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ABSZOLÚT ELSŐ
I. rész
Kulcsszavak: abszolút első
(47 Hang levélben a 22. kötetig 10 oldal, megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.)
(A téma két része összesen 136 Hang levélben szerepel, 27 oldalon szerepel.)

Megjegyzések
1.
2.
3.

Ahol értelmileg szükségét láttam, ott a kérdést is feltüntettem, ahol nem, ott elhagytam.
A válogatás a Hang lI. kiadásából van, aminek számozása helyenként hibás. A különböző kiadások leveleinek
beazonosításához a levélszám-azonosító táblázat jól használható.
A levélszám-azonosító táblázat útmutatással zip-be tömörítve a http://web-hang.hu/letoltesek oldalról tölthető
lel. Erről az oldalról letölthető egy rendkívül gazdag Cd is, amelynek tartalmáról a kihelyezett Cd borító hátoldalán
olvashatsz. Átlagos letöltési idő 8 perc.
A hírlevelet szabadon felhasználhatjátok mások lelki, szellemi épülésére.

2/100
A tieidnek is meg kell tanulni, hogy Én csak annak életében vagyok abszolút első, akinek
életében nincs második. Akinek életében így élek, annak Én midig megmondom, hogy mit
tegyen boldogsága érdekében, s biztosítlak, Bennem még senki sem csalódott! Ahhoz, hogy
valaki meghallja hangomat, az szükséges, hogy legkevesebb negyed órát foglalkozzék Velem
intenzív módon naponta. E foglalkozásban nagyon nagy segítséget tud adni a Szentírás. Főleg
az EVANGÉLIUMOK! Igaz, problémákat fog okozni, de éppen ez az egyik lényeges célja!
Problémamentesen csak az él, aki nem gondolkodik. Te is tudod, hogy a legtöbb ember
éppen azért fordul narkotikumokhoz, hogy ne kelljen gondolkodnia. De a nem-gondolkodás
csak nagyon vérszegény tüneti kezelést tud adni. A gyökeres orvoslás akkor kezdődik, mikor
valaki vállalja azt, hogy szembesül a problémákkal. Csak a kereső ember jár emberséges
úton. A földön ez a természetes. Ez a lelki fejlődés útja.
Nem igaz az, hogy az Isten abszolút értelemben mindenható! Aki ennek ellenkezőjét állítja,
az valójában nem is tudja, mit beszél, mivel csupa ellentmondást állít. Legyen napirended, amelyet csak a kifejezetten mások iránti szeretet változtathat meg. Nem
lehet rend annak szívében, akinek nincs rend a fejében. És nem lehet rend annak fejében, aki
nem rendszerezi napi munkáját. Ez nagyon is áll a szellemi elfoglaltságokra. Amint a
szeretéshez nem kedv kell, hanem jó akaratú elszántság, úgy életed tartalmassá tételéhez is
ez kell. Légy következetes abban, amit elkezdesz. Ez lelki fejlődésed záloga. A szeretet
elsősorban mindenképpen áldozat és nem élvezet itt a földön. Ennek belátása az örök
boldogság KULCSA.
Ha pedig még ezek után azt kérdezed, hogy mindezt Én miért engedtem és engedem meg,
hát akkor csak azt mondom, olvasd el párszor e neked írt sorokat, s meg fog világosodni
előtted, hogy az Istent szeretőknek éppen azért válik minden a javukra, - még a börtön is, sőt
még a keresztre feszítés is - / Lk. 24; 26./, mert képesek dönteni az általuk meglátott jó
mellett minden külső és belső kényszer ellenére is.
2/156
Valamit még a megkeresztelésedről. Attól nem lesz senki keresztény, hogy megkeresztelték.
Attól csupán megkeresztelt lesz. Kereszténnyé senki nem válik szertartások által, csak olyan
magatartás melletti döntés által, melyben Én nem egy leszek életében a sok között, hanem
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abszolút ELSŐ. Vagyis Én mondom meg, hogy ki, vagy mi a második. Bennem csalódni nem
lehet. De csak Bennem nem lehet csalódni!

