet hányunk az Ő szerelmére.
**
A Fiú azért is lett kisgyerek: „Baba-Isten”, hogy a legkisebbek is tudjanak neki
örömet szerezni. Pl. megcsiklandozzák a talpát, és már nevet is.
**
Isten gyengeként jött a világra, szüksége van az én simogatásomra.
**
A vágyat a jóra Isten kelti bennünk.
**
Isten nemcsak irgalmas és igazságos, hanem hálás is nekünk, ha valamiért
megküzdünk, vagy azért, amikor mi hálásak vagyunk.
**
Amikor Jézus kilehelte a lelkét, újrateremtette a világot.
**
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Az egyetlen vallás a keresztény, ahol egy gyenge Isten van a kereszten. Képzeld el a
férjedet a kereszten.
**
Az Atya dicsősége az én életem.
**
Minden az emberért van teremtve!
**
„Az Isten emberré lett, hogy az ember Istenné legyen.” (Henry Boulad SJ: Teózis)
**
Jézus olyan, mint a TŰZOLTÓ: bejön értem a tűzbe, hogy megmentsen. Ő viszont
meghal.
**
Jézus azért tudott a szenvedés elé menni, mert tudta, hogy az Atyának a szerelmes
Fia.
**
Isten a lehetetlenbe is bevon bennünket, hogy részt vegyünk benne. Mária igenjébe is
belevon.
**
Isten szenvedélyes szerelemmel szereti az embert.
**
Jézus is vágyik arra, hogy megismerhessük.
**
Nincs olyan bűn, ami lelohasztja Isten irántam tanúsított szeretetét, Ő a legszörnyűbb
helyzetből is kiment engem.
**
Isten minden emberrel azonosul, hogy bennük Őt szerethessük.
**
Isten jobban szeret minket, mint mi magunkat, ezért jobban is tudja, mi a jó nekünk.
De mi „okosak” vagyunk, jobban szeretnénk, és másként tudni a boldogságunkat.
**
Az igazi szeretet önajándékozás. Isten önmagát adja nekünk.
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**
Amikor Isten megadja nekünk, ami szükséges, nem biztos, hogy a vágyunkat adja
meg.
**
Isten a saját valóságát ketté osztotta – férfi és nő – egységük az ISTENKÉPŰSÉG.
**
Isten örök boldogságra teremtett, nem nyugszik, amíg meg nem valósítja.
**
Az alkotás megdicsőít, pl. az autószerelés, tortasütés stb. Isten azért teremtett, hogy
megossza velem a dicsőségét.
**
Jézus a keresztségben a bűnösökkel, a pusztában a megkísértettekkel azonosult.
**
Mindenki, aki kilép a keresztvíz alól, Isten szeretett fia, akiben kedve telik.
**
Isten kapcsolatra hív és mindent megad, amire szükségünk van.
**
Istennek a személy fejlődése a fontos, ez csak személyes kapcsolatban lehetséges.
**
Isten túlcsorduló szeretetének gyümölcse a teremtett világ – műalkotás.
**
Jézus mindent velünk él át, mindenben a társunk.
**
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AZ IMÁDSÁG MŰVÉSZETE

„Ha a keresztények nem lesznek misztikusok, nem lesz kereszténység” (Karl Rahner)
**
A kereszténység elsősorban nem erkölcs, hanem személyünk odaadása Istennek. Az
erkölcs ennek a gyümölcse.
**
A kereszténység lényege nem a tudás, hanem tapasztalat, élmény, kapcsolat.
**
Az igazi alázat: felfedezem és megköszönöm értékeimet, amit Istentől kaptam.
**
A szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy Isten
szeret minket.
**
A tanítvány alapvető tulajdonsága: állandó kapcsolat Istennel.
**
A hit útja az élet váratlan fordulatait is el tudja fogadni.
**
Jézust a szívünkkel kell megismernünk. A jézusi életet is tanulnunk kell.
**
Az ima szerető együttlét Istennel. Változásunk az együttlétben történik. A
szemlélődő imában Jézus érzéseivel lépünk kapcsolatba, az érzések szintjén
kommunikálunk.
**
Az ima ajándék, nem természetes, hanem természetfeletti.
**
Az ősagy mindig megmarad, védő funkciója van. Az ősagyat kontrollálja a kéregagy,
és egyensúlyban tarthatja a hit. Hitből kell élnünk. Valódi felnőtt természetünk
Krisztusban van.
**
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Az a bajunk, hogy az érzéseket tesszük a hit alapjává. Az érzés és a hit két különböző
dolog. A hit nem érzelem. Ha már érzem, akkor már ott van, akkor már tudom. A hit
az, hogy elhiszem, hogy valami így van, mert Jézus mondja.
**
Ha már a véremmé vált az Istennel való egyesülés, minden tettemben az Istennel
való együtt munkálkodás – ez a szabadság!
**
A magunk eszközeivel akarjuk megteremteni a boldogságot, nem pedig Isten által.
**
Imában nem a korábbi élményt kell újra kérni. Ezzel beprogramoznánk Istent. Azt
meg nem lehet. Az ima tiszta ajándék.
**
Az ima „jóságát” is a gyümölcséről ismerhetem meg. Ha utána szeretetteljesebb
vagyok, akkor jó volt, ha undokabb, akkor nem. A kísérletezésben növekszünk.
**
A gondolat elemez, mint a tudós: szétszed. Ettől a virág meghal. Szemlélődni annyi,
mint gyönyörködni az egész, élő virágban. Engedni, hogy hasson rám. Ebből
kiindulva kezdjem a szemlélődést.
**
A lelkigyakorlat során végzendő különböző imafajtákban az értelem-érzelem aránya
kb. a következő: megfontolás – 100 %értelem; elmélkedés – 50 % értelem, 50 %
érzelem; szemlélődés – 25 % értelem, 75 % érzelem; érzékek alkalmazása – nem az
értelem működik.
**
„Nem a sok tudással lakik jól és elégül ki a lélek, hanem ha a dolgokat bensőleg
érzékeli és ízleli.” (Szent Ignác: Lelkigyakorlatok)
**
Hogyan alakul ki számomra Jézus arca az imában? Akiket eddig ismertem, akik
engem valaha is szerettek, vagy szimpatikusak voltak számomra, azoknak a
vonásaiból. Valahogy összepréselek magamnak egy arcot. Csak azt tudom az imában
meglátni, amit a valóságban valamiképpen már megéltem.
**
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Tapasztalatból tapasztalatba menni mindig könnyebb, mint fejből tapasztalatba.
Szemlélődéshez a szép táj tapasztalatából indulva könnyebb eljutni, mint
gondolatból.
**
A szemlélődésben, amit érzünk, azt mondjuk is el Jézusnak!
**
A szemlélődésben Jézust akarom megismerni, aminek következtében más színben
látom majd a dolgaimat. A jelenetekben Jézus feltárja a szívét. Olyan erős élmény
legyen, mint azoknak volt, akik ott voltak! Én csak az időmet és a figyelmemet adom.
A többi ajándék.
**
Minden ember Jézusnak egy kifejezésmódja. A szemlélődésben pl. bárki moshatja a
lábadat, nem kell az eredeti Jézus-arc.
**
A testtartást nekünk kell kitalálni. Bárhogy lehet, ahogy jön a nyugalom, a kegyelem.
**
A szemlélődés lényege, hogy Jézus hasson rád. Engedd! Kérd a kegyelmet. Ne
erőlködj, ne te csinálj valamit. Abból kiindulni, amikor valami megigéz.
**
A szemlélődő imában kilépni a gondolatainkból. Ne a racionális agyunkra
gondoljunk. Engedd, hogy szabadon hasson rád: az öröm, a szeretet.
**
Igazi találkozás Jézussal: az imában kimondani…, megölelni…
**
Az ima és a hit nem természetes adomány, a természetes embert természetfelettivé
teszi.
**
A pokolima: előre lásd a rosszat és a következményét! A bűnnek a jó oldalát látjuk,
ezért követjük el.
**
Ízlelni és érezni kell Jézust, kényszer és erőlködés nélkül, a külső burkokat levetve.
**
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Kérned kell Jézus segítségét az odafigyeléshez,
kezdeményezned. Egy már meglévő élményből indulj el.
**

