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„Ha hinnétek a párbeszédima valóságában, akkor ma is tudnátok beszélgetni Istennel! 
Részben szellemi restség, részben pedig kishitűség következménye az, hogy inkább kötött 
imákkal fordultok Istenhez, tehát mások által kigondolt párbeszédimával, mint saját 
szavaitokkal. Az szintén sajnálatra méltó, hogy a mások által kigondolt párbeszédimáknak 
csak azt a részét szokták közölni az imakönyvek, amelyeket az imádkozó mondott valamikor 
Istennek, és azt a részét nem, amit Isten mondott az imádkozónak. Ennek oka az egyházakban 
történt hangsúly-eltolódás a szolgálatról az uralkodás irányába. Nem szeretik az egyházak 
hatalmasai, ha őket kikerülve, közvetlenül szól Isten valakihez. Engem is azért végeztek ki, 
mert hangot adtam annak, hogy Általam az Isten mindenkihez szólni akar közvetlenül (János 
14; 23)!” 
 
Kérdező: VÁROM JÉZUS SZAVAIT. 
            Szólj hozzám! 
HANG: "Kedves Barátom! 
            Minden nap szólni szeretnék hozzád! Higgy a párbeszédima valóságában! Ha egyes 
szám második személyben olyan mondatokat mondasz magadnak, amelyek építenek, 
buzdítanak, vigasztalnak, akkor e mondatokat nem magad találod ki, hanem Én sugallom 
benned neked! Hidd el, hogy benned élek (János 14; 27)! Ha ezt valóban elhiszed, akkor 
ebből egyértelműen következik, hogy cselekvő módon élek benned. E cselekvő módnak 
legegyszerűbb megnyilatkozása az, hogy szólok hozzád! 
            Az ősellenség mindent elkövet, hogy elbizonytalanítson benneteket. Ne ülj föl neki! 
            Azzal fejezem be, amivel elkezdtem: Minden nap szólni szeretnék hozzád! Minden 
nap szeretnélek építeni, buzdítani, vigasztalni! Tedd ezt lehetővé Számomra! 
                                Nagyon szeretlek és megáldalak a 
                     HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"  
 
„A párbeszédima rutin kérdése is. Hozzá kell szoktatnod magadat ahhoz, hogy Én valóban 
benned élek, valóban szólok hozzád saját szavaiddal, és valóban mindig építeni, buzdítani és 
vigasztalni akarlak. E téren is igaz: gyakorlat teszi a mestert.” 
 
„A párbeszédima feltételez bizonyos rendet a fejedben. E rend alatt azt értem, hogy ismerned 
kell legalább egy átlag fokon tanításomat az evangéliumaim alapján. Tehát nem az egyházak 
tanítása alapján, hanem az evangéliumaim alapján. Ha ez megvan a fejedben, akkor egy átlag-
alázattal kell rendelkezned a szívedben. Akkor vagy, akkor jársz az alázat útján, ha legalább 
szándékban, törekvésben vállalsz bármilyen megaláztatásokat az általad meglátott jóért, és 
nyitott vagy a jobb irányában. Tehát akkor vagy alázatos, ha határozott vagy, de nem vagy 
konok, vagyis nem hirdeted magadat csalhatatlannak, hanem vállalsz olyan párbeszédet, 
amelyben nem minősítések, hanem érvek hangzanak el. 
            Ha ez megvan benned, akkor minden olyan gondolat, ami épít, buzdít, vigasztal, 
Tőlem van. Így van ez akkor is, ha az őrangyalok, vagy bármelyik szent közvetítésén 
keresztül jut el az ilyen gondolat hozzád. Amint igaz az, hogy senki nem jut el az Atyához, 
csak Általam, úgy igaz az is, hogy csak Általam indul és jut el hozzátok minden építő, buzdító 
és vigasztaló gondolat. Annyit még hozzá kell tennem ehhez, hogy a Tőlem elinduló 
gondolatok teremtő erőt hordoznak. Tehát Tőlem mindig megvalósítható gondolatok, tervek 
származnak. Igen, mert mint Ige, mindenkiben meg akarok testesülni a szívében élő 
SZERETET, tehát a SZENTLÉLEK által.  
            Ha tehát egyes szám második személyben az előbb említett gondolatokat engeded 
megfogalmazódni magadban, akkor ilyenkor Én, Jézus, szólok hozzád. 
            Az ősellenség egyik leghatásosabb fegyvere az elbizonytalanítás. Azt sugallja, hogy az 
ilyen gondolatokat csak te találod ki, és nem Tőlem jönnek. Ez így nem igaz! Ha van benned 
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némi alázat, akkor ki tudod védeni az ilyen támadásokat úgy, hogy ha legalább magad előtt 
tanúságot teszel arról, hogy minden jó, ami akár kívülről, akár belülről jön számodra, Tőlem 
van! 
            Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!" 
 