3/244
De tudnotok kell, ez a természetes igény nem szabad, hogy döntő legyen bárki számára is,
mivel elsődlegesen nem házasságra teremtettelek benneteket, hanem Önmagamra. Valóban
akkor teszitek önmagatokkal is a legjobbat, ha egymást abban segítitek, hogy Értem jobban,
szabadabban éljen másokért. Ahol gyermek van, ott jelen társadalmi berendezkedésetek
miatt egy időre föl kell függeszteni azt a nagyon fontos rendet, hogy Én abszolút első helyen
maradjak. Ez csak olyan életközösségekben valósulhat meg, melyek nálatok még szinte
nincsenek is. Mindaddig, míg valaki nemcsak gondolkodni, de élni sem tud életközösségen
kívül, mindaddig csak olyan emberi kapcsolatokban lehetek abszolút első / vagyis, ahol nincs
második, mert Én mondom meg, akár naponta megváltoztatva is, hogy mi a teendő/, ahol a
szülőt nem határozza meg a gyermeknevelésre kötelezően kiszabott, kikényszerített idő. És
természetesen abszolút első lehetek a magányosoknál. Igen, ez még akkor is így van, ha egy
magányos úgy gondolja, hogy előbb el kell tudnia temetnie apját, anyját vagy testvérét. Az
ilyennel könnyebben meg tudom értetni, hogy abszolút első vagyok, mint azzal a
kismamával, aki még gyermekét dajkálja, gyermekét, aki nem is az övé, hanem az Enyém.
Mint abszolút Első, tehát mikor nincs második, mondhatom bárkinek, hogy legyen
nagycsaládos, csak úgy, mint mondhatom bárkinek azt is, hogy legyen remete. Ezzel nem
kerülök ellentétbe azzal a kívánságommal, miszerint nem kivenni akarlak benneteket a
világból, hanem azt akarom, hogy megmeneküljetek a gonosztól. Éppen így, életközösségben
élés nélkül is kérhetem azt, akit akarok, arra, hogy vállaljon nagycsaládot irántam való
szeretetből. Itt azért nincs szó ellentétről, mert ilyen egyedi esetekben igazán csak Én látom
át tisztán a nagy egészet. Ezért a "tegyetek tanítványommá minden népet", mint általános
elvet, nem üti a nagycsalád vállalása, ha az konkrét esetben benső indításra történik. De
ilyen esetben nem szabad lelkiismeret-furdalást éreznie annak, aki számára nem a
közösségalakítás a legfontosabb, hanem saját családja.
4/283
A Velem való kapcsolatod sajnos eddig csupán pótcselekvés volt. Márpedig tudomásul kell
vennetek, hogy Én vagy első vagyok valakinek életében, vagy nem is vagyok ott. Ez
természetemből adódó követelmény felétek. Az Isten ilyen. Csak azok számára vagyok a
körülményeknek is Istene, akik életében abszolút első lehetek, tehát akik életében mindig és
minden más csak utánam következhet. Ez megint természetes, ha meggondolod, hogy
Magamra és nem egymásra teremtettelek benneteket. Aki ezt nem fogadja el, az csak
tönkremehet. Ez magától értetődő. Ha valaki mérgezetten él, az rövidtávon érezheti jól
magát, de csak rövidtávon. A méreg hatása idővel magától nem válik hatástalanná, hanem
fölerősödve szétroncsolja a szervezetet. Így van ez lelki síkon is. Akiben nincs jelen
állapotszerűen az Irántam való hódolat, azt előbb-utóbb olyan bódulat keríti hatalmába,
mely bensőleg szétroncsolja az illetőt. Bizony igaz: vagy leborulni, vagy kiborulni. Harmadik
út nincs.
6/436
Aki Engem abszolút elsőnek vállal, az, bár a szenvedések kelyhét ki kell innia, de rátalál a
földön elérhető boldogság valóságára. De aki bárkit jobban szeret, mint Engem, az nemcsak
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azt éli meg, hogy csalódik házastársában, gyermekeiben, hanem azt is, hogy csalódni fog
Bennem is. Igen, mert Engem nem lehet másokkal egy sorba állítani akkor sem, ha első
helyre tesz is Engem az illető életében.
Drága Gyermekem! Ameddig olyan ELSŐNEK állítasz be életedbe, hogy Én mondom meg
mindig, ki, mi a második, harmadik, tehát az ABSZOLÚT ELSŐ lehetek, addig nemcsak vezetni
tudlak, de erővel is el tudlak látni, hogy az Általam megkívánt önfegyelem ne elfojtása legyen
vágyaidnak, hanem az Értem vállalt áldozatos szereteted számára isteni ERŐFORRÁSSÁ
tudjon válni.
6/458
E téren a bölcsességnek van egy nyilvánvaló jele: A VÁRNI TUDÁS! Míg az ősellenség úgy
akarja megrontani az érettebb lelkeket, hogy sietteti a meglátott jó megvalósítását, addig az
Én Lelkem bölcsessége abban a türelmes, várni tudó szíven talál otthont magának, amely
Engem nem csupán elsőnek, hanem ABSZOLÚT ELSŐNEK hordoz magában. Csak azt tudja
Lelkem irányítani, aki ALÁZATOS!