mindent

neked

kell

Az Angyali üdvözletben én vagyok Mária, Krisztus nekem, értem, miattam születik.
**
A vigasztalanság oka lehet az is, ha azt hisszük, hogy tudunk imádkozni, s közben
Isten azt mondja, hogy nem. Vizsgáljam meg: imáimban vajon Istent szolgálom-e, Őt
magát szeretem-e, vagy csak az ajándékaiban szeretnék részesülni?
**
A hálátlanság a legocsmányabb bűn és minden bűn forrása. Aki nem tud hálát adni
önmagáért, az örökre idegen marad magától, Istentől és mindenkitől.
**
Használjuk ki a tükröző agysejtjeinket! Nézzem sokat Jézust, Máriát, gyönyörködjem
bennük! Ez fog visszahatni rám. Én is bízni fogok, alázatos leszek, szeretni fogok, stb.
**
A kereszténység elsősorban élmény, tapasztalat, nem tudás. A gyerekeknek sokszor
a hittanon csak a tudást sulykolják, nem azt, hogy ők egyediek, és Isten mennyire
szereti és csodálja őket.
**
A hit akkor erősödik meg, ha Jézus személyét jobban megismerem. Az alázat lényege
a hit.
**
Isten országa a tiszta tudatalatti. Erre törekszünk. Ha egy lelki nagytakarítás után
vagyunk, akkor tud betölteni a Szentlélek. A rózsafüzér arra készít elő, hogy ne a
magam dolgaival foglalkozzak, hanem kiüresítsem magam. Ahogyan azt Mária tette.
**
„Mária legfőbb dicsősége éppen semmi voltából fakad, abból a tényből, hogy ő az ’Úr
Szolgálólánya’, aki Isten Anyjává válva egyszerűen és szeretettel alávetette magát az
Ő akaratának, a hit tiszta engedelmességében.” (Thomas Merton: A szemlélődés
magvai)
**
A tudat alatti éjjel van „legfelül”. Ezért, amivel este foglalkozunk, az jobban belénk
ívódik.
**
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Ha már tudod, hogy kinek hiszel, az a megtérés.
**
Jézus mindig a nagyobb hit irányába húzza az embert. Az Ő erejében bízva és a
feltámadás reményében éljünk!
**
A bűn nyomor oldala az az érzés, amikor a legreménytelenebb voltam. A pokol
szemlélésénél az íz, szag, hang után az a legszörnyűbb, hogy nem érzem Isten
szerelmét, mert nem akarom elfogadni. Ez a lényege.
**
„Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény.” (2 Kor 5, 17) Érzelmi, vagy értelmi
békességem van-e? Krisztushoz kell mérnem magam: biztosnak lenni a szeretetében,
tudni, érezni, hogy „legyen meg a Te akaratod…” Ne úgy legyen, ahogy én akarom!
**
Ha tudom, hogy Isten gondoskodik rólam, akkor örömben és reményben élek. Ez a
kettő összefügg. Fő cél, hogy Jézus növekedjen bennem.
**
Födetlen arccal adjam magam lépésről lépésre a Lélek által indíttatva.
**
Nem hitből élünk, hanem be akarjuk magunkat biztosítani.
**
A hazugság atyja nem szereti az igazságot.
**
Amikor ki akarjuk érdemelni Isten szeretetét, olyanok vagyunk, mint egy kis mag a
föld alatt, aki azt mondja a Napnak: „Most nem süthetsz rám, mert kicsi vagyok,
csúnya vagyok. Majd ha megnövök, kivirágzom, és szép leszek, akkor rám sütsz.”
Pedig éppen a napfénytől tud megnőni.
**
Az Ignáci ima egzisztenciális. A teljes lényünkkel vagyunk benne. Olyan, mint két
szerelmes randevúja.
**
A lelkigyakorlat-vezető olyan, mint a házasságközvetítő.
**
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Életünk célja: Isten irántam való szeretetét, bennem való örömét élvezni minél
jobban.
**
A bűn az, ha nem ismerem fel Krisztus szerelmes szeretetét irántam, az ember iránt.
A többi bűn mind ennek következménye.
**
A kereszténység nem erkölcsi kérdés, hanem szeretetkapcsolat Jézussal, Istennel.
**
A kegyelmet nem kell kiérdemelni, el kell fogadni. Minél inkább elfogadom, annál
jobban növekszem – általa.
**
Jézus egyedül értem emberré lett, végigélte az emberi lét nehézségeit, majd meghalt,
egyedül értem. A bűn az, ha nem hiszem a végtelen szeretetét, hogy értem egyedül is
megszületett és meghalt volna.
**
Az Úr engem hív és engem küld, hogy országáért dolgozzam! Ez személyes
hivatásunk és küldetésünk.
**
Összekeverjük szükségleteinket és vágyainkat. Isten tudja, mire van szükségem,
hogy istenképűségem kibontakozzon.
**
Nem tudjuk gyerekeinknek közvetíteni Isten szeretetét, ha belőlünk nem árad a
ráhagyatkozás, ha nem bízunk Isten kegyelmében, aggodalmaskodunk.
**
Megtérés az, ha elhiszem, hogy Isten szeret, ahogy vagyok, szeretetét nem kell
kiérdemelnem.
**
A gyereknek az a fontos, mit tesznek a szülei: utánozza, tükrözi őket. Amit az ember
néz, azzal válik hasonlóvá. Szemléljük Jézust, így Hozzá válunk hasonlóvá!
**
Jézus szeretete szabad válaszomra vár. Jézus azt adja meg, ami szükséges, nem amire
vágyom. Ahhoz ad meg mindent, hogy Krisztus kifejlődjék bennem.
**
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Mária: Krisztust hordozta, Krisztust szülte. Bennünket is segít, hogy megszülessen
Krisztus az életünkben.
**
A hit nem azt jelenti, hogy hiszek Istenben, hanem elhiszem, hogy végtelenül
szerelmes belém.
**
A megtérés ott kezdődik, hogy rájövök: ha csak egyedül lennék a földön, Jézus akkor
is meghalt volna értem.
**
Lelkiismeretvizsgálat: nem a bűnök felsorolása, hanem megvizsgálni, hogy Isten
szeretetét mennyire vettem észre!
**
Fedezd fel Isten vágyát, hogy mennyire vágyik arra, hogy közölje magát veled.
**
Ha nem sikerül szemlélődni, nem mozdul semmi, csak kínlódsz, próbáld talán azzal
kezdeni a kegyelem-kérést, hogy „itt vagyok, Atyám, szerető együttlétre!”
**
Gazdagság bármi, amihez túlzottan ragaszkodsz, ami biztonságot jelent neked.
Megakadályozza Isten felé fordulásodat. Isten legyen a te legfőbb gazdagságod.
**
Vágyódsz arra, hogy Isten kiválasszon? Nem kell félned, nem fog olyan föladatra
választani, amire nem vagy képes.
**
Vigasztalanság idején nem szabad új döntést hozni, valamin változtatni. Ilyenkor az
ördöghöz állunk közelebb.
**
A lemondás kétféle lehet, az egyik esetben én akarok valamiről lemondani, a másik
esetben Isten akarja, hogy mondjak le valamiről.
**
Maltus füle: Senkit sem szabad bántani még az Egyház érdekében sem!
**
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Az imában azt kell kimondani, ami benned van. Jézus földi életében is ragaszkodott
a kérések kimondásához: „Mit akarsz, hogy cselekedjem neked?” – kérdezte a vak
Bartimeustól.
**
Minél gyarlóbb vagy, annál hálásabb lehetsz azért, hogy Jézus szeret.
**
Vizsgáld meg, te miben vagy farizeus?
**
A Szentírást mindig úgy kell olvasni, hogy Isten azt a részt kifejezetten neked
mondja. Téged tanít, neked akar örömet okozni vele.
**
Az állandó lángolás hamarosan kiégéshez vezetne. Ezért nem tapasztalod minden
imádban Jézus közelségét.
**
Jézus szereti azt, hogy valódi vagy Vele, Perlekedhetsz is. Ezzel fogsz megszabadulni
az elnyomott gátlásaidtól.
**
A remény ajándék a bizonytalansággal, a megfoghatatlansággal, a
megnemismerhetővel és a kontrollálhatatlannal szemben. Az Atyaisten a mi
reményünk!
**
Akkor is kell imádkozni, amikor nem nyugodt, békés a lelked. Ilyenkor a benned
lévő feszültségekről kell beszámolnod Istennek.
**
Az embert legnagyszerűbb képessége Isten gyönyörű voltát fölfogni. Ne magaddal
foglalkozz! Ne a magad által kilehelt levegőt szívd vissza újból és újból! Istenben
gyönyörködjél, az gyógyítja meg a sebeidet.
**
Az imádat nem igazán a külső zajok zavarják, hanem ezeknek a belső reakciója.
**
Ne zavarjon téged az, hogy sikertelen volt az imád, mert nem érezted Isten kitüntető
szeretetét. A siker az volt, hogy egy órát Istennek áldoztál.
**
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A hitet kérni kell. Nem rajtad múlik, hogy hiszel-e.
**
Nem magadnak kell fölszabadítanod magadat. Az Úr szabadít föl téged.
**
A te boldogságod nem annak a tudata, hogy te milyen jó vagy, hanem, hogy Isten
milyen jó.
**
Ha nem vagy nyugodt, türelmes, boldog, vizsgáld ezek okait. Pontosan ott vannak a
te gazdagságaid!
**
Isten dicsőítése nem szavakkal történik. Az a legfőbb dicsérete, ha azzá válsz, aminek
Ő tervezett.
**
A jóra törekvő embert látszólagos jóval kísérti meg a Sátán.
**
Annyiban jutott el valaki Istenhez, amennyiben szeretni tud és boldog. Vagyis: Az
Istennel való bensőséges kapcsolatodnak két mutatója van: mennyire vagy boldog, és
mennyire tudod szeretni embertestvéredet. Ha bármelyik téren hiányosságok
vannak, új alapokra kell helyezned Isten-kapcsolatodat.
**
Ne menekülj formális imákba az üresség elől.
**
Isten szándéka nem mindig tetszik az imádkozónak. Mégis azt kell elfogadnia!
**
A kegyelem nem valami földi ajándék, hanem Isten önmaga ajándékozása.
**
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ÖNMAGUNK

