
Anyaság utáni vágyad vetítette magad elé a Madonnát, és a Kisded szintén a gyermek utáni 
vágyad megjelenülése volt. E vágyaknak vannak szép és nemes érzelem-virágai, de ne ezekre 
építsd az életedet, hanem arra, hogy te Isten édes gyermeke vagy, és Én mérhetetlen 
szeretetemben mindent megteszek érted, hogy Bennem megtaláld boldogságodat, ha Értem 
jobban élsz, mint vágyaidnak. 
 
Földi életem legnagyobb keresztje Nekem is a magányom volt. Szinte senkivel nem találtam 
meg a megfelelő hangot! Pedig előttem még világosabb volt, mint előtted, hogy van Atyám, 
hogy Isten szeretet, hogy az Ő édes gyermeke vagyok, hogy Ő gondviselőm, stb. Mégis! Én 
úgy igyekeztem ezt feloldani, hogy nem személyekben, hanem feladatokban törekedtem 
gondolkodni. Sarkallt az a meggyőződésem, hogy vándorlásom, mint a választott nép sivatagi 
vándorlása, egyszer véget ér. Szinte kizárólag csak a HŰSÉGRE koncentráltam. Így tudtam 
aztán Atyám kezébe ajánlani lelkemet. Nem tévedésből hívom fel figyelmedet Lukács 24:26-
ra! 
 
Az Enyéim mindig ki vannak téve rossz erők támadásainak 
(János 15; 19). Ez a természetes! Ez jele annak, hogy nem a világ fiai közé tartozol, hanem 
Isten édes gyermeke vagy! Ha ezt megérted, akkor mindent megértettél! 
 
Félelmedet magaddal hoztad már születéseddel. Volt olyan életed, amelyben sokan és nagyon 
féltek tőled. Most az ő félelmük egy részének hordozója vagy. Csökkenthető e félelem 
elmélyült imával, átélt hittel és azzal a benső meggyőződéssel, hogy hajad szálai is számon 
vannak tartva, hogy Isten édes gyermeke vagy akkor is, ha ezt nem tudod a maga 
teljességében elképzelni, felfogni! 
 
Azt ajánlom, hogy lehetőleg ne kötött imákat mondj, hanem saját szavaiddal mondd azt, amit 
mondani akarsz. Jó az is, segíti a benső figyelem kézbentartását, ha egy-egy kötött imának 
egy-egy gondolatát mélyíted el, s ábrándozol el rajtuk. Pl., ha a Miatyánkot mondod, akkor 
gondolkozz el azon, hogy van egy csodálatos Atyád, akinek te édes gyermeke vagy, s aki 
életed hátterében mindent megtesz azért, hogy szíved majd el tudja viselni azt a boldogságot, 
amivel Ő meg fog ajándékozni téged, stb. 
 

Aki befogad önmagába, annak életében a körülményeknek is az Istene vagyok! 
Pontosan ez jelenti azt, hogy Én legyőztem a világot! 

Aki vállalja, hogy befogad Engem életébe, az egy folyamatot vállal. Most elmondom a 
folyamatot: 

El kell hinned, hogy az Isten boldog! El kell hinned, hogy az Isten benned sem lehet 
boldogtalan, mert csak egy Isten van, a boldog Isten! Isten azért boldog, mert úgy látja, hogy 
jó Neki! Ahhoz, hogy ne csak Isten legyen boldog benned, de te is boldog lény, úgy kell 
látnod, mint Ő. Ennek érdekében fel kell vállalnod egy szellemi munkát, amit 
gondolkodásátalakításnak hívnak. Ennek megvalósítása a következő: Miután már elhitted, 
hogy a boldog Isten benned is boldog, és azért, mert úgy látja, hogy jó Neki, hát neked is el 
kell kezdened gondolkodni azon, hogy miért jó neked az, ami van!? Ezt a szellemi munkát 
Isten sem veheti át tőletek, mint ahogy át sem adhatja automatikusan az Ő látását nektek. El 
kell hinned, hogy neked jó, nagyon jó, mindent felülmúlóan jó, hogy gyermeke vagy, és Ő JÓ 
ATYÁD, aki a szeretet körén belül mindenható, és ki kell találnod, hogy miért jó ez neked! 
De abból nem engedhetsz, hogy neked jó, mivel a JÓ Isten édes gyermeke vagy, akit Isten 
nem úgy szeret, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Ezért van csak EGY 
belőled!  Ez a MEGVÁLTÁS! 



 Én elhoztam nektek a MEGVÁLTÁST, de átvenni nektek kell a gondolkodásátalakítás 
által. E megváltás véglegesült, beteljesedett  formáját akkor élhetitek át, amikor második 
eljövetelemkor felszólítalak benneteket: Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett a ti 
megváltásotok (Lukács 21;28). Addig a Megváltás folyamat, amelynek egyre nagyobb teret 
kell adnotok szívetekben. Vagyis annak, hogy nektek jó! De ezt meg is kell tudnotok 
magyarázni! Elsősorban önmagatoknak, ez a gondolkodásátalakítás, utána másoknak, ez a 
tanúságtevés. 
 
