
A FÉNY és a sötétség, mint tudod, nem azonos fajsúlyúak. A legkisebb fény is mérhetetlenül 
nagyobb, mint a legnagyobb sötétség. Sőt! Nyugodtan lehet azt mondani, hogy ahol a FÉNY 
megjelenik, ott szükségszerűen eltűnik a sötétség, mivel a sötétség nem más, mint a FÉNY 
hiánya. 
 Szorongásod feloldója csak a FÉNY lehet, tehát az a tudat, hogy ÉLEK benned. Ezt a 
bizonyosságot magadba kell szuggerálnod, mivel a földi élet, ez az anyagba rögzült szellemi 
lét, csak gyakorlás által puhul annyira, hogy a VALÓSÁG hordozója legyen. Nem a sötétség, 
hanem a FÉNY a valóság! A fizikai és a szellemi munka ellentétes következményét egy 
hasonlattal érzékeltetem: Minél mélyebbre süllyedsz a tengerben, annál sötétebb lesz 
körülötted minden. Minél mélyebbre fúrod szellemedet az anyagba ágyazottságodba, annál 
jobban a FÉNNYEL találkozol magadban. Mivel Önmagamra teremtettelek, ezért a FÉNY 
gyermeke vagy, és nem a sötétségé! 
 
A földi élet lényegéhez tartozik az, hogy itt semmi sem szilárd! Hangulati, érzelmi, külső-, 
belsőlátási, munkahelyi, családi, földrajzi, társadalmi és minden egyéb területen csak olyan 
emberek léteznek, akik részben helyüket keresik, részben pedig a jelen állapot 
elviselhetőségével vannak elfoglalva. 
 Ti mindig és mindannyian reményből élő szellemi lények vagytok, akik tükör által 
homályban látva, vágyódtok a FÉNY után, mert lelketek mélyén tudjátok, hogy a FÉNY 
gyermekei vagytok! 
 Életed, helyzeted, körülményeid tehát feltétlenül változásnak vannak kitéve! De, hogy 
ez a változás számodra pozitív irányú legyen, és mielőbb bekövetkezzék, ahhoz az szükséges, 
hogy ne kívülről várd ennek elindulását, hanem belülről. Adj időt magadnak elmélyedésre, 
befelé nézésre, önismeret- és istenismeret-szerzésre, higgy a PÁRBESZÉD-IMA igaz és szent 
voltában (HANG 1. kötet 5,6)! 
 
A külső sötétség természetes módon bizonytalansággal jár együtt. Csak szorgalmas és 
fáradságos szellemi, lelki munkával lehet megtanulni azt, hogy a benned lévő világosság a te 
igazi otthonod. Hinni annyit jelent, mint ennek a benső világosságnak valóságáról meggyőző 
tanúságot tenni önmagad előtt. De e benső világosságról csak akkor lehetsz meggyőződve, ha 
legalább időnként tudatosan átadod magadat Nekem! Ha imában felajánlod életedet az Én 
Lelkem szeretetének, irányításának. Ha rendszeresen megbánod szeretetlenségeidet és 
bocsánatot kérsz botlásaidért. 
 Ha így teszel, akkor meg lehetsz győződve arról, hogy a FÉNY gyermeke vagy! És 
akkor nincs az a külső sötétség, amely el tudná ezt benned homályosítani! Nincs, mert a 
sötétségnek amellett, hogy ijesztget, semmi ereje nincsen! 
       Bízzál jobban Bennem! Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 
 

Te sem véletlenül születettél le a földre, hanem azzal a sorsvállalással, amit most élned 
kell! Legyen meggyőződésed, hogy amint Nekem, Jézusnak, vállalnom kellet a kereszthalált, 
hogy megdicsőüljek (Lukács 24; 26), ugyanígy neked is az örök boldogságod árát kell 
megfizetned szenvedéseiddel, egybeölelve az Én szenvedéseimmel. 
  Isten egészen biztosan nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó! Amennyiben 
vállalod azt a szerepet, ami erre a rövid földi életre kiporciózódott számodra, annyiban 
nemcsak te, hanem a világon minden és mindenki valami nagy jóban részesül. Éppen a 
kettőnk együttes áldozatvállalása által!  
 Ígérem, hogy erődön felül soha nem engedem szenvedéseid növekedését, ha pedig 
mégis, akkor az Én erőm ékes bizonyítékul szolgál majd arra, hogy benned élek! Imáidban 
kérd erőmet, hogy segítsek neked meglátni földi életednek értelmét és értékét! Mert szinte 



merénylet Isten gondviselő szeretete ellen, ha csak az árnyékokra figyelsz, amikor a FÉNY 
gyermeke vagy! 
 Meg kell tanulnod HÁLÁLKODNI! Ennek az útja az, hogy ne csak azt lásd, hogy mi 
hiányzik neked, hanem vedd észre azt is, amit eddig Istentől kaptál! 
 