„Az embernek, ha szíve mélyéig érteni akarja önmagát, s nemcsak futó pillantást vet
önmagára, amellyel tökéletlenül, gyakran csak felszínesen, külsőleg megmutatkozó
magyarázatokat és szabályokat vesz észre az életben –, Krisztushoz kell mérnie
önmagát félelmeivel és kétségeivel, gyöngeségeivel és bűnösségével, életével és
halálával együtt. Az embernek mindenestől, amije van, Krisztusba kell öltöznie; föl
kell vennie, és magáévá kell tennie a Megtestesülés és Megváltás teljes igazságát,
hogy újra megtalálhassa önmagát. Ha ez a belső folyamat lejátszódik valakiben, az az
ember nemcsak Isten imádásában termi gyümölcsét, hanem önmaga iránt is helyes
csodálatra ébred.” (II. János Pál pápa: Breviárium szept. 7.)
**
Ha magunkat nem tudjuk csodálni, akkor mást se tudunk csodálni. Általában
teljesítmény alapján ítélnek meg minket, és mi is így ítélünk. Isten nem a szerint ítél.
A mi csodálatosságunk Krisztusban van.
**
Azért nem tudjuk a másikat csodálni, mert elvárásaink vannak. Egy teknősbékát pl.
megcsodálunk, mert nem várjuk tőle, hogy gyorsabban menjen.
**
Szükséges, hogy önmagunkat megismerjük. Boldogságunk önképünktől függ, és
attól, hogy másokhoz hogyan kapcsolódunk.
**
Hogyan látom magam? A világ szemével vagy az Isten szemével. Ismernem kell az
anyagot (magamat), amivel dolgozni akarok. Tudnom kell, hogy jó, megfelelek arra a
célra, amire Isten teremtett, mert Ő nem teremt selejtet. Ahogy másra teremtette a
puhafát, másra a keményfát, úgy tudnom kell, hogy engem mire teremtett. Ismerjem
erőimet, energiáimat, jót és rosszat egyaránt.
**
Isten boldogságra teremtett, és ha nem vagyunk azok, valószínűleg mi csinálunk
valamit rosszul. Nem magunkban, hanem dolgokban keressük a boldogságot.
**
Addig, amíg a magam valóságát fel nem fedezem, nem tudom, mivé alakuljak.
**
A legnagyobb bölcsesség ismerni azt az egyedülálló lényt, aki vagyok.
**
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Szentségünk nem állapot, hanem állandó növekedés.
**
Az alázat az igazság ismerete: tudom, hogy Isten jóra teremtett, és alkalmasnak arra,
amire hív.
**
A teremtő Isten képmásai vagyunk. Az embert nem lehet végleg tönkretenni. Az
isteni mag bennünk van.
**
Minél jobban kifejlesztem természetes képességeimet, Isten annál szélesebb alapra
építheti kegyelmét.
**
Nem kérek segítséget: „milyen ügyes vagyok, hogy egyedül megtanulom” – ez
eltávolít a közösségtől. Jézus remekül tud kérni, egész létezése kérés.
**
Személyünket az érzések határozzák meg, nem az eszünk. A 3x2 igazsága
mindenkinek ugyanaz az igazság.
**
Undok voltomat is szeretnem kell. Isten is ezt teszi. Ha nem tudom elfogadni a
„vadállatomat”, és nem szeretem, akkor nem fogom tudni megszelídíteni.
**
A kisgyermeknek tükröző agysejtjei vannak, a szülők viselkedését adja vissza. Az
ősagyunk nem logikus. Az van, amit lát. Ha nem látja az anyját, az halált jelent
számára.
**
Az élőlény lényege, hogy növekszik. Valódi lényünk megtalálása nagy energiákat
szabadít fel.
**
Ha valami nem megy, erővel hiába is akarom. Saját magam iránt legyek gyengéd,
elfogadó, akkor nyílik meg a szívem, és tudok igazán mosolyogni. Ha le akarok
mondani valamiről, úgy tudom megtenni, ha nézem Jézust. Egy gyerektől is úgy
tudok elvenni pl. egy szép kavicsot, ha egy másik szebbet adok neki.
**
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Minden ember Isten csodálatos teremtménye. Ő valóban gyönyörködik is bennünk.
Mi viszont a sebzettségeink, bűneink miatt kesergünk, és nem tudjuk magunkat
elfogadni. Pedig ez olyan, mintha az enyém lenne Dozi (Overdose), ez a csodálatos
paripa, én mégis csak siránkoznék azért, mert van benne egy bolha.
**
Egyetlen bűnünk, hogy nem vagyunk kapcsolatban a Forrásunkkal. Tudsz-e úgy
szeretni, mint Jézus?
**
Jézus bennünk van.
**
Saját bűnünk alapja, hogy nem hiszünk a megbocsátó Istennek.
**
Az istenképűségre való teremtettség örökké megmarad bennünk.
**
Jézus szemében szép, okos, fontos, értékes, egyetlen és megismételhetetlen remekmű
vagyok. Ezt minden nap mondd el magadnak! Ne gondolkozz rajta, hanem
tapasztald meg!
**
Légy egészen kicsi, ez az igazi valód.
**
Isten által megajándékozott vagyok – egy Istenarc van eltemetve bennem.
**
Szeresd magad dühösen és elesetten is, fogadd el magad így, nyomorultan és
kiszolgáltatottan is.
**
Az ősbizalom fontossága: mi 7% kéregaggyal
boldogságunkat és csodálkozunk, ha nem megy
**