Első kérdésedre tehát pontos választ fogsz kapni akkor, ha hozzánk érkezel. Úgy, amint mi
látjuk a ti idő-életeteket, ez hamarosan be fog következni. Csak kis idő, és megláttok Engem!
6/485
Mivel a házasság megkötése közösséget érintő aktus, ezért nem elég az, ha valaki csupán
belül, szívében mondta ki a nagy igent. De azt is tudnod kell, hogy ha valaki belül nem
mondta ki, akkor a kifelé megtörtént házasságkötés nem valóságos. A házasságok nem az
égben köttetnek, bár Isten az, aki köti azokat. Keresztény ember számára ez a templomban
történik. A házasság nem boldogításra való, hanem a szeretetben való növekedésre,
levizsgázásra, tehát áldozattá válásra való. Aki nem ezért köt házasságot, az feltétlenül pórul
jár. Csak ott van remény arra, hogy egy házasságkötés hűségben megmarad, ahol mindkét fél
így köt házasságot. A házasságkötés nemcsak nem boldogít, de arra sem való, hogy az egyik
megjavítsa a másikat. Csak az önnevelés célját szolgálhatja. Bizony van olyan boldog ember,
aki boldogtalan házasságban él! Igen, mert Én mindenkit képes vagyok boldogítani, akár
házasságban él, akár nem, csak Engem tartson életében abszolút ELSŐNEK. Tehát bízza rám,
hogy életében ki a második, illetve, ki az, aki a teremtmények közül itt és most neki a
legfontosabb kell, hogy legyen. Egyáltalán nem biztos, hogy a házastársa lesz az! Aki ezt nem
érti meg, az boldogtalan lesz, bármilyen is a házastársa. Aki ezt megérti, az átveheti Tőlem az
Én békémet, bármennyire is pokollá teszi házasságát az Engem megérteni nem akaró társa.
A Földön minden ember főfeladata az, hogy küzdjön minden megkötözöttség ellen, mert
amint 2. Kor. 3: 17-ben olvashatod, az Én Lelkem a szabadság Lelke. Szabadnak pedig csak az
mondható, aki leoldott magáról minden külső és belső köteléket, mely akadályozta őt a
felismert JÓ megvalósításában. E téren is igaz: Az a szabad, aki szabadságra törekszik, tehát
aki küzd a megkötözöttségei ellen. És itt mindjárt a 4-dik pontra utalok. Az nem vészes, ha
valaki az Enyéim közül úgy érzi, hogy pocsolyába került. A fontos, hogy ne érezze ott jól
magát!
7/584
Kicsit pontosítom az előbb elmondottakat: Minden reinkarnációnak CÉLJA az, hogy ÉN
abszolút ELSŐ helyre kerüljek az újraszületett életében. Annak életében vagyok ABSZOLÚT
ELSŐ, akinek életében nincs második! Tehát annak, aki megszabadult megkötözöttségeitől
(2. Kor.3; 17), és így Lelkemnek lelkében szabad bejárata van, tehát Velem együtt hozza meg
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döntéseit. Ennek legfőbb előfeltétele az újjászületés. Ilyen értelemben mondtam az előző
fejezetben, hogy minden reinkarnációnak ez a célja.
8/599
Drága Gyermekem! Most gyónok neked! Mindig nagy fájdalom járja át szívemet, amikor azt
látom, hogy gyermekeim nem arra használják fel földi életük legtöbb energiáját, hogy Én
egyedül is elég legyek nekik. Fáj, amikor látom, hogy nagyszerű lelkek, akik igazán mindent a
legjobban csinálnak, csak éppen az első gombot gombolták be rosszul. Nekem már előre fáj a
nagy kétségbeesésük, csalódásuk, amikor majd ráébrednek, hogy mindent újra kell
gombolniuk. Bennük ez még a lappangási idő stádiumában van, de Én már szenvedem a
végkifejletet. Kimondhatatlanul fáj szívemnek az, mikor azt kell tapasztalnom, hogy nem
kerülhetek az abszolút ELSŐ HELYRE életetekben. Tehát arra a helyre, amelyen ha lehetnék,
akkor az a törvényszerűség, amelyet soha senki meg nem változtathat, azt igazolná, hogy
nincs is második hely. A második hely csak fantáziálás! Igen, mert ahol Én irányíthatok, ott
megteremtem az alázatnak azt a légkörét, amelyben a felszínen lehet ugyan vihar, de a
mélyben mindig várja Enyéimet az Én békém.