„Ha az ilyen párbeszédimával párhuzamosan foglalkozol akár az evangéliumokkal, akár 
a "Merre menjek?" hittankönyvvel, akár a HANG könyvekkel, akkor biztos lehetsz abban, 
hogy e párbeszédima: HITELES! Sokkal jobban szeretlek, semmint engedném, hogy ártó, 
szemtelen szellemek, eltérítsenek téged Tőlem! A te tiszta szándékod szinte kötelez Engem, 
Jézust arra, hogy vigyázzak rád!” 
 
PÁRBESZÉDIMA mindig lehetséges. Az viszont, hogy másoknak megfelelő tanácsot tudjak 
adni általad, csak akkor lehetséges, ha a magad részéről mindent megtettél, hogy Engem jól 
megismerj. Csak annak tudom karizmává finomítani a benne megszólaló hangomat, aki e 
téren képességei határához ért. Vagyis mindent megtett, amit megtehetett. 
 Tehát, aki olyan alázatos tanítványommá vált, hogy mindent képes vállalni Értem, s 
ugyanakkor nyitott arra, hogy állandóan tanuljon ne csak Tőlem, hanem RÓLAM is másoktól, 
az remélheti, hogy a Velem való állapotszerű kapcsolat prófétává avatja őt, vagyis bármikor 
szólhatok rajta keresztül. 
 Meg kell azonban mondanom, hogy prófétáim magukra vonatkozóan nem szoktak 
soha kérdezni Engem. Nem, mert számukra nem érdekes, hogy mi lesz velük. Nem, mert 
tudják, hogy csak az történhet velük, ami prófétai szerepük beteljesítéséhez szükséges. 
 Prófétáim akkor beszélnek Velem, amikor akarnak, és Én is akkor szólok hozzájuk, 
amikor akarok. Prófétáim nem rajonganak, nem törik magukat azért, hogy szóljak hozzájuk! 
Nem, mert tudják, hogy annak mindig az lesz a következménye, hogy rajtuk csattan az ostor. 
De ha szólok, akkor hallgatnak Rám. Tudják, hogy Én is mindig hallgatok rájuk, ha szólnak 
Hozzám! 
 A PÁRBESZÉDIMÁT mindenkinek ajánlom! Velem mindig tudsz úgy beszélni, ha 
akarsz, hogy az téged épít, buzdít és vigasztal! 
 Megáldalak az ÉRTELEM és BIZALOM LELKÉVEL"! 
 
 
Kérdező: 
            Maga a médium.  
PÁRBESZÉDIMA. 

Uram! Köszönöm, hogy lehetővé teszed számomra azt, hogy szólhatok Hozzád! Igen. 
Imádkozni annyit jelent, hogy lelkemet Hozzád emelhetem. Minden szellemi lény, tehát én is 
képes vagyok erre. Tudom, nem elég e képességet egyszerűen tudomásul venni. Ez a 
képességem a Te legnagyobb ajándékod számomra, mert minden gondolat nem csupán valami 
mondanivalót közöl, hanem közösséget is formál azzal, akivel közli gondolatát. Ezért kell, 
hogy imádságomban érintselek is Téged, és így erőt, bizalmat, tisztánlátást tudj oltani belém. 
Tehát szükséges számomra az, hogy ne csak én szóljak Hozzád, és így értselek Téged, hanem 
Te is szólj hozzám! A Te szavad mindig teremtő erőt is hordoz! E közös kettős érintés 
fontosabb a szavaknál! Ez áraszt el olyan bizonyossággal, amelyet semmiféle szép szavakkal 
kifejezni nem tudok, mert nem is lehet. Ez azt jelenti, hogy átléptem az igazi VALÓSÁG 
talajára. Igen, mert a földön, ezen a minden mulandó, anyagi létezőnek helyén, csak árnyékok 
vannak ahhoz képest, ami a VALÓSÁG! 

"Gyermekem! Általam, Velem és Bennem! Ez a te életed. Ami nem ez, az nem élet! 
Ezt természetesen mindenkiről elmondhatom!" 

Uram! Az optimizmusról s a pozitív gondolkodásról mondj valamit. 
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"Gyermekem! Az optimista a jövőbe tekintve, reménytelinek gondolja az 
elkövetkezendőket. A pozitív módon gondolkodó pedig a jelent éli meg olyannak, amiért 
érdemes volt megszületnie. Az optimista tud lelkesíteni. A pozitív gondolkodó a 
'hazataláltság' örömét hordozza magában. 