be

akarjuk

biztosítani

a

Ne merülj el mindenféle világi eseményben, inkább észleld Jézus személyét
önmagadban.
**
Akkor dicsőítem meg Istent, ha igaz ember leszek, vagyis Jézus kialakul bennem.
**
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Az emberben az értelem a kormány, az érzelem a motor.
**
Szent Pál szenteknek szólítja az embereket. Szent-magzatok vagyunk.
**
Márta és Mária történetében Márta elfelejt magával törődni. Pedig ez előfeltétele
mások szeretetének.
**
Nem minden kívánságomat kell kielégíteni, hanem minden szükségletemet.
**
Az ellen kell keményen fellépnem, ami akadályoz abban, hogy Isten szemével nézzek
magamra.
**
Az ismertet el kell hagyni, vállalni az ismeretlent, ami kihozza a bennünk rejlő
csodákat!
**
Minél jobban ismerem értékeimet, annál inkább tudok szolgálni, apostoli és testvéri
módon élni. A személyiségemet folyamatosan fejleszteni kell.
**
Krisztus megosztotta velünk dicsőségét. A világ akkor tud uralkodni rajtunk, ha nem
vagyunk méltóságunk tudatában.
**
A szabadság nem az, hogy bármit tehetek, hanem az, hogy szabadon teszem a jót.
**
A férfi első érzése a szégyen, úgy érzi, nem állja meg helyét a világban. A nő embert
tud szülni, a férfi semmit sem tud szülni, csak kis kütyüket. A férfi tudat alatt
istennek tartja az asszonyt, ezért szégyelli magát és vetélkedik.
**
Az ősagy számára minden fehér, vagy fekete. A kéregagy nem tud az ősagyra hatni,
hiába tudja, hogy mi a valóság.
**
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Az ősagyunk azt fogja fel, amit lát, ami a Földön van. A hit a tudásunk felett van. Az
ősagyunk azt akarja, hogy az történjen, amit mi akarunk. Jézusnak is van ősagya:
„Múljék el e pohár”. Mária semmit nem akar. Mária tiszta üveg – Isten napja átsütött
rajta.
**
Élet-halál helyzetben visszasüllyedünk az ősagy szintjére. Ennek két funkciója az
önfenntartás és a fajfenntartás.
**
A kicsiny dolgokat, lényegtelennek látszó föladatokat is egész szívvel, nagy lélekkel
kell végeznünk. Legtöbbször az észrevehetetlen, láthatatlan dolgok a
leglényegesebbek, mint például a lélegzés.
**
Ne légy magaddal elégedetlen. Ne gondold, hogy értéktelen vagy. Ha kevesled a
talentumaidat, az a Sátán műve. Örülni kell annak, amit kaptál.
**
Döntéseinkben először az érzelmeink befolyásolnak, s csak azután próbáljuk
racionálisan igazolni azt, hogy miért döntöttünk úgy.
**
Jézus is lehetett ugyanilyen érzéketlen, üres. Az éréseink függetlenek az
erkölcsösségtől.
**
Minden fejlődés, növekedés eszköze a szenvedés. Csak az elhalt búzaszem hoz
termést.
**
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KAPCSOLAT – KOMMUNIKÁCIÓ – KÖZÖSSÉG