9/762
Azok a párok egymáshoz valók, akik mindketten Engem tartanak életükben abszolút Elsőnek,
tehát akik mindketten miattam vannak egymással elfoglalva. Aki bárkit jobban szeret, mint
Engem, az nem méltó Hozzám (Lukács 14; 26)! Aki pedig nem méltó Hozzám, az nem méltó
másik emberhez sem.
11/879
Az áldozat mindig olyan szenvedés szabad vállalása, amely az "Isten az abszolút első" valóság
hangsúlyozására történik.
11/924
Nagyon sokat kell még szenvednetek gyermekeitek miatt, hogy megtanuljatok szabaddá
válni tőlük. Legtöbb esetben éppen a gyermek miatt nem lehetek az anyák boldogítója, mivel
legtöbb esetben éppen a gyermek miatt nem lehetek életükben abszolút első. Márpedig
ahol Én nem lehetek abszolút első, ott nem is vagyok jelen, nem is lehetek jelen boldogító
módon. Ahol egy anyának a gyermeke a boldogsága, ott az Istennek nincs keresnivalója!
Csak annak életében lehetek boldogító, csak ott lehetek abszolút első, ahol nincs második!
Ahol Én irányítok. Ahol Engem valaki sorba akar állítani akárcsak elsőnek is, onnan Nekem el
kell távoznom. Igen, mert nem csaphatlak be benneteket. Isten nem teremtett senkit sem
önmagánál kisebbre. Tehát nem egymásra, nem gyerekre, nem teremtményre vagytok
teremtve, hanem Rám! Azokról a szegény lelki nyomorékokról nem is beszélek, akik
kutyákért, macskákért, állatokért áldozzák szinte egész életüket. Az kétségtelen, hogy ha
valaki nem választ Engem egész szívével, akkor elindul azon az úton, amelyen még az
állatoknál is alacsonyabb önértékelés áldozatává válik.
11/925
Abban a pillanatban, amikor valaki nem önmagát, hanem Engem keres, máris rajta van a
helyes úton. Én nagyon ismerlek, és szeretetem tudja, hogy milyen a te teherbíró
képességed. Tehát mindaddig, amíg a legfontosabb Én vagyok életedben, tehát abszolút
első, mindaddig helyes úton jársz.
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11/953
Az a szülő, aki nem tud szabaddá válni gyermekétől, nem is tudja azt helyesen szeretni.
Neked nem gyermekeidért kell élned, hanem Értem! Nem te választottad gyermekeidet,
hanem ők választottak téged, éspedig egy rövid időre! Választásukért ők felelnek, és nem te!
Te azért felelsz, hogy életedben Isten abszolút első legyen! Tehát úgy legyen az első, hogy
nincs második. Családod TÜKÖR! E TÜKÖRBEN megismerheted jó és kevésbé jó
tulajdonságaidat. Ne a TÜKRÖN akarj változtatni, hanem magadon!
12/1027
A bálványimádásnak sokféle formája van. Mindaz, aki nem elsősorban Értem él,
bálványimádó. Én csak abszolút első tudok lenni bárkinek életében. Ez azt jelenti, hogy nem
állok egy sor elején, hanem Én határozom meg, hogy kinél, mikor és hogyan legyen valaki az
első, második, stb.
12/1054
A te utad Én vagyok! Ha abszolút első vagyok életedben, akkor nyugodtan foglalkozhatsz
azzal, ami éppen kedvedre való!
12/1058
Nem karmikus dolog a kisebbségi érzés, bár karmikus vonások nehezíthetik. Hozzá kell
idomulnod ahhoz az erkölcsi látáshoz, amely egyértelművé teszi benned azt az igazságot,
hogy te nem leszel jobb, ha jót gondolnak rólad, és nem leszel rosszabb, ha rosszat
gondolnak rólad. Tehát a lényeget tekintve közömbös az, hogy ki mit gondol. Ennek a
megvalósítása azáltal történik, hogy személyek helyett feladatokban kezdesz gondolkodni.
Tehát arra kell válaszolnod reggelenként, hogy milyen feladatok várnak rád, és nem arra,
hogy milyen személyeknek kell megfelelned. E kettőt meg kell tanulnod ketté választani.
Isten Lelke csak ott tud segíteni, ahol abszolút ELSŐ. Vagyis nincs második!
12/1072
Abszolút értelemben igazi párja csak Isten lehet mindenkinek, mert mindenki Istenre van
teremtve. Tehát bárkivel él valaki, ha Értem él, akkor megnyerte az ÉLETET! De bárkivel él
valaki, ha nem Értem él, akkor elvesztette az ÉLETET!