A FÉNY gyermekével a sötétség fiai semmit nem tudnak kezdeni, mivel a legkisebb FÉNY is 
mérhetetlenül erősebb, mint a legvaskosabb sötétség! Te a FÉNY gyermeke vagy! 
 
Te egy újjászületett ember vagy! Tehát a FÉNY gyermeke vagy! De tudnod kell, hogy a föld 
nem mennyország! Amit magadban hordasz, az nemcsak nem azonos azzal, ami körülötted 
van, de erkölcsileg ellentéte annak! Benned van a mennyország, az Én Lelkem szeretete, az 
Én szeretetem Lelke! Isten rád bízott Engem, s Általam Önmagát! Tudnod kell, hogy 
sorsomat hordozod! De ERŐMET is!  
 Együtt kapaszkodunk tehát álmod hegyére, hogy majdan csodákban legyen részed! 
 Bízom benned! Örüljünk egymásnak. De vállaljuk egymás keresztjét is! 
 
Drága Gyermekem! Te valóban a FÉNY gyermeke vagy! Tehát nem csupán fényben állsz, 
hanem a FÉNY hordozója lettél! Tehát sugárzod azt! 
 Légy hálás ennek az álomnak mondanivalójáért, de készülj fel arra is, hogy azok, akik 
nem szeretnek látni - sokan vannak ilyenek -, azok nem örülni fognak neked, hanem 
ellenkezőleg! 
 Rád is illenek hajdan elmondott szavaim: "Ti vagytok a világ világossága!"(Máté 5; 
14). De ezzel együtt jár e kijelentésem is: " Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét 
mindennap!"(Lukács 9; 23). És ez is: "Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak!"(János 
15; 20). És ez is: "De bízzatok, Én legyőztem a világot" (János 16; 33)! 
 Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!" 
 
Én, Jézus, világosságnak jöttem a világra. A külső és belső látásotok forrása Én vagyok! Te a 
Fény gyermeke vagy. Az a világ pedig, amelyet ti földi életnek neveztek, a sötétség 
birodalma. 
 
Megváltottságod lényege az, hogy a FÉNY gyermeke lettél. Ez azt jelenti, hogy szíved 
szeretetével és a gondolkodás-átalakítás vállalásával mindenbe bele tudsz világítani úgy, hogy 
meg tudod látni azt, ami a jelenben feltétlenül javadra válik. Fel tudod ismerni azt, amit nem 
elég így megfogalmazni: az istenszeretőknek minden javára válik, hanem hozzá kell tenned 
ehhez ezt a kicsi szót: csak! Tehát az istenszeretőknek minden CSAK javára válhat! Nincs 
olyan, hogy néha, vagy talán. Mindig minden CSAK javára válhat annak, akiben Én élek! 
 
Tehát ilyen és ehhez hasonló imákkal, vagy egyszerű "Jézusom szeretlek!' fohásszal, vagy 
'dicsőség Neked Istenem!' szavakkal kell, hogy mielőbb rádöbbenj arra, hogy te a FÉNY 
gyermeke vagy, és nem neked kell félned, hanem tőled kell félniük azoknak akik belülről 
ijesztgetni próbálnak. 
 
Te a FÉNY gyermeke vagy! Ahol a FÉNY, vagy gyermeke megjelenik, ott automatikusan 
megszűnik a sötétség! Ennek megszűnése nem jelenthet külön problémát! Legfeljebb napi öt 
percet! 
 
A mennyek országa bennetek van! Bármilyen lehet körülötted a sötétség, ha te világítasz, 
akkor nem zavarhat az, hogy mi van a fényen kívül! Magatokban kell állandósítani a FÉNYT! 
Te a FÉNY gyermeke vagy! 



Amíg arra törekszel, hogy a jelen körülményeiddel megelégedve, tudd a szolgáló szeretet 
áldozatos útját járni, addig a FÉNY gyermeke vagy, és Én, Jézus, jól tudok világítani 
másoknak is általad! 
 
E "látomásod" három információt küld feléd. Az egyik az, hogy te a FÉNY gyermeke vagy! 
Igen. Még azt is fényben tudod látni, amit bizonyos értelemben, jogosan láthatnál szürkében, 
vagy sötétben!  
 

Nektek, akik a Fény gyermekei vagytok, nem a sötétség ellen kell harcolnotok, hanem a 
FÉNYRE kell vigyáznotok. A sötétség nem erő! A legapróbb fénynek sem tud ellenállni a 
legvaskosabb sötétség sem! Bennetek pedig az a TŰZ ég, amelyet Én, Jézus, elhoztam a 
földre, s mi mást akarnék, mint az, hogy ez a TŰZ égjen, melegítsen, világítson!(Lukács 12; 
49) 
 