Kereszténynek kötelessége minden emberrel azonosulni. Segíteni, hogy a másik tudja
önmagát szeretni.
**
A keresztény hivatása, hogy lélek legyen a világban.
**
Krisztus általad terjeszti ki szeretetét a többi emberre.
**
Arra vagyunk teremtve, hogy kölcsönös önajándékozásban teljesüljünk ki.
**
Amíg nem tudok azonosulni a bűnösökkel, soha nem tudok szeretni.
**
Krisztusi életünkben is szükségünk van egymásra, hogy megszülessen bennünk a
krisztusi ember.
**
Légy olyan, mint a napra kitett kő. Fogadd be Isten szeretetét, és sugározd tovább
környezetedre!
**
Sugározzátok a Feltámadt Úr boldogságát és erejét!
**
Mindig a velünk szemben ülő ember a legfontosabb.
**
Krisztus tekintete a másik emberen keresztül jut el hozzánk.
**
Ha a másik embert Isten szerelmének virágcsokraként fogom fel, csak akkor fog
boldogítani.
**
Ajándékok vagyunk egymás számára. A másik ember által érjük el kibontakozásunk
teljességét.
**
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Minden egyes ember szentségi jel, minden keresztény Isten kegyelmi eszköze.
**
Elsődlegesen fontos, hogy Istennel éljek jó kapcsolatban. Az Ő tüze fölmelegít. Csak
másodlagos, hogy én segítsek más embert. Ehhez Ő adja az erőt.
**
Ha valakit Krisztushoz akarok vezetni, előbb fogékonynak kell lennem az ő teljes
személye iránt. Meg kell értenem az ő problémáit, gyengeségeit. Figyelembe kell
vennem igényeit. Lassan, lépésről-lépésre tudom barátommá tenni, és úgy elvezetni
Krisztushoz.
**
Amikor át akarjuk alakítani a másik embert a saját ízlésünk szerint, vétkezünk ellene.
Nem tiszteljük az ő egyedüli személyiségét.
**
Ki az a bolond, aki átfest egy Picasso képett?!! Mi meg át akarjuk festeni a
feleségünket/ férjünket!
**
Önmagunkat kell adni álarc nélkül. Ha azt adom magamból, ami a másiknak tetszik,
már manipulálom őt. Elárulom magamat és az Istent.
**
Sokszor magunkhoz akarjuk kötni a másikat, és ezzel megakadályozzuk, hogy ő
tökéletesedjen, és azt is, hogy mi növekedjünk.
**
Mi a teljes igazságnak csak egy szeletét látjuk. A másik ember egy másik szeletét
látja. El kell fogadnunk a másik igazságát is.
**
Az Atya teremtésre hív minket. Nekünk is meg kell szülnünk a másik embert,
nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is. Teremteni szóval is lehet. Feltételezem róla a
jót, ezt megmondom neki, és azzá válik. Jézus Pétert kősziklának nevezi, pedig tudja
róla, hogy sokszor meginog. Szavunkkal mi is megteremthetjük a jót a másikban,
ahogy Jézus teremtette szavával Pétert.
**
Csak az őszinte önajándékozás kapcsolatában tudunk növekedni.
**
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Valódi változás csak valódi belső kapcsolatban lehet.
**
Azért nem tudunk közösséget alkotni, mert nem fogjuk fel méltóságunkat.
**
Mindenkivel kapcsolatban az a dolgunk, hogy fölnézzünk rá, mint Jézus teszi a
lábmosásnál. Úgy kell mindenkit elfogadnunk, ahogy van. Nem erővel
megváltoztatni. Pl. Skóciai Szent Margit a vaddisznó férjét az elfogadással,
szerelmével szelídítette meg.
**
Ne vonjam meg senkitől a növekedés lehetőségét. Mondjam ki, ami bennem van. De
ne azt mondjam, hogy ő mit tesz jól, vagy rosszul, hanem, hogy bennem ő milyen
érzést ébreszt.
**
A szülők kétszer szülik meg a gyermeküket. Egyszer fizikailag, aztán meg
érzelmileg, azzal, hogy jónak látják, örülnek neki, szeretik.
**
A legtöbb keresztény az aggódásával teszi tönkre a gyerekét. Hibázás, bűn nélkül
nem tudunk tanulni.
**
Gyermeknek még nincs önképe, attól kapja meg, hogy az anyja hogyan néz rá.
**
A helyes egyensúlyt megtalálni: nevelni, és nem elvárni.
**
A vadállatot ostorral kell szelídíteni. A dühös gyereket meg kell ölelni.
**
A szeretet az az, hogy itt van pl a Timi, és akármilyen undok is, én akkor is az Isten
szemével látom.
**
A szeretet parancsolható, mert nem érzés, hanem akarat kérdése. Ezért az ellenséget
is kell és lehet szeretni. A férjet is, amikor utálatos!
**
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Igenis gyűlöld az apád és az anyád, mert amíg nem utálkoztad ki magad, nem tudsz
megbocsátani, és sose fogod tudni igazán szeretni őket!
**
A dackorszak fontos, hogy leváljunk a szülőkről, és kibontakozhasson saját
egyéniségünk
**
Önmagukért kell szeretni másokat!
**
A valóság 7%-át fejezzük ki szavakkal. A többit az érzelmek jelentik.
**
A világban kell élnünk, de nem a világ szerint!
**
Jézus leüvöltötte Judást?
**
Ha valakiben gyönyörködöm, egyre gyönyörűbb lesz.
**
Akkor vagyok a teremtő Isten képmása, ha föl tudok nézni bárkire
**
A szeretet nem alakítani akar, hanem felfedezni a másik egyedi ajándék voltát.
**
Aki csak adni akar, azt üzeni: én vagyok a gazdag, te a koldus.
**
Jézus azt mondja: „Menj, és ne vétkezzél!” Sajnos mi fordítva csináljuk: „Ne
vétkezzél, akkor majd felnézek rád.”
**
Az ember olyan, mint egy mély kút, vagy egy jéghegy. A felső 10%-kal érintkezünk,
azzal vagyunk kapcsolatban. Cél a mélységünkből előhozni a gazdagságunkat, és ezt
ajándékozni a másik embernek.
**
Isten országa közöttünk van, az egymással létrehozott kapcsolatainkban.
**
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A legnagyobb szakadék a világ individualista felfogása és Krisztus kapcsolatépítő
akarata között van.
**
Minden szülő szereti a gyerekét, de ezt kevés gyerek tudja. A mártír szülők mindent
megtesznek a gyerekekért, de a gyerekek igényeit nem ismerik.
**
Mindenkit Isten végtelen szeretete ajándékaként kell fogadnunk.
**
A túlzottan zárkózott ember sem magát nem adja, sem ő nem fogad be mást.
**
A barátság egyformaságon alapszik, a szerelem különbözőségen.
**
Csak olyat mondjatok egymásnak, ami építi a másikat!
**
A szerelem, hullámvonal, hol szeretjük egymást, hol nem. A szeretet egyenes vonal,
a szeretet parancs. Érzéseinknek nem tudunk parancsolni, de gondolatainknak,
szavainknak, tetteinknek igen. A bizalom növeli a szeretetet.
**
Meztelenség, kölcsönösség, elkötelezettség: ez a házasság és minden emberi
kapcsolat alapja.
**
Boldogok akkor leszünk, ha ajándékozzuk magunkat másoknak.
**
Az igazi szeretet döntés. Majd munka: Csinálom azt, ami a másik és saját javamra
válik, ez nem érzelmi dolog.
**
A szép szeretet önkinyilatkoztatással kezdődik. Magamat adom a másik embernek.
**
A legtöbb ember az érzéseivel azonosul. Ez azonban ingatag. Tetteinkkel az
alapkőhöz, Jézushoz kell igazodni.
**
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Minden ember tele van hibákkal, meg szép tulajdonságokkal. Gyengeségeinket Isten
azért adta, hogy tanuljunk általa. Isten a sebzettségünkből szépséget teremt, áldássá
válhat mások számára.
**
Isten mindannyiunktól azt kéri, amit Máriától: az együttműködést. Krisztus-szülő
emberekké kell válnunk. Először magunkban, majd embertársainkban kell segíteni
Krisztust megszületni.
**
A világban mindenkinek más és más helye van. Ahogy én látom a világot, más nem
láthatja. Az igazság a közös látásmódból adódik össze.
**
Isten mindannyiunknak ad segítő társakat. Fel kell fedeznünk azt a csodát, amit Isten
a másik emberben számunkra ad.
**
Az emberi kapcsolatokban a személyt kell értékelni, nem a teljesítményt.
**
A szülő szüli a gyerekét, de a gyerek is a szüleit. Az emberek egymást éltetik az
elfogadással.
**
Ne mi akarjuk meghatározni gyerekeink életét, keressük meg a benne lévő gyöngyöt,
és azt hozzuk a felszínre.
**
Minden ember Isten igéje, ha valóságunkat adjuk a másiknak, nem szerepet játszunk.
**
Az igazi szeretet a személyt szereti, nem a tulajdonságait, a szolgáltatásait.
**
A szeretet örök, mint az Isten.
**
A bocsánatkérést, a megbocsátást naponta kell gyakorolnunk. Bajaink fő oka, hogy
nem tudunk megbocsátani.
**
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Kapcsolatainkban Jézussal és az embertársainkkal le kell bontanunk magunkban az
akadályokat, a válaszfalakat, hogy a búzából liszt, a szőlőből bor lehessen, köztünk
pedig az igazi közösség megszülessen.
**
Ha valaki megbántott köszönd meg, és légy hálás azért, hogy megsértett,
rágalmazott, mert így lehetőséget kaptál arra, hogy gyakorold az ellenségszeretetet.
**
Először a saját jóságunkkal kell tisztában lenni. Tudsz-e öt percig hencegni a jó
tulajdonságaiddal? Utána már észreveszed a másikban a megerősítésre váró jóságot,
szeretetreméltóságot. Belülről megindít, gyönyörködsz benne anélkül, hogy meg
akarnád változtatni.
**
Egyetlen ember csodálatosabb, értékesebb, mint a világmindenség.
**
Számunkra mindig a másik kivirágoztatása a fontos, ahelyett, hogy örülni tudnánk
neki.
**
Legtöbb szülő azért merül ki, mert ő akarja meghatározni, hogy milyen legyen a
gyereke. Egy virággal nagyobb tisztelettel bánunk, mint egy gyerekkel. A virágról
elolvassuk, hogy mennyi víz kell neki, mennyi fény.
**
A gyereknek nincs időérzéke. Ha elrángatják a gyereket, rossznak érzi magát.
**
Ha a Jézus-izmaidat tornáztatod, egészséges leszel. De mi mindig azt akarjuk, hogy
csak a párunk tornázzon.
**
Félkész áruk vagyunk, Jézussal és az emberekkel való kapcsolatainkban teremtjük
önmagunkat.
**
Napi 12 ölelés kell a növekedéshez. Kevesebb csak a túléléshez elég. Azt hiszem, elég
sokan haldokolnak manapság.
**
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Úgy érzem, hogy a másik fogságában vagyok, pedig a saját szerepem fogságában
vagyok. Ki kell lépni a játszmából az egyik félnek. Vállalni kell a lelki meztelenséget.
**
Ha lelátsz a másiknak a lelke mélyéig, akkor látod az istenképűségét, és megigéz a
szépsége.
**
A szeretet legnagyobb ajándéka: segíteni, hogy a másik ember önmagát szeretni
tudja.
**
A tanárnak hagynia kel, hogy a tanulók irányítsák arra, amire tanítania kell őket.
Ugyanez a hittérítő feladata is.
**
A haragot nem kell száműzni az életedből. Szükséges haragudni a valóban rosszra.
De nem a személyre! Igazságtalan dolog valakit egyetlen bűnén keresztül ítélni meg.
**
Bírálatomat nem helyes elmondani embertársamnak. Lehetőleg még a
gyermekemnek sem. A bíráló a másik fölébe helyezkedik, védekezésre kényszeríti.
Érzéseimet azonban köteles vagyok közölni vele: én úgy érzem, hogy te … stb. Így
megmarad a partneri viszony.
**
Akkor tudsz igazán szeretni, ha megtapasztalod a szeretettségedet, hogy téged is
szeretnek. Ezért is szeresd embertársadat, hogy ő is megtapasztalja szeretettségét és
tudjon másoknak is szeretetet adni.
**
Ha szűrten adod magad, hogy másnak tetsszél, akkor nem vagy valódi.
Mindannyiunkban van valami, amit szégyellünk elmondani. De ha nem mondod el,
nem vagy valódi, és így nem tudnak szeretni.
**
A féltékenység a szeretet ellentéte. Akire féltékeny vagyok, azt nem szeretem.
**
A szeretet olyan, mint a Nap. Akire süt, teljesnek érzi. A szeretetem nem csökken
azáltal, hogy sokak felé irányul, mindegyikre ugyanannyi jut.
**
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Ha valami nekem tetszik, meg akarom osztani embertársammal, oda akarom adni
neki is. Ha nem engedem, hogy a bennem lévő tetszés látható legyen mások számára
is, nem vagyok valódi.
**
Visszautasítják a szeretetemet? Sajnos, aki önmagát nem szereti, nem tudja elfogadni
az én szeretetemet sem. Bár az is lehet, hogy az én szeretetem nem valódi.
Elégedetlenséget sugárzok, pedig a szeretet legnagyobb ajándéka éppen az, hogy
meg tudom tanítani, hogy sebzettségével is el tudja fogadni azt. Ehhez az kell, hogy
én a sebzettségemről beszéljek.
**
Ne tanácsot adj, hanem szeretetet, dicséretet!
**
Ha valamit nagyon nehezen tudsz elviselni másban, valószínűleg ugyanazt nyomtad
el magadban is.
**
Minél több embert hordozol a szívedben, annál közelebb kerülsz Istenhez.
**
Jézust nem tudjuk megölelni. Az embereket ölelgesd Jézus helyett, ők az Ő Teste.
**
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A TEST TEOLÓGIÁJA – SZEXUALITÁS – HÁZASSÁG