A földi élet rövid. A tét nagy! Nem arra kell törekednetek, hogy benneteket vállaljanak földre
születni vágyó lelkek, hanem arra, hogy ti tudjátok vállalni azt a szeretet-áldozatot, amely
biztosítja az élő kapcsolatot Velem. Boldogságotokat csak Bennem tudjátok megtalálni! Vagy
első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott!
13/1143
De azért írtam mégis melléd az Istent is, mert bár rajtad fordul boldogságod, de csak azáltal,
hogy benn az életedben Istent abszolút elsőnek helyezed. Vagyis, nincs második! Ha ezt
megértetted, akkor kerül, amibe kerül, elindulsz a benső béke, vagyis a földön elérhető
boldogság felé.
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Isten akkor abszolút ELSŐ, ha minden áldott nap Ő mondja meg, hogy hogyan és miért kell
élned. Azt, hogy kiért kell élned, azt nem mondja meg, mert éppen azért első, mivelhogy Érte
élsz!

13/1167
Neked le kell váltanod unokádat Velem! Amíg unokádért élsz, addig semmi közünk
egymáshoz! Vagy Értem élsz, vagy elválnak útjaink! Én vagy abszolút első vagyok valaki
életében, vagy nem is vagyok ott. Abszolút elsőnek lenni annyit jelent, hogy nincs második!
Annyit jelent, hogy Én mondom meg neked, hogy naponta mit tegyél, és nem te mondod
meg nekem, hogy mit tegyek!
Ezzel válaszoltam is az első négy kérdésedre. Szó sincs tehát arról, hogy menyed gonoszsága
volna problémád gyökere. Arról van szó, hogy te nagyon meg vagy kötözve unokáddal. Tehát
problémád gyökere a te megkötözöttséged!
14/1251
Annak kell újraszületnie, aki még nem született újjá saját testében. Az születik újjá saját
testében, aki feltétel nélkül átadja magát Nekem, és el is hiszi, hogy ez megtörtént. Vagyis
további életében a gyakorlatban tehet ez ellen az önátadás ellen, de bármit tesz is, nem
ideologizálja meg azt, hogy Én vagyok életében az abszolút első, tehát nincs második!
14/1282
Akkor jó az életfelfogásod, ha életedben abszolút első az Isten, tehát, ha nincs második,
tehát, ha mindig Isten, tehát lelkiismereted dönti el, hogy hogyan vélekedjél, és mit tegyél.
14/1283
Arra kérlek szeretettel, hogy nagyon bízzál Bennem! Erőforrás vagyok számodra! Szíved
békéjét biztosítani tudom, de azt nem tudom megtenni, hogy azok a lelki sebek, amelyek
már előző bódultságotok idején kezdődtek azáltal, hogy nem lehettem abszolút első
számotokra, máról holnapra begyógyuljanak. Nem. Ezt nem tudom megtenni!
15/1422
Nem könnyű átélni azt, hogy Én legyek valaki életében az abszolút első, tehát AZ, aki elé,
mellé senki sem kerülhet. Pedig ha erre törekszel, akkor sohasem leszel magányos! Én igazán
tudom, hogy mi használ, és mi nem használ enyéimnek!
15/1426
Nagyon fontos, hogy megértsd a következőt: Én vagy első vagyok valaki életében, vagy nem
is vagyok ott! Csak abszolút első tudok lenni, mivel mindenki csak Általam lehet boldog! Ez
pedig azt jelenti, hogy csak Én diktálhatom érdemben azt, hogy mi a teendőd! Pontosan a te
érdekedben van ez így! Vagy megnyugszik Bennem a szíved, vagy hátat fordítasz nekem, és
akkor olyan állapotszerű menekülésbe kezdesz, melyben csak tönkremenni lehet idegileg.
16/1521
Engem nem lehet kilencvenegynéhány százalékban választani! Vagy abszolút ELSŐ vagyok
valaki életében, vagy nem is vagyok ott! Abszolút elsőnek lenni annyit jelent, hogy nincs
második! Mindig az abszolút ELSŐ mondja meg, hogy mi a teendő!
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17/1670
Amikor azt mondom, hogy nagyon szeretlek, akkor a Bennem lévő boldogságról teszek
tanúságot. Szívesen és örömmel megosztom veled boldogságomat, ha befogadsz életedbe
úgy, hogy abszolút ELSŐ lehetek nálad. Akkor vagyok abszolút első, ha nincs második!