Optimista lehet bármilyen szellemi irányhoz tartozó, fizikai erővel uralomra törő 
terrorista is. Pozitív gondolkodó csak hívő ember lehet.  

Természetesen a pozitív gondolkodó is részben reményből él, de e reményének 
horgonyát nem a jövőbe veti, hanem a jelenben megélt kapcsolatát Velem, képes állandósítani 
önmagában. Tehát abban az Istenben remél a jövőt illetően is, aki már itt és most, a jelenben 
biztosítja számára azt a szívbékét, amelyet sem megadni, sem elvenni tőle senki nem képes. 
Ez részéről tudatos elfogadása az Én jelenlétemnek benne. Ezért inkább hitből élésnek, mint 
reményből élésnek lehet mondani, mert ilyen értelemben a hit nem más, mint erőm tudatos 
jelenléte bennetek. 
            Aki elhiszi azt, hogy Én, Jézus, benne élek, az szükségszerűen pozitív gondolkodó. Az 
ilyen lelket nem alkata teszi nyugodttá, hanem a Velem való élő kapcsolat. Az ilyen lélek 
akkor is hálát tud adni, amikor a világ fiai, bármilyen optimistán is látván a jövőt, háborognak 
a jelen miatt. Ugyanakkor óvatosak olyankor, amikor a világ fiai nagy örvendezésben vannak. 
            Amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy betelt az idő, alakítsátok át 
gondolkodásotokat (Márk 1; 15), akkor végeredményben azt jelentettem be, hogy eljött az 
emberiség történetében az a pillanat, amikor kivétel nélkül minden ember képes pozitív 
gondolkodóvá válni. Igen, mert ennek a lelki állapotnak Én, az emberiség történelmébe 
belépett Jézus vagyok a kikezdhetetlenül, letagadhatatlanul, megmásíthatatlanul, 
megszüntethetetlenül szilárd alapja! Ez tehát nem egyesek kiváltsága, hanem a Velem való 
élő kapcsolat természetes velejárója! Ezért mondhattam boldogoknak még a szomorkodókat, a 
sírókat, az üldözötteket, a rágalmazottakat is (lásd 'hegyi beszéd!'), tehát azokat is, akiknek a 
világ szemében boldogtalanoknak kellene lenniük! Ezért kell nem nektek kérni Tőlem, hanem 
Nekem kérni tőletek a hitet, vagyis azt, hogy tudatosítsátok magatokban az Én jelenlétemet!" 

Uram! Mi az oka annak, hogy bár hiszünk Benned, mégsem érezzük jól magunkat? 
"Gyermekem! Először is nem Bennem hisztek, hanem abban az elképzelésetekben, 

amit Rólam kialakított bennetek az önző, uralkodni vágyó természetetek. Ti abban hisztek 
makacsul, hogy csipkerózsika álmot álmodhattok Általam abban a földi pokolban, ahol 
állapotszerű harc folyik üdvösségetekért, s majd a halál angyalának 'csókja' a mennyek 
országában ébreszt fel benneteket.  

Ti abban hisztek, hogy segíteni tudok nektek abban, hogy nyugodt szívvel tudjátok 
eltakarni a mulandósággal az örök értékeket. 

Abban hisztek, hogy segíteni tudlak és foglak benneteket egy olyan elbódulásban, 
amely a jelen megszentelése helyett, törekvésetek irányát valami távoli jövő délibábja 
igézetébe helyezi, hogy ettől erőt, reményt kapjatok a jelen küzdelmeinek kikerülésére.  

Ezzel szemben a valóság az, hogy Engem nem a jövő szépre sminkelt világában kell 
keresnetek, hanem a napi küzdelmek kihívásaiban, mert álmaitokat csak ti akarjátok színessé 
tenni, holott Én, Jézus, nem vágyaitokhoz, nem álmaitokhoz, hanem a napi feladataitok 
felvállalásához és elvégzéséhez adom kegyelmemet, erőmet, segítségemet. Isten, aki 
egylényegű Velem, ma is úgy mutatkozhat be nektek, mint ahogy annak idején Mózesnek. 
Isten ma is az, aki VAN! És nem az, aki volt, aki lesz! 

Feltétlenül jól kell 'éreznie' magát annak, akiben él az a meggyőződés, hogy Bennem 
hazatalált. Igen, mert átél valamit abból, hogy Isten előbb szerette őt, előbb kereste őt, mint ő 
Istent. Az elveszett bárány bégetése nem amiatt szűnik meg, mert valami nagy tettet hajtott 
végre, hanem amiatt, mert Én, a Jó Pásztor rátaláltam. Imáitokban nem mellékes hát, 
megéltek-e valamit abból, hogy egymásra találtunk." 

Uram! Köszönöm, hogy kerestél és megtaláltál! 
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