A jelened nyugalmát kell biztosítanod, és nem a jövődét! Hidd el, hogy te Számomra többet 
érsz a verebeknél, és ha a jelent megszenteled, tehát, ha a jelenben azt próbálod megélni, hogy 
te a végtelenül szerető Isten édes gyermeke vagy, akkor egyértelművé válik előtted, hogy 
olyasmi miatt vagy gondban, aminek nincs is alapja.  

Az idő tengelyén a valós életben csak jelen van! Sem múlt, sem jövő nem létezik! Azt 
sem tudod, holnap élsz-e még! 
 
Te a mennyei Atyának édes gyermeke vagy! Ezt nem elég tudnod, de gyakran gondolnod is 
kell erre. Igen, mert téged mi mindannyian szeretünk, és nagyon szeretnénk minél több erőt 
átadni neked, hogy szívedben béke legyen akkor is, amikor tűrnöd és szenvedned kell.  
 
A hit és a hiszékenység az két különböző világ! Az ártó erők melegágya a hiszékenység 
területe, amely egyben a babona szülőföldje is. 
 A HIT világa át tudja lépni mind az érzelmek, mind a fantázia területét. A HIT-ben 
akkor él valaki, ha igaznak tartja azt, amit ÉN, Jézus állítok. Tehát elhiszi, hogy az 
istenszeretőknek minden a javára válik. Elhiszi, hogy Én, Jézus legyőztem az ártó erők 
világát, tehát csak mondania kell, hogy 'jöjj Jézus a szívembe!', és Én már ott is vagyok, tehát 
függetlenül attól, hogy mit érez, tudja, hogy a Győztes oldalán áll! Elhiszi, hogy Én, Jézus, 
azért jöttem, hogy szívbékét hozzak nektek, és az Én nevem pontosan ezt jelenti: Isten a 
szabadító! 
 Ha ártó erők hatását érzed magadon, akkor adj hálát Istennek azért, hogy te Isten édes 
gyermeke vagy! Ez olyan mázsás igazság, amelynek súlyát egyetlen ártó szellem sem képes 
elviselni! 
 Reggel öltözz bele angyalaim társaságába! A reggeli imádban adj hálát angyalaimért, 
akik nagy örömmel járnak át téged. De napközben is adj hálát többször is. Ezáltal nemcsak 
megszabadulsz, de állapottá válik benned az a szabadság, amelyet a 2. Kor. 3; 17-ben 
olvashatsz. 
 
Azok az erők, amelyek hatni akarnak rád negatív módon, tudják, hogy vesztesre állnak! Én, 
Jézus, legyőztem őket! Ezzel a GYŐZELEMMEL élek benned! Hidd el, minden, de az 
égvilágon minden, csak javadra válhat, mert Én, Jézus, lakást vettem nálad! 
 Neked nem kell semmi mást tenned, csak annyit, hogy több Istent dicsőítő imát 
mondj! Főleg olyankor, amikor megszállottnak gondolod magadat! 
 Te nem vagy akárki! Te az Isten édes gyermeke vagy! Te, Nekem, Jézusnak, édes 
testvére vagy! Lelkem, a te lelked éltetője! Nincs hát mitől tartanod! 
 
Napközben bármi történhet veled, te csak azt kérdezheted: 'Ez miért jó nekem?' (mármint 
neked). Gondolkodásátalakításnak éppen azt a szellemi tevékenységet kell értenetek, amely 
által valamiképpen kitalálod, hogy miért jó az neked, ha nincs pénzed, ha hideg a szobád, ha 
utál a szomszéd, ha elhagyott a férjed, ha magányosnak érzed magadat, ha.....stb. Hát ez a 
boldogság útja. Más nincs! Minden más csak menekülés, bódultság. Ez az egyetlen, ami 
szembesülés, és ennek a gyümölcse a benső béke. 



 Törekedj hálaadó, dicsőítő imákra. Tudj azért is hálát adni, amit nem élsz meg jónak 
az életedben. Ne azért adj hálát, mert nem jó, hanem azért, mert bár nem látod, miért jó, de 
hiszed, hogy jó számodra, ha egyszer Isten édes gyermeke vagy! 
 
Isten édes gyermeke vagy! 
 Ez azt jelenti, hogy benső békéd nem valami jótettek, nem valami törekvések 
következménye. Nem eredmény! KIINDULÓPONT! 
Ez LÁTÁS következménye! A benned élő Isten érted él benned! Meg kell tudnod fogalmazni 
azokat a gondolatokat, amelyek téged építenek, buzdítanak, vigasztalnak! Ezeknek alapja 
benned van! A boldog Istennek boldogtalan gyermekei, ez fából vaskarika! 
 