Vagyis, ha mindig Én adom meg Lelkem által azt a napi programot, amit reggeli imádban
megbeszélsz Velem, és ha mindig Velem kontrolláltatod magad az esti imádban.
18/1709
Mindaddig, amíg nem éled át, hogy Én abszolút első kell legyek életedben, nem iktathatod ki
félelmedet! Akkor és csak akkor vagyok abszolút első, ha nincs második, illetve, ha Én
mondom meg, hogy mi a teendőd! Amíg akár férjedet, akár más földi halandót első helyre
teszel, nem találhatod meg lelked nyugalmát, mert Isten téged önmagára teremtett, és csak
Bennünk találod meg azt a félelem nélküli szívbékét, amit senki soha senkinek meg nem
adhat.
18/1797
Hidd el, ha engeded, hogy abszolút első legyek az életedben, vagyis, hogy irányítsalak, akkor
nem kell sem kitalálnod, sem erőltetned semmit, kivéve azt, hogy magad felett uralkodjál!
18/1810
Az Én áldásom azokon az embereken van, akik vállalják, hogy abszolút első helyre tesznek
Engem életükben. Vagyis vállalják azt, hogy reggel Velem beszélik meg napjukat, és este
ugyancsak Velem zárják az elmúlt napot. Az az ember, aki áldásomat hordja, akkor is boldog,
ha beteg, és az az ember, aki nem hordja áldásomat, akkor is boldogtalan, nyugtalan,
elégedetlen, ha nem beteg!
Megismétlem tehát az első mondatomat: Én közvetlenül csak azokat tanítom, akik közvetve
is mindent elkövetnek, hogy tanítványaim legyenek!
19/1818
Én vagy abszolút első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott! Isten plusz egy fő
mindig abszolút többség! Az egész világ Isten nélkül még a nullánál is kevesebb az erkölcs,
tehát a boldogság rendjében!
19/1820
A jelenben megtalált boldogsága csak annak van, akinek leghőbb vágya az, hogy élete
legboldogabb órája a halála órája legyen! Ezt azt jelenti, hogy vagy abszolút első vagyok
valakinek életében, vagy nem is vagyok ott!
19/1821
Ne legyen hát senki gondban, ezekben a közösségekben, a tekintetben, hogy az egységre
törekvést fontosnak tartaná! Egy kicsit sem kell erre törekednetek! Ez Lelkem feladata!
Nektek csak arra legyen gondotok, hogy ne hagyjátok el a közeget, s tegyetek meg mindent a
gondolat, szó és tett mezején, hogy Velem legyen élő a kapcsolatotok. Vagyis mindent meg
kell tennetek, hogy ABSZOLÚT ELSŐ legyek, legalább, mint törekvési irány, az életetekben.
ABSZOLÚT ELSŐ pedig akkor vagyok, ha nincs második! Tehát a napi teendőitekben Lelkem
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irányítását állapotszerűen kell igényelnetek, és ezt az igényt rendre fel kell szítanotok, rendre
meg kell vizsgálnotok magatokban. Ennek biztosítására feltétlenül fontos a második kötelék!
Első és második kötelék nélkül tehát senki nem lehet állapotszerű BOKORTAG! És mivel
mindig lesznek olyanok, akik e két köteléket nemcsak fontosnak tartják, hanem áldozatokat
is vállalva fenntartják, ezért e BÁZISKÖZÖSSÉG nem eszköz arra, hogy valaki Velem EGY
legyen, hanem maga az az ÚT, amit magammal azonosnak fogalmaztam meg, amikor ezt
mondtam: ÉN VAGYOK AZ ÚT..!
Az első lépés semmivel sem kisebb értékű, és semmivel sem nélkülözhetetlenebb, mint az
utolsó! Akinek gondolatában érlelődik az életközösség megvalósítása, akinek szándékában áll
ennek elősegítése, annak nincs semmi más feladata, mint az, hogy a jelenben a szívében
ápolja az Általam felkínált szívbékét, melyet előbbre kifejtettem. Minden más az Én
Lelkemnek gondja (1. Kor. 3;6)!
19/1840
Ha elfogadod azt, hogy Én abszolút első legyek életedben (tehát nincs második!), akkor a
reggeli imádban mindennap rá tudok mutatni arra, hogy mi a teendőd. Igen, mert ilyenkor
olyan rangsorolás nincs, hogy először a család, aztán a többi (Máté 10; 37). Ilyenkor csak az
van, hogy Lelkem vezetését kell elfogadnod, vagyis azt a benső jelzést, amelynek
következtében szíved békéjét biztosítani tudod Bennem!