Egyház igazi természete: családi.
**
Az igazi házastársi szeretet láthatóvá teszi Isten szerelmét.
**
A házasság a szentségek szentsége. Isten ereje teszi tartóssá.
**
Aki nem ismeri a szexualitást, az nem ismeri az Oltáriszentséget és fordítva.
Mindkettő a teljes önátadást jelenti!
**
A házastárssal való kapcsolat, a házasság igen hasonlít az Istennel való
kapcsolatomhoz!
**
A nő arra vágyik, hogy a férfi lelkét is megkapja, ne csak a testét. Ha csak a testét adja
a férfi, akkor nem lesz jó a nőnek, és a férfi erőlködni kezd, hogy teljesítsen.
**
A nők sem tudják odaadni magukat, ha nem szeretik önmagukat, és a férfi ilyenkor
azt hiszi, hogy a rossz szex miatt nem akarja a nő a közeledését.
**
Ha nem vagy szerelmes a feleségedbe, nincs rendben a házasságod!
**
Úgy kell szeretni a feleségedet, mintha Istent szeretnéd.
**
„Ha jobban akarunk szeretni valakit, kérdezzük meg tőle: mit tehetek érted? Mit
tehetek ma, hogy segítsek neked? Hogyan könnyíthetem meg az életedet? Hogyan
lehetnék jobb férjed/feleséged?” (Gary Chapman: A szeretet mint életforma alapján)
**
A gyerekek fejlődésében 90%-ban az kell, hogy a szülők szerelmesek legyenek,
szeressék egymást.
**