Isten édes gyermeke vagy. Mint tudod, Isten senkit a világon nem szeret úgy, mint téged! Ha 
még valakit úgy szeretne, mint téged, akkor kettő lenne belőled. De nincs kettő! Te 
EGYETLENJE vagy Istennek! 
 Feladatod pedig az, hogy meglásd és megőrizd magadban azt a benső békét, 
boldogságot, amelynek alapja az, hogy az Isten benned boldogító módon, tehát érted van 
jelen. 
 
Te Isten édes gyermeke vagy! Isten végtelen szeretete tart téged létben! Isten boldogságát 
hordod magadban akkor is, ha ezt nem akarod belátni, elhinni! Csak az lát jól, aki a szívével 
lát! Tehát az, aki életének a törekvésközpontja nem a világ megváltoztatása, hanem az, hogy 
az Én, a te Jézusod szemével nézze a világot! Ehhez feltétlenül szükséges, hogy egyre jobban 
megismerj Engem, Jézust, az evangéliumaim, és nem utolsó sorban e HANG-könyvek 
alapján. 
 
Arról sem szabad megfeledkezned, hogy te is adósságtörlesztésre jöttél le a földre, s igenis 
újjászületett vagy, ha elfogadtál már Engem, Jézust, uradnak, megszabadítódnak. Igenis, meg 
kell határoznod egy napot, amely napon különösen hálát akarsz adni azért, hogy te Isten édes 
gyermeke vagy! Igen, mert az vagy! Ne mástól, vagy másoktól várd el ennek elismerését. 
Legyen számodra elég az, hogy ÉN, a te Jézusod, aki a szívedben élek, ezt az 
üdvbizonyosságot erősíteni akarom benned.  

Engem, Jézust, semmiféle gyülekezet, semmiféle felekezet, semmiféle egyház nem 
homályosíthat el benned! Az Én jelenlétem egyedül és kizárólag tőled függ! Tőled, és senki 
mástól! 
 
Az a látás, amely szíved Isten iránti szeretetét nyilvánítja ki, arról tesz tanúságot, hogy az 
eddigi életed sok-sok szenvedésében is megláttad a te Istened gondviselő jóságát, kegyelmét. 
 Arra kérlek szeretettel, hogy életed további részében is légy meggyőződve arról, hogy 
a gondviselő Istennek édes gyermeke vagy. Légy erről akkor is meggyőződve, ha nemcsak 
testileg, de lelkileg is fáradtnak fogod majd érezni magad. A hűség mindennél fontosabb! 
 A földi élet pokla akkor is pokol marad, ha az enyéim mennyországot hordanak 
szívükben. De ez a mennyország akkor igazi és nem ábránd csupán, ha hűséggel párosul. Nem 
a fizikai érzések ápolása a fontos, hanem az a dicsőítő szeretet, amely leveledből is 
kisugárzik. Ez kell, hogy képessé tegyen téged mindenkor olyan áldozatokra, amelyeket csak 
hitben lehet szívbékével vállalni. 
 
Örülök szíved érzékenységének. Hidd el, örömöm vagy Nekem, a te Jézusodnak. Hidd el, 
valóban isten édes gyermeke vagy, és az is maradsz örökre! 
 



A földön a hitből élés a lényeg. Hinned kell nemcsak létezésemben, hanem abban is, hogy Én, 
Jézus érted létezem akkor is, ha te ennek pontosan az ellenkezőjét érzed! Át kell vezesselek 
sötét lelki utakon, hogy abban a FÉNYBEN - amely vagy  inkább így mondom -,   AKI ÉN, 
Jézus vagyok, ráláss arra, hogy Isten édes gyermeke vagy! 
 
Te az Enyém vagy! Mindenféle érzelmi színezettől függetlenül benned a mennyek országa él! 
Te az Enyém, Isten édes gyermeke vagy. Kétségtelen, hogy a Föld nem az a hely, ahol Isten 
édes gyermekei otthon, tehát jól érezhetnék magukat! Arra kell törekedned, hogy elfogadd: 
Én, Jézus jól, otthon érzem magamat benned! Számodra ez legyen a legfontosabb! Egy 
örökkévalóság fog rendelkezésedre állni ahhoz, hogy kimondhatatlanul jól, tehát otthon érezd 
magadat Bennem! Akkor csak mosolyogni fogsz azon, hogy azt a rövid kis időt, amit át 
kellett vergődnöd a földi életben, mennyire tragikusnak éltél meg. Bizony, az élő remény a 
kulcsa annak a benső nyugalomnak, békének, amely minden körülményben erőforrásod kell, 
hogy legyen! 
 
Te valóban Isten édes gyermeke vagy! Ezt nem szüntetheti meg, csupán elhomályosíthatja az 
a rövid kis életszakasz, amelyet földi életnek neveztek. De e homályon kell, hogy átlásson az 
a hit, amely szívednek a szeme, és amely soha meg nem csalhat! Nem, mert az Én erőm 
táplálja azt! 
 
  
 
 