19/1845
Életedben az első gombot nem jól gomboltad, és most ennek következményét szenveded.
Bálvánnyá tetted férjedet. Helyembe állítottad! Azt élted meg, hogy ő a te boldogságod!
Nem arra tetted a hangsúlyt, hogy Én abszolút első legyek életedben - vagyis nincs második,
csupán az, hogy Én mit kívánok - s így most, amikor férjed, tehát bálványod már nem
tapasztalható meg számodra, nagyon magányosnak érzed magadat. Ahol Én nem lehetek
abszolút első, ott nem is vagyok jelen!
Amint olvasod a HANG könyveket, magad is látni fogod, hogy az első gomb helyreigazítására
soha nem késő rájönni! Nincs abban semmi szégyellnivaló, ha valaki idős korában jön rá arra,
hogy eddigi hívő élete ellenére meg kell térnie! Ha valaki vállalja ezt az óriási felfedezést,
akkor magánya valóban feloldódik, és szívében ráérez az Én jelenlétemre, az Én békémre!
Igen, mert Én nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! Nem a halálod után akarom,
hogy egymásra találjunk, hanem itt és most! Örömöm és bánatom egyaránt meg akarom
osztani veled, mint ahogy örömöd és bánatod egyaránt át akarom venni tőled! Nincs a
világon élőlény, aki megtalálhatná nyugalmát mindaddig, amíg csak Bennem meg nem
nyugszik. Gondolod, hogy te lehetnél az egyetlen kivétel? Nem! Neked Bennem van
otthonod! És ez olyan mértékben lesz számodra megtapasztalható, amilyen mértékben
lehetővé teszed, hogy Nekem benned legyen igazi otthonom (János 14; 23)!
19/1873
Nagyon fontos tehát a sorrend! Tehát aki befogad, annak rendeződik testi állapota,
rendeződik földi élete úgy, hogy a legjobbnak éli meg azt. Akinek nem az Engem befogadás
az EGYETLEN és LEGFONTOSABB törekvése, azzal nem tudok mit kezdeni! Ez jelenti azt, hogy
vagy abszolút első vagyok valakinek életében, vagy nem is vagyok ott!
20/1924
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Nincs hát értelme a vitának! El kell kezdened saját utadat járnod úgy, hogy egyre szorosabb
kapcsolatba kerülj Velem, s ennek arányában egyre jobban függetlenedni tudj tőle és
mindazoktól, akik nem akarják, hogy abszolút első legyek életükben.

20/1937
Csak az mondhatja nyugodt szívvel, hogy ő Istené és Isten az övé, akinek életében abszolút
első az Isten. Annak az életében abszolút első az Isten, akinek életében nincs második, tehát
egyedül a Szentlélek az irányítója! Erre kell törekedned, ha boldog akarsz lenni!
20/1993
Mivel a teljes szabadságban megélt szeretet sem nem nélkülözi, sem nem igényli az
érzelmeket, ezért arra kell törekedned, hogy senkivel, tehát férjeddel sem légy megkötözött.
Istent csak az szereti igazán, aki legalább elvben abszolút első helyre tette Istent életében.
Elvben tehát nincs második annak, aki valóban Istent szerető! Nincs, mert a sorrendet
különböző időben, különböző módon ez az abszolút Isten határozza meg!
Az a szabad, aki minden külső és belső kényszer ellenére képes tenni az általa meglátott és
belátott jót! Tehát az, akit nem határoz meg Istenen, tehát lelkiismeretén, tehát
meggyőződésén kívül senki és semmi! Helyesen csak az tud szeretni, aki szabad. Mivel a
földön minden folyamatban, törekvésben mutatkozik meg, ezért nem azon van a hangsúly,
amit elértél, hanem azon, ami felé törekszel.
Azt akartam érzékeltetni, hogy Jézus a MINDEN, és ők a SENKIK! Magamra vetítve is ezt
akartam megélni! Azt akartam érzékeltetni, hogy ők lehetnének az ELSŐ MINDEN, tehát
nekik adatott meg, hogy félretegyék hagyományaik béklyóit, mert olyan szabadságra kaptak
meghívást, ami kegyelem, amit nem kiérdemelni, hanem elfogadni kell Jézustól, a
MEGSZABADÍTÓTÓL!
21/2033
Abszolút elsőnek kell lennem életedben! Tehát nem lehet elsőnek sem tenni Engem
libasorban a többivel. Csak akkor tudok hatékonyan, boldogító módon jelen lenni életedben,
ha Én határozhatom meg azt a sorrendet, amit Én jónak látok számodra!