Ha valaki nem ismeri a házasság és a család lényegét, nem ismeri az egyházat. Az
egyház mintája a család.
**
A házastársak feladata, a házasság lényege, megerősíteni a másik jóságát.
**
A szerelem szabadon választott, akart vonzalom, akarom és segítem a társam
kiteljesedését.
**
Ha a házastársamat boldogítani akarom, magam leszek egyre boldogabbá.
**
Az igazi szerelem isteni és emberi elemeket egyaránt tartalmaz. A szerelemnek
állandóan növekednie kell.
**
A házasságban azt akarom, hogy a férjem szeressen. De nekem kell előbb szeretnem,
akkor Jézusra fogok hasonlítani.
**
A szerelem Krisztus kereszthalálához és feltámadásához hasonlatos. Meghalok az
önzésemnek és feltámadok a társam szolgálatára.
**
Minden párkapcsolatban, így a házasságban is, a harmadik hely Istennek van
fenntartva. Ha ezt a harmadik helyet másnak (munka, hobbi, gyerek) adjuk át, a
házasság labilissá válik.
**
Isten a házasságban hozzám illő társat ad, alakítani akar engem – általa.
**
A férfi is, a nő is kényszeresen idealizálja a párját, ezért elvárásokat támaszt.
**
Ha a nő nem érti a férfi munkával kapcsolatos érzéseit, az baj.
**
A házasság a másik kibontakoztatására irányul. Aki leginkább az ellentétem, az tud
legjobban kibontakoztatni.
**

Legtöbbünket alakítottak, vagyis a teljesítményünk alapján szerettek, ezért hagyjuk,
hogy a házastársunk is olyanná formáljon, amilyennek megálmodott. Nem a másik
szükségleteire irányulunk, hanem kényszeresen cselekszünk.
**
Ha a házasság rosszul működik, a gyerekek azért vannak, hogy a szüleik
házasságára gondot viseljenek, és a szülők arra használják őket, hogy a
magányosságukkal törődjenek. A szülő a gyereket saját szükségleteinek kielégítésére
használja, pedig a szülőnek kellene adnia: időt, figyelmet, iránymutatást.
**
Ha nem szereted a tested, és úgy adod a férjednek, akkor ő azt hiszi, hogy őt nem
szereted.
**
A házastárs kiválasztásánál az legyen a legfontosabb szempont, hogy Istenhez fog-e
vezetni téged.
**