21/2118
Összegezve tanácsomat, csak ott vagyok jelen boldogító módon, ahol abszolút elsőnek állít
be valaki Engem életébe. Csak ott, de ott valóban igazolom azt, amit Máté 11; 28-ban
olvasol! Ha nem így cselekednék, akkor nem szeretnélek igazán benneteket. Szeretetem,
amely erő- és fényáradás, csak közös munkában tud részt venni veletek! Nélkületek és
helyettetek nem képes megnyilvánulni!
21/2131
Mindkét álmod arról tanúskodik, hogy érdemes abszolút első helyre tenned Engem
életedben!
Ennek megvalósítása úgy történik, hogy Engem nemcsak egyszerűen befogad valaki
önmagába, hanem amennyire rajta áll, Velem EGGYÉ válva éli életét. Ez jelenti azt, hogy
abszolút első vagyok életében.
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22/2145
Akkor teszed legjobban, ha az előbbre említett naprakész tervet, tehát azt, hogy naponta mi
a teendőd, és a velem megbeszélt teendőnk hogyanját is megbeszéltük, elegendőnek tartod
arra, hogy az Isten által elgondolt boldogságod útját járjad. Ha azt látom jónak, hogy
házasságban szeressük egymást, akkor lehetővé teszem számodra, el fogom vezetni hozzád
azt, aki mellett ezt a legoptimálisabban megteheted. De ha nem ezt látom jónak, akkor az
lesz számodra a legoptimálisabb, ha egyedül élsz, és úgy szeretjük egymást!
Csak így tud Isten abszolút első lenni életedben, tehát csak így élheted át már itt és most az
Én békémet, az Én életemet!
22/2190
Tehát egyszer nagyon komolyan, átélten ki kell jelentened, ha meg akarsz térni, hogy
abszolút elsőnek fogadsz be életedbe, vagyis nemcsak meg akarsz elégedni irányításommal,
de tudatosítani is akarod magadban azt, hogy Nálam jobb irányítód nem volt, nincs és nem is
lehet soha! Ennek következménye aztán folyamatosan fog gyümölcsökben, valós
megtapasztalásokban érzékelhetővé válni életedben. De elvben csak radikálisan lehet igent
mondani Nekem! Amíg ezt meg nem teszed, addig másoktól, kívülről fogod várni életed
megoldását, és egy olyan útvesztőben fogsz bolyongani, ami csalódást csalódásra fog
halmozni mindaddig, amíg teljesen ki nem ábrándulsz abból, hogy kívülről remélj boldogító
megoldást. Amíg ez nem történik meg, addig bódulatokban próbálod majd elviselhetővé
tenni azt a pillanatnyi jelent, amiről nagyon jól tudod, hogy mulandó, tehát semmi pozitív
köze nincs ahhoz az örökkévalósághoz, amelyet magadban hordasz.
Amint már föntebb mondottam, nem szabad párkapcsolatoktól várnod életed boldogulását!
A párkapcsolat előnyt csak akkor jelenthet, ha mindkét félben az abszolút első Én vagyok! De
még ilyenkor is legalább annyi hátránya van, mint előnye! Megdöbbennétek, ha
rendelkezésetekre állna egy hiteles statisztika arról, hogy hány boldog párkapcsolat létezik
országotokban! Még ezrelékben sem lehet kifejezni!
22/2209
Akit férjednek nevezel, soha nem fog beleegyezni abba, hogy a te életedben Én abszolút első
legyek, vagyis, hogy mindenben Én irányíthassalak. Márpedig ahol nem lehetek ilyen
formában első, ott nem is vagyok jelen!
22/2219
Ha tehetsz arról, hogy férjed elhagyott, akkor azt bánd meg, és a többi már nem tartozik rád!
Én a körülményeknek is Istene vagyok azok számára, akik valóban befogadtak Engem
életükbe! De csak azok mondhatják, hogy ez megtörtént, akik számára abszolút első lehetek,
tehát nincs második, mert pontosan arra tettek ígéretet, hogy fenntartás nélkül elfogadják
Lelkem irányítását! Tehát abban a fényben vállalják a további életük folytatását, amelyet Én
gyújtok szívükben!
22/2231
Te egy olyan mókuskereket forgatsz, amelyben nem érzed jól magad, de mégsem vagy
hajlandó kilépni belőle. Én ugyan tudok várni, mert az örökkévalóság áll rendelkezésemre, de
biztos vagyok abban, hogy te nagyon fogod sajnálni azokat az éveket, amelyekben nem
Engem tettél abszolút módon életed első helyére.
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