GYÓGYÍTÁS – GYÓGYULÁS

Az önmegváltás az, ha Istent kihagyom a folyamatból. Önmagunk szeretete, az
önismeret a magunk része, amit hozzáadunk, de Isten gyógyít. Jézus meggyógyította
az emmauszi tanítványok rossz emlékeit.
**
Szenvedés nélkül nincs fejlődés, de nem szeretünk szenvedni.
**
Ha nem ismerjük el gyengeségeinket, hiányosságainkat, alkalmatlanságunkat,
bűneinket, akkor nem lesz Istennek módja és lehetősége, hogy betöltse lényünket, és
a megváltást beteljesítse rajtunk!
**
Ha nem nézünk szembe a halállal, örökké betegek leszünk.
**
Fontos a félelmeinkkel szembenézni! Az emberi véleményektől való félelem olyan,
mint a halálfélelem. Ez onnan jön, hogy régen a törzs kiközösítette azt, aki mást tett.
Egyedül pedig elpusztult. Ezen azonban túlléphet a szeretet, ami az Istentől való.
**
Tudjak örülni annak, ami van. Ha fáradt vagyok, akkor ne ábrándozzak arról, hogy
milyen jó lenne, ha éppen több energiám lenne. Ha tudok, akkor aludjam ki magam,
ha nem, akkor a fáradtságnak is örüljek. Mert Isten mindig a valóságban van. Az által
közöl valamit.
**
Én magamat sem tudom egyedül megváltoztatni. Fedetlen fővel álljak Jézus elé, és
akkor Ő fog jobbá tenni. Amit odaadok Jézusnak, Ő azt tudja megváltani bennem. A
nagy bűnök elkövetésétől is Jézus óvott meg eddig is, és más rossztól is.
**
A Szentség személyiségemet akarja krisztusivá alakítani.
**
Nem az a feladatom, hogy amit csinálok, az tökéletes legyen. Így állandó
zaklatottságban és elégedetlenségben leszek. Az a fontos, hogy elinduljak ebben,
aztán a kegyelem és az eddigi sérüléseim, bajaim függvényében haladok. Ez már
nem tőlem függ.
**
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A megaláztatás azért jó, mert így rájöhetek, hogy Jézus mit vállalt értem.
**
Az ember így működik: gondolat – vágy – tett. Csak a gondolatnál lehet jó irányba
fordulni. Ha megjelenik a vágy, akkor utána menthetetlenül következik a tett. Tehát
még mielőtt a vágy elindulna, a gondolat szintjén kell valami más, fontosabb vágyat
előtérbe helyezni. Legjobb, ha Jézusra nézek.
**
Valaminek a kimondása, megvallása olyan, mint a tető. Ha nincs, beázik.
**
Aki gyorsan beszél, az nem jó, mert az érzelmekről csak nehezen lehet beszélni.
**
A bántások, nehézségek által a „Krisztus-izmaink” erősödnek. Isten annak ad nehéz
feladatot, akit alkalmasnak lát a megoldására is.
**
Mindenki a saját személyisége szerint lehet tökéletes, nem az anyja vagy az apja
elvárása szerint.
**
Homokba kell írni a fájdalmunkat. Kiadjuk, de aztán a szél elfújja.
**
Mi a magunk képére szeretnénk Istent formálni, ahelyett, hogy magunkat
alakítanánk.
**
Amíg nem szereted önmagadat, nem tudsz meggyógyulni.
**
Megosztott fájdalom, fél fájdalom. Megosztott öröm, dupla öröm. Oszd meg
mindkettőt!
**
Boldognak lenni azt jelenti, hogy az életre egész lényemmel válaszoljak.
**
Ma „kultúrbarmokat” nevelnek és nem univerzum világlátókat.
**
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Tegyük magunkat szabaddá. Egyensúlyállapotba, mint a mérleg nyelve.
**
Tamás apostol a hitetlenségével többet segít rajtunk, mint a többi a hitével.
**
Rugalmatlanok vagyunk. Az Istennel való élethez rugalmasság kell.
**
Jézus gyógyító csókjaitól múlnak el a „lepráink” Mindannyian „leprások” vagyunk,
mégis szeret. Önmagunkat is ilyen „leprásan” kell szeretnünk.
**
Gyűlöl vagy szeret: ez az ősagy. Ha ezt nem érzed, akkor vagy beteg. Minél
fájdalmasabb valami, annál jobban eltemetjük.
**
Ha a szürke felhőre rásüt a fény, másként látszik, szépnek látszik. Ha rámsüt Jézus
fénye, másképpen látom a dolgokat.
**
A sebzettségétől gonosz és utálatos a másik ember velem. Sebzettségemtől vagyok én
is gonosz és utálatos a másikkal.
**
Az ördög azt akarja, hogy a jövőben vagy a múltban éljek, ne a jelenben.
**
Isten is azt akarja, hogy Mária legyek. Azt akarja, hogy felszabaduljak.
**
Az, amit rosszul csináltál, de már elmúlt, azon ne bánkódj! Ha nem ezt teszed, az a
Sátán csapdája!
**
Olyan mértékben tudok növekedni, amilyen mértékben befogadom Isten szeretetét.
**
Isten gondolata nem a büntetés, hanem a gyógyítás.
**
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Sok tanító mondja, hogy itt egy út, ezen járj. Fölöslegesek a vargabetűk! Nem kell
annyit szenvedni! Megkérdezik, hogy akarod-e ezt az utat járni, vagy maradsz a
magad választotta úton. Te választhatsz. Ezt kell eldönteni.
**
A szenvedést át kell ölelni, akkor fejleszt, válik a javamra. Ha nem, akkor
megnyomorít.
**
A konkoly kiirtása magadból: ne legyél túl kemény magadhoz és nagy elvárással se
légy, mert akkor másokhoz is ilyen leszel
**
Életed rendezetlensége a bűn gyökere.
**
Érzéseinket, függőségeinket nem vállaljuk fel! Jézus nem tagadta soha az érzéseit!
**
Isten jóságára jobb gondolnunk, mint a hülyeségeinkre.
**
Ha engedjük magunkban a rossz legyőzését, az áldássá válik.
**
„A lustaság az ördög párnája.”
**
Ha erőlködsz, akkor magad vagy.
**
Az aggodalmasság a sátán munkája! Ilyenkor fogd meg Krisztus kezét, hogy erőt
közvetítsen feléd.
**
A szégyen mérgező!
**
A boldogság csak belső döntésen múlik. Ami külső, az lehet kiváltója, de oka nem.
**
Az ész arra való, hogy házat építsünk. Nem az érzelmek pótlására.
**
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Becsületesnek kell lenni önmagammal szemben. Ha belátom sebeimet, akkor tudok
gyógyulni.
**
Jézus nem ad kínlódást megoldás nélkül.
**
Ami a hatalmunkban van, meg kell tenni, nem szabad a csodákra várni a tettek
helyett.
**
- Nem tudom eldönteni, ki az, akinek a sugallatainak engedve cselekszem. Félek, a
Sátánt követem.
- Akkor imádd azt! Csak szeress már végre!
**
A mai ember sebzettsége, hogy senki sem erősítette meg őt. Isten csodálatos
megigézettségét nem adjuk tovább, mert Istennél mi jobban akarjuk tudni, hogy
milyennek kell lennie a gyerekünknek.
**
Egyetlen, ami fontos – a jó hangulatú családi vacsora, ahol nincs szidás, nincs
nevelés.
**
Ahol jó a családi légkör, a gyerekek tudnak dönteni.
**
Nem kell sokat birtokolni, sokat fogyasztani, hanem soknak kell lenni.
**
A gyerek attól bénul meg, hogy nem mer hibázni, pedig hiba nélkül nem lehet élni.
**
Ne hagyd magad bántani, hiszen Isten teremtményét meg kell védeni!
**
Ha hagyjuk, hogy szeressenek minket, bárhol is vagyunk, automatikusan fejlődünk.
**
A természet, fák, növények gyógyítanak, a város, a házak nem.
**
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Az együttlétben van a gyógyulás.
**
A gyűlölet és a ki nem sírt könny elhomályosítja az agyat.
**
Van gyógyító szomorúság és van rossz szomorúság. Sose igyál, ha rosszkedvű vagy!
**
Nem a külső ellenséggel kell harcolni, hanem a belsővel.
**
A gondolat nem hoz változást, csak az élmény / érzés.
**
A sebzettségünk miatt az általunk felépített egot érezzük, nem a valódi
személyiségünket.
**
Tudd, hogy bármi váratlan érkezik az életedbe, az Isten ajándéka, ha maximálisan
kihasználod. Csak az okoz gondot számodra, amire saját akaratodat akarod
rákényszeríteni.
**
A túlzott biztonságra törekvés a fejlődés gátja.
**
Amíg az agyunkat fényesítjük, kiszárad a szívünk.
**
A belső feszültségeinket ki kell mondani, különben egymás közti feszültséggé válik.
**
Ősagyunk azt mondja, hogy bevallani a gyengeségünket, az maga a halál.
**
A pozitív emlékekből megerősödhetünk. Nem tudunk annyi szeretetet befogadni,
mint amennyit kapunk egyszerre.
**
A leghosszabb út a fejtől a szívig tart.
**
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6-8 nap alatt minden súlyos fájdalom elmúlik, ha teljesen beleengedjük magunkat az
érzésbe. De mi gyerekkorunkban megtanultuk elnyomni az érzéseinket.
**
Minden ember szíve közepén van egy lyuk Isten számára A baj az, ha nem engedi az
ember, hogy azt Isten töltse be, hanem önmaga tölti be valami mással..
**
Engedd, hogy Jézus mossa a lábadat minden nap!
**
Az állandó űzöttség érzésének az az oka, hogy nem értékeled, csak a
tevékenységedet. Az öröm alapja a „lenni”, ez teszi lehetővé, hogy befogadhasd Isten
szeretetét. A „tenni” alkalmatlan erre.
**
Irányítani csak a gondolatainkat lehet, az érzéseinket csak közvetve. Érzéseink a
legkorábbiak az életünkben. A magzat érzi az anya érzéseit.
**
Amíg magadat akarod megváltani, nem fogod megtapasztalni, hogy Jézus vált meg.
**
Jézus szeretetét nem csak érezned, de élned is kell. Ha mások dicséretére vágysz,
ennek a vágynak a leküzdését például addig kell gyakorolnod, amíg jelentős
eredményt nem érsz el ezen a téren.
**
Az egészséges lelkű ember önfeledt. Ez nem csak ajándék, erre nevelni kell magadat.
Akkor nem vagyunk önfeledtek, amikor állandóan sikerességünket vizsgáljuk.
**
A jelenben élj! Azzal foglalkozz, ami a dolgod. A munkád is imád legyen. Abba
feledkezzél bele, amit csinálsz!
**
Örömteli légy! Ne tedd magasra a mércét! Az elégedetlenség magaddal az ördög
csapdája.
**
A szeretet gyógyít, ezért élj vele!
**
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